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 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
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 .............دین و زندگی یازدهمنام درس: ....

 ..............................زندیه............. نام دبیر:
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ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 ۱ انسان و کشف راه درست زندگی را توضیح دهید؟ نقش عقل درهدایت  ۱

 ۱ چه کسانی رتبه شان در دنیا و آخرت باالتر است؟باتوجه به حدیث امام کاظم )ع(به هشام بن حکم ، ۲

امّاشاکرا وامّاکفورا( منظور آیه وتحلیل خودرا درخصوص آن چه  بیلآیه کریمه )انّاهدیناه السّباتوجه به  ۳

 فراگرفته اید،بنویسید؟آن پیرامون 

۲ 

 ۱ اهل کتاب به سبب ..........و......... که میانشان هست بادین حق الهی که همان اسالم است مخالفت میکردند. ۴

 ۱ آیین حضرت ابراهیم )ع( .....بود و دین نزد خداوند.........است. ۵

 ۲ مورد۴ه شده است؟خواست دربرنامه کامل اسالم ایمان قلبی به چه مواردی از انسان ۶

 ۱ نام ببرید؟علل فرستادن پیامبران متعدد را  ۷

 ۱ اختیارات خاکمان اسالمی در چه حیطه هایی می باشد؟ ۸

 ۱ ویژگیهای معجزه چیست؟ ۹

 ۱ قرآن در بین مردم چه می باشد؟ وظایف پیامبر در خصوص ۱۰

 ۱ دانسته و مهمترین آن را کدام فرمودند؟،اسالم را بر چند پایه استوار امام باقر درحدیث معتبر ۱۱

 ۱ عصمت پیامبر یعنی چه؟ ۱۲

 ۱ درمورد شان ان توضیح دهید؟آیه انذارچه بود ؟مختصر ۱۳

و نیز حدیث جابر که در ادامه آن است،اولی االمر چه  درخصوص آیه اطاعت اولی االمر،باتوجه به متن کتاب  ۱۴

 هستند؟کسانی 

۱ 

 ۱۶ زندیه-موفق باشید 

 



 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 ....یازدهم۱دین و زندگی نام درس: ...................

 ........................زندیه......... نام دبیر:

 ۱3امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 دقیقه 57مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

بایدها ونبایدهاراه صحیح وزندگی رامی یلبدوپیش می  انسان باعقل خوددرپیام الهی تفکرمی کندوباکسب معرفت وتشخیص ۱

 ۹صرود.

۱ 

د دنیاواخرت داناتروآن کسی که عقلش کامل تراست مرتبه اش آنان که در تعقل وتفکربرترند،نسبت به فرمان های الهی ۲

 ۰۱باالتراست.ص

۱ 

راههای دیگری  انسان با دارا بودن اختیارعقل و وحی می توان به بسیاری ازسوالهاپاسخ داد.البته باکنارهم قرارگرفتن  ۳

ضامن وبشارت الهی توسط پیامبران وهدایت انسانهاتوسط انان  نیزدارد.وبرنامه ای غیراز یرنامه الهی انسان درخسران است

 ۰۱ص سعادت انسان است.

۲ 

 ۱ ۰۱رشک و حسد ۴

 ۱ ۰۱حنیف .اسالم  ۵

.عادالنه بودن ۴.سرای اخرت وپاداش وحسابرسی عادالنه.۳وراهنمایان دین..فرستادگان الهی ۲یگانه وودوری ازشرک..خدای ۰ ۶

 ۰۹ص  نظام هستی.

۲ 

 ۱ ۲۱و ۰۹تعلیمات پیامبران پیشین ص .تحریف ۳سطح فکرمردم.یی .رشدتدریج۲.استمراروپیوستگی در دعوت.۰ ۷

پیش می اورد که بایک مورد مهم تردرتضادقرارمی گیردوشرایط ویژه ای است که یک مورد مهم این اختیارات بیشتردر مواردی  ۸

 ۲۲جدیدراوضع کند.ص نیازمند قانون جدید است وحاکم اسالمی می تواند این قانون 

۱ 

 ۱ ۳۴.ایندگان هم معجزه بودن انرا تایید کنند.ص ۲.مردم زمان خودش به معجزه بودن ان اعتراف و ان را فوق بشری بدانند.۰ ۹

 ۱ ۴۱قران کریم ص.تبیین ایات ۳.تعلیم انان.۲تمام و کمال وحی به مردم..رساندن ۰ ۱۱

 ۱ ۴۴نمازو زکات و روزه و حج و والیت و مهمترین ان والیت .ص پایه. ۲ ۱۱

 ۱ د.ردنآنان کارهایی که خدا واجب کرده انجام و کارهاییدراکهدحرام کرده ترک می کبه معنای محفوظ بودن ازگناه است یعنی  ۱۲

نفراز خویشان وبنی هاشم ۴۱ر ایه سال ازبعثت به دستو۳نزدیکت را انذارکن.پیامبربعدازواندرعشیرتک االقربین.یعنی خویشان  ۱۳

امام علی (ع) برخواست و فرمود:من یارو یاور مرتبه ۳باانان سخن گفت وهمه حاضران سکوت کردندورا دعوت ودرباره اسالم 

وسپس پیامبراکرم دستش راگرفت و بیعتش راپذیرفت و فرمود این برادر من و وصی و جانشین من در توخواهم بودیارسول اهلل.

 ۵۲ص  میان شماخواهد بود.

۱ 

تا امام زمان عج می حصرت علی )ع(و یازده فرزند ایشان از امام حسن و امام حسین ومنظور از ایه و حدیث،اولی االنر  ۱۴

 ۵۵باشند.ص

۱ 

 موفق باشید 

 زندیه

۱۶ 
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