




 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 61جمع بارم : 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 1 ت چه بوده است؟عوامل ختم نبوّ 1

 1 (( چیست؟ کفورا هدیناه السبیل اّما شاکرا و امّا پیام آیه )) انّا 2

 5.0 داشت؟ دینی چه( ع) ابراهیم حضرت 3

 1 معنای آیه )) احلّ البیع و حرّم الرّبا (( را بنویسید؟ 4

 1 کریم را توضیح دهید؟جامعیت و همه جانبه بودن قرآن  0

 1 پایه استوار است و مهم ترین آن چیست؟ اسالم بر چند 6

 1 چه؟ یعنی شیعه امامان و پیامبر عصمت 7

 2 منظور از اولی االمر در حدیث جابر چه کسانی هستند؟همه رانام ببرید. 8

 1 شیعه را در لغت و اصطالح توضیح دهید؟ 9

 5.0 مع علی( به کدام ویژگی ایشان اشاره دارد؟حدیث )علی مع الحق و الحق  15

 1 تبدیل حکومت عدل نبوی به  سلطنت بنی امیه و بنی عباس چه پیشامدهایی داشت؟ 11

 1 خر شیعه در میان مردم چگونه بود ؟)تحلیلی پاسخ دهید(امام آ 3فعالیت  12

 1 هدایت باطنی جامعه توسط امام عصر)عج( چگونه است؟  13

 1 مورد ( 4) ولی فقیه چیست؟ شرایط 14

 1 عزت یعنی چه و معنای صفت عزیز برای خدا چیست؟ 10

 1 ( مورد 4اهداف ازدواج را نام ببرید؟ ) 16

 6از  6صفحه ی 

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

  یازدهم ریاضی و تجربی و رشته: پایه

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3آموزش و پرورش منطقه  مدیریت

ن                                                                                                           دبیرستان                                                                     واحد سیدخندا

 دین و زندگی نام درس:

 یوسف زندیه :نام دبیر

 16/13/6331 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه 11 : امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

.پویای و روز 4پیامبر  امام معصوم پس از جودو.3.حفظ قرآن ازتحریف 2کامل زندگی مادگی جامعه برای دریافت برنامه آ.1

 مد بودن دین اسالمآ

2 

 و خدا توسط راهنمایی این.کفرگو و سپاس نا خواهید می یا و باشید پیرو و شکرگزار خواهید می دادیم نشان را راه ما

 .است بوده آسمانی وکتب ادیان بوسیله پیامبرانش

 حنیفدین  3

 خداوند تجارت و خرید و فروش را حالل کرد و ربا را حرام . 4

5 

،در همه امور مسائل حیاتی و مهم که انسان در هدایت  به سوی رن پیش نازل شده ق 15نکه قرآن کریم حدود وجود آ با

 کمال بدان نیاز دارد سخن گفته و چیزی را فروگزار نکرده است.

 ن والیت است.و روزه و حج و والیت. و مهمترین آپایه استوار است.نماز و زکات  5اسالم بر  6

7 

نان کارهایی را که خدا واجب کرده از ویژگیهای پیامبران است.یعنی آ گناه است.یکی عصمت به معنای محفوظ بودن از

را بدون عصمت اعتماد مردم نان بوده زیآیامبری و کارهایی را که حرام کرده ترک می کنند و این الزمه پمی دهند انجام 

 کردند. پیروی نمینان از بین می رفت و از آنان به آ

8 

نها علی ابن ابیطالب و سپس به ترتیب حسن ابن علی،حسین اولین آن بعد از من هستند.انان جانشینان من و امامای جابر آ

ابن علی،علی ابن  محمد،موسی ابن جعفر،علی ابن موسی،محمدابن  ابن علی،جعفر ابن علی،علی ابن الحسین،محمد

 هم نام پیامبر است. و محمد،حسن ابن علی و پس از ایشان فرزندش می باشد که حجه ابن الحسن

9 

شیعه به معنای پیرو است و رسول خدا در سخنان خود به پیروان علی ابن ابیطالب را رستگار دانسته پس شیعیان 

 او پیروی می کنند. از علی )ع( را جانشین پیامبر می دانند وحضرت فرمان خدا و رسولش  که بامسلمانانی هستند 

