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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه  16 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 22/66/6066: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 زارعیآقای نام دبیر:  2 دینی درس: 6066-6062سال تحصیلی  یازدهم پایه : 3و  2و  6 صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 1)گزینه صحیح را انتخاب نمایید. -الف
 22/6 قرآن کریم، منشاء اصلی اختالفات و چند دینی را چه می داند؟ -6 
 ب( ارسال پیامبران متعدد    الف( حاکمان بنی امیه و بنی عباس  
 د( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و عدم توسعه کتابت پیامبر جدید توسط رهبران دینیج( انکار   
 22/6 تعیین زمان ختم نبوت با کیست؟ و چه کسی می تواند وجود عصمت در امامان را تشخیص دهد؟ -2 
 د( پیامبر/ همه مردم ج( پیامبر/ خدا ب( خدا/ همه مردم  الف( خدا/ خدا  
 22/6 به کدامیک از ویژگی های امام علی)ع( است؟« علیّ مع الحقّ و الحق مع علیّ»روایت  -3 
 د( همه موارد ج( علم ب( عدالت الف( عصمت  
 به کدامیک از« تفسیر و تعلیم آیات و معارف، توسط کعب االحبار یهودی مطابق با افکارخود و منافع قدرتمندان» -0 

 22/6 مهمترین چالش های عصر ائمه)ع( اشاره دارد؟
 ب( تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث الف( ممنوعیت نگارش سخنان رسول خدا)ص(  
 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت د(  ارائه الگوهای نامناسب ج(  

 

 نمره( 2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید. ) -ب
 2/6 با کنار هم قرار گرفتن ............... و ................. ، می توان به پاسخ سوالهای اساسی)نیازهای برتر( دست یافت. -6 
 2/6 الزمه ی ماندگاری یک پیام، ........................................... آن است. -2 
 2/6 کارهای خارق العاده پیامبران در قرآن، .............. نام دارد. و اندیشمندان اسالمی به این کارها، ........... میگویند. -3 
 2/6 ، .................. می باشد.«اطیعواهلل و اطیعواالرسول و اولی االمر منکم یا ایها الذین آمنوا»مصداق اولی االمر در آیه  -0 

 

 نمره( 57/0)صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید. -پ
 22/6 غلط صحیح هدایت، یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است. -6 
 22/6 غلط صحیح  )ص( بوداولین و برترین کاتب و حافظ قرآن کریم، پیامبر اکرم -2 
 22/6 غلط صحیح  حاکمان بنی امیه و بنی عباس، اغلب به اندیشه هایی میدان می دادند که به نفع آنها بود -3 

 

 )یک پاسخ اضافی است(. نمره( 57/0)وصل نمایید.« ب»را با توجه به ارتباط و تناسبی که دارند، به ستون « الف»عبارتهای ستون  -ت

 ستون ب  ستون الف  
 22/6 الف( تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت مشتمل بر اموری مادی و معنوی -6 
 22/6  ب( انسجام درونی در عین نزول تدریجی دقیق تر از اعضای بدن با یکدیگر -2 
 22/6  ج( جامعیت و همه جانبه بودن تشبیه زمین به ذلول -3 
 د( ذکر نکات علمی بی سابقه    

 

 نمره( 2: )آیات و روایات و ترجمهپیام  -ج
(( را ترجمه کنید و بگوید با کدام موضوع وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَآیه )) -6 

 6 درس مرتبط است؟
 

را ترجمه کرده و بگویید به کدامیک از علل فرستادن « أنّا معاشر االنبیاء اُمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم»روایت  -2 
 6 پیامبران متعدد اشاره دارد؟
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 2 دینی امتحان درس :
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 3)پاسخ کوتاه دهید. -چ
 2/6 ن دین اسالم اشاره دارد؟به کدامیک از ویژگیهای پویایی و به روز بود« الضَرَرَ و ال ضِرارَ فی االسالم»قاعده  -6 

 
 

 2/6 به چه معناست؟« تحدّی» -2 
 
 

 2/6 سه مورد از ویژگی های فطری مشترک انسانها را نام ببرید. -3 
 
 

 2/6 اسالم به چه معناست؟ -0 
 
 

 نمره( 7/6)به صورت تشریحی پاسخ دهید. -ح
 6 چهار مورد از ویژگی های حضرت علی)ع( را ذکر کنید -6 

