وام درس :دیه ي زودگی 2

نام و نام خانوادگی.......................... :

جمهًری اسالمی ایران

هقطع و رشته :یازدهن ریاضی و تجربی

ادارٌ ی کل آمًزش ي پريرش شهر تهران

نام پدر........................................... :

ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطقٍ  4تهران

تاریخ امتحان1399/10 / 06 :

دبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد رسالت

ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ومرٌ بٍ عدد:

ومرٌ بٍ حريف:

ومرٌ تجدید وظر بٍ عدد:

وام دبیر :الهام سیفی

مدت امتحان  45 :دقیقٍ

ومرٌ بٍ حريف:
محل مهر ي امضاء مدیر

1

وام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

وام دبیر:

تاریخ ي امضاء:

تاریخ ي امضاء:

آیبت سیز را تزخوِ کٌیذ ٍ ثٌَیسیذ ّزیک اس آیبت سیز ثِ کذام خٌجِ اعدبس قزآى کزین اشبرُ دارد؟
الف) ٍأفال یَتذثّزٍى القُزآى ٍلَ کبى هي عٌذ غیز اهلل لَخذٍُا فیِ اختالفب َ کثیزاَ کِ

ة ) ٍ السِوبء ثٌیٌبّب ثبیذ ٍ إًب لوَسَعَى

2

درستی یب ًبدرستی خولِ ّبی سیز را هشخض کٌیذ.
الف ) ثب ختن ًجَت ٍ ٍخَد کتبة قزآى کِ آخزیي کتبة آسوبًی است ،هسئَلیت ّبی سِ گبًِ رسَل خذا پبیبى
هی پذیزد ()...................
ة) ًْح الجالغِ شبهل ثخشی اس سخٌزاًی ّبً ،بهِ ّب ٍ پٌذ ٍ اًذرسّبی اهبم علی(ع) است ()......................
ج) هحتَای اطلی دعَت پیبهجزاى یکسبى است ٍ تعبلین ایشبى در ثزخی احکبم فزعی ثب یکذیگز تفبٍت داشتِ
است).........................( .
د) رسبیی تعجیزات ثب ٍخَد اختظبر  ،اس خٌجِ ّبی هحتَایی اعدبس قزآى کزین است)...........................( .
ُ) قزآى کزین احکبم فزدی هتعذدی را ثیبى هی کٌذ کِ اخزای آًْب ًیبسهٌذ تشکیل حکَهت است .هبًٌذ خوس ٍ
سکبت)........................( .

3

خبّبی خبلی را ثب کلوِ ّبی هٌبست کبهل کٌیذ .
الف) ثب کٌبر ّن قزار گزفتي  ........................... ٍ ..............................هی تَاى ثِ پبسخ سؤال ّبی اسبسی دست یبفت.
ة) ثزاسبس رٍایبت هعظَهیي ،اسالم ثز  ..........................استَار است کِ هْن تزیي آًْب  ...............................هی ثبشذ.
ج) در آخزیي حح پیبهجز(ص) کِ ثِ  ....................................هشَْر است ،پیبهجز (ص) حذیث  ...............................را
ثیبى فزهَدًذ
د) پیبهجز ثِ دًجبل ثٌبی خبهعِ ای آثبد ٍ ثِ دٍر اس  .................ثَد ٍ ثب کَچک شوزدى  ....................هخبلفت هی کزد.
صفحٍ ی  1از2
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ردیف

4

پبسخ درست را تشخیض دّیذ .کذام یک اس تَضیحبت سیز در ثبرُ آیِ تطْیز است؟

بارم

سؤاالت

 )1ثب تَخِ ثِ ایي آیِ هسلوبًبى ثبیذ اس خذاًٍذ پیبهجز ٍ ٍلی اهزشبى اطبعت کٌٌذ.
 )2ایي آیِ ّزگًَِ گٌبُ ٍ پلیذی را اس پیبهجز ٍ اهبم علی (ع) ٍ حضزت فبطوِ(س) ٍ اهبم حسي(ع)
ٍ اهبم حسیي (ع) دٍر هی داًذ.
5