 عدالت دارد. ه به عصمت واشار 11

11 

جواهرات  داشتن گنجینه های  .کاخ نشینی و3پیامبر و اصحاب  .منزوی شدن شخصیتها2 .شکل جدید ازجاهلیت عربی1

 سیره و سنت پیامبر.راحت طلبی و بی توجهی مردم به 4

12 

ماینده ن امامان به عنوان وکیل وان افرادی بودند که از سوی نمایندگان امام اوج گرفت.این دراین دوره بود که فعالیت وکال و

 پیام امام را به مردم می رساندند. مخفیانه خدمت امام می رسیدند و و در شهرهایی که شیعیان بودند منصوب می شدند

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

  تهران 3آموزش و پرورش منطقه  مدیریت
 پسرانه/دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 دین و زندگینام درس: 

 یوسف زندیه نام دبیر:

 10/13/0331امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح   8  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

 



13 

 دعا برای و باطنی افراد. حل بعضی از مشکالت علمی علما  ،خبر دادن از پاره ای رویدادها؛ دستگیری از درماندگانهدایت 

 منان.مؤ

14 

بتواند  و مدبر باشد و مدیر 4ورد.را متناسب با نیازهای روز بدست آ . زمان شناس و بتواند احکام دین3. عادل 2تقوا. با  1

 جهان رهبری کند.در شرایط پیچیده  جامعه را

15 

مغلوب  و راا عزت به معنای نفوذ ناپذیری و تسلیم بودن است .وقتی می گویند خدا عزیز است یعنی اینکه کسی نمی تواند

 کند و در اراده او نفوذ کند.

 پرورش فرزندان،رشد اخالقی و معنوی و پاسخ به نیازهای جنسی،انس باهمسر،رشد 16

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  جمع بارم :
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 امضاء مدیر یامىر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 ًوطُ( 5/0)ّط هَضز تا تَجِ تِ آیات تِ سَاالت پاسد زّیس. 

چِ آیٌسُ ای ضا تطای هؤهٌیي صالح  ا عثازی الصالحَى( ذساًٍسلمس کتثٌا فی العتَض إى االضض یطحْ الف( عثك آیِ )ٍ

 تعییي کطزُ است؟
 

 

تطای کساًی کِ ًیکَکاضی کطزًس چِ ٍ ال شِلَِّ( ٍ ظیازُ ٍ الیطحكُ ٍجَّْن لتطُ ب( عثك آیِ )للصیي أحسٌَا الحسٌی

 ًتایجی حاصل هی ضَز؟
 

 

 تٌَیسیس.د( پیام آیِ )ٍ هي آیاتِ أى ذلك لکن هي اًفسکن اظٍاجاً لِتسکَا الیْا....( ضا 

 
 

5/1 

2 

 (25/0صحیح ٍ غلظ تَزى عثاضت ّای ظیط ضا هطرص کٌیس. )ّط هَضز 

 الف( جاهعیت لطآى تِ گًَِ ای است کِ فمظ اظ اهَض هعٌَی ٍ ضاتغِ اًساى تا ذسا سري هی گَیس.

 ب(آیِ اعاعت یا اٍلی االهط اضتثاط هفَْهی تا حسیج جاتط زاضز.

 ضسَل ذسا ضا تِ سلغٌت تثسیل کطز.د( یعیس اٍلیي کسی است کِ ذالفت 

 ز(زض ظهاى اهام تالط)ع( ًاذطٌَزی ًسثت تِ زستگاُ تٌی اهیِ تِ اٍد ضسیسُ تَز.

1 

3 

 ًوطُ(1؟ )تَى چپ اضتثاط زاضزتا ستَى ضاست ک اظ عثاضتْای سکساهی

 اهام سجاز علیِ السالم  -1

 اًتراب ضیَُ ّای زضست هثاضظُ -2

 تعلین ٍ تفسیط لطآى -3

 علیِ السالم اهام هَسی کاظن -4

 الف( زٍضُ اذتٌاق ضسیس

 ب( الساهات هطتَط تِ هطجعیت زیٌی اهاهاى

 د( گستطش هعاضف اظ عطیك زعا

 ز( هجاّسُ زض ضاستای ٍالیت ظاّطی
 

1 

4 

 اصغالحات ظیط ضا تعطیف کٌیس: 

