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 5منطقه  پایه یازدهم رشته انسانی 01سواالت متن درس 

 بنوسید؟( ع)به دوران جاهلیت را از منظر امام علی نه های بازگشت نشا-1

 .برای عدم بازگشت به دوران جاهلیت را بنویسید(ع)راه حل نهایی امام علی -2

 .اهل بیت را شهید ویا به زندان انداختند........و......بنی امیه به نام -3

 اقدامات مربوط به مرجعیت دینی ائمه معصومین را بنویسید؟-4

 را توضیح دهید؟" تعلیم وتفسیر قرآن کریم"مات ائمه اطهار در راستای دین از اقدا-5

کلمة الاله اال هللا حصنی فمن دخل حصنی امن "از بیان این حدیث(ع)مقصود امام رضا -6

 .را بنویسید"من عذابی

 ثمره حضور سازنده امامان در میان مسلمانان چه بود؟-7

 یث را بنویسید؟مهم ترین آثار دانشمندان وراویان حد-8

 کتب اربعه را نام ببرید؟-1-8

 از جمله وظایف واقدامات مهم ائمه اطهار چه بوده است ؟توضیح دهید؟-9

 تربیت شدگان ائمه معصومین در پیشروان عرفان ومعنویت را نام ببرید؟-11

 را نام ببرید؟جهاد ومبارزه در فرهنگ اسالمی در مسیر تربیت شدگان ائمه اطهار -11

 آیا بهره مندی از محضر ائمه اطهارفقط اختصاص به شیعیان داشت؟توضیح دهید؟-12

 نتایج تالش ائمه معصومین را بنویسید؟-13

 چه زمانی می توانیم راه رستگاری را تشخیص دهیم؟(ع)از منظر امام علی -14

 منجربه چه وقایعی  شد؟( ع)به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای امام علی -15

 را بنویسید؟"بشروطها وانا من شروطها "پیام حدیث-16

 به سلسلة الذهب مشهور است؟....." کلمةالاله اال هللا "چرا این حدیث -17

اشاره به کدام مسئولیت امامان ...."کلمة ال اله اال هللا حصنی فمن دخل حصنی "حدیث-18

 دارد؟



 

 

می توان به کدام "روطها بشروط وانا من ش"سلسلة الذهب با توجه به آخر حدیث -19

 مسئولیت امامان اشاره کرد؟

 .امام علی است........و......نهج البالغه شامل بخش هایی از -21

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای "از اقدامات مربوط به مر جعیت دینی -21

 را توضیح دهید؟"نو

 امامت است؟سلسلة الذهب بیانگر کدام مسئولیت مقام "حدیث شریف -22

 چه بود؟" سلسلة الذهب"از انتخاب نحوه بیان خاص حدیث (ع)مقصود امام رضا -23

 .در جامعه بود...... و.......دوران امام باقر به بعد عصر شکل گیری وحضور -24

 ابو حمزه ثمالی از شاگردان برجسته کدام امام معصوم بودند؟-25
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 با حاکمان زمان خود چه بوده است؟(ع)مبارزه امامان معصوم علت -1

امامان در مبارزه با حاکمان جوردر راستای والیت ظاهری از چه اصولی تبعیت می -2

 کردند؟

 را توضیح دهید؟"عدم تایید حاکمان"از اصول کلی مبارزاتی امامان معصوم -3

 .به مردم معرفی می کردند........  امامان همیشه خود را به عنوان -4

 زمان چگونه بوده است؟شیوه مبارزه امامان با حاکمان متناسب با شرایط -5

 را تعریف کنید؟"تقیه"اصطالح -6

 .پیش می بردند.......بخشی از اقدامات خود را در قالب (ع)ائمه معصومین -7

 استفاده می کردند؟چرا ائمه معصومین در ارتباط با یاران خود از روش تقیه -8

 را بنویسید؟(ع)دو مورد از روش مبارزاتی امامان معصوم -9

 را بنویسید؟( ع)علت صلح امام حسن-11



 

 

