نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته :یازدهم انسانی
شماره داوطلب:

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دینی
نام دبیر :آسیه سهیلی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

تاریخ امتحان0936/02/22 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه

ساعت امتحان  8:صبح /عصر

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

مدت امتحان 57 :دقیقه

ردیف

آیه شریفه را ترجمه کرده و بگویید به چه موضوعی اشاره دارد؟ "رسال مبشرین و منذرین یکون للناس علی اهلل حجه بعد

نمره

1

« سؤاالت »

1

الرسل و کان اهلل عزیزا و حکیما"
2

با توجه به ایه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رساله و هلل یعصمک من الناس ان اهلل ال

1.1

یهدی القوم الکافرین"
الف) خداوند چه فرمانی به پیامبر می دهد؟
ب) اهمیت این فرمان چقدر است؟
ج) چرا خداوند به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ می کند؟
3

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

2.1

الف) طبق فرمایش امام کاظم (ع) ،آنانکه در  .........و  ..........برترند نسبت به فرمان های الهی . ........
ب) اندیشمندان اسالمی کارهای خارق العاده را  ......می نامند.
ج) از صمیمی ترین یاران رسول خدا( ص)  ......................از ایران و بالل از ......بودند.
د) حضرت فاطمه (س) جزء  ......است و اگرچه عهده دار  ......نبوده اما  ......و  .....کامل دارد.
4

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

1

الف) آثار دانشمندان و متفکران ،دقیق و تغییرناپذیر است.
ب) خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسانها فرستاده است.
ج) پیامبر ( ص) بعد ار بعثت در مکه حکومت را تشکیل داد.
د) انسانهای معمولی در هیچ گناهی نمی توانند به عصمت برسند.
1

قرآن کریم چه کسی را ناسپاس می نامد؟

1

6

قرآن کریم منشاء اصلی اختالف و چند دینی را چه می داند؟

1

7

براساس این آیه قرآن کریم " ما جعل علیکم فی الدین من حرج " چه برداشتی می شود؟

1

8

براساس قاعده نفی سبیل ،تشکیل حکومت اسالمی چه نتایجی را در بردارد؟

1

9

خاتم االنبیاء (ص) درباره همسایه چه فرموده اند؟

15

دو نمونه از برنامه ای که مسلمانان باید برای حفظ وحدت داشته باشند را بنویسید؟

1

11

آیه والیت را نوشته و ترجمه کنید.

1

5.1

 12با تفکر در آیه تطهیر چه نتایجی استنباط می شود؟

1.1

 13حضرت علی (ع) چه چیز را موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت می دانست؟

1

 14حضرت علی (ع) درباره نافرمانی خویش از پروردگارچه کی فرمایند؟

1

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

پاسخ نامه سواالت

نام درس :دینی یازدهم تجربی  -ریاضی
نام دبیر :آسیه سهیلی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

تاریخ امتحان0936/02/20:

دبیرستان غیردولتی دخترانه

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان75 :دقیقه

ردیف

نمره

1

راهنمای تصحیح
آیا تدبر نمیکنند در قرآن و اگر از نزد غیر خدا بود در آن پیدا میکردند اختالفات زیادی.

1.1

اعجاز محتوایی – انسجام درونی در عین نزول تدریجی.
2

ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،اطاعت کنید خدا و رسول و جانشینان از آنها.
اولیاالمر

جانشینان

1.21

امامان معصوم
ج) سرپرستی – رهبری

3

الف) فرمانهای الهی – رتبهاش

4

الف) غ

ب) ص

1

کشف راه درست زندگی – صفحه  8کتاب درسی.

6

صفحه  11کتاب درسی – پاراگراف دوم.

1

7

صفحه  21کتاب درسی.

1

8

صفحه  37کتاب درسی – پاراگراف اول.

1

9

صفحه  13کتاب درسی – پاراگراف دوم ( سه ستاره )

1.1

11

با تدبر در آیات و روایات مطمئن و مسلّم نقل شده از پیامبر و مطالعه تاریخ اسالم در میابیم که خداوند امیرالمؤمنین را به

1.71

ب) اتحاد  -همدلی
ج) غ

د) غ

1.1
1
1.1

جانشینی خدا و امامت بعد از ایشان منصوب فرمودهاست.
11

صفحه  71کتاب درسی.

1

 12صفحه  81کتاب درسی پاراگراف سوم.

1

 13صفحه  83کتاب درسی خط آخر.

1

 14صفحه  67کتاب درسی.

1

