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 الف( تا تَرِ تِ سَسُ )ٍلؼػش اى االًساى لفی خسش........( تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.

 است؟ چشا خذاًٍذ تِ صهاى لسن خَسدُ -

 چِ صیاى ٍ خساستی اًساى سا تْذیذ هی وٌذ؟ -

تِ سَاالت صیش پاسخ شیي(هي الخاسخشُ فی االاالسالم دیٌاً فلي یمثل هٌِ ٍ َّهي یتثغ غیش)ٍهكاتك آیِ ضشیفِب(

 دّیذ.

 چِ سشاًزاهی دس اختیاس فشدی است وِ دیٌی غیش اص اسالم اختیاس وٌذ؟ -

 المشآى ٍ لَواى هي ػٌذ غیشاهلل لَرذٍافیِ اختالفاً وخیشاً( تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.د( تا تَرِ تِ آیِ )افال یتذتَّشٍى 

 آیِ تیاًگش وذام رٌثِ اػزاص لشآى است؟ -

 ...... یافت هی ضذ............ ٍ ...................... تَد لكؼاً دس آى ............خذا دس ایي آیِ تأویذ هی وٌذ اگش لشآى اص راًة ... -
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25/0 
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 دسستی یا ًادسستی ػثاسات صیش سا هطخع وٌیذ.

 الف( ًیاصّای اًساى تِ تذسیذ تِ دل هطغَلی ٍ دغذغِ تثذیل هی ضًَذ.

 ب( تِ ػلت اتتذایی تَدى سكح فشٌّگ ٍ صًذگی ارتواػی ٍ ػذم تَسؼِ وتاتت تؼالین اًثیاء فشاهَش ًوی ضذ.

 لَاًیي الْی سا ٍالیت هؼٌَی هی گَیٌذ.د( ٍالیت ٍ سشپشستی راهؼِ تشای ارشای 

 د( سسَل خذا وساًی سا وِ ػثادت هی وشدًذ ٍ واس ًوی وشدًذ ًػیحت هی وشد. 

1 

3 

 روالت صیش سا واهل وٌیذ
 ...... تؼمل وٌٌذ.ض ایٌىِ تٌذگاى دس ............الف( اهام واظن )ع( فشهَد: خذاًٍذ سسَالًص سا تِ سَی تٌذگاى ًفشستاد ر

 سثة .................... خذاًٍذ یه تشًاهِ ولی تِ اًساًْا ػٌایت وشدُ است.ب( تِ 

..... ..وات دس لشآى هشتَـ ........... است ٍ ساختاس صیثا ٍ آٌّگ هَصٍى ٍ دلٌطیي ول...پیاهثش )ظ( اص رٌس ....د( هؼزضُ اغلی 

 لشآى وشین است.

 .................... ٍ .................... است. د( اٍلیي ٍ هؼتثشتشیي هشرغ ػلوی تشای فْن آیات الْی

............... دس ضشایف خاظ تشای آى تَد وِ هشدم تا چطن خَد تثیٌٌذ اص صتاى پیاهثش تطًٌَذ تا اهىاى ........ٍ( ًضٍل .....

 وتواى ًثاضذ.

 ............... تَد.... ٍ .....ی( یىی اص اتؼاد ضگفت اًگیض ضخػیت اهیشالوَهٌیي ................
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 تِ سَاالت صیش پاسخ وَتاُ تذّیذ.

 چِ غَست اًزام هی دّذ؟هخلَلی سا تِ  ّشالف( خذاًٍذ ّذایت 

 ب( تذاٍم دػَت اًثیاء سثة تحمك چِ اهشی ضذ؟

 هی داد؟د( چشا ّش پیاهثشی اص سَی خذا هثؼَث هی ضذ واسّای خاسق الؼادُ ای اًزام 

 د( اگش پیاهثش دس ارشای احىام الْی هؼػَم ًثاضذ ًتیزِ آى چِ خَاّذ تَد؟

 ٍ( پیاهثش تشای آگاّی هشدم اص هَؾَع آیِ تكْیش چِ واسّایی اًزام هی دادًذ؟

 ی( آیِ ضشیفِ )لؼله تاخغ ًفسه اَال یىًََا هَهٌیي( تِ وذام سیشُ سّثشی پیاهثش دس راهؼِ اضاسُ داسد؟
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 2 از 1صفحه ی 

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

 یازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جوهوری اسالهی ایراى

 آهوزش و پرورش ضهر تهراى کل اداره ی

 تهراى 4اداره ی آهوزش و پرورش ضهر تهراى هنطقه 
 دوره دوم رسالتدبیرستاى غیردولتی دخترانه سرای دانص واحذ 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 دینینام درس: 

 هرین خذیری نام دبیر:

 10/1397 / 2 اهتحاى:  تاریخ

 / ػصرصبح 8:  00  ساػت اهتحاى:

 دقیقه 75هذت اهتحاى : 
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 تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.

