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 نام ایزد منان به

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

 دین و زندگی پایه یازدهمآزمون مستمر کالسی دین و زندگی 

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

 بارم   6درس ردیف 

 بخش آیات و احادیث  

  به چه موضوعی اشاره دارد و ترجمه آن چیست ؟" لعلک با خع  نفسک اال یکونوا مومنین "  یهالف( آ

   اشاره به چه موضوعی دارد ؟ و معنی آن چیست ؟" فمن اراد العلم فلیا تها من با بها" حدیث 

 

5/0 

5/0 

 . گزینه ی مناسب را انتخاب کنید 

 پیامبر اکرم بعد از چند سال تالش برای هدایت مردم مکه با دعوت مردم مدینه به این شهر هجرت کرد  (1

 سال  10د(                    سال       5ج(                         سال  20ب(                    سال        13الف( 

 باشد  کدام یک جز سیره پیامبر اکرم در رهبری جامعه نمی(2

 ب( محبت و مدارا با مردم                             الف( تالش برای بر قراری عدالت و برابری    

 د( نصیحت مردم                   ج( سخت کوشی و دل سوزی در هدایت مردم        

و خالی از کدورت  با شما  با شما  دل پاکبدی های یکدیگر را پیش من باز گو نکنید زیرا دوست دارم  با "این جمله از کیست (3

   " معاشرت کنم

 امام باقر )ع(                  امام رضا )ع(                       حضرت علی )ع(                       الف( حضرت محمد )ص(   

 ؟ مد آدر خانه کعبه به دنیا )ع( چند سال قبل از بعثت پیامبر حضرت علی  (4

 سال  20د(                      سال       15سال                                ج(  10سال                      ب(  5الف( 

2 

 یدجمالت درست و غلط را مشخص کن 

 امام علی پس از بیست سال خانه نشینی  خالفت حجت را بر خود تمام دید و به صحنه امد  (1

 بخش سخنرانی ها نامه ها و پند و اندرز حضرت علی  را در خود به خوبی جای داده است  صحیفه سجادیه  که( 2

 حضرت علی )ع(  جز نزد پیامبر  نزد کس دیگری شاگردی نکرده ( 3

 ن شهر علم هستم و علی در ان است پیامبر فرمود :م (4

2 

 .  جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

 پیامبر نیز از وحی الهی سر چشمه میگرفت  ----------------و--------------حضرت علی متصل به ( 1

 وی بود  ----------------و-------------از ابعاد شگفت انگیز شخصیت حضرت علی   (2

 بود  ----------------و  در مقام. عدالت ----------------حضرت علی در میدان جنگ ( 3

 . می توان نام برد  را ------------------و----------------یل و و یژگی های حضرت علی از فضا (4

 

 

2 
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 موفق باشید

  

 

 عبارات مناسب را به هم وصل کنید 

 ب                    الف                                                                      

 محبت و مدارا با مردم  الف(فضایل و و یژگی های حضرت علی                                        (1

 عدالت بی منند و علم بی کران ب(   سیره ییامبر اکرم                                                            (2

 پیرو ج(                           شیعه                                                   (3

 جابر بن عبداهلل انصاری  د(      یار خوب رسول خدا                                                       (4

2 

  به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .  

 5/1 را فقط نام ببرید اکرم )ص( پیامبر حکومتی  سیره های (1

 2 پرورش یافته بود )( حضرت علی در چه شرایطی (2

 1 دفاع از مظلوم چه فرمودند ؟ درباره )ص( حضرت محمد  (3

  5/1 از اقدامات پیامبر اکرم )ص( در باره اجرای عدالت در جامعه سه مورد بنویسید .  (4

  1              و چه کسانی در روز قیامت اهل نجا هستند ؟  در باره ی حضرت علی )ع( شیعه کیست )ص(  طبق سخنان پیامبر (5

 16 جمع  