 (  75/0الف( عاغَت )

  
 

 (5/0ب(تمیِ ) 
 
 

 (5/0د(غیثت صغطی) 

 

 (5/0ز(فمیِ) 

 

 

25/2 

 2از  1صفحٍ ی 

 .......................... ًام و ًام خاًوادگی:

  یازدهن ریاضی و تجربی و رشته: قطعه

 ........................................... :ًام پدر

 ............................... :داوطلبشواره 

 صفحه  2سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهًری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطقٍ 

 )واحد رسالت(                                                                                                                                                                                                                   دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 96 -97سال تحصيلی  دومًوبت ترم  پایاىآزهوى 

 دیه ي زودگی وام درس:

 مریم خدیری :وام دبیر

 01/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح   8  :ساعت امتحان

 دقیقٍ 70 : امتحانمدت 



 ومرٌ 11 جمع بارم :

ف
ردی

 
 محل مىر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           ادامه ی 

بارم
 

5 

 (25/0جوالت ظیط ضا کاهل کٌیس. )ّط هَضز 

جولِ ًیاظّای ..................................است ٍ ًیاظّایی هخل چگًَگی تأهیي الف( ًیاظّایی هخل هعاضطت، زاز ٍ ستس اظ 

 اهٌیت ٍ ضیَُ زاز ٍ ستس ًیاظّای .................................. است.

..................... هی ب( لطآى کطین کاضّای ذاضق العازُ پیاهثطاى ضا ................................... ٍ اًسیطوٌساى اسالهی آى ...

 ًاهٌس.

 د( عصوت تِ هعٌای .................................. است.

 .ز( الظهِ جاًطیٌی پیاهثط ........................ ٍ .............................. است ّواى گًَِ کِ ضسَل ذسا ایي ٍیژگی ضا زاضت

 .................... ٍ هٌظَض اظ زعَت َّی ٍ َّس ........................ است.ی(هٌظَض اظ زعَت عمل ٍ ٍجساى ............

25/2 

6 

 ط پاسد کَتاُ زّیس. تِ سؤاالت ظی

 الف( عثك فطهَزُ اهام کاظن علیِ السالم تِ ّطام تي حکن علت فطستازى ضسَالى الْی چیست؟
 

 چیست؟ب(آساى تطیي ضاُ تطای غیط الْی ًطاى زازى اسالم ٍ لطآى 

 

د( چِ چیع سثة ضس کِ تا ٍجَز ضٍش سلغٌتی تٌی اهیِ ٍ تٌی عثاس ٍ ظلن ٍ ستن ایطاى اسالم ّوچٌاى تالی 

 تواًس؟

 

 ز( اهام حسي عسگطی )ع( زض اضتثاط تا فطظًسضاى چِ ٍظایفی تِ عْسُ زاضت؟

 

 ْطتاى تاضس؟ٍ(تٌا تط عْس ًاهِ هالک اضتط چطا حاکن اسالهی تایس ًسثت تِ هطزم تحت حکَهت ذَز ه

 

 ی( حضطت علی علیِ السالم زض ٍصف چِ کساًی هی فطهایٌس کِ ذالك جْاى زض ًظط آًاى عظین است؟
 
 

3 

7 

 تِ سؤاالت ظیط پاسد کاهل زّیس.

 ًوطُ(1الف( زٍ هَضز اظ چالص ّای سیاسی هوٌَعیت اظ ًَضتي احازیج پیاهثط ضا تٌَیسیس. ) 

 

 

 ًوطُ( 1ٍاتستِ تَز؟ )ب( پَیای جاهعِ ضیعِ تِ چِ عَاهلی 

 

 

 ًوطُ( 1د(ضطایظ اذتصاصی ٍلی فمیِ ضا تٌَیسیس. )

 

 ًوطُ( 1ز( چِ ًَع هعاضطت ّایی تطای ضٌاذت ّوسط ًتیجِ ترص ًیست؟)

 
 

 

 ی(سیطُ ٍ ضٍش پیاهثط زض ضّثطی جاهعِ ضا تٌَیسیس.)ا ًوطُ(

 

 

5 

 2از 2صفحٍ ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مىر یا امضاء مدیر                                                         راونمای تصحیح ردیف