 اصّای اساسی تایذ ّوِ راًثِ تاضذالف( چشا پاسخ تِ ًی

 ب( خَاست اسالم اص اًساى دس حیكِ ػول چیست؟

لیاهت تِ آى د( هٌظَس اص )آًچِ هَسد ًیاص است( دس فشهایص اهام تالش )ع( وِ فشهَدًذ )خذاًٍذ آًچِ سا وِ اهت تا سٍص 

 احتیاد داسد دس وتاتص آٍسدُ است( چیست؟

 د( هؼػَهیت اص گٌاُ ٍ خكا دس پیاهثشاى تِ چِ غَست است؟

 ٍ( تا تَرِ تِ حذیج حملیي تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.

.... ٍ اًُِْوا .................... حتی یشدا اًی تاسن فیىن الخملیي .................... ٍ .................... ها اِى توسىتن تْوا ................ -

 ػلی الحَؼ.

 یه پیام تشای حذیج روش وٌیذ -

هیاى حذیج حملیي ٍ حذیج سسَل خذا )ظ( وِ فشهَدًذ )ػلی هغ المشآى ٍ المشآى هغ ػلی( چِ ساتكِ ای ٍرَد  -

 داسد؟

 ادًذ؟ی( حؿشت ػلی )ع( دس آغاص حىَهت خَد چِ چیضی سا سش لَحِ واس خَد لشاس د
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                                                                                         هحل ههر یا اهضاء هذیر                                                         راهنوای تصحیح ردیف
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 5/0          صهاًی وِ دس اختیاس اًساًْا لشاس دادُ ضذُ دس حال سپشی است ٍ اًساى تایذ لذسش سا تذاًذ. الف( صیشا ػوش ٍ

 25/0          ب( دیٌی اص اٍ پزیشفتِ ًخَاّذ ضذ ٍ دس آخشت اص صیاًىاساى خَاّذ تَد.

 1          اػزاص هحتَایی )اًسزام دسًٍی دس ػیي ًضٍل تذسیزی(د( 

 ًاساصگاسی ٍ اختالفات صیادی –غیش خذا  -

 25/0     د( ؽ               25/0     د( ؽ               25/0     ب( ؽ               25/0     الف( ظ 2

3 
 5/0     اػزاص لفظی –د( وتاب           25/0     ب( ٍیژگی ّای هطتشن )فكشت(          25/0     الف( پیام الْی

  5/0     ی( ػلن ٍ هؼشفت                                  25/0     ٍ( آیِ ٍالیت        25/0     د( گفتاس ٍ سفتاس 
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 5/0     الف( ّش هخلَلی هتٌاسة تا ٍیژگی ّایی وِ خذاًٍذ دس ٍرَدش لشاس دادُ است ّذایت هی ضَد.

آداب ٍ فشٌّگ هشدم ضَد ٍ دضوٌاى دیي ًتَاًٌذ آًشا تِ ساحتی ب( ایي تذاٍم سثة ضذ تؼالین الْی رض سثه صًذگی ٍ 

   55/0   وٌاس تگزاسًذ.

 5/0     د( تشای ایٌىِ هشدم دسیاتٌذ وِ ٍی تا خذاًٍذ استثاـ داسد ٍ اص قشف اٍ هأهَس تِ پیاهثشی ضذُ است.

     55 تِ گوشاّی دچاس ضًَذ. -3. هشدم اص اٍ سشهطك تگیشًذ -2واسّایی وِ هخالف دستَسّای خذاست اًزام دّذ.  -1د( 

ٍ( ّش سٍص غثح ٌّگام سفتي تِ هسزذ اص دس خاًِ فاقوِ )س( هی گزضت اّل خاًِ سا اّل تیت غذا هی صد آیِ تكْیش سا 

 55/0 هیخَاًذ.

