
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 تهران10اداره کل آموزش وپرورش منطقه 

 

 

 

 *شرافت انسان به دینداری اوست ومروت وانسانیت او به خصلت های اخالقی وی واصالت انسان به عقل واندیشه است پیامبر اکرم)ص(*

 بارم سئواالت ردیف

 سواالت مربوط به آیات قرآن کریم(الف

 5/0 (چه هشداری به مسلمانان می دهد؟ اَعقابِكُم عَلى اِنقَلَبتُم اَوقُتِلَ ماتَ اَفَاِن الرُّسُلُ قَبلِهِ مِن قَدخَلَت رَسولٌااِلّ وَمامُحَمَّدٌآیه ی شریفه)  1

زمینه سازهالکت یاعزت و سربلندی یک جامعه چه چیزی (..یُغَیّرواماباَنفُسِهِم قَومٍ،حَتّی اَنعَمَهاعَلی نعمَةً مُغَیّرًا یَکُ لَم اللّهَ باَنَّ لکَذِ)درآیه ی شریفه ی 2

 بیان شده است؟
5/0 

 5/0              رابنویسید.نظرقران درباره آینده تاریخ  « الوارثین  معلی الذین استضعفوا فی االرض ونجعلهم ائمه ونجعلهنمن ونرید ان »درآیه ی شریفه  3

 5/0 ؟از چه راهی بیان شده است «عزّت».....(راه دستیابی به جَمِیعًا العِزَّةُ هِی شریفه ) مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَ فَلِل در آیه 4

 درست یا نادرست بودن گزاره های زیر را با)ص/غ(مشخص کنید(ب

 5/0 .خداوندهردسته ازمخلوقات را متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده است هدایت می کند 5

 5/0 .دارد کامل توجه انسان ها اجتماعی زندگی به و است؛ اجتماعی دین یک دین اسالم فقط 6

 5/0 بنابراغراض شخصی یانفع حاکمان ستمگر دست به این کار زدند.به دلیل ممنوع بودن نوشتن احادیث شرایط برای جاعالن حدیث پیش آمد وآنان  7

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنیدج(
 5/0  شیعه،حضرت علی)ع(راجانشین پیامبر)ص( می داند. بنابراین، کرده شوداستفاده آن............ می ترجمه که یعهشکلمه  از خود درسخنان )ص(خدا رسول 8

 5/0 .....داشته باشد...خود........ رااداره کندیعنی، فقیه باید نزدمردم جامعهرفقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تابتواند کشوولیّ  9

 5/0 ازنظرقرآن کریم، مهمترین معیارهمسر شایسته،........................اوست. 10

 5/0 الب .....................پیش ببرند.قاز اقدامات ومبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد درائمه اطهار علیهم السالم می کوشیدند آن بخش  11

21  5/0 دستور می دهد گروهی از مردم وقت خود را صرف آن  کنند .کریم تالش برای کسب معرفت عمیق دردین را .........................می گویند وقرآن  

 تشخیص دهیدد(پاسخ درست را 

31  
 مشخص بودن پدر و مادر امام زمان این فایده را دارد که:

 اگر ماجراجویان فریبكاری بخواهندخود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند.-الف
 .جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و از والیت معنوی ایشان برخوردار می گردد-ب

5/0 

14 

 تبدیل حكومت عدل نبوی به سلطنت سبب شد تا:
 .شخصیت های باتقوا،جهادگرومورداحترام واعتمادپیامبرمنزوی شدندودزندگی اجتماعی مسلمانان شدرجاهلیت باشكلی جدیدوا-الف
معیارهای اسالمی دوربودند،به شخصیت های اصیل اسالمی،به خصوص اهل بیت پیامبررادرانزواقراردهندوافرادی راکه دراندیشه وعمل واخالق از -ب

 .جایگاه برجسته برسانند

5/0 

51  
امامان اگرچه تفاوت های اخالقی ورفتاری حاکمان رادرنظر می گرفتندواگرحاکمی درموردی طبق دستوراسالم عمل می کردتایید می کردند جمله 

 .....................است.بهامادرغصب وجانشینی رسول خدا همه رایكسان می دیدندمربوط 
 عدم تایید حاکمان  -ب              انتخاب شیوه های درست مبارزه                        -الف

5/0 

 دنباله سواالت در صفحه بعد

 . 1...از..1(                       صفحه ..2برگ هماهنگ استانی )شماره  نمون     

 محل مهریا امضاء مدیر

 

 صبح:  30/10ساعت امتحان

دقیقه  60وقت امتحان:      

 13 98/ 3/ 7تاریخ امتحان

    برگ  2تعداد برگ سئوال: 

    

دبیرستان شاهد حضرت معصومه )س( نام واحدآموزشی:                                             ش صندلی)ش داوطلب(:  

8139نوبت امتحانی:خرداد            تجربی-نام پدر:   پایه:یازدهم    رشته : ریاضی              نام و نام خانوادگی:    

13 79-13 89سال تحصیلی :       میرحسینی          نام دبیر:                2سئوال امتحان درس :دین وزندگی   

