باسمه تعالی
آموزش و پرورش منطقه  3تهران

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته ی  :سوم دبیرستان

دبیرستان پسرانه ی غیر دولتی

نام دبیر :آقای فرید واال

سال تحصیلی 93-94

ردیف

تاریخ امتحان:
زمان آزمون06:دقیقه
نام درس :دینی 3

سوال
الف) به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
-1

تقیه چیست و چرا ائمه (ع) گاهی از این روش استفاده می¬کردند؟ ( 1نمره)

-2

دو مورد از مسائلی را که پس از رحلت پیامبر (ص) موجب تحریف اندیشه¬های اسالمی و جعل احادیث ایشان شد

بنویسید 1( .نمره)
-3

پیامبر اسالم (ص) مثل علی (ع) و ائمه (ع) را در میان مردم مثل چه چیز می¬دانند؟ دو مورد نوشته و ذکر کنید از

این تشبیه چه مطلبی فهمیده می¬شود؟ ( 1نمره)
-4

چرا پس از پیامبر (ص) وجود امام ضروری است؟ حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در این باره بنویسید 0/57( .نمره)

-7

منظور «از قاعدة نفی سبیل» چیست؟ ( 1نمره)

-6

اعجاز محتوایی قرآن کریم را نام ببرید؟ ( 4مورد) ( 1نمره)

-5

چرا «عصمت» در حوزة مسئولیت¬های مربوط به رسالت ضروری است؟ ( 1نمره)

-8

از نیازهای برتر انسان« ،درک آینده¬ی خویش» را توضیح دهید 0/57( .نمره)

ب)

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 1/7( :نمره)

-9

الف) ویژگی¬های پاسخ راهگشا و اطمینان¬بخش به نیازهای برتر را فقط نام ببرید.

ب) اوّلیّن و معتبرترین مرجع علمی برای فهم قرآن کریم چیست؟
ج) غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلم حاوی سخنان کدام امام معصوم و شامل چند سخن از ایشان است؟
ج)

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

-10

در زمانى که  ........................رهبرى شیعیان را برعهده داشت ،حکومت مسلمانان به دست بنى¬عباس افتاد .آنان با این

که خود را .........................ائمة اطهار (ع) مى¬دانستند ،روش  ............................را ادامه دادند ()0/57
-11

بنابر حدیث شهر علم و در آن « :حضرت على (ع) پس از رسول خدا (ص) از همه  ..........است؛ حضرت على (ع) در

علم خود  ..............است؛ بر مردم  ............است که از دانش حضرت على (ع) بهره ببرند ()0/57
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-12

پیامبر اکرم در معرفی حضرت علی (ع) در مراسم دعوت خویشان فرمودند« :همانا این .................. ،.................. ،و

 ......................در میان شما خواهد بود)0/57( ».
-13

از آن جا که پیامبر اکرم (ص)  .....................و  ....................ایشان براى همة زمان-هاى بعد از اوست ،اگر معجزة

پیامبراکرم (ص) از نوع کتاب و علم و فرهنگ نبود ،نمى-توانست  .....................................بر نبوت ایشان باشد)0/57( ..
د)

درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت (ص/غ) مشخّص کنید 1( .نمره)

-14

فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است .پس وقتی از فطرت سخن می¬گوییم ،منظور آفرینش خاص موجودات و

ویژگی¬هایی است که در اصل آفرینش آنها وجود دارد.
-17

راه زندگی یا «چگونه زیستن» که ارتباط دقیقی با دو نیاز دیگر برتر انسان دارد ،دغدغة اصلی انسان¬های فکور و

خردمند بوده است.
-16

«مَن ال یَحضُرُهُ الفَقیه» از مرحوم شیخ طوسی و «التهذیب» و «االستبصار» از مرحوم شیخ صدوق است.

-15

جانشینان یزید بن معاویه تا سال  132هجرى قمرى بر مردم حکمرانى کردند.

ه)

ترجمه و پیام آیه زیر را بنویسید.

-18

قُلْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ الْکَافِرِینَ ( 1/7نمره)

ترجمه:
پیام:
و)

آیه زیر را تکمیل کنید و ترجمه آن را بنویسید.

-19

إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ 1/7( ...........................................................................................نمره)

 -20ترجمه:
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نام و نام خانوادگی:

سواالت
مقطع و رشته:
نام درس :دین و زندگی

باسمه تعالی
آموزش و پرورش منطقه  3تهران
دبیرستان پسرانه ی غیر دولتی
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی39-33