1 

 5/0تطًس.   الف( ظهیي ضا تٌسگاى صالح ذساًٍس اضث هی

 5/0ًطیٌس تط چْطُ آًْا غثاض ذَاضی ٍ شلت ًوی -2کٌس  ًیک ٍ فعٍى تط تِ آًْا عٌایت هی ذساًٍس پازاضی -1ب( 

ّای ذساًٍس آفطیٌص ّوسطاًی اظ جٌس ذَزتاى است کِ تا اظ ًطاًِ -2اظ اظزٍاد ضسیسى تِ آضاهص است  ّسف  -1د( 

 /.5آًْا تِ آضاهص تطسیس. )شکط یک هَضز(     

2 
 25/0ّطهَضز 

 الف( غلظ        ب( زضست      د( غلظ            ز( غلظ

3 
 ًوطُ 1

 2ز(                    1د(              3ب(             4الف( 

 4 

کٌٌس زض ذالی کِ فطهاى ٍ لاًًَطاى ًطات گطفتِ اظ فطهاى الْی زٌّس ٍ لاًًَگصاضی هیالف( کساًی کِ تِ هطزم فطهاى هی

 (75/0ضَز. )ًیست عاغَت ًاهیسُ هی

تطًس یعٌی پیص هیب( ائوِ اعْاض آى ترص اظ الساهات ٍ هثاضظات ذَز ضا کِ زضوي تِ آى حساسیت زاضز زض لالة تمیِ 

 5/0زاضتٌس عَضی کِ زض ظهیي ضطتِ ظزى کوتط ضطتِ ترَضًس.  السهات ذَز ضا هرفی ًگِ هی

 5/0ضَز. عَل کطیس غیثت صغطی ًاهیسُ هی 323آغاظ تا  260د( زٍضُ اٍل اهاهت ظهاى کِ اظ سال 

الم ضا اظ لطآى ٍ ضٍایات تسست آٍضًس فمیِ تَاًٌس لَاًیي ٍ احکام اسضسٌس ٍ هیز( افطازی کِ تِ هعطفت عویك زض زیي هی

 5/0ضًَس.  ًاهیسُ هی

 5 

 25/0ّط هَضز  

 الف( حاتت    /    هتغیط

 ب( آیت      /    هعجعُ

 د( هحفَػ تَزى اظ گٌاُ

 ًفس اهاضُ   -ز( ًفس لَاهِ   

6 

 5/0ّط هَضز 

 الف( زض پیام الْی تعمل کٌٌس

 ّای لطآى استای هطاتِ یکی اظ سَضُب( آٍضزى سَضُ

ًثَز  –لطآى ٍ ائوِ اعْاض  –د( اگط تحَل هعٌَی ٍ فطٌّگی ایجاز ضسُ زض عصط پیاهثط ٍ زٍ هیطاث گطاى لسض آى حضطت 

 هاًس.جعًای اظ اسالم تالی ًوی

 کطز.زاز ٍ تِ عٌَاى اهام تعس اظ ذَز هعطفی هیز( ایطاى ضا تِ تعضی اظ یاضاى ًعزیک ٍ هَضز اعتواز ذَز ًطاى هی

اًس: ( ایطاى فطهَزًس زل ذَیص ضا ًسثت تِ هطزم هْطتاى کي ٍ تا ّوِ زٍست ٍ هْطتاى تاش چطا کِ هطزم زٍ زستٍِ

 زستِ ای تطازض زیٌی تَ زستِ ای زیگط زض آفطیٌص ّواًٌس تَ ّستٌس.

 ی( اًساى ّایی کِ ععت ذَز ضا زض تٌسگی ذسا یافتِ اًس.

 آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطق

 دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم ًوبت  کليد

  دیي و زًدگی ًام درس:

 مریم خدیری دبير: ًام

    01/03/97 تاریخ اهتحاى:

 / عصرصبح 8 ساعت اهتحاى:

 دقیقه 70 هدت اهتحاى:

 آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران10ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطق

 دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم ًوبت  کليد



 

 
 

                                                                                         محل مىر یا امضاء مدیر                                                         راونمای تصحیح ردیف

7 

اضائِ الگَّای  -3تحطیف زض هعاضف اسالهی ٍ جعل احازیج    -2هوٌَعیت اظ ًَضتي احازیج پیاهثط اکطم    -1الف( 

 هَضز( 2تثسیل حکَهت عسل ًثَی تِ سلغٌت )شکط  -4ًاهٌاسة   

آیٌسُ سثع: اًتظاض تطای سطًگًَی ظالواى ٍ  -2گصضتِ سطخ: اعتماز تِ عاضَضا ، آهازگی تطای ضْازت ٍ ایخاض    -1ب( 

 گستطش عسالت زض جْاى ظیط پطچن اهام عصط )ع(

ضجاعت ٍ لسضت ضٍهی زاضتِ  -2یچیسُ جْاًی ضّثطی کٌس.  هسیط ٍ هستط تاضس ٍ تتَاًس جاهعِ ضا زض ضطتیظ پ -1د( 

 ذَاّی  زضوٌاى تایستس.تاضس تسٍى تطس ٍ ٍاّوِ زض تطاتط ظیازُ

ز( هعاضطت ّایی کِ هٌطاء آى تٌْا َّس ّای ظٍزگصض است. تجطتِ ًطاى زازُ است کِ ایي گًَِ هعاضطت ّا ّطچٌس تا 

طزى تِ ًماط تفاّن یکسیگط تاضس، ًتیجِ ترص ًیست ٍ آحاض ظیاى تاض عٌَاى ّایی هاًٌس ضٌاذت ضٍحیِ ّوسط ٍ یا پی ت

-زیگطی زاضز کِ ذساًٍس اجاظُ ایٌگًَِ هعاضطت ّا ضا ًسازُ است. زض ایي هعاضطت ّا احساسات تط ّط زٍ ًفط حاکن هی

-ٍ جسایی هی کٌٌس هعوَالً تیطتط ایي هعاضطت ّا تِ سستی ضاتغِضَز زذتط ٍ پسط ضرصیت ٍالعی ذَز ضا پٌْاى هی

 ًوطُ 1اًجاهٌس.  

 -4سرت کَضی ٍ زلسَظی زض ّسایت هطزم    -3هحثت ٍ هساضا تا هطزم   -2تالش تطای تطلطاضی عسالت ٍ تطاتطی   -1ی( 

 ًوطُ 1هثاضظُ تا فمط ٍ هحطٍهیت    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:    نام و نام خانيادگی مصحح :  جمع بارم :



 

 

 

 

 

 
 

 نمره 61جمع بارم : 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 نمره(5/2آیات و روایات ) 

 "الحوادث الواقعه "منظور از  "و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا ..... "الف( با توجه به حدیث 

 چیست؟

 اسالم بر چند پایه استوار است و مهمترین آن چیست؟ "االسالم علی .............. بنی "ب( مطابق با حدیث امام باقر)ع( 

 ج( آیه تطهیر را نوشته و ترجمه کنید.

5.5 
 

1 

 

1 

2 

 نمره( 5/1جای خالی را پر کنید.)

آن کس که عقلش الف( امام کاظم )ع( می فرماید: کسانی که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به ................ داناترند و 

 کامل تر است ................ در دنیا و آخرت باالتر است.

 ب( الزمه ماندگاری یک پیام ، تبلیغ ................ و ................ آن است.

 می دهند. ج( عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنباله روی ................ جامعه هستند و آن ها را ................ قرار

5.5 

5.5 

5.5 

3 

 نمره(1صحیح و غلط ) 

 الف( در زمان امام باقر )ع( ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی امیه به اوج رسیده بود.

 ب( در زمان غیبت کبری زمین از حجت خدا خالی می ماند.

 ج( اولین و برترین مکاتب و حافظ قرآن کریم، پیامبر )ص( است.

 گویند. "ولی فقیه"معنای رجوع به متخصص است، چنین متخصص و فقیهی را د( تقلید در احکام به 

 

5.25 

5.25 

5.25 

5.25 

4 

 نمره(2) پاسخ کوتاه

 الف( کدام حقیقت از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود؟

بعد از پیامبر به عهده دارند و کردار و ب( از آنجا که ائمه اطهار دو مسئولیت رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را 

 گفتار آنها اسوه مسلمین است چه چیزی ضرورت می یابد؟

 ج( عزت به چه معناست؟

 د( تحکیم بخش وحدت زن و مرد چیست؟

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5 

 

 نمره(9پاسخ بلند دهید. )

 بنویسید.الف( آثار و نتایج تشکیل خانواده در رشد اخالقی و معنوی دختر و پسر را 

 ب( انسان دارای دو دسته تمایالت است : آن دو دسته را به طور کامل توضیح دهید.