          

 
 



 2.از....2..(                       صفحه 3برگ هماهنگ استانی )شماره نمون

 

 

 

 

 بارم 13  98/   3  /7تجربی     تاریخ امتحان:     -دنباله سوال امتحان درس:    دین وزندگی یاز دهم                        رشته:ریاضی

 کشف ارتباطه(

16 

17 

18 

19 

20 

21 

       شناخت ارزش خود ونفروختن خویش به بهای اندک  -الف                        وَاِن لَم تَفعَل......              یااَیُّهَاالرَّسولُ بَلِّغ مااُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ

 انسجام درونی در عین نزول تدریجی -ب                                           ...لَقَداَرسَلنارُسُلَنابِالبَیِّناتِ وَاَنزَلنامََعهُمُ الكِتابَ وَالمیزانَ

                                         مَوالهُ ذاعِلىٌّمَن کُنتُ مَوالهُ فَه -ج                    ...    الصَّالِة وَالزَّکاِة وَالصَّومِ وَالحَجِّ وَالوِالیَة عَلَی خَمسٍبُنیَ اِلسالمُ عَلی 

   ازدواجامردرمشورت با پدرومادردرپیشوایان دین  سفارش-د                              کَثِیرًا اختِالفًا لَوَجَدوافیهِ هِاَفَالیَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَلَوکانَ مِن عِندِغَیرِاللّ

 اسالمی والیت مهم ترین پایه   ه( انه لیس النفسكم ثمن اال الجنه فال تبعوها اال بها                                              

                                                                                                                                                                                                                     نیست مگر اینكه مذهب اسالم برای آن حكمی مقررداشته است                                                                          هیچ حرکتی وعملی ازفردوجامعه و(          حب الشیء یعمی ویصم                       

5/1 

 نام گذاری کنیدو(

 5/0 )...................................(نیستکسانی که به مردم فرمان می دهند وقانون گذاری می کننددرحالی که فرمان وقانونشان نشات گرفته از فرمان الهی  22

 5/0                                                                                             )...............................(قرارداده است.سخن می گوییم منظور آفرینش خاص انسان وویژگیهایی است که خداوند در اصل آفرینش وی آن  وقتی از  23

24 
 مبارزه رادعوت به که این داده است را قرآن های مانندسوره سوره یک مخالفان پیشنهادآوردن حتی عجزوناتوانی نهایت اثبات قران برای

 ........(..................).....می نامند
5/0 

 5/0 رهبرند.)..............................(الن جامعه اندکه امروزه امور سه قوه مقننه ومجریه وقضاییه رابرعهده دارند ویاران وکمک کنندگان به وهمان مدیران ومسئ 25

 به سواالت زیر پاسخ دهیدز(                                                                    

 1 چرا تنها خدا وند است که می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند؟ 26

27 

 دهیددرباره ازدواج به سواالت زیر پاسخ 

 ابتدایی ترین زمینه ازدواج -الف

 آمادگی برای ازدواج نیازمند دوبلوغ است آن دوکدامند. -ب

1 

 1 شرایط مرجع تقلیدکدامند نام ببرید. 28

 1 عمل کنیم؟«مایه زینت وزیبایی ما باشید نه مایه زشتی وعیب »چگونه می توانیم به این جمله امام صادق علیه السالم  29

30 

 درباره چگونگی امامت حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف به سواالت زیر پاسخ دهید:

 منحصرا از چه راهی امكان پذیر است؟درزمان غیبت بهره مندی از وجود حضرت حجت -الف

 ؟آن حضرت خودرا به چه چیزی تشبیه کرده اند-ب

1 

 16 موفق باشید                                                                جمع کل                                                                              



 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش وپرورش شهر تهراناداره کل 

 تهران10اداره کل آموزش وپرورش منطقه 

 

 

 

 *شرافت انسان به دینداری اوست ومروت وانسانیت او به خصلت های اخالقی وی واصالت انسان به عقل واندیشه است پیامبر اکرم)ص(*

 بارم پاسخنامه ردیف

 سواالت مربوط به آیات قرآن کریم(الف

1  ........................................................................................................................................................................................... 5/0 

2 ............................................................................................................................................... 5/0 

3 ................................................................................................             .............................................. 5/0 

4 .............................................................................................................................................. 5/0 

 درست یا نادرست بودن گزاره های زیر را با)ص/غ(مشخص کنید(ب

5 ................. 5/0 

6 .................. 5/0 

7 ................... 5/0 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنیدج(

8 ................................. .... 5/0 

9 .................................... 5/0 

10 ........................،........ 5/0 

11 ...................................... 5/0 

12 .................................................... 5/0 

 د(پاسخ درست را تشخیص دهید

31  ......................... 5/0 

14 ............................ 5/0 

15 .......................... 5/0 

  کشف ارتباطه(

61  ........................... 25/0 

71  .............................. 25/0 

18 .......................... 25/0 

19 ............................. 25/0 

20 ............................ 25/0 

21 .......................... 25/0 

 در صفحه بعد پاسخنامهدنباله 

     

