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دلیل فراموش شدن تدریجی تعلیمات انبیا چیست و نشانۀ تحریف تعلیمات آنان کدام است؟  . 1

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت - تفاوت در فروع

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت - تغییر در اصول

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ - تفاوت در فروع

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ - تغییر در اصول

به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیاء که ضرورت تجدید نبّوت را در طول تاریخ رسالت، ایجاب می کرد .................. بود. (با تغییر)  . 2

علّت پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توسعه ي کتابت و وضع زندگی اجتماعی آنان

علّت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ي کتابت

معلول پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

نتیجۀ تداوم یافتن دعوت انبیا در میان مردم با فرستادن پیامبران متعدد چه بود؟   . 3

تعلیمات اصیل و صحیح، بار دیگر با ارسال پیامبران بعدي بیان و تکرار می شود تا با اصل آن متفاوت نباشد.

تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شد و دشمنان دین نتوانستند آن را به راحتی کنار بگذارند.

اصول ثابت دین الهی، در خور فهم، درك و اندیشۀ انسان هاي هر دوره بیان می گردید.

سطح ابتدایی فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم ارتقا می یافت و توسعۀ کتابت به آن کمک می کرد.

دین به چه معناست؟  . 4

اعتقاد و اندیشه  نوع خاص آفرینش  تسلیم شدن  راه و روش 

آنچه در طول زمان هاي مختلف باعث شد که تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار  . 5
بگذارند، در کدام گزینه آورده شده است؟

تطبیق دین با شرایط زمان پویایی و روزآمد بودن  دین اسالم رشد تدریجی سطح فکر مردم استمرار و پیوستگی در دعوت

تعیین امام معصوم توسط چه کسی صورت می پذیرد؟  . 6

امام مردم پیامبر خدا

نام «مسلمانان» اولین بار توسط کدام پیامبر بیان شده است و توصیف «حق گرا» در قرآن وصف کدام پیامبر الهی است؟  . 7

حضرت محمد (ص)- حضرت ابراهیم  حضرت محمد (ص)- حضرت محمد (ص) 

حضرت ابراهیم- حضرت ابراهیم  حضرت ابراهیم- حضرت محمد (ص) 

«تعالیم انبیاء جزء سبک زندگی مردم بشود» و «توسعه پیدا نکردن کتابت» را در کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد می توان یافت؟  . 8

استمرار و پیوستگی در دعوت - رشد تدریجی سطح فکر مردم  استمرار و پیوستگی در دعوت - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین 

رشد تدریجی سطح فکر مردم - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین  رشد تدریجی سطح فکر مردم - رشد تدریجی سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی 

مسیر درك و اندیشه انسان در طول تاریخ به چه صورتی بوده و چه چیزي را سبب شده و پیام کدام حدیث ناظر بر این حقیقت است؟  . 9

متعادل و همه جانبه - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین -  انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم  

متعادل و همه جانبه - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین -  و ما ارسلنا من رسوٍل اال بلسان قومه  

تدریجی و تکاملی - آمدن پیامبران متعدد -  و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه  

تدریجی و تکاملی - آمدن پیامبران متعدد -  انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم  

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 2 آسان
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از مفهوم حدیث شریف  «إنّا معاشر األنبیاء أمرنا...»  در تبیین کدام موضوع، می توان بهره جست؟  . 10

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل ختم نبوت 

رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل فرستادن پیامبران متعدد 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل ختم نبوت 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل فرستادن پیامبران متعدد 

حدیث « انّا معاشر االنبیاء ُاِمرنا ان نکّلم الّناس علی قدر عقولهم » بیانگر یکی از عوامل .......... است که نقطه مقابل آن ......... می باشد.   . 11

ختم نبوت – رشد تدریجی سطح فکر مردم ختم نبوت – آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

تجدید نبوت - رشد تدریجی سطح فکر مردم تجدید نبوت - آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامه کامل زندگی 