 چه بوده است؟( ع)شیوه مبارزاتی امام سجاد -11

 چه بوده است؟( ع)اولین اقدام امام دمحم باقر -12

اقدامی ( ع)اقر چرا پایه گذاری یک مدرسه علمی بزرگ در مدینه ،توسط امام ب-13

 ضروری بود؟

 چند جریان علیه امویان فعالیت می کردند؟(ع)در زمان امام صادق -14

 از زمان کدام امام دوره اختناق شدید تر شده است؟-15

 .می باشد........یکی از منابع معرفتی شیعه -16

 .را بنویسید" یارت جامعة کبیرةز"اصطالح -17

 وکال ونمایندگان امام اوج گرفت؟ در دوران کدام امامان فعالیت-18

 .با حاکمان زمان خود مقابله کنند.......امامان وظیفه داشتند بر اساس اصل-19

 بوده است؟ در جهت تحقق کدام مسئولیت امامان "ات امامانمخفی نگه داشتن اقدام"-21

در راستای والیت ظاهری،هنگامی که با حساسیت دشمن (ع)مجاهده امامان معصوم -21

 رو به رو می شدند ،چگونه پیش می رفت؟

 .است.......زمان معرفی اسالم اصیل مربوط به دوران امام -22

 سرکوب قیام توابین در زمان کدام امام صورت گرفته بود؟-23

 وظیفه ما در برابر پیامبر وامامان معصوم را بنویسید؟-24

 آماده کرده است ؟( عج) چرا ارتباط از طریق وکیل زمینه را برای غیبت امام عصر-25

 .آماده می کرد.......زمینه را برای ........ارتباط از طریق -26

 .کرد( ............ع)برای حفظ نظام نو پای اسالمی امام علی -27

 .را بنویسید( ع)شیوه مبارزاتی امام علی -28

 وقتی حکومت را به دست گرفت چه بود؟(ع)اولین اقدام امام علی -29

 چه بود؟( ع)عدم تایید یزید توسط امام حسین  فلسفه-31
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 یفی به عهده داشت؟ارتباط با فرزندش حضرت مهدی چه وظامام حسن عسکری در ا-1

 چه کارهایی انجام دادند؟(عج)رای حفظ ومعرفی امام عصر بامام حسن عسکری 1-1

صغری از چه طریقی پیروان خود را رهبری می  در دوره غیبت(عج)امام زمان -2

 کردند؟

 چیست ؟( عج )علت غیبت امام مهدی  -3

 به چه دلیل است؟( عج)امام عصرتداوم غیبت -4

 تا چه زمانی ادامه می یابد؟(عج)غیبت امام زمان4-4

 را امام غایب نا میده اند؟( عج)چرا امام مهدی -5

 بیه شده است؟چراغیبت امام به خورشید پشت ابر تش -6

 ؟درباره ی حّجت خداوند بر روی زمین چیست( ع )سخن امام علی  -7

 بخش اصلی رهبری امام مربوط به چیست ؟ -8

 ؟را بیان کنید( عج)والیت معنوی امام عصر -9

 چگونه شیعیان را از امدادهای معنوی برخودار می سازد؟(عج)امام مهدی -11

 .ودستگیری امام عصر را بنویسید نمونه هایی ازوالیت معنوی ویاری--11

 است توضیح دهید؟(عج)آیا دوره غیبت به معنای عدم امامت امام عصر -12

 را در محاصره کامل قرار داده اند؟(ع)چرا حاکمان بنی عباس امام دهم ویازدهم -13

با مردم سخن گفته بودند ؟وچگونه امام را ( عج)آیا رسول خدا در باره امام عصر-14

 کردند؟معرفی 

 چگونه رسول خدا امام عصر را به مردم معرفی کردند؟-2-14



 

 

 خداوند در قرآن کریم علت از دست دادن نعمت را چگونه بیان میکند؟-15

 زمینه ساز هالکت یا عزت نفس وسربلندی یک جامعه چه کسانی هستند؟-16

 ید ؟به شیخ مفید چه چیزهایی را می توان فهم ( عج)از نامه ی امام زمان  -17

 .را تعریف کند"غیبت صغری"اصطالح -18

 نواب اربعه چه کسانی هستند؟-19

 .را بنویسید(عج)مراحل  غیبت امام عصر -21

 خداوند نعمت هدایت را با وجود چه کسانی کامل کرده است؟-21

 در باره چیست؟...."ذلک بان هللا لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم "آیه شریفه -22

