
 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:نام دبیر:                                    

ف
ردی

 

                                                                                                  سؤاالت           

بارم
 

 5.2 مفاهیم آیات و روایات الف

1 

 کدام جنبه از اعجاز قرآن بوده و کدام ویژگی آن را بیان دارد؟حدیث زیر از امام باقر)ع( بیانگر 

 «خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت بدان احتیاج دارد،در کتابش آورده است.»

 

 

5.2 

5 

الم تر الی الذین یزعمون أنهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی ﴿باتوجه به آیه شریفه 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:﴾اغوت و قد امروا أن یکفروا به و یرید الشیطان تن یضلهم ضالال بعیداًالط

الف(ویژگی کسانی که حاکمیت طاغوت را می پذیرند و داوری خود را به نزد او میبرند در کدام قسمت آیه ذکر شده 

 «است. ضروریذکر عبارت عربی آیه »است؟

 امری که خداوند دستور به کفر به آن را داده است چیست؟ب(نتیجه گرفتاری انسان به 

 ج(این آیه به کدام دریچه از ضرورت تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد؟

 

 

5.2 

 

5.2 

5.2 

3 
گی عدم وجود اختالف و ناهماهن﴾أفال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیراهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیراً﴿با توجه به آیه 

 آیات قرآن معلول چیست؟میان 
5.2 

  (5.52سؤاالت چهارگزینه ای)هرمورد  ب

1 

ویژگی های مربوط به پاسخ های سؤاالت بنیادین انسان کدام است و آدمی چگونه میتواند راه صحیح زندگی را دریابد 

 و پیش رود؟

 با استفاده از قوه ی عقل و فکر و اندیشه-معقول و منطقی-1

 کسب معرفت و تشخیص باید ها و نباید هابا –معقول و منطقی -2

 با استفاده از قوه ی عقل و فکر و اندیشه -قابل اعتماد و همه جانبه -3

 با کسب معرفت و تشخیص باید ها و نباید ها -قابل اعتماد و همه جانبه  -4

 

5.52 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 (2دین و زندگی)نام درس: 

 جناب آقای مهندس جعفری نام دبیر:

 02/0931 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 17مدت امتحان : 

 



 

5 

ادیان مختلف با یکدیگر دارند قرار میگیرند؟همچنین تفاوتی که ﴾و هو فی اآلخره من الخاسرین﴿چه کسانی مصداق 

 در کدام قسمت هاست؟

 اصل بسیاری از احکام-﴾من یبتغ غیر االسالم دینا﴿-1 

 برخی از احکام فرعی-﴾من یبتغ غیر االسالم دینا﴿-2

 اصل بسیاری از احکام -﴾و من الناس من یعبد اهلل علی حرف﴿ -3

 فرعیبرخی از احکام  -﴾و من الناس من یعبد اهلل علی حرف﴿ -4

5.52 

3 

قل لئن اجتمعت االنس و الجن أن یأتوا بمثل هذا القرآن الیأتون بمثله و لو کان بعضهم ﴿کدام قسمت از آیه شریفه 

 است؟ ملسو هيلع هللا ىلصحاکی از جاودانگی اعجاز نبوت پیامبرگرامی اسالم﴾لبعض ظهیرا

 ﴾بعضهم لبعض ظهیرا﴿-4              ﴾الیأتون﴿-3            ﴾لئن اجتمعت االنس و الجن﴿-2       ﴾أن یأتوا﴿-1

5.52 

4 

 نازل شد و مصداق آن کیست؟ ملسو هيلع هللا ىلصکدام آیه شریفه در هنگام ظهر بر پیامبر

امام علی)ع( که مردم با چشم خود -﴾إنما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه و هم راکعون﴿-1

 بشنوند تا امکان مخفی کردن آن از بین برود. ملسو هيلع هللا ىلصببینند و از زبان پیامبر 

بر اولی االمر که اسامی آنها توسط پیام-﴾إنما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه و هم راکعون﴿-2

 درحدیث جابر اعالم شده است. ملسو هيلع هللا ىلص

امام علی)ع( که مردم با چشم خود ببینند و از زبان پیامبر -﴾االمرمنکمیا أیها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی ﴿-3

 بشنوند تا امکان مخفی کردن آن از بین برود. ملسو هيلع هللا ىلص

 درحدیث جابر ملسو هيلع هللا ىلصاولی االمر که اسامی آنها توسط پیامبر  -﴾یا أیها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمرمنکم﴿-4

 اعالم شده است.