ردیف

تاریخ امتحان33/01/6 :
نام درس :دین و زندگی
نام دبیر  :فربد واال

کلید سوال

 ... .1آنان مىکوشيدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسيت دارد ،در
قالب «تقيه» به پيش ببرند .يعنی اقدامات خود را مخفى نگه دارند ،به گونهاى که در عين ضربه
زدن به دشمن ،کمتر ضربه بخورند .از جملة اين موارد ،ارتباط ميان امامان و ياران آنها از نقاط
مختلف سرزمين اسالمى بود .امامان ما با مخفى نگهداشتن اين ارتباط نمىگذاشتند حاکمان بنى-
اميه و بنىعباس ،اين ياران صميمى ،قابل اعتماد و فداکار را شناسايى کنند و به شهادت برسانند.
 .2علما :برخى از عالمان وابسته به قدرت و گروهى از علماى اهل کتاب (يهودى و مسيحى) مانند
کعباالحبار که ظاهراً مسلمان شده بودند ،از موقعيت و شرايط برکنارى امام معصوم استفاده
کردند و به تفسير و تعليم آيات قرآن و معارف اسالمى ،مطابق با افکار خود و موافق با منافع
قدرتمندان پرداختند .داستانهای خرافی :برخى از آنها در مساجد مىنشستند و داستانهاى
خرافى دربارة پيامبران براى مردم نقل مىکردند .اين مطالب به افکار کسانى که از ائمة اطهار (ع)
پيروى نمىکردند ،جهت مىداد و در کتابهاى تاريخى و تفسيرى آنان راه مىيافت و سبب
گمراهى بسيارى از مسلمانان مىشد .میدان دادن حاکمان به اندیشهها :حاکمان بنىاميه و بنى
عباس اغلب به انديشههايى ميدان مىدادند که به قدرت آنان کمک مىکرد و مردم را مطيع آنان
مىگرداند .برخى از دنيادوستان براى نزديکى به اين حاکمان ،احاديثى از قول پيامبر اکرم (ص)
جعل مىکردند و از حاکمان جايزه مىگرفتند.
 .3مَثَل تو و امامانِ از فرزندان توَ ،مثَل کشتى نوح است؛ هرکس بر آن سوار شود نجات يابد و
هرکس سرپيچى کند ،هالک شود .مَثَلِ شما مَثَلِ ستارگان آسمان است که چون ستارهاى غايب
شود ،ستارهاى ديگر طلوع مىکند تا روز قيامت .».از اين تشبيه فهميده میشود که پيروی از امام
علی (ع) و ائمّه اطهار ماية نجات و مخالفت با آنان موجب نابودی است و نيز اين مطلب استفاده
میشود که آنها وسيلة هدايتاند.
 .4همانطور که در زمان پيامبر اکرم (ص) «تعليم و تبيين تعاليم دين»« ،واليت و سرپرستی جامعه»
ضروری بود و ايشان اين مسئوليتها را از جانب خداوند انجام میداد ،ضروری است که پس از
ايشان ،کسانی به عنوان «امام» از جانب خداوند اين مسئوليتها را به انجام رسانند و راه پيامبر
را ادامه دهند .همچنين الزم است انسانهايی که قلب و جان خود را اليق پذيرش هدايت معنوی
کردهاند ،از اين هدايت نيز برخوردار شوند .با گذشت زمان و گسترش سرزمين اسالمی ،ظهور
فرقهها و انديشههای مختلف ،پيدايش مسائل و مشکالت پيچيدة اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و
فرهنگی ،نياز به امام و رهبری که جامعة اسالمی را به سوی رستگاری و عدالت هدايت کند،
همچنان وجود دارد .مَن ماتَ وَ لَم يَعرف امامَ زَماِنه ی ماتَ ميتَةً جاهِليَّةً هر کس بميرد و
امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلى مرده است.
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 .5قاعدة نفی سبیل :قرآن کريم از مسلمانان میخواهد که سلطة بيگانگان را نپذيرند و زير بار آن-
ها نروند؛ اين حکم قرآنی را «قاعدة نفی سبيل» میگويند .مستکبران و ستمگران جهان همواره در
پی آنند که بر جوامع ديگر مسلط شوند و از منابع مادی آنان بهره ببرند.
 .6الف) انسجام درونی ،در عين نزول تدريجی ب) تأثير ناپذيری از عقايد دوران جاهليت ج) جامعيّت
و همه جانبه بودن د) تازگی و شادابی دائمی ه) ذکر نکات علمی بیسابقه
 .7اگر پيامبرى در دريافت و ابالغ وحى معصوم نباشد ،دين الهى به درستى به مردم نمىرسد و
امکان هدايت از مردم سلب مى شود .اگر پيامبرى در مقام تعليم و تبيين دين معصوم نباشد،
امکان انحراف در تعاليم الهى پيدا مى شود و اعتماد مردم به دين از دست مى رود .اگر پيامبرى
در هنگام اجراى فرمان هاى الهى معصوم نباشد ،امکان دارد کارهايى مخالف دستورات الهى
انجام دهد و مردم نيز از او سرمشق بگيرند و به گمراهى و انحراف مبتال شوند.
 .8انسان با کمک عقل خود میتواند به درک اين حقيقت برسد که بنابر حکمت و عدل خداوند :مرگ
نابودکنندة او و پايان هميشگی زندگیاش نيست و آيندهای روشن در جهانی ديگر در انتظار
اوست ،امّا نمیداند که :نحوة زندگی او پس از مرگ چگونه است؟ زاد و توشة سفر به آنچه
چيست؟ و خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهايی است؟
 .9الف) همهجانبه و کامالً درست و قابل اعتماد باشند

ب) گفتار و رفتار پيامبر ج) حضرت علی

(ع) -يازده هزار سخن
 .11امام صادق (ع)/عموزادگان/سلطنتی بنی اميّه
 .11داناتر/معصوم/واجب
 .12برادر من /وصى من /جانشين من
 .13آخرين پيامبر /تعليمات /شاهدى حاضر و دائمی
 .14غ
 .15ص
 .16غ
 .17ص
 .18بگو خدا و پيامبر [او] را اطاعت کنيد پس اگر رويگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست
ندارد .واليت ظاهری (اطاعت از خدا و رسول)

 .19إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ
 .21ولى شما تنها خدا و پيامبر اوست و کسانى که ايمان آوردهاند همان کسانى که نماز برپا مىدارند
و زکات مىدهند در حال رکوع

ردیف

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

کلید سواالت

بارم

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

