
 باسوِ تؼالی

 

 بارم سَاالت شوارُ

  .با دقت در ایِ ٍحذیث سیز دٍ پیام آى را بٌَیسیذ الف

 1 ایْا الذ یي اهٌَا اطیؼَاهلل ٍاطیؼَالزسَل ٍاٍلَاالهز هٌکنیا  1

 1 افال یتذبزٍى القزاى ٍلَ کاى هي غیز ػٌذاهلل لَجذٍ فیِ اختالفا کثیزا 2

 اًت هٌی بوٌشلِ ّارٍى هي هَسی اال اًِ ال ًبی بؼذی 3

 

5./ 

  .درستی ًٍادرستی ػبارات سیز را هشخض کٌیذ ب

 /.5 .ى استآشٌیذى قزاى اػجاس لفظی قزػلت هواًؼت کفار اس  1

 /.5 .اس ػَاهل فزستادى پیاهبزاى هتؼذد لشٍم استوزار در دػَت است 2

 /.5 .هحتَای اطلی دػَت پیاهبزاى یکساى است 3

 /.5 .حذیث غذیز با آیِ ٍالیت در ارتباط است 4

  .اططالحات سیز را تؼزیف کٌیذ ج

 /.5 :طاغَت 1

 /.5 :تحذی 2

  سَاالت اهتحاى درس :

 دین و زندگی
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1311 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

تاریخ اهتحاى :  یاسدّنپایِ تحظیلی:  اول ًَبت اهتحاًی  :

8/10/1399 

 10ساػت شزٍع : 

 45   هذت اهتحاى:  3تؼذادطفحات :  ریاضی ٍ تجزبی رشتِ تحظیلی: ًام ًٍام خاًَادگی : 

 23 تؼذاد سَاالت: دقیقِ 



  ..جاّای خالی را با ػبارات طحیح تکویل کٌیذ د

 .ى استآبیاى هَضَػات هتٌَع اس .......ٍبیاى حزکت سهیي اس..... اس جٌبِ ّای اػجاس قز 1

 

5./ 

 /.5 پیاهبز )ص ( بزای کساًی الگَی ًیکَیی است کِ بِ .......ٍ......اهیذ دارًذ 2

 /.5 .قلبی رسیذاس طزیق ........ٍ....... هی تَاى بِ ایواى  3

  .بِ سَاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ ه

 /.75 .اتوام حجت را تؼزیف کٌیذ 1

 قزاى بِ اًبساط جْاى چگًَِ اشارُ هی کٌذ ؟ 2

 

75./ 

 /.75 سز لَحِ حکَهت اهام ػلی (ع) چِ بَد ؟ 3

 /.75 کشف راُ طحیح سًذگی در قالب چِ سَالی هطزح هی شَد؟ 4

 /.5 تؼلین ٍتبییي ٍحی چیست ؟ًتایج ػذم ػظوت در  5

  بِ سَاالت سیز پاسخ کاهل ٍتشزیحی دّیذ و

 1 چزا پاسخ بِ ًیاسّای بزتز بایذ کاهل ٍطحیح باشذ ؟ 1

 1 اس ػَاهل ختن ًبَت آهادگی جاهغ بشزی بزای دریافت بزًاهِ کاهل س ًذگی خَد است اى را تَضیح دّیذ 2



 را تَضیح دّیذ آى اجزای احکام اجتواػی اسالم استاس دالیل ضزٍرت تشکیل اسالهی ضزٍرت  3

 

75./ 

 /.75 اّل بیت را چگًَِ بِ هزدم هؼزفی کزدًذ ؟ (ص )پیاهبز  4

 بزقزاری ػذالت است آى را تَضیح دّیذ (ص )یکی اس ابؼاد حکَهتی پیاهبز  5

 

1 

 1 ٍالیت هؼٌَی پیاهبز را تَضیح دّیذ 6

 

 16جوغ کل: 

 موفق باشید. 

 



  پاسخنامھ دین وزندگی سال یازدھم رشتھ تجربی

  پیام آیات

  امام ھستند ١٢) اطاعت از خدا ورسول وصاحبان امر واجب است   منظور از اولواالمر  ١

  اعجاز محتوایی  )انسجام درونی در عین نزول تدریجی  ٢

  )مقام ومنزلت  امام علی ع نزد پیامبر ص   ختم نبوت ٣

  

  ) غ ۴ص   ) ٣) ص   ٢) ص    ١ب  

  

)  کسی کھ رھبری جامعھ رابر عھده گرفتھ در حابی کھ خدا اورا تعیین نکرده  ١ج )   

  ودستوراتش منشا الھی ندارد 

  ) دعوت بھ مبارزه ٢

  

  ذکر نکات علمی   محتوایی انسجام درونی در عین نزول تدریجیاعجاز ) ١  د )

  ) خدا وروز قیامت ٢

  ) اندیشھ در خود وجھان ھستی  ٣

  وبھانھ ای را بر بشر  بستھ است) خداوند با فرستادن پیامبران را ه ھر گونھ عذر  ١)  ه

  وھمواره در حال گسترش ان ھستیمد برافراشتیم ما اسمانھای را با قدرت خو)  ٢

  ) ایجاد عدالت ومبارزه با ظلم ٣

  ) چگونھ زیستن ۴

  

  د ) 

چون پاسخھای احتمالی زیاد است وھر پاسخ احتمالی نیاز بھ تجربھ دارد وعمر انسان )  ١

  محدود است ودر نتیجھ نمی تواند ھمھ راھھا را تجربھ کند 



) در ھنگام نزول قران جوامع انسانی بھ درجھ ای از رشد عقلی رسید ند کھ توانستند  ٢
آن بھ نیازھای فردی واجتماعی خود برنامھ کامل ھدایت خود را دریافت وبا مراجعھ با 

  پاسخ دھند

) اسالم دین کامال اجتماعی است ودارای احکام اجتماعی زیادی است از جملھ عدالت  ٣
  برای اجرای عدالت واجرای احکام اجتماعی نیاز بھ حکومت اسالمی است

) ھر روز صبح ھنگام رفتن بھ مسجد بھ خانھ حضرت زھرا (س ) می رسیدند می  ۴

  دند السالم علیکم یا اھل بیت وایھ تطھیر را تالوت می کردندفرمو

قاطعیت داشتند ) پیامبر سعی کردند جامعھ  عادالنھ ای ایجاد کنند ودر اجرای عدالت  ۵
وتبعیض را از بین بردند وبیت المال را بھ نحو یکسان تقسیم کردند وحقوق برابر انسانھا را 

  اعالم کردندو....

ز طریق عبودیت وبندگی در مسیر قرب الھی بھ درجھ ای رسیدند کھ ) پیامبر (ص ) ا ۶
توانستند عالم غیب را مشاھده کنند و در جھان بھ اذن خدا دخل وتصرف کنند ودر دلھای 

  آماده دخل وتصرف کنند واز طریق اموزشھای معنوی و امدادھای غیبی ھدایت کنند

  

  


