جمهوری اسالمی اریان

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و رپورش شهر تهران

رشته :سوم دبیرستان

اداره آموزش و رپورش منطقه ی 5

دبیرستان و شیپ دااگشنهی دختراهن باب السالم

شماره داوطلب:
تعداد برگ سؤال 2 :برگ

امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 49-49

نام دبیر :خانم عسگری
تاریخ امتحان:

09 49 /01 /6

ساعت امتحان: 8 :صبح
مدت امتحان 81 :دقیقه

جای مهر

ردیف

الف

نام درس :دین و زندگی 9

نمره

آیات زیر را ترجمه کنید.
 – 1وقالوا الحمدهلل الذی هدانا لهذا وکنا لنهتدی لوال ان هدانااهلل
ترجمه :گفتند ستایش برای خدایی که مرا در این راه هدایت کرد و هرگز هدایت نمی شدیم اگر هدایت الهی نبود
 – 2لقد من اهلل علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم

0/5
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ترجمه :خداوند بر مومنان منت نهاد که در میانشان رسولی برانگیخت از خودشان
ب

پیام آیات و احادیث
 -3آیه شریفه " افال یتدبرون القران و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا " بیانگر کدام یک از ویژگی های
قران کریم است؟

0/55

پیام :انسجام درونی د رعین نزول تدریجی
 -4حدیث حضرت رسول (ص)" نحن معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم " به کدام یک از علل آمدن
پیامبران متعدد اشاره دارد؟

0/55

پیام :رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام
 -5با توجه به حدیث پیامبر اکرم(ص) "انا مدینه العلم و علی بابها  "...دوپیام استخراج کنید .

0/5

پیام :1پس از رسول خدا (ص) امام علی (ع) از همه داناتر است
پیام :2امام علی (ع) در علم خود معصوم است (بر مردم واجب است از دانش امام علی (ع) بهره ببرند)
 -6حدیث امام صادق (ع) "کونوا لنا زینا و ال تکونوا علینا شینا " به کدام یک از نکات در زمینه حفظ همبستگی و وحدت
میان مسلمانان اشاره دارد؟

0/55

به گونه ای زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران به تشییع نشویم .
 -7آیه زیر را تکمیل کنید و بنویسید به چه آیه ای مشهور است؟
" انما ولیکم اهلل و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه و هم راکعون"

0/55

نام آیه:والیت
ج

اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 -8تحدی :قرآن کریم از مخالفان می خواهد اگر در الهی بودن این کتاب شک دارید یک سوره مانند آن بیاورید
این دعوت به مبارزه را تحدی می گویند.
 -9طاغوت :کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند در حالی که خداوند آن ها را تعیین نکرده
و فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن یعنی برخاسته از فرمان خدا نیست.
 -11والیت معنوی :رسول خدا با انجام وظائف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل
شد که می توانست عالم غیب و ماوراءطبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف کند.
 -11حجت آشکار :رسوالن انبیاء و ائمه هستند که یکی از دو چراغ هدایتند.
 -12قاعده نفی سبیل:قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که سلطه بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آن ها نروند.
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ردیف

د

ادامه سؤاالت درس :دین و زندگی 3

بارم

جمالت زیر را باکلمات مناسب تکمیل کنید.
 -13نفوذ خارق العاده قران کریم در افکار و نفوس از نشانه های .......لفظی.........اعجاز این کتاب آسمانی است.
 -14خداوند مسیر نظام حکومت اسالمی را پس از رسول خدا (ص) بر مبنای .........امامت.......طراحی کرد.
 -15حضرت علی(ع) وقتی به حکومت رسیدند...بازگشت به عدالت و مساوات .......را سرلوحه کار خود قرار

1/5

دادند.
 -16تجلی توحید در زندگی اجتماعی با ........والیت امام ..............میسر است.
 -17نویسنده کتاب کافی .........مرحوم کلینی .......است.
 -18نام کتاب شیخ صدوق ....من ال یحضره الفقیهه ....است.
ه

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

0/5

" -19خدای جهان خالقی حکیم است " یعنی چه؟یعنی هرموجودی را برای هدفی معین خلق می کند و برای
رسیدن به آن هدف هدایت می کند.

