
 نام و نام خانوادگی: 

 تجربی -یازدهم ریاضیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 دینینام درس: 

 آسیه سهیلی نام دبیر:

 20/12/1936 امتحان: ریختا

 صبح/ عصر 8   : ساعت امتحان

 دقیقه57مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 جنبه کدام به کنيد وبيان کنيد ترجمه را "کثيرا اختالفاً فيه جَدوالو عنداهلل من ولوکان القرآن یتدبرون اقال" شریفه آیه 1
 دارد؟ اشاره اعجاز

1.1 

 االمر اولی مصداق کنيد بيان و کرده ترجمه را "منكم االمر اولی و الرسول اَطيعوا اطيعواهلل و آمنوا ایهاالذین یا " شریفه آیه 2
 هستند؟ کسانی چه

1.21 

 . کنيد پر را خالی یهاجا 3

 کاملتر عقلش که کس آن و داناترند..............  به نسبت برترند، تفكر و تعقل در کسانيكه:   فرماید می( ع)کاظم امام( الف
 .است باالتر آخرت و دنيا در...................... است

 دشمنان نگذاریم یكدیگر با............... و.............  با و باشيم پيامبر های مجاهدت و ها تالش قدردان باید مسلملنان ما( ب
 .  کنند اثر بی را حضرت آن تالشهای و اسالم،زحمات

 .است.................... و................. معنای به والیت( ج

1.1 

 . کنيد مشخص را زیر عبارات نادرستی و درستی 4

 .است تغييرناپذیر و دقيق متفكران و دانشمندان آثار( الف

 .است فرستاده انسانها هدایت برای راه یک و دین یک فقط خداوند( ب

 . برسند عصمت به توانند نمی گناهی هيچ در معمولی انسانهای( ج

 .نامد می معجزه را العاده خارق کارهای کریم قرآن( د

1 

 1.1 دهيد؟ شود،توضيح می پرسيده برتر نيازهای از کداميک در که است سوالی زیستن چگونه 1

 1 کند؟ می معرفی ناسپاس را کسانی چه کریم قرآن 6

 1 دهيد؟ توضيح را پيشين پيامبران تعليمات تحریف متعدد، پيامبران فرستادن علل از 7

 1 .دهيد توضيح کردند؟ می منع قرآن شنيدن از را مردم مشرکان چرا 8

 1.1 رسيد؟ نخواهد نتيجه به پيامبری مسئوليت عصمت وجود بدون چرا 9

 0.71 کرده؟ منصوب خدا رسول جانشينی به را اميرالمومنين خداوند، که یابيم درمی کجا در تدبر با 10

 1 کنيد؟ ترجمه نوشته، را تطهير آیه 11

 1 کردند؟ سفارش چگونه کفر سپاه با برخوردشان درباره سپاهيانش به اسالم پيامبر 12

 1 معناست؟ چه به شيعه 13

  کنيد؟ کامل را ثقلين حدیث 14

 .............ابدا تضلّوا لن بهما تمسكتم إن ما البيتی اهل تمرلیَ و الثقلين فيكم تارکٌ إنی

1 

 



 پاسخ نامه سواالت

  

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دخترانهدبیرستان غیردولتی 

 ریاضی -یازدهم تجربی  دینینام درس: 

 آسیه سهیلی نام دبیر:

 20/02/0936امتحان: تاریخ

 صبح/ عصر 8تحان:ساعت ام

 دقیقه57مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 .کردند اختالفات زیادی کنند در قرآن و اگر از نزد غیر خدا بود در آن پیدا می آیا تدبر نمی 1

 انسجام درونی در عین نزول تدریجی. –اعجاز محتوایی 

1.1 

 ها. اید، اطاعت کنید خدا و رسول و جانشینان از آن ای کسانیکه ایمان آورده 2

 امامان معصوم    جانشینان             االمر           اولی

1.21 

 1.1 رهبری –همدلی                   ج(  سرپرستی  -اش              ب( اتحاد  رتبه –های الهی  الف( فرمان 3

 1 الف( غ                          ب(  ص                   ج( غ                      د( غ 4

 1.1 کتاب درسی. 8صفحه  –کشف راه درست زندگی  1

 1 پاراگراف دوم. –کتاب درسی  11صفحه  6

 1 کتاب درسی. 21صفحه  7

 1 پاراگراف اول. –درسی  کتاب 37صفحه  8

 1.1 پاراگراف دوم ) سه ستاره ( –کتاب درسی  13صفحه  9

با تدبر در آیات و روایات مطمئن و مسلّم نقل شده از پیامبر و مطالعه تاریخ اسالم در میابیم که خداوند امیرالمؤمنین را به  11

 است. جانشینی خدا و امامت بعد از ایشان منصوب فرموده

1.71 

 1 کتاب درسی. 71صفحه  11

 1 کتاب درسی پاراگراف سوم. 81صفحه  12

 1 کتاب درسی خط آخر. 83صفحه  13

 1 کتاب درسی. 67صفحه  14

 


