
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره61 جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 
 و بگویید مبین چه موضوعی است؟آیه ی شریفه ی والیت را کامل کنید و ترجمه ی آن را بنویسید -1
 
 انما ولیکم هللا و .... و الذین ... الذین یقیمون الصاله و یوتون الزکاه و هم .... 

 

5/1 

 را ترجمه کنید و بگویید به چه چیزی اشاره دارد . آیه ی شریفه ی )وجعلنا من الماء کل شی حی (-2 

 
5/0 

 

 جالی خالی را با کلمات مناسب پر کنید .-3
 

 الف (تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی متناسب با .... و .... و نیازهای هر دوره تفاوت های با یکدیگر داشته است.
 

 ب( هدایت معنوی به ....و ..... بستگی دارد

2 

 اصطالحات زیر را کامل کنید . -4 
 
 ه(نیازهای متغیر:                         د(والیت معنوی : لف(طاغوت :      ب(ولی االمر :         ج(فطرت :        ا

5/2 

 1 درباره ی جامعیت قرآن چه می فرماید؟ _امام باقر)ع(5 

ولیت عصمت نداشته باشد چه می ئولیت های پیامبر را نام ببرید و بفرمایید که اگر پیامبر در این مسیکی از مسئ -6 

 شود؟

5/1 

 دراین آیه )ان الذین آمنوا و عملواالصالحات اولئک هم خیرالبریه ( منظور از خیرالبریه چه کسانی هستند؟  -7 
5/0 

 
 به سه مورد از رفتار محبت آمیز و مدارا با مردم را در سیره رسول خدا بیان کنید.  -8

5/1 

تطهیرا(چه مطالبی را دریافت می  با تفکر در آیه ی تطهیر )انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم -9 

 کنیم ؟

2 

 مورد امام دوازدهم چه فرمودند ؟)دو مورد را بیان کنید( پیامبر اکرم )ص( در حدیث جابر در -11 

 
1 

 1 (بنویسید. )فقط نام ببریددو علت از علل فرستادن پیامبران متعدد را -11 

 1 دو مورد از نیاز های برتر را بنویسید . )فقط نام ببرید ( -12 

 6از 6صفحه ی 

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

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 1اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1411 -1411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2دین و زندگی نام درس: 

 خانم اشرفی نام دبیر:

 6044/ 64 /  40امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 64:  44  ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 انما ولیکم هللا و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و یوتون الزکاه و هم راکعون

همانا ولی شما فقط خداوند و رسول او و کسانی اند  که ایمان آورده اند. همان ایمان آوردندگانی که نماز رابر پا می دارند و در 

 حال رکوع زکات می دهند .

 لی )ع( است.مبین :والیت و جانشینی امام ع

2 
 هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم . 

 عامل اصلی حیات جسمانی و مادی انسان  و کال جهان هستی آب است. 

3- 
 مردم الف(متناسب با زمان و سطح آگاهی 

 ب(درجه ی ایمان و عمل آنان بستگی دارد

4- 

 قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهی نیست .الف(طاغوت:کسانی که به مردم فرمان می دهند در حالی که فرمان و 

 

ب(کسانی که بعد از رسول خدا جانشین ایشان هستند و اطاعت از ایشان برهمگی واجب است .امام علی )ع( و یازده فرزند 

 ایشان که در حدیث جابر آمده است .

 

 ج(نوع خاص آفرینش

 

 د(سرپرستی و رهبری معنوی انسان ها 

 

بوجود آمده اند .انسان با گذشت زمان برای پاسخگویی به نیاز ثابت خود از روش ها و شیوه های  ه(از دل نیازهای ثابت

 مختلف و متغیری استفاده می کنند .

 خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد ،در کتابش )قرآن( آورده است. -5

 کتاب درسی  35.صفحه ی  یت دینی و والیت ظاهرییافت و ابالغ وحی . مرجعدر -6

 امام علی )ع( و پیروان ایشان  -7

 کتاب درسی 77صفحه ی   -8

9- 

این آیه تعداد خاصی از خانواده ی پیامبر را در برمی گیرد که مقام عصمت دارند. یعنی در اینجا افراد خاصی از اهل بیت 

 مورد نظر است و شامل سایر بستگان نمی شود 

 

 معصوم هستند ،سخن و عمل آنان مطابق با دین و بیان کننده ی دستورات الهی است. چون این تعداد خاص-

11- 
هم نام کنیه من است او از نظر مردم پنهان می شود غیبت طوالنی دارد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند ،برعقیده 

 ی او باقی می مانند .

 تدریجی سطح فکر مردم . تحریف تعلیمات پیامبر پیشیناستمرار و پیوستگی در دعوت . رشد  -11

 کشف راه درست زندگی /درک آینده ی خویش/ شناخت هدف زندگی 12

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 61 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   1 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 2دین و زندگي  نام درس:

 خانم اشرفي نام دبیر:

 4111/ 41 / 11تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 41:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




