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دینــــی  یازدهـم
آزمون  شمارهریاضـــی و تجربـــی

مدت آزمـــون: 45 دقیقه
16

بارم
11 آیات و احادیث.

یِّئاِت َجزَاُء َسیِّئٍَة ِبِثلِها َو تَرَهُقُهم ِذلٌَّة«،چهکسانیدچارذلتمیشوند؟............................................... درس  11 الف(باتوجهبهآیة»َو الَّذیَن کََسبُوا السَّ
ازدرسخواندگانودانشمندانجامعه اگرقرآنتوسطیکی الُْمبِْطلُوَن«، إًِذا َلرْتَاَب   ۖ ِبيَِميِنَك  َوَل تَُخطُُّه  ِمْن كِتَاٍب  قَبْلِِه  ِمْن  تَتْلُو  كُْنَت  باتوجهبهآیة»َوَما   ب(

آوردهمیشد،ممکنبودچهشکوشبههایایجادشود؟.............................................................................................................. درس  3
.......... درس  6 الِحات اُولِٰئَک ُهم َخیُر الَبِیَِّة«،درشأنچهکسینازلشدهاست؟باتوجهبهاینآیهبهترینمخلوقاتچهکسانیهستند؟ پ(آیة»اِنَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الصَّ

0/5
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21 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید..
..... درس  1 الف(انسانبااختیارخوددرپیامالهیتفکرمیکندوباکسبمعرفتوتشخیصبایدهاونبایدها،راهصحیحزندگیرامییابدوپیشمیرود.
..................................... درس  9 ب(درکتابحدیثیاهلسنتتأکیدشدهکهامام)عج(مهدیازنسلپیامبراکرم)ص(وحضرتفاطمه)س(است.
پ(امامزمان)ع(دردورانغیبتکبریازطریقنواباربعهبامردمدرارتباطبود............................................................................... درس  9
......................................... درس  5 ت(بانزولآیةوالیت،پیامبر)ص(چهلنفرازبزرگانبنیهاشمرادعوتکردودربارةاسالمباآنانسخنگفت.
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31 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید..
...................................................... درس  11 الف(دعوت....................یاهمان....................،ازمامیخواهددرحّدنیازبهتمایالتفروترپاسخدهیم.
................. درس  7 ب(گروهیازعلمای....................مانند....................کهظاهراًمسلمانشدهبودند،بهتفسیرآیاتقرآنمطابقباافکارخودپرداختند.

 پ(شایستهاستبهگونهایزندگیکنیمکهسبب....................دیگراننسبتبهشیعیاننشویموبدانیمکهشیعهبودنتنهابهاسمنیستبلکهاسمبایدبا
...................................................................................................................................................... درس  8 ....................همراهباشد.
..................................................................................................................... درس  2 ت(دینبهمعنای....................و....................است.
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41 به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید..
................................................................................... درس  8 الف(دوموردازاقداماتائمهاطهار)ع(درراستایمرجعیتدینیرانامببرید.
......................................................................... درس  8 ب(امامانباحاکمیکهبرطبقدستوراسالمعملمیکرد،چگونهبرخوردمیکردند؟
پ(مردمکشورماچگونهرهبریامامخمینی)ره(راپذیرفتند؟اکنونانتخابرهبریبهچهصورتاست؟................................................. درس  10
........................................................................... درس  7 ت(معاویهچهکسیراجانشینخودشکردوآنجانشینچهسبکزندگیداشت؟
...................... درس  3 ث(معجزةآخرینپیامبرالهیکهمیخواهدازجانبخدابرایهمةزمانهاپیامبرباشد،بایدچگونهباشد؟دوموردراذکرکنید.
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51 پاسخ درست را تشخیص دهید..
 الف(جملة»پیامبر)ص(هرگزدرمقابلیارانشپایخودرادرازنمیکردوسعیمیکردتاوقتیکهآنهانشستهاند،درکنارشانباشد.«،بیانگرکدامسیرة

رهبریپیامبر)ص(است؟.................................................................................................................................................... درس  6
2(سختکوشیودلسوزیدرهدایتمردم  1(محبتومدارابامردم

ب(»چگونگیدادوستد«و»تشکیلخانواده«جزءکدامیکازنیازهایانسانهستند؟....................................................................... درس  2
2(نیازمتغیر-نیازثابت  1(نیازثابت-نیازمتغیر

......................................................................................... درس  9 پ(پیامبراکرم)ص(،خودوامامعلی)ع(راچگونهمعرفیفرمودهاست؟
2(پدراناّمت  1(همچونبرادرانیکدیگر
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61 اصطالحات زیر را تعریف کنید..
..................................................................................................................................................................... درس  10 الف(فقیه:
ب(اولیاالمر:................................................................................................................................................................. درس  5
پ(طاغوت:.................................................................................................................................................................... درس  4
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71 به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید..
 الف(نگهداریحدیثازطریقبهحافظهسپردن،چهنتایجنامطلوبیداشت؟چراباوجوداینکهسالهابعد،منِعنوشتنحدیثبرداشتهشد،امااحادیثزیادی