 ج( کارگزاران چه کسانی هستند؟ و عملکرد آنها چه تاثیری بر مردم و حکومت دارد؟

 را توضیح دهید؟ "امنیت کامل "د( از اهداف حکومت امام عصر، 

 را توضیح دهید. "عدم تایید حاکمان "حاکمان، ه( از اصول کلی امامان در مبارزه با 

ی( ممنوعیت از نوشتن احادیث رسول اکرم )ص( باعث حفظ کردن احادیث آن حضرت شده بود، این حفظ کردن 

 روایات چه آثار و نتایج نامطلوبی در پی داشت؟

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

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

 دهم ریاضی و تجربییاز و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 1سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 1اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 دین و زندگی نام درس:

 آسیه سهیلی :نام دبیر

 16/10/6031 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح   8  :ساعت امتحان

 دقیقه17 : امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 
حج و  -روزه -زکات -پایه استوار است.نماز 5اسالم بر ب(                        رویدادهای جدید–رویداد های زمان الف( 

 کتاب درسی  07ص ج(                    والیت .به چیز دیگری دعوت نشده آنگونه که به والیت دعوت شده است.

 الگو یا اسوه –شخصیت های برجسته مستمر                          ج(  –ب( دائمی                  رتبه اش –فرمان الهی الف(  2

3 
 (الف ( غ ) امام صادق (                        ب( غ) طبق فرمایش امام علی زمین از جهت الهی خالی نمی ماند.

 رجع تقلید(ج( غ )امام علی(                                 د( غ )م

 4 
 الف ( اعجاز لفظی قرآن                ب( ضروری است آنها نیز معصوم از گناه و خطا باشند.

 فرزندتسلیم نبودن                            د(  –ج( نفوذناپذیری 

 5 

 کتاب درسی 271الف( ص 

 کتاب درسی  181ب( ص 

 کتاب درسی  100ج( ص

 کتاب درسی  154د( ص 

 کتاب درسی  125ه( ص 

 کتاب درسی ) الف و ب و ج(  170ی( ص 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 یازدهم ریاضي و تجربي دینينام درس: 

  آسیه سهیلي نام دبیر:

   10/10/0079:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح  8 امتحان:ساعت 

 دقیقه 97 :امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت                                

بارم
 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1 

2 

3 

 شود. میتأخیر در ازدواج سبب افزایش فشار روحی و روانی ................... و ................. 

 تمایالت عالی انسانی مربوط به بُعد ................... و تمایالت دانی او مربوط به بُعد ..................... است. 

در نظام و حکومت اسالمی ............... پایه و اساس پیشرفت است و بدون ............... آنان حکومت اسالمی و دستاوردی 

 نخواهند داشت.

5/0 

5/0 

5/0 

 ای زیر پاسخ دهید. به سواالت چهارگزینه

4 

 

 

5 

 

 

6 

 ی غیرشرعی پنهان و آشکارا نباشند. خواهد در پی رابطه قرآن کریم از دختران و پسران میچرا 

 بخشی به زندگی حفظ عفاف                                          ب( سامانالف( به دلیل 

 های آنان العمل نشوند.             د( تأثیر رابطه در نسل عکسج( مشمول قانون عمل و 

 فرمایند؟ امیرالمومنین علی )ع( بهای وجود انسان را چگونه معرفی می

 های وصف ناپذیر نشینی با پیامبر )ص(                                   ب( دست یافتن به زیبایی الف( هم

 د( آفرینش مخلوقات فقط برای انسان                                       ج( بهشت                         

.. مراجعه به فقیه در عصر غیبت ر اقالم و مسائل فردی و اجتماعی با .................. و ................. و با رهبری ..............