 
 

 6 حدیث منزلت را توضیح دهید. -2 
 
 
 

 2/6 مسئولیتهای سه گانه پیامبر اکرم)ص( را نام برده و یک مورد را توضیح دهید. -3 
 
 
 

 2/6 تفاوت اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس را با رهبری پیامبر )ص(  به طور کامل ذکر کنید. -0 
 
 
 
 

 2/6 دو مورد از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا را نام برده و یکی راتوضیح دهید. -2 
 
 
 
 
 

 نمره باقی مانده به قرائت قرآن اختصاص داده شده است 4نمره دارد و  61امتحان کتبی 

 موفق باشید   
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  1 دینیپاسخنامه درس 
 نمره( 1گزینه صحیح را انتخاب نمایید.) -الف
 نمره( 52/0گزینه ب ) -4 نمره( 52/0گزینه د ) -3 نمره( 52/0گزینه الف ) -5 نمره( 52/0گزینه ج ) -1 

 نمره( 2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید. ) -ب
 نمره( 2/0اهل بیت پیامبر) -4 نمره( 2/0معجزه ) ---آیت  -3 نمره( 2/0) تبلیغ دائمی و مستمر -5 نمره( 2/0) عقل و وحی  -1 

 نمره( 57/0صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص نمایید.) -پ
 نمره( 52/0) صحیح -3 نمره( 52/0)غلط -5 نمره( 52/0)صحیح -1 

 )یک پاسخ اضافی است(. نمره( 57/0وصل نمایید.)« ب»را با توجه به ارتباط و تناسبی که دارند، به ستون « الف»عبارتهای ستون  -ت

 نمره( 52/0)د گزینه -3 نمره( 52/0)ب گزینه -5 نمره( 52/0)ج گزینه -1 

 نمره( 2پیام آیات و روایات و ترجمه: ) -ج
به موضوع وظیفه پیروان پیامبران گذشته و  و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود .  -1 

 نمره( 1) اشاره دارد. اهمیت دین اسالم
 نمره( 1) ما پیامبران مامور شده ایم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم. -اشاره دارد .  مردم یرشد تدریجی سطح فکر -5 

 نمره( 3پاسخ کوتاه دهید.) -چ
 نمره( 2/0)وجود قوانین تنظیم کننده  -1 
 نمره( 2/0) دعوت به مبارزه برای اثبات خدا -5 
 نمره( 2/1)و دنبال راهی برای سعادت حقیقی می باشد  فضیلت های اخالقی می باشد. دنبالدنبال زندگی جاودان است . و  -3 
 نمره( 1)تسلیم بودن در برابر خدا -4 

 نمره( 7/6به صورت تشریحی پاسخ دهید.) -ح
 نمره( 1) ترین در مقام قضا دقیق –عابد ترین در عبادت  –عدالت بی مانند  –علم بی کران  -1 
 نمره( 1)أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی الّا أنـّه النَبیّ بَعدی -5 

 .تو برای من به مانند هارون برای موسی هستی؛ جز اینکه بعد از من، پیامبری نیست  

 :نکات حدیث  

 .شریک در امر هدایت مردم استحضرت علی)ع( برای پیامبر)ص( همچون هارون برای موسی)ع( مشاور، پشتیبان و   

 النبیین خاتم و اهلل رسول ولکن» آیه با مرتبط - نبوت ختم به اشاره  :  الّا أنّه النَبیّ بَعدی   
رسول خدا )ص( آیات را به طور کامل از فرشتهوحی دریافت و بدون کم و کاستی به مردم ابالغ می کرد دراین پیام الهی از  – دریافت و رساندن وحی-1 -3 

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن  -5 کاتبان وحی و حافظان وحی کمک می گرفت تا بتواند در هدایت و رستگاری مردم و رساندن پیام الهی به آنها کوشا باشد
 نمره( 2/1) قوانین و تشکیل حکومت اسالمیاجرای  -3

 نمره( 2/1) مفهوم رسانده شود نمره خواهد گرفت 115و  111صفحه  -4 
و  114و  113تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت )صفحه  –ارائه الگو های نامناسب  –تحریف در معارف اسالمی  –ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر  -2 

 نمره( 2/1) ره خواهد گرفتمفهوم رسانده شود نم 112