جعلیاتحریفشد؟.......................................................................................................................................................... درس  7
................................................................................. درس  12 ب(ازدواجدرزمانمناسبچهفوایدیدارد؟تأخیردرازدواجچهمعایبیدارد؟
پ(قرآنکریمازدخترانوپسرانمیخواهدکهقبلازازدواجچگونهباشند؟هرجوانیخواستارازدواجباچهکسیاست؟............................. درس  12
ت(دوموردازمسئولیتهایکارگزاروعلتآنراکهدرعهدنامةمالکاشترآمدهاست،بیانکنید.......................................................... درس  10
.................................................. درس  9 ث(دوموردازاهدافانبیاءکهباتشکیلحکومتامامعصر)ع(تحققمییابدرانامببریدوتوضیحدهید.
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دینــــی یاز دهـم
ریاضـــی و تجربـــی
پاســخنامـــــه

 1. آیات 

الف(آنانکهبدیپیشهکردند،جزایبدبهاندازةعملخودمیبینندوبر
چهرهآنانغبارذلّتمینشیند.

ب(میدانیمکهآثارونوشتههایاّولیةدانشمندانومتفکرانباآثاردوران
پختگیآنهامتفاوتاست.ازاینرو،دانشمندانمعموالًدرنوشتههایگذشتة
رااصالح بتوانند،کتابهایگذشتهخود اگر و خودتجدیدنظرمیکنند
مینمایند.بااینکهبیشازششهزارآیةقرآنکریمدرطول23سالبه
تدریجنازلشدهودربارةموضوعاتمتنّوعسخنگفتهاست،نهتنهامیان
آیاتآن،تعارضوناسازگارینیست،بلکهآیاتشدقیقترازاعضاییکبدن

بایکدیگرهماهنگیدارندوهمدیگرراتأییدمیکنند.
پ(امامعلی)ع(-کسانیکهایمانآوردندوکارهایشایستهانجامدادند.

 2. درست و نادرست بودن جمالت 

باکسب و تفکرمیکند الهی پیام باعقلخوددر انسان نادرست. الف(
معرفتوتشخیصبایدهاونبایدها،راهصحیحزندگیرامییابدوپیش

میرود.
ب(درست.

پ(نادرست.امامزمان)ع(دردورانغیبتصغریازطریقنّواباربعهبا
مردمدرارتباطبود.

ت(نادرست.بانزولآیةانذار،پیامبر)ص(چهلنفرازبزرگانبنیهاشمرا
دعوتکردودربارةاسالمباآنانسخنگفت.

 3. جاهای خالی 

الف(عقلووجدان-نفسلّوامه.
ب(اهلکتاب-کعباالحبار.

پ(بدبینی-عمل.
ت(راه-روش.

 4. پاسخ کوتاه 

الف(1(تعلیموتفسیرقرآنکریم؛2(حفظسخنانوسیرةپیامبر)ص(.
امادرغصبخالفتوجانشینیرسول تاییدمیکردند، را ب(آنمورد

میدیدند. یکسان را همه خدا)ص(
پ(بهشیوهایمستقیموباحضوردراجتماعاتوراهپیماییهایسراسری-
مردمابتدانمایندگانخبرةخودراانتخابمیکنندوآنخبرگاننیزازمیانفقها
آنکسیراکهبرایرهبریشایستهترتشخیصدهند،بهجامعهاعالممیکنند.
راجانشین یزید بود، داده مسلمانان به که تعهدی برخالف معاویه، ت(
خودقرارداد؛یزیدهرکارزشتوناپسندیراانجاممیداد؛احکامخداوند،
مانندنمازرابهبازیوُسخرهمیگرفت،آشکاراشرابمیخورد،سگبازیو
میمونبازی،میکردوباهمانسگومیمون،واردمجالسمیشدوآنهارا
کناردستخودمینشاند.وی،نوةگرامیپیامبر،امامحسین)ع(وفرزندان
از ایشانراکه باوضعهولناکیبهشهادترساندوخانوادة ویارانشرا

نوادگانپیامبر)ص(بودند،بهعنواناسیر،درشهرهاگرداند.
ث(1(مردمزمانخودشبهمعجزهبودنآناعترافکنندوآنرافوقتوان

بشریبدانند،2(آیندگانهممعجزهبودنآنراتاییدکنند.
 5. پاسخ درست 

الف(گزینه)1(درستاست.
ب(گزینه)2(درستاست.
پ(گزینه)2(درستاست.

پاسخــــنامه  آزمـــون شانزدهم  