 محل مهریا امضاء مدیر

 پاسخنامه

 صبح30/10:  ساعت امتحان

دقیقه  60وقت امتحان:      

 13 98/ 7/3   تاریخ امتحان:

 برگ  2: پاسخنامهتعداد برگ 

       

دبیرستان شاهد حضرت معصومه )س( نام واحدآموزشی:                                             ش صندلی)ش داوطلب(:  

8139نوبت امتحانی:خرداد      تجربی-پایه:یازدهم   رشته : ریاضی           نام پدر:                 نام و نام خانوادگی:    

13 79-13 89سال تحصیلی :       میرحسینی          نام دبیر:                2سئوال امتحان درس :دین وزندگی   

          

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم 13  98/   3  /7تاریخ امتحان:             تجربی-رشته:ریاضی                     2امتحان درس:    دین وزندگی برگ پاسخنامه دنباله 

 کنیدنام گذاری و(

22  ........................................... 5/0 

23 ..................................................... 5/0 

24  .................................................... 5/0 

25 ............................................... 5/0 

 به سواالت زیر پاسخ دهیدز(                                                                    

26 
....................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................. 
1 

27 
 ............................................................... -الف

 ................................................................................................................ -ب
1 

28 
....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
1 

29 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
1 

30 
 ...............................................................................-الف

 ...........................................................-ب
1 

 16 جمع کل                                                                 درپناه خداباشید                                                                                      



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 تهران10آموزش وپرورش منطقه اداره کل 

 

 

 

 

 واندیشه است پیامبر اکرم)ص(**شرافت انسان به دینداری اوست ومروت وانسانیت او به خصلت های اخالقی وی واصالت انسان به عقل 

 کافی است مفهوم رابرسانند نوشتن عین عبارات کتاب الزامی نیست .چنانچه  دانش آموزان 

 سواالت مربوط به آیات قرآن کریم(الف

 5/0روی آوردن به خدا-4           5/0مستضعفان پیشوا ووارثان زمین خواهند بود.-3               5/0اعمال مردم-2       0/ 5برگشت به جاهلیت-1

 درست یا نادرست بودن گزاره های زیر را با)ص/غ(مشخص کنید(ب

 5/0ص-7                 5/0غ-6                         5/0ص -5

 کلمات مناسب تکمیل کنیدجمالت زیر را با ج(

 5/0تفقه  -12               5/0تقیه-11              5/0باایمان بودن-10        5/0مقبولیت-9          5/0پیرو  -8

 د(پاسخ درست را تشخیص دهید

   5/0ب  -15                      5/0الف   -14                            5/0الف    -13

 کشف ارتباطه(

            25/0د-21                  25/0الف-20        25/0 ب -19                      25/0  ه-18                     25/0  و -17                             25/0ج  -16

 نام گذاری کنیدو(

        5/0کارگزاران  -25                       5/0   تحدی-24                             5/0  فطرت -23                       5/0   طاغوت   -22

 به سواالت زیر پاسخ دهیدز(                                                                    

 تشخیص عصمت استها ویژگی این جمله از. رابپذیرند او های راهنمایی و کنند اطمینان وی به مردم تا باشد داشته نیز را پیامبر های ویژگی و صفات بایدهمان امام-26
 که است خداوند تنها بنابراین .شود نمی گناهی هیچ مرتكب و است معصوم کسی چه که دهند تشخیص توانند نمی ها انسان نیست؛یعنی ممكن ها انسان برای عصمت

 1بشناساند مردم به و کند معرفی را امامت مقام فردشایسته تواند می

 25/0وبلوغ عقلی وفكری25/0بلوغ جسمی  -ب                            5/0نیاز جنسی   -الف-27

 25/0 اعلم-  4                         25/0 شناس ن زما- 3                           25/0.عادل- 2                25/0 باتقوا -1   -28

 عمل با باید اسم بلكه نیست؛ اسم به تنها بودن شیعه که بدانیم و نشویم شیعیان به نسبت دیگران بدبینی سبب که کنیم زندگی ای گونه به که است این ما وظیفه -29
 1.شویم آنان حقیقی تاپیرو باشد همراه صالح

 5/0خورشید پشت ابر-ب                                           5/0والیت معنوی  -الف -30

  درپناه خداباشید

 . 1...از..1(                       صفحه ..4برگ هماهنگ استانی )شماره  نمون     

 

 

 

 

 

 صبح:  ساعت امتحان

 13 98/ 7/3 تاریخ امتحان:

        برگ  1تعداد برگ: 

8139  نوبت امتحانی:خرداد                 دبیرستان شاهد حضرت معصومه )س(نام واحدآموزشی:       

       پایه:یازدهم                               تجربی-رشته : ریاضی            

    میرحسینی          نام دبیر:                     2امتحان درس :دین وزندگی تصحیح  راهنمای

          

 
 

 محل مهریا امضاء مدیر

 راهنمای تصحیح ویژه دبیران

 