5.52 

 1.2 گزاره های زیر را باعبارات مناسب تکمیل نمایید. ج

1 
. را بعد حضرت امیرالمؤمنین موال علی)ع( و سایر معصومین)ع( دو مسئولیت ................................. و ..............................

 برای جامعه مسلمانان بر عهده گرفتند. ملسو هيلع هللا ىلصاز رحلت رسول اهلل
5.2 

 5.2 بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به ................................. و ................................. بستگی دارد.میزان  5

 5.52 آسان ترین راه برای ................................. ،آوردن سوره ای مانند قرآن است. 3

 5.52 .................. می باشد.الزمه ماندگاری یک پیام ............... 4

 د
گزاره های صحیح را با عالمت )د( و گزاره های غلط را با عالمت )ن(مشخص کنید.همچنین عبارات نادرست را تصحیح 

 نمایید.
1..2 

1 

 رسول اکرم در حدود سال سوم هجرت ،دعوت خویش را در مهمانی بزرگان بنی هاشم و اقوام خویش علنی کرد.

....................................................................................................................................................................................... 

 

5.2 



5 
 مسلمانان را دورکردن و ازبین بردن آثار شرکدر راستای ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم،امام خمینی)ره(وظیفه 

 از جامعه خود بیان نموده اند.

........................................................................................................................................................................................ 

5.2 

3 

اگر پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد،دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از 

 مردم سلب میشود.

....................................................................................................................................................................................... 

5.2 

4 
 راه زندگی یا چگونه زیستن،دغدغه اصلی انسان های فکور و خردمنداست.

....................................................................................................................................................................................... 
5.52 

 1.2 هریک از اصطالحات زیر را در یک سطر تعریف کنید. ه

1 
 طاغوت

 
5.2 

5 
 عصمت

 
5.2 

3 
 حجه الوداع

 
5.2 

 5.52 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: و

1 
 چرا ما مسلمانان باید به مقدسات یکدیگر احترام گزارده و از اهانت خودداری کنیم؟

................................................................................................................................................................................. 
5.2 

5 
 چگونه انجام میگرفت؟"دریافت وحی و ابالغ آن به مردم"در راستای اجرای مسئولیت  ملسو هيلع هللا ىلصوظایف پیامبر

1-   ............................................................................5-............................................................................ 
5.2 

3 
 نفوذ خارق العاده قرآن در قلوب و افکار در طول تاریخ شده است؟ کدام عامل سبب

................................................................................................................................................................................ 
5.2 

4 
 تر انسان را فقط نام ببرید.نیاز های بر

1- ..................................................5-  ....................................................3- ....................................................... 
5..2 

 2.2 پاسخ سواالت زیر را به طور کامل ارائه کنید. ز

1 

از آنکه آیه ای حکم کلی موضوعی را مطرح میکرد،مسلمانان چگونه به جزئیات آن پی می بردند؟با ذکر مثال پس 

 توضیح دهید:

 

 

1 



 

 

 نمره 11جمع بارم : 

 

 الحمدهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیه علی ابن ابیطالب و المعصومین علیهم السالم 

 سالمت و تندرست باشید.                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 چه بود؟دو نمونه از آن را بیان کنید. ملسو هيلع هللا ىلصمنشأ قدرت والیت معنوی برای پیامبر اکرم

 

 

 

 

1 

3 

 چرا پاسخ به سؤال های اساسی انسان باید همه جانبه باشد؟

 

 

 

 

1 

4 

 در اسالم چیست؟با ذکر مثال توضیح دهید: "متغیر"و  "ثابت"منظور از قوانین 

 

 

 

 

1.2 

2 

 قرار میگرفت؟ "کتاب"چرا معجزه آخرین پیامبر الهی باید از جنس 

 

 

 

1 



 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مفاهیم آیات و روایات 3

 (5.52همه جانبه بودن قرآن)جامعیت و -(5.52اعجاز محتوایی) 1

5 

 (5.2)﴾یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک﴿الف(

 (5.2ب(گمراهی توسط شیطان،گمراهی دور)

 (5.2ج(ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت)

3 

 (5.2معلول اینکه قرآن از غیرخدا نیست.)

