
 نام و نام خانوادگی: 

  ریاضی و تجربی یازدهم مقطع و رشته:

 شماره داوطلب:

 1 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 دین و زندگی نام درس: 

 زندیه  نام دبیر:

 20/12/6913امتحان: تاریخ

 صبح   8ساعت امتحان

 دقیقه 92مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 1 چه کسانی رتبه شان در دنیا و آخرت باالتر است؟بن حکم ، به هشام توجه به حدیث امام کاظم )ع( با 1

 1 است.......... ..... بود و دین نزد خداوند......... آیین حضرت ابراهیم )ع( ..... 2

 2 (مورد۴)خواسته شده است؟ کامل اسالم ایمان قلبی به چه مواردی از انسانی برنامه  در 3

 1 های معجزه چیست؟ ویژگی ۴

 1 یعنی چه؟)ص(  اکرمعصمت پیامبر  5

 1 هستند؟ه کسانی با توجه به حدیث پیامبر چاطاعت ی شریفه ی  آیهدر  اولی االمرمنظور از  6

 1 دو ویژگی هدایت خداوند که به انسان رسیده است تحلیل کنید و توضیح دهید. 7

 2 پیام های آیه ی تطهیر را توضیح دهید. 8

 2 را توضیح دهید و تحلیل کنید. شأن نزول آیه ی والیت 9

 1 والیت معنوی پیامبر )ص( یعنی چه؟ 11

 را درخصوص آن چه پیرامون آن  تحلیل خود ( منظور آیه و ک فُورًا و إِم َّا ش اِکرًا إِم َّا الس َّبِیل  ه د یْن اهُ إِن َّا )ی کریمه ی توجه به آیه  با 11

 بنویسید؟ ، گرفته اید فرا

2 

 موفق و مؤید باشید 

 زندیه

16 

 



 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 دین و زندگی نام درس: 

 زندیه  نام دبیر:

 20/02/6903امتحان: تاریخ

 صبح  8  ساعت امتحان

 دقیقه 92مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

خرت آ و دنیا رد آن کسی که عقلش کامل تراست مرتبه اش و داناتر برترند،نسبت به فرمان های الهی آنان که در تعقل وتفکر 1

 11ص است. باالتر

1 

 1 11ص اسالم  _حنیف  2

.عادالنه بودن ۴حسابرسی عادالنه. پاداش و خرت و.سرای آ3راهنمایان دین. .فرستادگان الهی و2دوری ازشرک. ویگانه .خدای 1 3

 1۱ص  نظام هستی.

2 

 1 3۴معجزه بودن انرا تایید کنند.ص  .ایندگان هم2.مردم زمان خودش به معجزه بودن ان اعتراف و ان را فوق بشری بدانند.1 ۴

 1 د.آنان کارهایی که خدا واجب کرده انجام و کارهاییدراکهدحرام کرده ترک می کردنبه معنای محفوظ بودن ازگناه است یعنی  5

عج می تا امام زمان حصرت علی )ع(و یازده فرزند ایشان از امام حسن و امام حسین ومنظور از ایه و حدیث،اولی االنر  6

 66باشند.ص

1 

 از دو مسیر: 1

از طریق پیامبران که برنامه هدایت انسان که برگیرنده پاسخ سواالت بنیادین بشر است تا انسان ها با تفکر در این برنامه با -1

 اختیار خود آن را انتخاب و در زندگی به کار بندند.

 ۱ص  راه صحیح زندگی را پیش ببرند.دیگر با عقل خود در پیام الهی تفکر کنند و با کسب معرفت -2

 

 هرگونه گناه و پلیدی را از پیامبر و اهل بیت دور می داند و آنان را معصوم معرفی می کند.-1 8

 تعداد خاصی از خانواده ی پیامبر را در بر می گیرد که مقام عصمت دارد ،یعنی افراد خاصی هستند و شامل همه نمی شود.-2

 11معصوم هستند سخن و عمل آنان مطابق با دین و بیان کننده ی دستورات الهی است. ص چون این تعداد خاص -3

 

در زمان پیامبر فقیری وارد مسجد شد و تقاضای صدقه کرد.حضرت علی )ع( در حال نماز بود و در رکوع انگشتر خود را به او  ۱

 ن آیه حضرت علی )ع( را به عنوان امیرالمومنین معرفی کرد.صدقه داد و این آیه بر پیامبر نازل شد و پیامبر ضمن اعالم نزول ای

 65ص 

 

والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری است که رسول خدا )ص(  11

با انجام وظایف بندگی به مراتبی از کمال نائل شدند که می توانستند عالم غیب و ماوراء را مشاهده و به اذن الهی در عالم خلقت 

 تصرف نمایند. 

 51ص 

 

 راههای دیگری نیزدارد کنارهم قرارگرفتن عقل و وحی می توان به بسیاری ازسوالهاپاسخ داد.البته انسان با دارا بودن اختیار با 11

نان ضامن سعادت آتوسط  هدایت انسانها بشارت الهی توسط پیامبران و رنامه الهی انسان درخسران است وبرنامه ای غیراز ب و

 11انسان است.ص 

 

  باشید   زندیه موفق و مؤید 
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