 شود. میسر می

 ـ مرجع تقلیدالف( تشکیل حکومت اسالمی ـ نفی حاکمان طاغوت 

 ب( مرجعیت دینی ـ پیروی از قوانین الهی ـ مرجع تقلید

 ج( نفی حاکمان طاغوت ـ تشکیل حکومت اسالمی ـ فقیه 

 د( پیروی از قوانین الهی ـ مرجعیت دینی ـ فقیه

25/0 

 

 

25/0 

 

 

25/0 

 عبارت درست و نادرست را مشخص کنید.

7 

8 

 

9 

 نظرها غایب است و در جامعه حضور ندارد. اند، زیرا از امام عصر را غایب نامیده

اش نظر سوء نداشته باشند، خودش باید چنین باشد، زیرا  کسی که خواستار آن است که دیگران به اعضای خانواده

 نظام هستی بر عدالت است.

ایالت را ماین تمندی از  داند و خداوند نیز با احکام خود چگونگی بهره حدود توجه به تمایالت دانی را خود انسان می

 مشخص کرده است.

25/0 

25/0 

 

25/0 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

10 

11 

12 

 ی امام علی )ع( چه کسی است؟ شیعه

 عزت به چه معناست؟

 ترین معیار همسر شایسته چیست؟ از نظر قرآن کریم مهم

5/0 

5/0 

5/0 

 2از  1ی  صفحه

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

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

                                                                                            

 دین و زندگی نام درس:

  آقای یزدی نام دبیر:

 01/03/1397امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح   8  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف
ردی

 
 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           ادامه ی                 

بارم
 

 به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.

13 

 

 

 

 

 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

والعصر إن االنسان لفی خُسر، إال الذین آمنوا و عملوا الصاحات و تواصعوا بالحق و »ی  ی مبارکه با توجه به سوره

 به سواالت زیر پاسخ دهید.« تواصعوا بالصبر

 الف( آن را ترجمه کنید. 

 ب( چرا در این سوره، خداوند به زمان سوگند خورده است؟

 کند؟ ج( چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می

 شوند؟ خسارت و زیان نمید( چه کسانی دچار 

 عوامل ختم نبوت را نام ببرید؟

 های اعجاز محتوایی قرآن را مورد تبیین قرار دهید؟ نیروی جاذبه از نمونه

 معصومیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورت است؟

 حدیث منزلت به عنوان یکی از دالیل امامت علی )ع( را توضیح دهید؟

 ی ایشان با فقر چگونه بود؟  )ص( با فقرا و مبارزهی همدردی پیامبر  شیوه

 بود آن را توضیح دهید.« ارائه الگوهای نامناسب » های عصر ائمه  یکی از چالش

ها، چگونه مردم را راهنمایی  پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به آنامام علی )ع( پس از بیان اوضاع و احوال 

 کرد و چه فرمود؟

 ها پیروی کرد را بیان کنید؟ ستورات امام زمان )عج( که باید از آنمورد از د دو

 شرایط ولی فقیه را نام ببرید؟

 ها را بنویسید و با مثال توضیح دهید؟ تمایالت انسان چند دسته هستند؟ آن

 ید؟نتایج ازدواج در زمان و موقعیت مناسب و نامناسب را با یکدیگر مقایسه کن

 

1 

 

 

 

 

 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5/0 

1 

1 

1 

 

 2از  2ی  صفحه

 61 بارمجمع                                           موفق باشید.                             



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1 

2 

3 

 اجتماعیهای  رابطه نامشروع ـ آسیب

 الهی و معنوی ـ حیوانی و دنیایی

 مشارکت و همراهی ـ حضور و مشارکت

 ای زیر پاسخ دهید. به سواالت چهارگزینه

4 

5 

6 

 4گزینه 

 3گزینه 

 3گزینه 

 عبارت درست و نادرست را مشخص کنید.

7 

8 

9 

 نادرست، ایشان در جامعه حضور دارند.

 درست

 داند. دانی را خداوند مینادرست، حد و مرز توجه به تمایالت 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

10 

11 

12 

 داند و از او پیروی می کند. مسلمانی است که به فرمان خدا و پیامبر، امیرالمومنین را جانشین پیامبر می

 نفوذناپذیری و تسلیم نبودن

 ایمان است.

 به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.