 

 

 (5.52سؤاالت چهارگزینه ای)هر مورد  ب

 1گزینه -4                            3گزینه -3                  5گزینه -5                 5گزینه -1 

 تکمیل جاهای خالی ج 

 (5.52والیت ظاهری)اجرای قوانین و احکام الهی()-(5.52مرجعیت دینی)تعلیم و تبیین دین() 1

 (5.52عمل)-(5.52درجه ایمان) 5

 (5.52دادن قرآن)غیر الهی نشان  3

 (5.52تبلیغ دائمی و مستمر آن) 4

 صحیح یا غلط؟ د

 (5.52در سال سوم بعثت)-(5.52نادرست) 1

 (5.52در راستای ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی والیت طاغوت)-(5.52نادرست) 5

 (5.52اگر پیامبر در دریافت وحی و ابالغ آن معصوم نباشد)-(5.52نادرست) 3

 (5.52درست) 4

 تعریف اصطالحات ه

1 
طاغوت:کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند،درحالیکه فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان 

 (5.2الهی نیست.)

5 
بیاورد و درآن حجه الوداع:همان حجه البالغ،پیامبر گرامی اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فریضه حج را به جا 

 (5.2واقعه غدیر خم روی داد.)

3 
عصمت:منزه از انجام گناه نه به این معنا که در معرض گناه نباشند بلکه به دلیل علم به حقیقت گناه از انجام آن دوری می 

 نمایند.

 سؤاالت کوتاه پاسخ و

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد سعادت آباد انهپسر دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 (2دین و زندگی)نام درس: 

 جعفریجناب آقای مهندس نام دبير: 

 72/7981/  22تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  9 ساعت امتحان:

 دقیقه17مدت امتحان: 



 

 

1 
همین توهین ها بذر دشمنی را در میان مسلمانان می زیرا کسانی که میخواهند مسلمانان را باهم دشمن کنند بااستفاده از 

 (5.2کارند و در موقع مناسب محصول آن را درو میکنند و به هدف خود می رسند.)

 (5.52(،نویسندگانی را مأمور به نوشتن قرآن می نمود)5.52همه آیات را برای مردم می خواند) 5

 (5.2اعجاز لفظی) 3

 (5.52(ج(کشف راه درست زندگی)5.52(ب(درک آینده خویش)5.52زندگی)الف(شناخت هدف  4

 پاسخ تشریحی ز

1 

معموال وقتی آیه ای نازل می شد و حکم کلی موضوعی را بیان می فرمود،یاران نزد رسول خدا می آمدند و جزئیات حکم 

در مسجد  ملسو هيلع هللا ىلصاجرای نماز،از پیامبر اکرم(مثال وقتی که آیات نماز نازل شد،یاران برای فهم چگونگی 5.2را می پرسیدند،)

 (5.2تقلید می کردند و ایشان نیز می فرمود:این گونه که من نماز میخوانم شما هم بخوانید.)

 *توجه:اگر برای مثال حدیث جابر و آیه اطاعت نیز ذکر شود صحیح است.

5 

تبه ای از کمال نائل شد که می توانست با انجام وظایف عبودیت و بندگی و حرکت در مسیر قرب الهی به مر ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا

(به طور مثال به اذن 5.2عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت دخل و تصرف نماید.)

الهی قادر بود بیمار را شفا دهد،بالیی را از شخص یا جامعه دور سازد،جاحات مردم را در صورتی که به صالحشان بود، 

 (5.2سازد.)دو مورد کافیست() برآورده

3 
( و 5.52زیرا ابعاد جسمی و روحی،فردی و اجتماعی و دنیوی واخروی وی پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند)

 (5.52نمی توان برای هر بعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.)

4 

( مانند امنیت،عدالت،داد و ستد با 5.52انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد،نیاز های ثابت)

(این نیاز ها همواره برای بشر وجود داشته است و ازبین نمی 5.52دیگران،تشکیل خانواده،تعلیم و تربیت و حکومت)

(دسته دیگر نیاز های متغیر 5.52رود.دین اسالم نیز برای تأمین هرکدام از این نیازها قانین ثابت و مشخصی دارد)

(در طول زمان 5.52(مثال داد و ستد نیاز ثابتی است اما شیوه آن )5.52ه از دل نیاز های ثابت برآمده اند)(ک5.52هستند)

 متفاوت است.

2 

-1معجزه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند برای همه زمان ها وجود داشته باشد،باید به گونه ای باشد که:

آیندگان معجزه بودن آن را تأیید -5(5.2عتراف کنند و آن را فوق بشری بدانند)مردم زمان خویش به معجزه بودن آن ا

(از این رو خداوند معجزه پیامبر خاتم را قرآن کریم قرارداد ،معجزه ای از جنس 5.2کرده و برایشان جالب توجه باشد.)

 کتاب که هیچکس توانایی آوردن کتابی مانند آن را ندارد.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 11جمع بارم :


