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 نمره 61جمع بارم : 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
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 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 
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 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 
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 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 
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 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؟
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 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 
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 .......................... 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 
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