0/5

 -21امام باقر(ع) مهمترین پایه اسالم را والیت می دانند.چرا؟زیرا وقتی والیت و حکومت اسالمی برقرار شود
فرصت برای اجرای تمام احکام دین از جمله نماز،زکات،روزه،و حج فراهم می شود و مردم در سایه والیت الهی
اعمال خود را انجام می دهند.

0/5

 -21دو ویژگی که الزمه جانشینی رسول خدا(ص)در مرتبه امامت است کدام اند؟اعلم و معرفت کامل(الهی)
عصمت از گناه و اشتباه
 -22چرا نیاز به امام(ع) بعد از پیامبر(ص) از بین نمی رود بلکه بیشتر هم می شود؟با گذشت زمان و گسترش
سرزمین اسالمی ،ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف پیدایش مسائل و مشکالت پیچیده اجتماعی ،سیاسی،

0/5

اقتصادی و فرهنگی نیاز به امام که جامعه را به رستگاری و عدالت هدایت خود دارند.
 -23مقام ومنزلت امام علی(ع)نزد خدا و تمجیدهای فراوان رسول اکرم(ص)از ایشان به چه سبب بوده است؟
ایمان بی نظر و عمل بی مانند ایشان است.

0/5

 -24باورهای مشترک که زمینه ساز وحدت بین مسلمانان است کدامند؟
اعتقاد به خدا  ،پیامبر اکرم (ص) قرآن و قیامت.
 -25مهمترین مشکلی که از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص) پیش آمد چه بود؟
مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار سلیقه های شخصی را در احکام دینی
دخالت می دادند.

0/5
0/5

 -26دو ویژگی قران که آن را از سایر کتاب های آسمانی ممتاز می کند چیست؟ -1دلیل و سند نبوت پیامبر
اکرم (ص) است

0/5

 -2جاودانه و همیشگی است.
 -27اقدامات مربوط به مرجعیت دینی امامان را نام ببرید(.فقط دو مورد)-1ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر
اکرم (ص) -2تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث-3ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد-4
تبدیل شدن حکومت عدل نبوی به سالمت قیصری و کسرایی

0/5
ادامه سؤاالت در صفحه بعد
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ادامه سؤاالت درس :دین و زندگی 3
ردیف

 -28در عصر ائمه معصومین چه نوع شخصیت هایی در حکومت بنی امیه و بنی عباس جایگاه برجسته یافتند؟
افرادی که در اندیشه و عمل و اخالق از معیار های اسالمی به دور بودند

0/5

 -29پیامبر اکرم(ص) با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود چه نوع فعالیت هایی را برای جامعه بعد
از خویش پیش بینی کردند؟فعالیت های خود سرانه برای بدست گرفتن زمامداری و قدرت را پیش بینی کردند.
به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

0/5

 -31دالیل عدم تحریف قران را بنویسید.در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر اکرم (ص) در جمع آوری و
حفظ قرآن داشتند با تالش و کوشش مسلمانان در دوره های مختلف این کتاب دچار تحریف نشد.
و

 -31عالی ترین درجه وحی مختص چه کسانی است و به چه معناست؟مخصوص پیامبران است و به معنای القای
معانی و معارف به قلب پیامبر از سوی خدا و سخن گفتن خداوند و جبرئیل با اوست.
 -32آیا مصونیت از گناه و خطا در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به سمت گناه وخطا

0/55

نمی روند؟ توضیح دهید(.منشا عصمت)پیامبران با وجود مقام منزلتی که دارند انسان اند و کار های خود را به
اختیار انجام می دهند و چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا دارند که هیچ گاه به سوی گناه نمی روند و همچنین از
چنان بینش عمیقی برخوردارند که گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

0/55

 -33چگونگی تبدیل شدن حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی را توضیح دهید.
پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص) جاهلیت در لباس جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد
شخصیت های با تقوا و جهادگر و موارد احترام و اعتماد پیامبر(ص) منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت قرب و
منزلت یافتند.آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا (ص) در جبهه دوستان قرار دادند و به تدریج حکومتی
قیصران روم و کسراهای ایران را در بینش گرفتند آنان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند خزائن خود را از

1

جواهرات گران قیمت انباشته کردند اکثر امالک و زمین های کشاورزی در کشور اسالمی را به مالکیت خود در
آوردند و به عیش و نوش و عشرت پرداختند.

***و به امید خدایی که در این نزدیکی است***
1
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