
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 61جمع بارم : 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس                   

بارم
 

 سواالت صحیح و غلطالف: 

1 

2 

3 

 

4 

5 
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 ص )  (      غ )  (                          امام علی )ع( نزدیک شدند. یپس از رحلت حضرت رسول )ص( مردم به رهبر

 ص )  (      غ )  (                        معاویه بر خالف تعهدی که به مسلمانان داده بود، یزید را جانشین خود قرار داد.

ارزه با حاکمان گرفتند، همواره در حال مب امامان بزرگوار، از آن جهت که باید انتقام امامان پیشین را از حاکمان می

 ص )  (      غ )  (                                                                                                                                    بودند.

 ص )  (      غ )  (                      پس از شهادت امام علی )ع( سرکوبی شیعیان و طرفداران اهل بیت )ع( آغاز شد.

 ص )  (      غ )  (                                   هـ . ق در مدینه متولد شد. 255ی شعبان سال  حضرت مهدی )عج( نیمه

 )  (      غ )  (ص                                                          خداوند نعمت هدای را با وجود امامان تمام و کامل گردانید.
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 ب: جمالت زیر را کامل کنید.

7 

8 

9 

 

11 

11 

12 

 هایی با ..................... و ........................ داشت. امام علی )ع( در طول حکومت خود جنگ 

 معاویه جنگ ..................... را علیه امیرالمؤمنین علی )ع( به راه انداخت.

گذاشتند، امامان وظیفه داشتند بر اساس اصل ................. با  حاکمان غاصب .................... را زیر پا میاز آن جهت که 

 آنان مقابله کنند.

 گزیدید. ی .......................... با حاکمان را متناسب با شرایط ....................... برمی امامان شیوه

 ها آگاه است. داوند از .......................... انسانامام زمان )عج( به اذن خ

 زمان ظهور، زمان کامل شدن ....................... آدمیان است.

5/4 

 االت زیر پاسخ کوتاه بدهید.ج: به سؤ

13 

14 

15 

16 

16 

17 

 آن باقی نمانده بود.ای برای  چه کسانی دشمنان سرسخت پیامبر )ص( بودند؟ و تنها وقتی تسلیم شدند که دیگر چاره

 بیت پیامبر )ص( از چیزی فروگذار نکردند؟ ست گرفتند و در ظلم و ستم به اهلبیت قدرت را به د چه کسانی به نام اهل

 اقدامات مربوط به مرجعیت دینی امامان )ع( را نام ببرید؟

 اصول کلی در مبارزه با حاکمان چه بود؟ )سه مورد(

 چند سال کشید؟ عصر )عج( غیبت صغرای حضرت ولی

 غیبت امام زمان )عج( تا چه زمانی ادامه دارد؟
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 د: به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

18 

19 

21 

21 

22 

23 

 عباس چه بود؟ امیه و بنی پیامد روش سلطنتی بنی

 های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امامان را بنویسید؟ چالش

 و اقداماتی داشت؟ امام حسن )ع( در برخورد با معاویه چه رفتار

 برخورد امام حسین )ع( با یزید چگونه بود؟

 عوامل مؤثر در معرفت و محبت امام عصر )عج( چیست؟

 دیدگاه پیامبران الهی در مورد منجی چیست؟ 
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 موفق باشید.

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

 و انسانی دهم ریاضی و تجربییاز و رشته: قطعم

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

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

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 62اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 97-98سال تحصیلی  دومامتحانات میان ترم نوبت 

                                                                                            

 2دین و زندگی  نام درس:

 مرتضی یزدی :نام دبیر

 07/02/6398 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح 7:30  :ساعت امتحان

 دقیقه 10 : امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 که باعث دور افتادن مردم از رهبری امامان معصوم )ع( شد.از رسول خدا )ص( حوادثی پیش آمد  نادرست؛ پس 1

 درست 2

 نادرست 3

 نادرست؛ پس از شهادت امام حسین)ع( 4

 نادرست؛ در سامرا متولد شدند. 5

 درست 6

 داخلیعهدشکنان ـ دشمنان  7

 صفین 8

 قوانین اسالم ـ امر به معروف و نهی از منکر 9

 مبارزه ـ زمان 11

 احوال 11

 های عقل 12

 بنی امیه  13

 بی عباس 14

الف( تعلیم و تفسیر قرآن کریم، ب( اقدام برای حفظ سخنان پیامبر )ص(؛ ج( تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای  15

 نو

 مبارزههای درست  ( انتخاب شیوه3( معرفی خویش به عنوان امام بر حق، 2( عدم تأیید حاکمان، 1 16

 سال 69 17

مندی کامل از  شایستگی درک ظهور و بهرهی انسانی  یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعه این غیبت آن قدر ادامه می 18

 وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

توجه به سیره و روش  طلب، تسلیم و بی ای راحت ی مؤمن و فداکار عصر پیامبر )ص( را به جامعه جامعهاین تغییر مسیر،  19

رو شوند و نتوانند مردم آ  تا ائمه اطهار )ع( با مشکالت زیادی روبهپیامبر )ص( تبدیل کرد. این تغییر فرهنگ، سبب شد 

 دوره را با خود همراه کنند.

( 4( ارائه الگوهای نامناسب، 3( تحریف در معارف اسالمی و جعل، 2( ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم )ص(، 1 21

 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

ردم با او، امام های معاویه و همراه شدن م در ابتدا دستور جهاد علیه معاویه را صادر کرد و در ادامه به دلیل حیله و نیرنگ 21

با سنجیدن شرایط، سرانجام صالح را برآن دید که برخالف میل خود، دست از جنگ بردارد و با معاویه قرارداد صلح 

 اء نماید.امض

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 62ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد                     پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 97-98سال تحصیلی  دومترم نوبت  میانسؤاالت  کلید

 2دین و رندگی نام درس: 

 مرتضی یزدینام دبیر: 

 02/1398 / 07تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  7:30 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 



 

وقتی یزید به حکومت رسید، امام روش خود را تغییر داد و متناسب با شرایط جدید، تصمیم گرفت زیر بار بیعت یزید  22

دانست اگر یزید را  نرود و علیه وی قیام کند. رفتار و کردار یزید آن قدر از اسالم دور و بیگانه بود که امام حسین )ع( می

 حقیقت اسالم نابود خواهد شد.دامه دهد، تأیید کند و او به حکومتش ا

داری ایشان به هنگام ظهور، آشنایی با صفات و  ی حکومت شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی؛ آشنایی با شیوه 23

معرفت و محبت به امام زمان )عج( و از بین بردن ر های ایشان در سخنان معصومین )ع( از عوامل موثر د ویژگی

 تردیدهاست.

ی پذیرش حق خواهد شد و یک  ی بشری آماده خواهند، اما روزی جامعه کنند که گرچه مستکبران نمی آنان اعالم می 24

 دهد. میکند و حکومتی عادالنه در جهان تشکیل  رهبر و ولی تعیین شده از جانب خداوند ظهور می


