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 جمهوری اسالمی ایران              

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران             

 17آموزش و پرورش منطقه                

 دبیرستان امام مهدی )عج(                                                                                  

                                                تجربی -یازدهم  رشته ریاضی درس دین و زندگی                           نام و نام خانوادگی :            

 99-00سال تحصیلی                                                       نام دبیر : جباری      

 99/   /    :    تاریخ امتحان 

 دقیقه   60      :   مدت امتحان

 صبح  8ساعت امتحان :        
 بارم  سوال

 آیه زیر را تکمیل کنید  الف( 1

الة ویُوتوَن................ و هُم  ................ " " اِنَما..............هللا  َو َرسولُهُ َوالَّذیَن اَمنوا الَذیَن ................. الصَّ

 نازل شده است ؟این آیه در شان چه کسی  --

 

بر اساس عبارت قرآنی " و الذین کسبواالسیئات جزاء سیئه بمثلها و ترهقهم ذله ....." کسانی که از تمایالت ب ( 

 نا مشروع دنباله روی کنند و به گناه و زشتی روی آورند چه سرانجامی خواهند داشت ؟ 

 

 زیر را ترجمه کنید . ه شریفهآی(  ج

 َل انقَلَبتُم علی اَعقابُِکم "" اَفَاِن ماَت اَو قُتِ 

 

 

 ( مشخص کنید کدام آیه با کدام عبارت مناسبت دارد  . د

 لََوَجدوا فیه اِختاِلفَاً َکثیراً  --3فَاتوا بِسوَره من ِمثلِه                  --2                  اَن َخلََق لَُکم ِمن اَنفُُسُکم -1

 (      )                                         ند . دعوت به مبارزه قرآن را تحدی می گوی

                                               (           )                                 .   نوع نگاه قرآن به خلقت یکسان زن و مرد  

 (              )        آیات قرآن دقیق تر از اعضای بدن با یکدیگر هماهنگ هستند .  
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 صحیح یا غلط بودن عبارات را مشخص کنید . 2

 صحیح          غلط                  .                                       کلمه شیعه در قرآن به معنای پیرو می باشد 

 غلط    صحیح                                      .               نظام جکومت اسالمی بر مبنای امامت طراحی شده 

 غلط      ت های پیامبر ادامه یابد .  صحیح     یتعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که تمامی مسئول

 غلط      صحیح     حاکمان بنی امیه و بنی عباس شخصیت های اصیل را راهنمای مردم معرفی می کردند.   
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 . همترین هدف ازدواج ...... م  -- 3

 ب( رشد و پرورش فرزندان                         الف ( انس با همسر                                     

 د ( آرامش روانی                       ج( رشد اخالقی و معنوی                                

 
 به رهبر نیست .  کدام مورد جزء وظایف مردم نسبت  --

 ب ( مشارکت در نظام همگانی                      الف  ( وحدت و همبستگی اجتماعی               

 د( تصمیم گیری بر اساس مشورت                          ج( اولویت دادن به اهداف اجتماعی               

 

 مبنای کدام وظیفه بود ؟مجاهده امامان معصوم ع در راستای والیت ظاهری بر

 ب( امر به معروف و نهی از منکر                         الف ( تقیه و جهاد                                       

 د( آگاهی بخشی به دیگران                       ج ( صبر وبصیرت                                       
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 بارات سمت راست را به یکی از قلمروهای رسالت پیامبردر سمت چپ متصل کنید . ) یک مورد اضافه است (هریک از ع 4

 والیت معنوی          سرپرستی و رهبری مردم در مدینه را به عهده داشتند .                          

 والیت ظاهری            در مراسم غدیرخم حضرت علی)ع( را به جانشینی خود معرفی کرد .      

 دریافت و ابالغ وحی            گفتار و رفتار پیامبر )ص( اولین و معتبرترین مرجع علمی می باشد .     

 مرجعیت دینی                                                                                                            
 ادامه سواالت در صفحه دوم
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 5

 ............ است .....نام امیر المومنین ع به معنی واال و ..............

