
 

  2نام درس : دین و زندگی 

  تجربی رشته :

 تاریخ امتحان : 

 مدت امتحان : 

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

 اداره آموزش و پرورش شهر 

 دبیرستان

 آزمون نوبت دوم دین و زندگی

 

 نام و نام خانوادگی : 

 کالس : 

 دبیر : 

 

 ردیف   سواالت خرداد ماه یازده تجربی شماره 2 بارم 
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و احادیث آیات و روایات   

 

(47؛ )ذاریات/«لَمُوسِعُونَ وَإِنََّا بِأَیْدٍ بَنَیْنَاهَا وَالسََّمَاءَ»–الف   

  آیه به کدامیک از جنبه های اعجاز محتوائی قرآن اشاره دارد؟

  ؛«.............وَهُم............... وَیُؤتونَ الصَّالةَ یُقیمونَ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ وَرَسولُهُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إِنَّما»–ب 

 آیه را کامل کنید

؛ بیانگر کدام یک از مسئولیت های امام عصر «جَاهِلِیََّة مِیتَةً مَاتَ زَمانِهِ إمامَ یَعْرِفْ لَمْ وَ ماتَ مَنْ»حدیث شریف –ج 

  )عج( می باشد؟

(10؛)فاطر/«فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعاً مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ»بنا به آیه  –د   

  یكی از راههای مبارزه با جرم در جامعه چیست؟ 

1 
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ت مناسب تكمیل کنید . جاهای خالی را با کلما  

 

آخرین پیامبر الهی ...................... و شایسته ترین برنامه را برای هدایت تمامی انسان ها در همه زمانها بمردم –الف 

  معرفی نمود

  رفتار رسول خدا )ص( بامردم بقدری محبت آمیز بود که مردم او را ............... می نامیدند. –ب 

ائمه اطهار با تكیه بر .......................... درباره مسائل مختلف اظهارنظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود بهره –ج 

  مند می ساختند

  بمعنای .................. و تسلیم نبودن است.عزت  –د 
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 صحیح و غلط بودن عبارات را مشخص کنید . 

  گفتار و رفتار پیامبر )ص( اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است –الف 

هستند و به نسبت همت خود از آن عموم مردم در افكار، اعتقادات و عمل خود بدنبال کماالت و ارزش های الهی  –ب 

.بهره مند می شوند.  

  نتیجه توجه ویژه امام عصر )عج( به هر یک از انسانها این بوده که عقل ها کامل و افكار پرورش یابند.–ج 

  پیش بینی عاقبت ازدواج توسط پدر ومادر معلول تجربه و پختگی است.–د 

 

 

3 
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 اصطالحات را تعریف کنید . 

 

  تقیه الف :

 

  ولی فقیهب :
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 به سواالت پاسخ کوتاه بدهید . 

 

  چه کسانی پیام الهی را بهتر می پذیرند؟-الف  

 

  چه بود؟« سلسله الذهب»اقدام عملی امام رضا )ع( از بیان حدیث –ب 

 

  انسان به طور طبیعی به کدامیک از تمایالت عالقه نشان می دهد؟–ج 

 

  امام زمان )عج( تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ غیبت –د  

 

  معیار درستی یا نادرستی عملكرد مردم در یک جامعه اسالمی چیست؟–و 

 

  شرط مالقات با خداوند با ایمان کامل و رضایت او از ما چه چیزی است؟ )ص( بر اساس سخن پیامبر–ه 
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 به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل بدهید . 

  چرا تنها خداوند است که می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی و بمردم بشناساند–الف 

 

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث توسط چه کسانی و با چه هدفی انجام میشد؟–ب   

 

  پویائی جامعه شیعه در طول تاریخ به چند عامل وابسته است توضیح دهید؟–ج 

 

  را شرح دهید؟« رشد اخالقی و معنوی» از اهداف ازدواج–د 
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  2نام درس : دین و زندگی 

 رشته : تجربی 

 تاریخ امتحان : 

 مدت امتحان : 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

 اداره آموزش و پرورش شهر .........

 دبیرستان ..................

 آزمون نوبت دوم دین و زندگی 

 

 نام و نام خانوادگی : 

 کالس : 

 دبیر : 

 

 ردیف   پاسخنامه سواالت یازده تجربی شماره 2 بارم 

 

 

2 

 آیات و روایات و احادیث

  

ذکر نکات علمی بی سابقه قرآن  –الف   

ـ راکعون    الزَّکَاةَ–ب   

تقویت معرفت و محبت به امام –ج   

افزایش عزت نفس و حفظ کرامت انسانها –د   

1 

 

 

2 

 جاهای خالی را با کلملت مناسب تکمیل کنید .

  

کاملترین –الف   

پدر مهربان –ب   

علم الهی –ج   

نفوذناپذیری -د   

2 

 

 

2 

 صحیح و غلط بودن عبارات را مشخص کنید .

  

صحیح –الف   

غلط–ب   

صحیح –ج   

صحیح –د   
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 اصطالحات را تعریف کنید . 

الف :ائمه اطهار )ع( می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، درقالب تقیه 

 پیش ببرند یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند.  

والیت جامعه را دارد عهده دار حکومت می شود و قوانین الهی را ب :از میان فقیهان آن کس که توانایی سرپرستی و 

 در جامعه به اجرا در می آورد. فقیهی که این مسئولیت را برعهده می گیرد ولی فقیه می گویند.

  

4 
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 به سواالت پاسخ کوتاه بدهید . 

کسانی که از معرفت برتری برخوردار باشند  -الف    

معرفی خود بعنوان امام برحق وغیر قانونی اعالم کردن حکومت مأمون  –ب   

تمایالت دانی  –ج   

نه تنها مسلمانان  بلکه جامعه انسانی شایستگی بهره مندی کامل از وجود ایشان را پیدا کند.  –د   

ناراحتی یا خوشحالی دشمنان از عملکرد آن مردم  –و   

)عج( پذیرفتن والیت و محبت امام عصر  –ه   

 

5 
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 به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل بدهید . 

 

از آنجا که امام همه مسئولیت های پیامبر )ص( بجز دریافت و ابالغ وحی را دارد بنابراین باید همه صفات و –الف 

ویژگی های پیامبر را داشته باشد تا مردم به وی اطمینان کنند و راهنمایی های او را بپذیرند از جمله این ویژگی ها 

ت یعنی چه کسی معصوم است و مرتکب هیچ گناهی است البته تشخیص عصمت برای انسانها ممکن نیس« عصمت»

 نمی شود. 

برخی از عالمان وابسته به بنی عباس و بنی امیه و گروهی از علمای اهل کتاب مثل کعب االحبار که ظاهراً –ب 

 مسلمان شده بودند از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کرده و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن مطابق با

 افکار و  

موافق با منافع قدرتمندان پرداختند در مسجد نشسته و داستان های خرافی درباره پیامبران نقل کرده و این مطالب 

 به کتابهای تاریخی و تفسیری راه یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.

 

سبز: یعنی انتظار برای سرنگونی ظالمان و .آینده 2.گذشته سرخ: اعتقاد به عاشورا، آمادگی برای شهادت و ایثار 1–ج 
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 گسترش عدالت در جهان زیر پرچم امام عصر )عج(  

 

پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده از همان ابتدا زمینه های فساد را از خود دور می کند مسئولیت پذیری را –د 

ت و مدارا و تحمل سختی ها بدرجات تجربه کرده مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش داده و با گذش

 معنوی باالتری نائل می شوند. 
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