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 نام ایزد منان به

 آموزشگاه ...................................... منطقه ......................... تهران

 دین و زندگی پایه یازدهمآزمون مستمر کالسی دین و زندگی 

 /         مدت آزمون :             نام دبیر : نام و نام خانوادگی :                         کالس :             تاریخ آزمون :     /     

 بارم 4درس  ردیف

 بخش آیات و احادیث  

 را ترجمه کنید   "بنی االسالم علی خمس علی الصاله و الزکاه و الصوم والحج و الوالیته "احادیث 

 

1 

 . گزینه ی مناسب را انتخاب کنید 

 ؟ن کریم چه کسی بوده است آاولین و برترین کاتب و حافظ قر (1

 د(امام حسین )ع(            ج(امام سجاد )ع(                      ب( حضرت محمد )ص(             الف( امام علی )ع(   

 ؟ن چه کسی بود آاولین وبزرگ ترین معلم قر(2

 د(حضرت علی )ع(           )ع(     ج( امام کاظم                   ب(حضرت محمد )ص(          الف(امام حسن)ع(    

 ؟اسالم بر چند پایه استوار است  (3

 پایه 4پایه          د(5پایه          ج(2پایه          ب( 3الف(

 ؟در زمان حضرت محمد )ع( مردم به چند گروه تقسیم می شدند  (4

 گروه  5گروه        د( 3گروه       ج( 1گروه        ب( 2الف(

2 

 . جمالت درست و نادرست را مشخص کنید 

 ن کریم را از فرشتگان دریافت میکردند اما نه به طور کامل آرسول خدا ایات قر(1

 در زمان حضرت محمد )ص( مردم به دو دسته تقسیم میشدند (2

 . حضرت محمد )ص( دو وظیفه مهم بر عهده داشت  (3

 هرچه قدر درجه ایمان و عمل انسان ها با ال تر باشد استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را بیشتر کسب میکنند  (4

1 

 .  جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

 مسئول تشکیل حکومت و اجرای قوانین اسالم است  ------------------از طرف  ---------------- (1

 است  -------------به معنای محفوظ بودن از  -----------------  (2

 سال  باتحمل رنج های فراوان که نظیر ان در طول تاریخ  یافت نشد  -----------در مدت زمان   -------------  (3

 از نور ایمان بسیار باالیی برخوردارند  ---------------------و--------------- (4

2 

 مناسب را به هم وصل کنیدجمالت  

 دریافت کامل دستورات خداوند   الف(عصمت                                           (ا

 اولین و برترین کاتب و حافظ قران  ب(      انصار و مهاجرین                        (2

 دور بودن از گناه  ج(   پیامبر                                         (3

 گروه هایی در زمان پیامبر د(    حضرت علی                                (4

 

2 
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 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . کلمه های زیر را تعریف کنید

 طاغوت :(1

 عصمت:( 2

  به سوال های زیر زیر پاسخ دهید .  

 5/1 سه مسئولیت مهم پیامبر را نام ببرید (1 

 5/1 برده و یکی را به دلخواه توضیح دهیدضرورت تشکیل حکومت اسالم را نام  (2 

 1 پیامبر در مورد دفاع از حق مظلوم چه فرموده است (3 

 1 امام علی )ع( در مورد علم خود از زبان پیامبر چه میفرماید  (4 

 1 رسول خدا چونه به مقام والیت معنوی دست یافتند ؟  (5 

 16 جمع  


