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 نمره 61جمع بارم : 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 1 ت چه بوده است؟عوامل ختم نبوّ 1

 1 (( چیست؟ کفورا هدیناه السبیل اّما شاکرا و امّا پیام آیه )) انّا 2

 5.0 داشت؟ دینی چه( ع) ابراهیم حضرت 3

 1 معنای آیه )) احلّ البیع و حرّم الرّبا (( را بنویسید؟ 4

 1 کریم را توضیح دهید؟جامعیت و همه جانبه بودن قرآن  0

 1 پایه استوار است و مهم ترین آن چیست؟ اسالم بر چند 6

 1 چه؟ یعنی شیعه امامان و پیامبر عصمت 7

 2 منظور از اولی االمر در حدیث جابر چه کسانی هستند؟همه رانام ببرید. 8

 1 شیعه را در لغت و اصطالح توضیح دهید؟ 9

 5.0 مع علی( به کدام ویژگی ایشان اشاره دارد؟حدیث )علی مع الحق و الحق  15

 1 تبدیل حکومت عدل نبوی به  سلطنت بنی امیه و بنی عباس چه پیشامدهایی داشت؟ 11

 1 خر شیعه در میان مردم چگونه بود ؟)تحلیلی پاسخ دهید(امام آ 3فعالیت  12

 1 هدایت باطنی جامعه توسط امام عصر)عج( چگونه است؟  13

 1 مورد ( 4) ولی فقیه چیست؟ شرایط 14

 1 عزت یعنی چه و معنای صفت عزیز برای خدا چیست؟ 10

 1 ( مورد 4اهداف ازدواج را نام ببرید؟ ) 16

 6از  6صفحه ی 

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

  یازدهم ریاضی و تجربی و رشته: پایه

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3آموزش و پرورش منطقه  مدیریت

ن                                                                                                           دبیرستان                                                                     واحد سیدخندا

 دین و زندگی نام درس:

 یوسف زندیه :نام دبیر

 16/13/6331 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه 11 : امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

.پویای و روز 4پیامبر  امام معصوم پس از جودو.3.حفظ قرآن ازتحریف 2کامل زندگی مادگی جامعه برای دریافت برنامه آ.1

 مد بودن دین اسالمآ

2 

 و خدا توسط راهنمایی این.کفرگو و سپاس نا خواهید می یا و باشید پیرو و شکرگزار خواهید می دادیم نشان را راه ما

 .است بوده آسمانی وکتب ادیان بوسیله پیامبرانش

 حنیفدین  3

 خداوند تجارت و خرید و فروش را حالل کرد و ربا را حرام . 4

5 

،در همه امور مسائل حیاتی و مهم که انسان در هدایت  به سوی رن پیش نازل شده ق 15نکه قرآن کریم حدود وجود آ با

 کمال بدان نیاز دارد سخن گفته و چیزی را فروگزار نکرده است.

 ن والیت است.و روزه و حج و والیت. و مهمترین آپایه استوار است.نماز و زکات  5اسالم بر  6

7 

نان کارهایی را که خدا واجب کرده از ویژگیهای پیامبران است.یعنی آ گناه است.یکی عصمت به معنای محفوظ بودن از

را بدون عصمت اعتماد مردم نان بوده زیآیامبری و کارهایی را که حرام کرده ترک می کنند و این الزمه پمی دهند انجام 

 کردند. پیروی نمینان از بین می رفت و از آنان به آ

8 

نها علی ابن ابیطالب و سپس به ترتیب حسن ابن علی،حسین اولین آن بعد از من هستند.انان جانشینان من و امامای جابر آ

ابن علی،علی ابن  محمد،موسی ابن جعفر،علی ابن موسی،محمدابن  ابن علی،جعفر ابن علی،علی ابن الحسین،محمد

 هم نام پیامبر است. و محمد،حسن ابن علی و پس از ایشان فرزندش می باشد که حجه ابن الحسن

9 

شیعه به معنای پیرو است و رسول خدا در سخنان خود به پیروان علی ابن ابیطالب را رستگار دانسته پس شیعیان 

 او پیروی می کنند. از علی )ع( را جانشین پیامبر می دانند وحضرت فرمان خدا و رسولش  که بامسلمانانی هستند 

 عدالت دارد. ه به عصمت واشار 11

11 

جواهرات  داشتن گنجینه های  .کاخ نشینی و3پیامبر و اصحاب  .منزوی شدن شخصیتها2 .شکل جدید ازجاهلیت عربی1

 سیره و سنت پیامبر.راحت طلبی و بی توجهی مردم به 4

12 

ماینده ن امامان به عنوان وکیل وان افرادی بودند که از سوی نمایندگان امام اوج گرفت.این دراین دوره بود که فعالیت وکال و

 پیام امام را به مردم می رساندند. مخفیانه خدمت امام می رسیدند و و در شهرهایی که شیعیان بودند منصوب می شدند

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

  تهران 3آموزش و پرورش منطقه  مدیریت
 پسرانه/دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 دین و زندگینام درس: 

 یوسف زندیه نام دبیر:

 10/13/0331امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح   8  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

 



13 

 دعا برای و باطنی افراد. حل بعضی از مشکالت علمی علما  ،خبر دادن از پاره ای رویدادها؛ دستگیری از درماندگانهدایت 

 منان.مؤ

14 

بتواند  و مدبر باشد و مدیر 4ورد.را متناسب با نیازهای روز بدست آ . زمان شناس و بتواند احکام دین3. عادل 2تقوا. با  1

 جهان رهبری کند.در شرایط پیچیده  جامعه را

15 

مغلوب  و راا عزت به معنای نفوذ ناپذیری و تسلیم بودن است .وقتی می گویند خدا عزیز است یعنی اینکه کسی نمی تواند

 کند و در اراده او نفوذ کند.

 پرورش فرزندان،رشد اخالقی و معنوی و پاسخ به نیازهای جنسی،انس باهمسر،رشد 16

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  جمع بارم :
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