 از چه سالی آغاز وتا چه زمانی ادامه می یابد؟ غیبت کبری-23
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 ویژگی های انسان هایی که در جبهه حق وباطل حضور دارند را بنویسید؟-1

پیامبران الهی برای تحقق وعد ه های الهی از چه طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن -2

 گفته اند؟

 وعود در بین ادیان وپیامبران الهی چه اتفاق نظری وجود دارد؟در باره ظهور م-3

 اعتقاد به منجی در بین پیروان پیامبران چه نتایجی ارزشمندی حاصل می شود ؟-4

 اعتقاد مسلمانان در باره ظهور چیست؟-5

 چیست؟( عج)عقیده شیعه در باره امام مهدی-6

 .د بنویسیدچه عقیده ای دارن( عج)اهل سنت در باره امام عصر-7

 .فواید زنده بودن امام زمان وحضور ایشان در جامعه را بنویسید-8

 .مهم ترین مسئولیت های منتظران را بنویسید-9

یکی از مسئولیت های شخص منتظر "معرفت ومحبت به امام "چراضرورت تقویت  -11

 در عصر غیبت است؟



 

 

 .عوامل موثردر معرفت ومحبت به امام زمان را نام ببرید -11

 تالش منتظر واقعی در عصر غیبت چیست؟-13

 .برای یاری امام تلقی می کند........منتظر، عصر غیبت را-14

 .را بنویسید(ع)از نظر امام علی  (عج)ویژگی های یاران راستین امام عصر-15

کسانی که هنگام ظهور سرشار از یقین واهل جهاد هستند قبل از ظهور خود را -16

 اند؟چگونه آماده کرده 

توضیح دهید آیا کسانی که فقط با دعا وگریه منتظر ظهور امام عصر هستند می -17

 توانند یاران راستین امام باشند؟

 . آیا در عصر غیبت تنها دعا برای امام زمان کفایت می کند ؟ توضیح دهید-2-17

 ،یک عمل وقیام است؟" انتظار"چرا -18

 .ند عامل وابسته است ؟بنویسیدپویایی جامعه شیعه در طول تاریخ به چ-19

 هسته مرکزی یاران امام چند نفر هستند؟-21

 .تشکیل می دهند........بیشترین یاران امام عصر را -21

 .ویزگی جامعه منتظر را بنویسید-22

 برترین اعمال عصر غیبت چیست؟چرا؟-23

 الزمه انتظار فرج چیست؟-24

 جامعه مهدوی را توصیف کنید؟-25

 همه اهداف انبیا تحقق می یابد؟( عج)تشکیل حکومت امام عصر چگونه با-26

 .ویژگی های جامعه مهدوی را بنویسید-27

 :اصطالحات زیر را تعریف کنید-28

 اینده سبز(گذشته سرخ     ب(الف

 منظور از پیروی از فرمان های امام عصر در عصر غیبت چیست؟-29



 

 

 .موعود ومنجی در ادیان الهی را توضیح دهید-31

 چه کسانی می توانند ویژگی های یک فرد منتظر را داشته باشند؟-31

کدام موضوع برداشت می .."لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر"با توجه به آیه شریفه -32

 شود؟

تفاوت خصوصیات ذکر شده در کتب اهل سنت با ویژگی های حضرت -33

 چیست؟(عج)مهدی

 چیست؟(عج)ت ومحبت امام زمان ثمره والی(ص)به فرموده پیامبر اکرم -34

گذشته سرخ وآینده سبز از عوامل کدام جامعه است وافرادش موصوف به چی وصفی -35

 اند؟

 مهم ترین ویژگی جامعه مهدوی کدام است؟-36

اشاره به کدام ویژگی "تقدیم فرزندان صالح به جامعه"و"مفاهیم بندگی را بهتر کردن "-37

 جامعه مهدوی دارد؟

 .را بنویسید"من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه "یث مفهوم حد-38

