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 سمه تعالیاب
  مشهد5آموزش و پرورش ناحیه  نام ونام خانوادگی:

 واحدیک-آموزشگاه متوسطه:دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)
 2دین وزندگیاالت امتحانی درس:سؤ

 09/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

 دقیقه75 مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  8تعدادسوال:  کالس:  تاتاري طراح: نام دبیر یا
  یازدهم پایه:  شماره صندلی:  صبح 8 شروع: ساعت

 ریاضی- تجربی 
 صبحاول نوبت   شماره دانش آموزي:

 بارم 2دین وزندگی  االتسؤ سوال

1 

:یاتوروا یاتآ
:یدئابتداکامل نموده وسپس ترجمه نما یرراز یفهشر آیهالف:

اهللا ورسوله........ یکمانماول«- 1
ترجمه:- 2

5/1 

 5/0.رابنویسید»یرالبریهآمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خَ ینانّ الَذ:« یفهشر یهآ پیامب:

 :یدده یرپاسخسواالت ز به»ینمن الخاسر ةراألخ ینه وهوفم یقبلفَلَن  یناًد یراالسالمِغَ یبتغ ومن«یفهشر یهبه آ باتوجهج:
کدام معنابه کاررفته است؟ به»اسالم«یهآ دراین- 1
نخواهدشد؟ یرفتهکند،درآخرت ازاو پذ یرويپ یرازاسالمازغ یرکساگ چرا- 2

1 

کند؟ یدمیرسول خدا(ص)تاک ها،پس از یتازمسئول یککدام  یافتن یانمنزلت به پا حدیث-1د:
□يمعنو یتد:وال                   □ يظاهر یتج:وال               □  یوابالغ وح یافتب:در               □  ینید یت:مرجعالف

 یک باکدام»يا یدهآن آفر يبرا اختصاص بده که مرا یزيمرابه آن چ یزندگ یا،ایامخدا«امام سجاد(ع)که فرمودند: دعاي- 2
برترانسان ارتباط دارد؟ یازهايازن

□همه موارد                □  یج:کشف راه درست زندگ           □ یشخو یندهآب:درك           □ی:شناخت هدف زندگالف

1 

2 

:یدراباکلمات مناسب پرکن یخال يجاها
...................................و.......................................آن است.یامپ یک يماندگار الزمهالف:
 .....است................و.....................................یاله یاتآ یقفهم عم يبرا یمرجع علم ینومعتبرتر اولینب:

 درصورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که..................................................................."حدیث ثقلین"ج:باتوجه به 

5/1 

3 

  :یدرامشخص کن یرز ينادرست بودن گزاره ها یادرست 
 کند. یم یتکه در وجودشان قرارداده است،هدا ییها یژگیو متناسب با ازمخلوقات را خداوندهردستهالف:

□نادرست                □درست  
□نادرست                 □است.     درست یوعموم یموزش معمولآ یقماده توسط رسول خدا(ص)ازطرآ يدل ها هدایتب:

1 

4 
متعدد اشاره دارد؟ یامبرانازعلل آمدن پ یککدام  یر،بههرکدام ازموارد ز

 کردن: یانرا درخورفهم آنان ب ینول ثابت د:اصالف

    :یاله ین:ناتوان ماندن دشمنان درکنار گذاشتن دب

5/0 
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٢

نمره نهایی پس از رسیدگی به  م خانوادگی  مصحح/دبیرنام و نا
اعتراضات

نام و نام خانوادگی 
 مصحح/ دبیر

تصحیح و نمره گذاري

با حروفبا عددبا حروفبا عدد
امضاء :امضاء :

5 

 جامعه مرتبط است؟ ي(ص)،در رهبریامبراکرمپ یرهس يها یژگیازو یک یر،باکدامهرکدام ازمواردز

  گذاشتند: یرفت به او احترام م یم یشان:هرکس به خانه االف

  رفتند: یخود سراغ مردم م یاربودند،ایشانس یب(ص) طبیامبراکرم:پب

 همه افراد دربرابرقانون را اعالم کردند: يباردرجامعه آن روز،برابر یناول ي(ص)برایامبراکرم:پج

  نشستند: یمردم م ینومحروم تر یرترینفق با ی:به آساند

1 

6 

 :یدکن یفرا تعر یراصطالحات ز
 الف:معجزه:

 ت:ب:طاغو

2 

7 

پاسخ کوتاه :
 دارد؟ یبرمسلمانان چه حکم يو يحکومت طاغوت وانجام دستورها یرشپذالف:

5/0 

 5/0 داشت؟ خواهد یجیچه نتا ابالغ آن به مردم ،معصوم نباشد و یوح یافتدردر یامبرياگرپب:

 5/0 یست؟چ یمنشان دادن قران کر یاله یرغ يراه برا ینآسان ترج:

 5/0 ،نشانگرچیست؟یدو آوردن کتاب جد یامبرجدیدآمدن پ د:

8 

پاسخ کامل:
 خطا خودبه سمت گناه و یاراخت نان باآ یاکند یازگناه وخطا حفظ م را یامبرانمانند فرشته ،پ یرونیمانع ب یک یاآالف:

  روند؟ ینم
5/1 

 1 ؟از کالم و رفتار حضرت فاطمه زهرا(س)برهمه مسلمانان واجب است یرويچرا پب:

 5/1  توضیح دهید.مثال اذکررانام برده وب یازدارد؟آنهاخود،چند دسته ن یاجتماع و يفرد یانسان درزندگج:

 16  ي .تاتاریدموفق باش                                »     محمد وآل محمد وعجل فرجهم     یاللهم صل عل«         
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١

 بسمه تعالی
 مشهد5آموزش و پرورش ناحیه  نام ونام خانوادگی:

 واحدیک-آموزشگاه متوسطه:دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)
 2دین وزندگیسواالت امتحانی درس:

 9/10/1398تاریخ امتحان:   
  مهر مدرسه:

 75دت امتحان:م 1تعدادصفحه:  8تعدادسوال:  کالس:  تاتاريطراح: نام دبیر یا
یازدهم پایه:  شماره صندلی:  صبح8شروع: ساعت

 ریاضی-تجربی
 صبح اول نوبت شماره دانش آموزي:

 بارم پاسخنامه سوال

1 

  65الف:ص

  80ص.ب:مقام ومنزلت حضرت علی(ع)نزدخداوند
 1بخشی ازتعلیمات پیامبران پیشین تحریف شده......ص-2             دین اسالم-1ج:

به دین اسالم فقط ایمان آورد.ولذاباید..........ست که تحریف نشده قرآن کریم تنهاکتاب آسمانی ه-3

 فال-2ب           -1د:

2 
  الف:تبلیغ دائمی ومستمر

  ب:گفتارورفتارحضرت
به اهل بیت وقرآن کریم تمسک بجوییم. ج:همزمان

 ب:نادرست الف:درست   3

ب:استمراروپیوستگی دردعوت                                الف:رشدتدریجی سطح فکرمردم 4

5 
  الف:محبت ومدارابامردم

 ب:سخت کوشی ودلسوزي درهدایت مردم-
 تالش براي برقراري عدالتج:-
د:مبارزه بافقرومحرومیت-

51ب:ص                        پاراگراف دوم                  37الف:  ص 6

7 
  الف:حرام

 ب:دین الهی به درستی به مردم نمی رسدوامکان هدایت ازمردم سلب می شود.
  ج:آوردن سوره اي همانندیکی ازسوره هاي قرآن کریم

 د:بخشی ازتعلیمات پیامبرقبلی اکنون نمی تواند پاسخ گوي نیازهاي مردم باشد.

8 
 54الف:ص
 70ب:ص

 30صج:
 ((موفق باشید.))
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