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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  1آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2دین و زندگی آزمون مستمر درس :    ـ نیمسال دوم یازدهمپایه  

  26/01/1397 تاریخ :  )140تا  94(از صفحۀ 9 و 8، 7هاي  درسمبحث : 

 

 الف) جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
ها  ...... انسان....علت ........... ماند. اما خداوند، به زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی: فرماید می (ع)دربارة غیبت حضرت مهدي(ع) ضرت علیح -1

 نمره) 1( سازد. بهره می در .................. ، آنان را از وجود حجت در میانشان بی شان روي و زیاده

فرماید: خوشا به حال کسی که به حضور ...................... برسد، در حالی که پیش از  می (ع)هاي امام عصر پیروي از فرمان درباره (ص)رسول خدا -2

  نمره)1(..................... او نیز پیرو او باشد. 

کند که ..................  چنان میان مردم مساوات برقرار می آن«فرماید: می (ع)پس از ظهور امام زماندربارة وضعیت اقتصادي مردم  (ع)امام باقر -3

 نمره)1( پیدا نخواهد شد تا به او ........................ داده شود.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عبارات درست یا نادرست را با (ص یا غ) مشخص کنید.) ب

  نمره)5/0( هموار ساخته است. ها تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاري را براي انسان خداوند نعمت هدایت را با وجود پاکان -4

گرفته بودند و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان دست  عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را به امیه و بنی درست است که حاکمان بنی -5
 دادند. کردند و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام می بودند،اما بیشتر مردم تسلیم این حاکمان نشده بودند و با آنان مبارزه می

  نمره)5/0(

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.) پ

 نمره)1(تقیه :  -6

  نمره)1( نواب اربعه :  -7

 نمره)1(:   آینده سبز -8

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.) ت

 نمره)1( را برشمارید. (ع)هاي منتظران در زمان غیبت امام زمان مسؤلیت -9

اللَّه شَیئًا وسیجزِي   یضُرَّمنْ قَبله الرُّسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِکُم ومنْ ینْقَلب علَى عقبیه فَلَنْ خَلَت قَد رسولٌ إِال محمّد وما« پیام آیۀ: -10
 نمره)1( چیست؟ (ذکر دو مورد ضروري است)» اللَّه الشَّاکرِینَ

 نمره)1(کردند. آن دو جهت را بیان کنید.  امامان بزرگوار از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می -11

 نمره)5/1(  اقدامات مربوط به مرجعیت دینی را برشمارید. -12

 نمره)5/1(امامان در مبارزه با حاکمان جور و ستم کدامند.   اصول کلی -13

 نمره)5/1(این شیوه به دیگران داشت را بیان کنید.   داري حدیث در حافظه افراد و انتقال آن به نتایج نامطلوبی که در اثر نگه -14

را ایجاد کرد. این  رت گرفت اوضاع نابسامانیمنع نوشتن حدیث پیامبر اکرم(ص) و جعل و تحریف احادیث که پس از رحلت ایشان صو -15
 نمره)5/1(اوضاع براي پیروان ائمه چگونه بود. توضیح دهید.   

 نمره)2(هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امامان را برشمارید.   چالش -16

 نمره)2(الذهب را شرح دهید.   سلسلۀهاي طالیی یا  حدیث زنجیره -17
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2 دین و زندگی آزمون مستمر درس :   پایه یازدهم ـ نیمسال دوم  

  26/01/1397 تاریخ :  140تا  94از صفحۀ  9،  8، 7هاي  درسمبحث : 

 

 الف) جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
 ستمگري  /  گناه -1 

 قائم  /  قیام -2

 نیازمندي  /  زکات -3

 عبارات درست یا نادرست را با (ص یا غ) مشخص کنید.) ب

 (صحیح نیست) ←صحیح است ←امامان -4

 دادند. (صحیح نیست) و نهی از منکر را انجام نمی کردند / و وظیفۀ امر به معروف ده بودند. / و با آنان مبارزه میتسلیم حاکمان ش -5

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.) پ

خود را  پیش ببرند؛ یعنی اقدامات» تقیه«دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب  زات خود را کهو مبار کوشیدند آن بخش از اقدامات ائمه می -6

 اي که در عین ضربه زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند. دارند، به گونه مخفی نگه

نفر از یاران صمیمی و مورد اعتماد، پیوسته با پیروان خود در  4در دوره غیبت صغري با اینکه زندگی مخفی داشت، اما از طریق  (ع)امام زمان -7

 نواب اربعه معروفند.شخصیت بزرگوار به کرد این چهار  ارتباط بود و آنان را رهبري می

 (ع)آینده سبز : انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام زمان -8

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.) ت

 (ع)هاي امام عصر ) پیروي از فرمان2  ) تقویت معرفت و محبت به امام1 -9

 ) دعا براي ظهور امام4  اي ظهور) آماده کردن خود و جامعه بر3 

 یت و انحراف از توحید و یکتاپرستی.بازگشت به جاهل -10

جامعه را از جانب خداوند به عهده داشته و دوم از آن جهت که این حاکمان غاصب قوانین اسالم را زیر  اول : از آن جهت که رهبري وادار -11

 گذاشتند. پا می

 (ص)) اقدام براي حفظ سخنان و سیره پیامبر2   یر قرآن کریمسا) تعلیم و تف -12

   هاي نو با نیاز ) تبیین معارف اسالمی متناسب3   

 هاي درست مبارزه ) انتخاب شیوه3             حق ) معرفی خویش به عنوان امام به2) عدم تأکیید حاکمان                  1 -13

 ها یا فراموش شدن اصل حدیث بود. ) احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم یا زیاد شدن عبارت1 -14

 ریف پرداختند.هاي شخصی به جعل یا تح رضقآمد و آنان بر اساس  ) شرایط مناسب براي جاعالن حدیث پیش2 

 ماندند.بهره  ) بسیاري از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی3 

از این اوضاع نابسامان حدیث براي پیروان ائمه پیش نیامد. زیرا آن بزرگواران احادیث پیامبر را حفظ کرده بودند و شیعیان این احادیث را  -15

 کردند. طریق این معصومان دریافت می

 یث) تحریف در معارف اسالمی و جعل احاد2  (ص)) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم1 -16

 ل حکومت عدل نبوي به سلطنت) تبدی4  ) ارائه الگوهاي نامناسب3 
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2 دین و زندگی آزمون مستمر درس :   پایه یازدهم ـ نیمسال دوم  

  26/01/1397 تاریخ :  140تا  94از صفحۀ  9،  8، 7هاي  درسمبحث : 

 

و  (ع)و ایشان از امام باقر (ع)و ایشان از امام صادق (ع)در مسیر حرکت خود به مرو در جمع مردم فرمود : من از پدرم امام کاظم (ع)امام رضا -17

 دخَلَ حصنی کَلمۀُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حصنی فَمنْ ه فرماید :از رسول خدا(ص) شنید کو ایشان  (ع)و امام علی (ع)و امام حسین (ع)ایشان از امام سجاد

 قلعه محکم من است، هر کس در آن وارد شود، از عذاب من در امان است. لَا إِلَه إِلَّا اللَّه کلمه عذَابِی منْ أَمنَ

 نکته ضروري است :  4ذکر  

 اند یث را نقل فرمودهحد ) امام رضا(ع)1 

  ) حدیث به مفهوم توحید اشاره دارد.2 

 یابد. که امام است تجلی می ) توحید با شرط آن3 

 هاي طالیی مشهور شده است. اي طالیی و توالی اسامی امامان آمده به زنجیره ) این حدیث چون از زنجیره4 
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