13 

 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

الف( قسم به عصر که آدمی به راستی در زیان است، مگر آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به 

 و صبر سفارش کردند. حق

 ی بسیار گرانبهایی است که خداوند به او اعطا کرده است. ب( چون زمان و عمر انسان سرمایه

 ی عمر سرمایه ج( زیان و خسارت از دست دادن

( یکدیگر را به صبر 4( یکدیگر را به حق سفارش کنند، 3( عمل صالح انجام دهند، 2( با ایمان باشند، 1د( کسانی که: 

    سفارش کنند.

الف( آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی، ب( حفظ قرآن کریم از تحریف، ج( وجود امام معصوم پس 

 و روزآمد بودن دین اسالماز پیامبر اکرم )ص(، د( پویایی 

اند و به همین علت  کردند که ستارگان به سقف آسمان چسبیده تا قبل از قرن هجدهم میالدی دانشمندان فکر می

ها قبل از آن قرآن کریم از وجود جاذبه میان ستارگان خبر داد و آن را عامل در هم نرفتن ستارگان در  افتند. اما قرن نمی

 هایی که برای شما دیدنی نیستند بر پا داشته است. ها را با ستون رمود، خداوند آسمانیکدیگر معرفی کرد و ف

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی                 

 تهران 12ه و پرورش شهر تهران منطقاداره ی آموزش                

 /پسرانهدخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید            

  دین و زندگی نام درس:

 آقای یزدی نام دبیر:

 01/03/1397: تاریخ امتحان

 / عصرصبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 75: مدت امتحان



 
 
 
 

16 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

22 

23 

 

 

24 

 

شوند. زیرا  ها غریزه و اختیار دارند. در مقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمی پیامبران با این که مانند ما انسان

داند که با  کند و می و هوس به امر غلبه کند و کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده میکند که هوا  کسی گناه می

 شود. افتد و از لطف و رحمت او دور می انجام آن از چشم خدا می

وقتی خداوند حضرت موسی )ع( را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را 

و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی )ع( را پذیرفت و او را مشاور، پشتیبان 

پشتیبان و وزیر وی قرار داد.پیامبر اکرم )ص( نیز بارها به حضرت علی )ع( فرمود تو برای من به منزله هارون برای 

 موسی هستی. جز اینکه بعد از من پیامبری نیست.

با فقر و محرومیت مبارزه می کرد و مردم را به کار و تالش تشویق کرده و بیکاری را مذمت ایشان در عین حال که 

گذاشت که به خاطر فقر موردی توجهی قرار گیرند و فراموش شوند.  داشت و نمی کرد، فقیران را بسیار گرامی می می

شمرد. به آسانی با فقیرترین و  شوند، ثروت را امالک برتری نمی ها دوست صمیمی ایشان محسوب می برخی از آن

 یافتند. کرد. آنان نیز رسول خدا را همدل و همراز خود می ها گفتگو می نشست و صمیمانه با آن ترین مردم می محروم

دهند و از  های برجسته جامعه هستند و آنان را الگو قرار می روی شخصیت  عموم مردم در اعتقادات و عمل خود دنباله

 کند. های اخالقی بود قرآن او را اسوه حسنه معرفی می خدا دارای تمام خوبی این جهت که رسول

کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی  آگاه باشید وقتی در آن شرایط راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت

توانید پیرو  گاه می و آنتوانید به عهد خود با قرآن وفا کنید که شکنندگان پیمان را تشخیص دهید  نمایید و وقتی می

 کنندگان قرآن را بشناسید. قرآن باشید که فراموش

 دین، عمل به احکام ضروری و اجتماعی دین و مقابله با طاغوتمراجعه به عالمان 

 ( شجاع و دارای قدرت روحی باشد.5( مدیر و مدبر، 4( زمان شناسی، 3( عادلی، 2( با تقوا، 1

 انسان دارای دو دسته از تمایالت است: 

 اول: تمایالت عالی و برتر که مربوط به روح الهی و معنوی انسان است.

 دوم: تمایالت دانی که مربوط به بعد مادی و حیوانی است.

رضایت درونی ـ کاهش فشار جنسی و سالمت اخالقی  احساسادابی ـ سالمت جسمی و روحی ـ رشد طبیعی ـ ش

ان مناسب است. تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشارهای روحی و روانی، روابط نامشروع و جامعه از فواید ازدواج در زم

 شود. های اجتماعی می آسیب

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  61 جمع بارم :



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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