 25/0     ی( سخت وَضی ٍ دلسَصی دس ّذایت هشدم.

 

پاسخ دّذ صیشا اتؼاد رسوی ٍ سٍحی، فشدی ٍ ارتواػی ٍ تِ ًیاصّای هختلف اًساى تِ غَست ّواٌّگ الف( تِ قَسی وِ 

 1     دًیَی ٍ اخشٍی پیًَذ ٍ استثاـ واهل ٍ تٌگاتٌگی تا ّن داسًذ ٍ ًوی تَاى تشای ّش تؼذی رذاگاًِ تشًاهِ سیضی وشد.

یي ٍ تشن حشام تا اًزام ٍارثات د -1تالش ًوایذ تا ب( دس حیكِ ػول اص اًساى خَاستِ هی ضَد تا ایواًی وِ وسة وشدُ 

فؿایل اخاللی هاًٌذ: ػوت، ساستگَیی ٍ اهاًت داسی سا وسة ًوایذ ٍ اص  -2ّای آى خذاًٍذ سا ػثادت ٍ تٌذگی وٌذ. 

 1     راهؼِ ای دیٌی تش اساس ػذالت تٌا ًوایذ. -3سرائل اخاللی هاًٌذ : ظلن ٍ ًفاق دٍسی وٌذ 
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اًساى ّاست یؼٌی ّواى ًیاصّایی وِ پیاهثشاى تِ خاقش آى ّا  د( هٌظَس ًیاصّای هشتَـ تِ تشًاهِ صًذگی ٍ ّذایت

 1فشستادُ ضذُ اًذ.

د( پیاهثشاى تا ایٌىِ هاًٌذ ها اًساى ّا غشیضُ ٍ اختیاس داسًذ دس هماتل ػول تِ دستَسات الْی دچاس گٌاُ ًوی ضًَذ صیشا 

ػیت سا هطاّذُ هی وٌذ هی داًذ تا وسی گٌاُ هی وٌذ وِ َّی ٍ َّس تش اٍ غلثِ وٌذ ٍ وسی وِ حمیمت گٌاُ ٍ هؼ

 5/1خذا سا تا ّیچ چیض ػَؼ ًوی وٌذ.      اًزام آى اص چطن خذا هی افتذ ٍ اص لكف ٍ سحوت اٍ دٍس هی ضَد هحثت

 1     یفتشلالي  –لي تؿلَا اتذا  –ٍ( وتاب اهلل ٍ ػتشتی اّل تیتی 

 یت ًیض ّوَاسُ تا ّن ّستٌذ..ّواًكَس وِ لشآى ٍ پیاهثش اص ّن رذا ًوی ضًَذ لشآى ٍ اّل ت 1

 لشآى ّویطگی است ٍرَد هؼػَم ًیض دس وٌاس آى ّویطگی است. 2

 دس غَستی هسلواًاى گوشاُ ًوی ضًَذ وِ اص ّشدٍ پیشٍی وٌٌذ. 3

 5/0     تشای ّذایت ٍ سؼادت اخشٍی تایذ اص ّشدٍ پیشٍی وشد. )روش یه هَسد( 4

ص یىذیگش رذایی ًاپزیشًذ یىی اص هػادیك ػتشت حؿشت ػلی )ع( است دس حذیج حملیي آهذُ است وِ ػتشت ٍ لشآى ا -

 5/0     ایي حذیج تأویذ تش حذیج حملیي است.

ی( ایطاى اص ّواى آغاص تا الگَ لشاس دادى سیشُ ٍ سٍش پیاهثش ػذالت ٍ هثاسصُ تا تثؼیؽ ٍ ًاتشاتشی سا سش لَحِ واس خَد 

 5/0 لشاس داد.

 اهضاء:    هرین خذیری نام و نام خانوادگی هصحح :  نوره16جوغ بارم :

 آهوزش و پرورش ضهر تهراى کل اداره ی

 تهراى 4ه اداره ی آهوزش و پرورش ضهر تهراى هنطق

 دوره دوهرسالت  سرای دانص واحذ دخترانه دولتیغیر  دبیرستاى
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت اول کليد

 یازدهن دینینام درس: 

 هرین خدیرینام دبير: 

 10/1397/  2تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  8ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 



 

 

 


	1.pdf (p.1)
	dini110102.pdf (p.2-5)