 ........ بودن پایان تاریخ اتفاق نظر دارند ......................همه ادیان در .......

 ................. معجزه می باشد .................. و .....................قرآن از دو جنبه  ........

 .................... می شود که نیازمند به ظاهر بودن ندارد ..........بهره مندی از امام عصر عج منحصر به ........

 

 

1.25 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 6

 :عزت 

 

 

 : تفقه
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 خ کوتاه دهید پاس 7

 شرط حدیث سلسله الذهب چیست ؟ 

 ولی فقیه باید زمان شناس باشد به چه معناست ؟

 ازنظر قرآن معیار انتخاب همسر شایسته چه می باشد ؟

 

 حضرت علی ع به مالک اشتر چرا توصیه می کنند دل خویش را نسبت به مردم مهربان کن و با همه دوست باش ؟
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 ان ع تا چه موقع ادامه دارد ؟ غیبت امام زم 8
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 مهمترین مشکل نگهداری احادیث به شیوه حفظ چیست ؟  9
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 ؟انتخاب شیوه درست مبارزه از طرف امامان ع بر چه اساسی بوده  10
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 آیا رسیدن به هدف ) قرب الهی ( اختصاص به جنس مرد یا زن دارد 11
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 بوت را نام ببرید ؟عوامل ختم ن 12
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 پویائی جامعه شیعه به چه عواملی بستگی دارد  ؟ 13
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 16 در پناه حق موفق و موید باشید جمع



 

 98/  3/  1راهنمای تصحیح                              بسمه تعالی                                    

 ریاضی و تجربی یازدهم:

 شان نزول ایه امامت حضرت علی ع می باشد .                    (یقیمون          الزکاه         راکعون    ولیکم      )  -1

 گرد خواری و ذلت بر چهرهایشان می نشیند . -

 پس اگر او بمیرد یا کشته شود ایا شما به گذشته خود باز می گردیدترجمه:

 (3         1       2 )به ترتیب   

 غلط به ترتیب            )    صحیح      صحیح      غلط    غلط(صحیح و  -2

 ( ب          گزینه ها به ترتیب    ) ج        د  -3

 والیت ظاهری       در یافت و ابالغ وحی     مرجعیت دینی    - - 4

 بلند مرتبه      الهی         لفظی و محتوایی         والیت معنوی  -5

 نای نفوذ ناپذیری و تسلیم نبودن وقتی می گویند خداوند عزیز است یعنی کسی نمی تواند او را مغلوب کند .عزت به مع - 6

خداوند دستور داده گروهی از مردم وقت وهمت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند  و به تفقه در دین بپردازند تا پس تفقه :  -

 م را به مردم بیاموزند .از کسب علم  به شهرهای خود بروند و قوانین اسال

 

مقصود امام این بود که توحید یک لفظ و شعار نیست و باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی خود امام می باشد )  – 7

 (توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر است .

 روز به دست آورد . مرجع تقلید بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای --

 با ایمان بودن او --

 چرا که مردم دو دسته اند . دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند .   --

تا انجا که نه تنها مسلمانان بلکه جامعه جهانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود اخرین حجت الهی داشته  - 8

 باشند

بسیاری از مردم از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و ناچار شدند سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت دهند و گرفتار  - 9

 اشتباه بزرگ شدند .

 

به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند و هم به تدریج بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس برچیده شود و هم  - 10

 گی امامن به نسل های آینده معرفی شود .روش زند

 

زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر استعدادها و ویژگی های فطری  و هدف یکسانی دارند که با بهره گیری از آن به  - 11

 هدف مشترک یعنی قرب الهی می رسند .

 

پویایی و  –وجود امام معصوم  –از تحریف حفط قرآن کریم  –آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی  – 12

 روز آمد بودن دین اسالم 

 

 گذشته سرخ : اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای شهادت  – 13 

 آینده سبز : انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت زیر پرچم امام عصر عج
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