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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :0 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/1::  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 و باجالن زارعی انآقاینام دبیر:  2تعلیمات دینی  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  یازدهم پایه : 0و 2و  1صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره(3آیات قرآن و احادیث : ) -الف
 1 را ترجمه کنید.«  کَثیرًالَقَد کانَ لَكُم فی رَسولِ اللََّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کانَ یَرجُو اللََّهَ وَالیَومَ اآلخِرَ وَذَکَرَ اللََّهَ »  -1 

 

 1 را ترجمه کنید.«  .إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرا»  -2 

 

 1 را ترجمه کنید. «  نُوا لَنا زَیْناً وَ ال تَكونُوا عَلَیْنا شَیْناًکو»  -0 
 

 نمره(1: )گزاره ها را با ص یا غ مشخص کنیددرستی یا نادرستی  -ب
 :/22 مهم ترین معیار همسر شایسته خانواده اوست. ماز نظر قرآن کری -0 

 :/22 دوره بلوغ تا ازدواج یكی از حساس ترین دوره های عمر انسان است. -2 

 :/22 کبیره یكی از منابع معرفتی شیعه است که توسط امام جواد )ع( بیان شده است. زیارت جامعه -1 

 :/22 ذیب از شیخ صدوق می باشد.هیكی از کتب اربعه کتاب ت -0 
 

 نمره(2ج( سواالت تکمیلی : )
 :/2 وحی آنهاست................................ ثمره پیوند زن و مرد و ............................ وحدت ر -8 

 :/2 مهم ترین عامل پایداری خانواده ........................ و ............................... زن و مرد می باشد. -9 

 :/2 ند.قرآن کریم کارهای خارق العاده را ............................. و اندیشمندان اسالمی آن را ......................... می گوی -:1 

 :/2 .ما را به سوی بدی ها دعوت می کند.............................  ما را به سوی خوبی ها و نفس........................  نفس -11 
 

 نمره( 4د( پاسخ کوتاه دهید. : )
 :/2 تمایالت دانی چیست؟ -12 

 

 

 1 دو مورد از راه های شناخت همسر را نام ببرید. -10 

 

 

 1 امام زمان )عج( چه مسئولیت هایی را به عالمان دین واگذار کرده است؟ -10 

 

 

 1 ؟بنویسیدرا دو مورد از عوامل بی نیازی از پیامبر جدید  -12 
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 2 تعلیمات دینی امتحان درس :
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 :/2 چیست؟ ،از قول خداوند بزرگ می فرماید )ص(مهم ترین نكته در حدیث زنجیره طالیی که رسول خدا -11 

 

 
 

 نمره( 6هـ( پاسخ کامل دهید : )
 1 تفاوت اصلی جمهوری اسالمی با سایر حكومت ها چیست؟ -10 

 

 

 

 1 شرایط مرجع تقلید را به طور کامل بنویسید. -18 

 

 

 

 1 «منتظران مصلح خود باید صالح باشند»این جمله را تحلیل کنید.  -19 

 

 

 

 1 زمینه ذکر کنیدعلت غیبت امام زمان )عج( چیست؟ سخن یكی از امامان معصوم را در این  -:2 

 

 

 

 1 )تمام موارد(اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان چگونه بوده است؟ -21 

 

 

 

 1 چهار مورد از مشكالت فرهنگی ، اجتماعی  و سیاسی پس از رسول خدا)ص( را فقط نام ببرید. -22 

 

 

 

 

 

 نمره می باشد. 11شده است و آزمون دارای نمره از امتحان به قرائت قرآن اختصاص داده  0تذکر : دانش آموزان عزیز 

 

  موفق باشید   
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2تعلیمات دینی نامه  پاسخ

 نمره(3آیات قرآن و احادیث : ) -الف
 قطعا برای شما رسول خدا سرمشق نیکویی است برای کسی که امید دارد به خداوند و روز رستاخیز و خدا را بسیار یاد می کند. -1 

 که دور گرداند از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی را و شما را کامال پاک و طاهر قرار دهد.همانا خدا اراده کرده  -2 

 مایه زینت و زیبایی ما باشید نه مایه زشتی و عیب ما -3 

 نمره(1درستی یا نادرستی گزاره ها را با ص یا غ مشخص کنید: ) -ب
 غ -4 

 ص -5 

 غ -6 

 غ -7 

 نمره(2ج( سواالت تکمیلی : )
 تحکیم بخش –فرزند  -8 

 مکمل بودن –درک درست زوجیت  -9 

 امّاره -لوامّه  -11 

 متواضع –متکبران و ظالمان  -11 

 نمره( 4د( پاسخ کوتاه دهید. : )
 تمایالت دانی : مانند تمایل به ثروت ، شهرت و رفاه مادی که مربوط به بعد حیوانی و دنیایی انسان است. -12 

 مشورت با افراد اعتماد و کاردان –انواده همسر  موقعیت اعضای خانواده تحقیق درباره خ -13 

 تعلیم و تبین دین ) مرجعیت علمی ( ، حکومت و والیت ظاهری  -14 

 وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص( - - حفظ قرآن کریم از تحریف -آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی  -15 

 روزآمد بودن دین اسالمپویایی  -

 قعله محکم من است ، هر کس به آن وارد شود از عذاب من در امان است.کلمه ال اله اال اهلل  -16 

 نمره( 6هـ( پاسخ کامل دهید : )
در  جمهوری اسالمی بر اساس قوانین اسالمی تشکیل شده و مسئوالن باید در این جارچوب جامعه را اداره کنند. و از طرف دیگر -17 

حکومت اسالمی برقراری عدالت اجتماعی و تالش برای رفاه مردم وظیفه مسئوالن است. در حالیکه در سایر جمهوری ها این طور 

 نیست.

 با تقوا باشد، عادل باشد، زمان شناس باشد و اعلم باشد یعنی در میان فقها از همه عالم تر باشد. -18 

 هد شد.برداشت صحیح و مفهوم نمره داده خوا -19 

چون او آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم است و بنی عباس در صدد بودند او را به قتل برسانند. امام علی )ع( می فرماید : زمین  -21 

 از حجت خدا خالی نمی ماند اما خداوند بهعلت ستمگری انسان آنان را از وجود حجت بی بهره می سازد.

 انتخاب شیوه های درست مبارزه –یش به عنوان امام بر حق معرفی خو –عدم تایید حاکمان  -21 

تبدیل حکومت  –ارائه الگوی نامناسب  –تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(   -22 

 عدل نبوی به سلطنت

 

 