پبسخ کَتبُ ٍ کبهل دّیذ(ً4وزُ)
ًْ.1ح الجالغِ شبهل چِ ثخش ّبیی است؟
 .2یکی اس اّذاف هْن حکَهت اسالهی رسَل خذا چِ ثَد؟>
 .3تشخیض عظوت اهبهبى ثز عْذُ کیست؟
ٍ .4الیت هعٌَی چیست؟
 .5کبتجبى ٍحی ٍ حبفظبى ٍحی چِ کسبًی ثَدًذ؟
.6فزٌّگ چیست؟
 .7آسبى تزیي راُ ثزای غیز الْی ًشبى دادى قزاى چیست؟
 .8اهبم ّفتن ٍ ًْن را ثٌَیسیذ؟
کشف ارتباط (دو کلمه اضافه است)

ب

الف
 -1قُلْ فَأْتَُا ثِسَُرٍَٓ هِثْلِِِ ●

● رشذ تذریدی سطح فکز هزدم

ٍَ -2أًَْذِرِ عَشِیزَتَکَ الْأَقْزَثِیيَ ●

●حذیث خبثز

 -3یب أَیَْب الَّذِیيَ آهٌََُا أَطِیعَُا اهللَ ٍَأَطِیعَُا الزَّسَُلَ ●

● تحزیف تعلیوبت پیشیي

 -4إًَِّب هَعَبشِزَ اَلْأًَْجِیَبءِ أُهِزًَْب أَىْ ًُکَلِّنَ اَلٌَّبسَ عَلَى قَذِرِ عُقَُلِِْنِ ●

● هجبرسُ طلجی
● آیِ هٌشلت
● آیِ اًذار

صفحٍ ی  2از2

جمع بارم  20 :ومرٌ
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :الهام سیفي

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

دین و زندگي یازدهن ریاضي و تجربي

تاریخ اهتحان1399/10/06 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

ساعت اهتحان 10:00. :صبح /عصر
هدت اهتحان 45 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) اعجاس هحتَایی :اًبساط جْاى
ب) جاًعیت ٍ ّوِ جاًبِ بَدى
ج)  .1اگز اس غیز خذا بَد لطعااختالف ٍ ًاساسگاری در آ سیاد بَد
 .2اگز در الْی بَدى ایات لزاى شک داریذ هشابِ آى را یک سَرُ بیاٍریذ

2

الفً :ادرست

3

الف :عمل – ٍحی

ب :درست

ج:درست

دً :ادرست

ًُ :ادرست

ب :پٌج پایِ – ٍالیت
ج :حجة الَداع ( حجة البالغ) -غذیز
د :هحزٍهیت  -فمزا
4

 )1با تَجِ بِ ایي آیِ هسلواًاى بایذ اس خذاًٍذ پیاهبز ٍ ٍلی اهزشاى اطاعت کٌٌذ.
 )2ایي آیِ ّزگًَِ گٌاُ ٍ پلیذی را اس پیاهبز ٍ اهام علی (ع) ٍ حضزت فاطوِ(س) ٍ اهام حسي(ع) ٍ اهام حسیي (ع)
دٍر هی داًذ.

5

پاسخ کَتاُ ٍ کاهل دّیذ(ً4وزُ)
 .1خطبِ ّا ً .اهِ ّا .حکوت ّا
 .2تشکیل حکَهت اسالهی
 .3خذاًٍذ
ٍ .4اسطِ فیض خالك ٍ هخلَق
ًَ .5یسٌذگاى لزآ ٍ حفظ کٌٌذگاى لزآى
 .6هجوَعِ اداب ٍ رسَم
 .7آٍردى سَرُ ای هاًٌذ لزاى
 .8اهام هَسی کاظن ٍ اهام جَاد
کشف ارتباط (دو کلمه اضافه است)

6
 -1هبارسُ طلبی
 -2آیِ اًذار
 -3حذیث جابز
 -4رشذ تذریجی سطح فکز هزدم.
جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :الهام سیفی
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● آیِ اًذار
امضاء:

