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تعالی باسمه  

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

فلسفه و منطق شهرستان شادگانقاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و : طرّاح  

»ـتدایـداوم هـت«: درس دوم صفحه  ردیف 

 18 . است» روش«و » راه«عنايبه م: پاسخبه چه معناست؟ » دین«   1 

.گویند می» ........« آن که به است» ........« ها برگزیده،همان  ند براي زندگی انسانخداو که راه و روشی 18  

  »اسالم« –»الهی دین«: پاسخ

2 

 

18 

.ها فرستاده است؟توضیح دهید چند دین براي انسانکریم،خداوند آیات قرآن بر اساس  

تفرقه  راه«و  »دین را در میان مردم تبلیغ کنند همان«فرستاده و به همۀ پیامبران فرمان داده است تا » ک دینی«:پاسخ

 در پیش نگیرند.» انبیاء هم، این فرمان الهی را اطاعت کرده و مأموریت خود را انجام داده اند.

3 

. است»آفرینش نوعِ خاص«معناي به:سخپاچیست؟ظورمنگوییم، می سخن از فطرت انسان که معناست و وقتی چه به» فطرت« 18

  ».قرار داده استآفرینش وي  خداوند در اصلِ که است هایی خاص انسان و ویژگی آفرینش«منظور  –

4 

اند؟ در یک چیز مشترك،اند کرده که روي زمین زندگی یاقوام مختلف آفرینش انسان تاکنون از ابتداي 18  

هاي فطري ویژگی) 4نژاد                      ) 3         زبان                 ) 2          آداب و رسوم                    ) 1  

5 

 

18 

.ها را بنویسید انسانهمۀ هاي فطري مشترك میان  چهار مورد از ویژگی  

.از استعداد تفکّر و قدرت اختیار برخوردارند) 1: پاسخ  

.مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی مانند ظلم، حسادت و دروغ بیزارند هاي اخالقی فضیلت) 2  

. ها و کماالت نامحدودند خوبیها، به دنبال زیبایی) 3  

.جاودانه هستند جوي زندگی و از فنا و نابودي گُریزان و در جست) 4  

6 

ها ارزانی داشته است؟ یک برنامۀ کلّی به انسانچرا خداوند، 18  

]ها انسانهاي فطري مشترك میان  به سبب ویژگی[ .که در خلقتشان قرارداده است،برساند تا آنان را به هدف مشترکی: پاسخ  

7 

ه نام ـچبرساند؛ داده است،که درخلقتشان قرار کیه هدف مشترتا آنان را ب نسان ارزانی داشتهه اخداوند ب که اي برنامۀ کلّی 18

.است»بودن در برابر خداوند تسلیم«به معناي - »اسالم«: پاسخدارد و به چه معناست؟   

8 

به چه چیزي دست یابد؟ »جهان هستی« و » خود«اندیشه درشود تا با  ن خواسته میدر اسالم، از انسا 18  

» ایمان قلبی«: پاسخ  

9 

 

19 

.داشته باشد را بنویسید» ایمان قلبی« اه آن تا به خواسته که اسالم از انسان رد از چیزهاییچهار مو  

فرستادگان الهی و راهنمایان دین) 2              خداي یگانه و دوري از شرك                     ) 1: پاسخ  

                عادالنه بودن نظام هستی) 4               سراي آخرت، پاداش و حسابرسی عادالنه ) 3          

10 
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19 

هایی تالش نماید؟  در چه زمینهاست،   کرده که کسب د با ایمانینخواه از انسان می» عمل«درحیطۀ پیامبران  

.کند هاي آن،خداوند را عبادت و بندگی انجام واجبات و ترك حرامبا ) 1: پاسخ  

.  کند دوريدروغ  و نندظلم، نفاقراستگویی را کسب نماید و از رذائل اخالقی، ما و فضایل اخالقی مانند عفّت) 2          

. اي دینی بر اساس عدالت بنا نماید جامعه) 3            

11 

.اند بوده ».........«ها آورندة  است و همۀ آن ».........«محتواي اصلی دعوت پیامبران،  19  

»یک دین« - »یکسان«: پاسخ  

12 

 

19 

.مثال توضیح دهیدا ذکردارند؟ ب» تفاوت«هایی تعالیم انبیاء در چه زمینه  

پاسخ: در «بـرخـی احـکـام فـرعـی»،متناسب بـا زمـان و سطح آگاهی مردم و نیازهاي هـر دوره بـا دوره اي دیگر 

هایی  تفاوت آن» تعداد«و » شکل«اند،امـا در  کرده دعوت»نماز«خود را به  هاي مثالً همۀ پیامبران،امت.است تفاوت داشته

 بوده است،البته این قبیل تفاوت در اصل دین نشده است.

13 

 

19 

.علل فرستادن پیامبران متعدد را فقط نام ببرید  

         استمرار و پیوستگی در دعوت                                                                                                    ) الف: پاسخ

فکر مردم  سطح رشدتدریجی) ب              

تحریف تعلیمات پیامبر پیشین) ج              

14 

».تبلیغ دائمی و مستمرّ آن است«: پاسخ چیست؟الزمۀ ماندگاري یک پیام، 19  15 

 

19 

 استمرار و پیوستگی (تداوم) در دعوت پیامبران،سبب چه نتایجی شد؟ 

.                                                  تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود) 1: سبب شد تا: پاسخ

. کنار بگذارند منان دین نتوانند آن را به راحتیدش) 2                                

16 

 

 

19 

.را شرح دهید» استمرار و پیوستگی در دعوت«،از علل آمدن پیامبران متعدد  

در » مانند تالش بی«و » ایمان استوار«الهی،بـا پیامبران.دگاري یک پیام،تبلیغ دائمی و مستمر آن استالزمۀ مان:پاسخ

 يها طلبی و کرامت کردندتاخداپرستی،عدالت می هارا تحمل سختی آنان.کردند می را تبلیغ الهی مختلف،دین هاي زمان طول

ـا سبب شد تتداوم  این.از بین برود اخالقی یابد و شرك و ظلم و رذائلها جاودان بماند و گسترش  اخالقی میان انسان 

 تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین،نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.

17 

       .از علل فرستادن پیامبران متعدد است» دانش و فرهنگ«ربوط به آن، مانندرشد تدریجی فکر و اندیشه و امور م 19

 درست                        نادرست  

18 

د فهم ـحالهی را در  دین ثابت  ا همان اصولت: پاسخ شوند؟» مبعوث«مبران جدیدياي پیا عصر و دوره چرا الزم بود در هر 19

  .گویند کنند و متناسب با درك آنان سخن خود بیان هاي دوران و اندیشۀ انسان

19 

)مورد ذکر کنید 4(  گفت؟ چه موضوعاتی سخن میشد،دربارة که مبعوث می هر پیامبري 19  

].البته، در سطح فهم و درك مردم زمان خود بوده است[ .عبادت خداوند و مانند آنعدالت،دربارة توحید،معاد،: اسخپ  

20 
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19 

.بنویسیدیک از علل آمدن پیامبران متعدد اشاره دارند؟ به کدامهر کدام از موارد زیر،  

بیان کردن  انآن ن و اصول ثابت دین را در خور فهممتناسب درك مردم سخن گفتن پیامبرا)الف  

دین الهی  شتنگذاناتوان ماندن دشمنان در کنار) ب  

پیوستگی در دعوت  و استمرار) سطح فکر مردم                               ب رشدتدریجی)الف: پاسخ  

21 

دن آم یک از علل  کدام هب» قَدرِعقُولهِم  عَلی النَّاس نُکَلّم َأنْ أُمرْنَا االنْبِیآء معاشرَإنَّا  «:)ص(حدیث شریف پیامبر اکرم  20

                                »سطح فکر مردم رشدتدریجی«: پاسخ  ؟دارد پیامبران متعدد اشاره

22 

          شد؟ می» متفاوت«یافت که با اصل آن اي تغییر می ها به گونـیشد، ت انبیاء به تدریج فراموش میچه علّت تعلیما به 20

توسعۀ کتابت عدم -2   سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی بودن ابتدایی - 1؛ به علّت: پاسخ  

23 

کردند؟  می ابالغآمدند و تعلیمات اصیل و صحیح پیامبران قبل از خود را بار دیگر به مردم  پیامبران بعدي میچه علّت، به 20

.یافت می»تغییر«اي  گونه ـا بهی شد می»فراموش«که تعلیمات پیامبران به تدریج  به علّت این: پاسخ  

24 

 

 

23 

.عوامل ختم نبوت را فقط نام ببرید  

کامل زندگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ یآمادگ) 1  :پاسخ  

کریم از تحریف  حفظ قرآن) 2             

)ص(امام معصوم پس از پیامبر وجود ) 3             

دین اسالم] بودن به روز[آمدبودن پویایی و روز) 4             

25 

 

 

23 

است؟» خداوند«با  ،فقطچرا تعیین زمان ختم نبوت  

نیازي از آمدن پیامبر جدید،  مثالً یکی از عوامل بی.ده یا نهختم نبوت فراهم ش داند عوامل دقیقاًمیزیرا اوست که :پاسخ

اي  ه مرحلهـکه در چه زمانی مردم ب اما تشخیص این.است»مردم وجود آن در میان«و  »حفظ کتاب آسمانی از تحریف«

می رسند که می توانند کتاب آسمانی خود را حفظ کنند،درتوانایی انسان نیست و «فقط خداوند»از چنین علمی  برخوردار 

ر جدید نیازي از پیامب که عوامل بی یابیم در می،)ص(الم ختم نبوت در زمان حضرت محمدا توجه به اعبنابراین، ب.است

.فراهم بوده است  

26 

 

 

23 

.را شرح دهید آن»استآمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی «،از عوامل ختم نبوت  

. ها بود تجدید نبوت و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل زندگی،از عواملها  پایین بودن سطح درك انسان: پاسخ

ه ـفکري و فرهنگی جوامع مختلف ب داشتند،امـا آمادگی مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی که در عصر نزول قرآن، با این

فردي و اجتماعی  پاسخ نیازهايکند و به کمک آن، فت و حفظترین برنامۀ زندگی را دریا توانست کامل بود که می میزانی

» و ایرانو شام عراق،مصر «:مانند دیگري هاي سرزمین ورود اسالم بهه با ک بینیم می جهت به همین.ست آوردرا به دخود 

. کردنددانشمندان و عالمان فراوانی ظهورعلمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و   نهضت  

27 
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23 

 به چه جهت،کتاب قرآن کریم نیازي به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند؟

.را توضیح دهید آن»استکریم از تحریف  حفظ قرآن«از عوامل ختم نبوت،  

آوري و  در جمعا تالش و کوشش مسلمانان ـبو داشت  )ص(ه پیامبر اکرمـک ا اهتمامیـدر پرتو عنایت الهی و ب: پاسخ

حفظ قرآن،این کتاب دچارتحریف نشد و هیچ کلمه اي برآن افزوده یـا از آن کم نگردید.به همین چـه جهت ایـن کتاب، 

 نیازي به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.

28 

 تعیین امام معصوم از طرف خداوند،سبب شدکه مسئولیت هاي پیامبر (ص) به جز ....... ادامه یابد.   24

والیت ظاهري ) 4ت علمی                مرجعی) 3ت دینی                        مرجعی) 2دریافت وحی                     ) 1  

29 

 

24 

باشد؟ » ماندگار«و » جاودانه«تواند براي همیشه چه دینی می  

، »ـالمن اسـدی«.پاسخ دهد هـا هـا و زمان در همۀ مکانا ـه ا و نیازهاي انسانـه ؤالـه همۀ سـکه بتواند ب دینی: پاسخ

ـود دو دسته وجهـا، ویژگییکی از ایـن .هاي مختلف باشد هاي بشر در دورهگوي نیاز تواند پاسخ می دارد که هایی ویژگی

.متناسب با نیازهاي ثابت و متغیر بشر است،»متغیر«و » ثابت«قوانین   

30 

.خود، چند دسته نیاز دارد؟ بنویسید» اجتماعی«و » فردي«انسان در زندگی 24  

نیازهاي متغیر ) 2       نیازهاي ثابت )1 ؛»دو دسته«: پاسخ  

31 

 

24 

  .دهید حمثال توضیرا با ذکر » نیازهاي ثابت« 

 ،ایـن نیازها. »تعلیم و تربیت و حکومتخانواده، ،داد و ستد با دیگران،تشکیلعدالتت،امنی«ابت همانندث نیازهاي: پاسخ

همواره براي بشر وجود داشته است و از بین نمی روند.دیـن اسالم نیز براي تأمین هر کدام از این نیازها، قوانین ثابت 

.داردصی و مشخّ  

32 

 

24 

 

.را با ذکر مثال شرح دهید» رمتغی نیازهاي«   

وة آن ـا شیـام.است» ثابت«مثالً داد و ستد،یک نیاز .یندآ ، پدید می»ثابت«هستند که از درون نیازهاي  نیازهایی: پاسخ

» سـکّه«،کاال دیگر،به جـاي کردند زمـانی عوض می»کاال را با کاال«مثالً یک زمـانی،.ر زمان تغییر کندممکن است در ه

.  کنند تنظیم میها را  بانکی،معامله روزه قراردادهايبه بازار آمد و ام» اسکناس«یعنی» پول اعتباري«گرفتند،بعدها  می  

33 

 

24 

.دارد؟ توضیح دهید» ثابت «،یک قاعده و اصل»نیاز ثابت« کریم براي آیا قرآن  

پاسخ: بله، آن قاعده این است:«أَحلَّ اللّه الْبیع وحرَّم الرِّبا؛خداوند معامله را حالل کرده است، اما ربـا را «حرام».ربـا، در هر 

ـا هستند م» متغیر نیازهاي«خاص، هاي ین شکلا.داده شود ـد تشخیصایـکه بکند ها شکل خاصی پیدا می کدام از زمان

ربا و معامله  خاص هاي تحقیق و مطالعه درکتاب و سنّت،شکل ثابت و با بر اساس آن اصل»فقیهان«و » مجتهدان«کـه 

 در این زمان را معین می کنند و به کسانی که مجتهد نیستند اعالم می کنند تا مطابق با آن عمل کنند. 

34 

 

 

25 

  .توضیح دهیدگرفته است؟ام اسالمی اختیارات دیگري در نظرکنار قوانین ثابت و متغیر، اسالم براي حاکم و نظآیا در

پاسخ: بله، اختیارات ویـژه اي در نظر گرفته است.این اختیارات بیشتر در مواردي است که یک مورد مهم بـا یک مورد 

اکم اسالمی ـاست و ح» ـددیـانون جـق«دآورد که نیازمن اي پیش می ویژهط ـگیرد و شرای قرار می» ادـتض«تر در  مهم

و  تر جوانان تواند براي حمایت از تولید ملّی و اشتغال بیش نظام اسالمی میمثالً .کندواند این قانون جدید را وضع ت می

.ها در کشور توسط مردم وجود داشته باشد شود که امکان تولید آن نشدن کارگران مانع ورود کاالهاییبیکار   

35 
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چیزي است؟ چهآمدن پیامبرجدید و آوردن کتاب جدید،نشانگر 26  

 پاسخ: این که«بخشی»از تعلیمات پیامبر قبلی،اکنون نمی تواند پاسخ گوي نیازهاي مردم باشد.

36 

.کرد از او تأکید می »......«داد و بر می» ......«آمدن پیامبر بعدي بهآمد، میکه  هر پیامبري  26  

»پیروي« –»بشارت«: پاسخ  

37 

وجود« دو یـا چند دین» در یک زمان، نشانگرچه بود؟ پاسخ:این که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر،ایمان نیاورده اند  26

.است»گذشته از پیامبران عدم پیروي«و » داخ از فرمان سرپیچی«اي نکار به مع و این  

38 

 

26 

 امروزه تنها کتاب آسمانی که تحریف نشده،کدام است؟توضیح دهید.

پاسخ: امروزه به جز قرآن کریم،هیچ کتاب آسمانی دیگري وجود ندارد کـه بتوان گفت محتواي آن به طورکامل از جانب 

تواند  که می بنابراین،تنها دینی.کرد اطمینان خاطر بتوان از آن پیروي اـو باند ها آن را کم و زیاد نکرده انخداست و انس

.دین آخرین پیامبر استبه رستگاري دنیا و آخرت برساند، مردم را  
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به سؤاالت پاسخ  » منَ الْخَاسرِینَ ةِومن یبتَغِ غَیرَ اإلِسالَمِ دینًا فَلَن یقْبلَ منْه وهو فی اآلخرَ « :آیۀ شریفۀبا توجه به 

:دهید  

                                                                                                               به کدام معناست؟             ،آیه در این »اسالم« -1

».است)]ص(دین حضرت محمد [دین آخرین پیامبر آن؛یعنی خاصبه معناي «: پاسخ  

 2-چرا اگر کسی غیر از اسالم پیروي کند، درآخرت از او پذیرفته نخواهد شد؟ 

.است) ص(خدا  دین رسولشود، تحریف نشده و نمی که ا دینیاند و تنه شده تحریفزیرا ادیان پیامبران دیگر: پاسخ  

3- اگر کسی از دین اسالم پیروي نکند، درآخرت جزء کدام دسته قرار می گیرد؟                                                                

»کاران زیان«: پاسخ  
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