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم "پیام آیه -39

 .را بنویسید"الوراثین 

 .را تحلیل کنید"منتظران مصلح،خود باید صالح باشند-41
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 چراتداوم مسئولیت امام در عصر غیبت ضروری است؟-1

 .برای عصر غیبت چه راهکارهایی داشتند؟توضیح دهید(ع)پیامبر وامامان معصوم -2

 یعنی چه؟" تفقه" اصطالح-3

 می گویند؟"فقیه " به چه کسانی-4

 .را بنویسید(ع)ویژگی های فقیه از دیدگاه امام صادق -5



 

 

 عصر غیبت تنها باید به احکام ومسائل فردی به فقیه مراجعه نمایند ؟آیا مسلمانان در -6

 .را بنویسید" تقلید"مفهوم -7

 تقلید در احکام یعنی چه؟ -1-7

 .را تعریف نمایید" مرجع تقلید"مفهوم -8

 می گویند؟"ولی فقیه "به چه کسی -9

 .را تعریف نمایید"ولی فقیه " مفهوم1-9

 ظاهری در عصر غیبت در چه شکلی ادامه می یابد؟ وظایف مرجعیت دینی ووالیت-11

 .را بنویسید"مرجع تقلید"شرایط -11

 شرایط فقیهی را که شایسته پیروی است را بنویسید؟1-11

 باشد؟" زمان شناس"چرا فقیه باید -12

می تواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز به دست "مرجع تقلید"کدام شرط -13

 آورد؟

 را شناخت؟"مرجع تقلید " ه های می تواناز چه را-14

 .را بنویسید" مرجع تقلید"سه راه شناخت -1-14

 .را بنویسید"ولی فقیه"شرایط -15

 .شرایط فقیهی که رهبری جامعه اسالمی را بر عهده می گیرد بنویسید-1-15

 باشد؟" مدیر ومدبر"چرا ولی فقیه با ید-16

 داشته باشد؟" شجاعت وقدرت روحی"چرا ولی فقیه باید -17

 .را بنویسید"مشروعیت ولی فقیه "اصطالح -18

 چه کسی شایستگی رهبری جامعه اسالمی را دارد؟-19

 چه کسی می تواند بر مردم حکومت کند؟(عج)در زمان غیبت امام عصر-1-19

 .را تعریف کنید"مقبولیت ولی فقیه"اصطالح -21



 

 

 .است بنویسیدتشکیل نظام وحکومت اسالمی بر چند پایه استوار -21

 چرا نمی شود هر فرد جداگانه ولی فقیه را انتخاب کند؟-22

 چرا اداره جامعه تنها با یک مجموعه قوانین ویک رهبری امکان پذیر است؟-1-22

 شیوه های انتخاب ولی فقیه را بنویسید؟-23

 را تعریف کنید؟"اعلم"اصطالح -24

ود دور افتاده است وبه او دسترسی حال کسی که از امام خ(ص)در بیان پیامبر اکرم -25

 ندارد چگونه است؟چرا؟

 شرایط مرجع و ولی فقیه چه مشترکاتی دارند؟-26

 شرایط مرجع وولی فقیه چه تفاوت هایی دارد؟-27

در دین را وظیفه اصلی خود ........قرآن کریم ازجامعه اسالمی می خواهدکه گروهی -28

 .قرار دهند

 دارد ولی مشروعیت ندارد چگونه حکمی است؟"مقبولیت "حکم فقیهی که -29

چه ..."ما کان المومنون لینفرواکافه فلوال نفر من کل فرقه منهم"با توجه به آیه شریفه-31

 مفهومی مستفاد می گردد؟

 آیا تقلید در تمام ابعاد زندگی جایز است ؟ -31

 .استمرار پیدا می کند......والیت ظاهری به صورت -32

واما الحوداث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه "در حدیث" واد ث واقعهح"منظور از -33

 چیست؟......حدیثنا

واما الحوداث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا " حدیث-34

 به کدام یک از ویژگی های مرجع و ولی فقیه دارد؟"حجه هللا علیهم

 .ادامه می یابد..........در شکل " مرجعیت دینی"-35
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