آفت واگذار کردن پاسخ نیازهاي برتر به احساسات شخصی و سلیقۀ فردي، کدام است و بیتی که به نیاز «چگونه زیستن» اشاره می کند، چیست؟  . 12

نیازهاي برتر، همراه با دل مشغولی و دغدغه هستند ــ روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

نیازهاي اساسی، فراتر از احساسات و سالیق هستند ــ روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

نیازهاي برتر، همراه با دل مشغولی و دغدغه هستند ــ مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست در این روزگار

نیازهاي اساسی، فراتر از احساسات و سالیق هستند ــ مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست در این روزگار

» به کدام موضوع از علل تجدید نبوت اشاره شده است؟ در حدیث نبوي « إنّا َمعاِشَر األنبیاِء ُاِمرنا   . 13

وجود امام معصوم پس از پیامبر  تحریف تعلیمات پیامبران پیشین  رشد تدریجی سطح فکر مردم  استمرار و پیوستگی در دعوت 

⋯

ماندگاري یک پیام تابع چیست و تداوم دعوت انبیاء سبب می شود که:  . 14

تبلیغ دائمی و مستمر آن - تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.

تبلیغ دائمی و مستمر آن - اصول ثابت دین الهی در خور فهم و اندیشه انسان ها بیان شود.

رشد تدریجی سطح فکر بشر - تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.

رشد تدریجی سطح فکر بشر - اصول ثابت دین الهی در خور فهم و اندیشه انسان ها بیان شود.

کدام یک از گزینه هاي زیر، به ترتیب به معناي درست واژه هاي «فطرت» و «دین» اشاره  می کند؟  . 15

راه و روش آفرینش - راه و روش  راه و روش آفرینش - نوع خاص آفرینش 

نوع خاص آفرینش - نوع خاص آفرینش  نوع خاص آفرینش انسان - راه و روش 

به ترتیب، در ابتداي آیۀ  «... َو ُهَو فی االِخَرة ِمَن الخاسریَن»  و درآخر آیۀ  «َو الَعصر إنَّ االنساَن لَفی ُخسر»  چه اعمالی موجب زیانکار بودن و نبودن انسان  . 16
به شمار می رود؟

طلب کردن دینی غیر از دین اسالم - داشتن ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و صبر 

پرستش معبودهاي ساختگی - داشتن ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و صبر 

پرستش معبودهاي ساختگی - داشتن اعتقاد قلبی به خداوند 

طلب کردن دینی غیر از دین اسالم - داشتن اعتقاد قلبی به خداوند 

)  و بیان دوبارة تعلیمات اصیل و صحیح، تابع کدام علل فرستادن پیامبران متعدد فرمایش پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله):  (انا معاشر االنبیا امرنا   . 17
است؟

رشد تدریجی سطح فکر مردم ــ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین رشد تدریجی سطح فکر مردم ــ استمرار و پیوستگی در دعوت  

استمرار و پیوستگی در دعوت ــ رشد تدریجی سطح فکر مردم   استمرار و پیوستگی در دعوت ــ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  

⋯
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» ، در کدام گزینه تجلّی دارد؟ پیام مستنبط از آیۀ شریفۀ:  «و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه   . 18

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبر گذشته به پیامبر جدید ایمان نیاورده اند و از زیان کاران هستند.

خسران اخروي، متبوع عدم پذیرش خداوند و پیروي از دینی غیر از اسالم است.

قرار گرفتن در زمرة زیان کاران، براي کسی که دینی به جز اسالم را اختیار کند.

زیان کاري در دنیا و آخرت، معلول عدم پذیرش دینی غیر از اسالم است.

⋯

ورود انسان به دوره اي از قابلیت عقالنی براي تفکر در آیین الهی و پاسخ به نیازهاي هدایتی خویش، بیانگر کدام عامل و زمینه ساز کدام رخداد است؟  . 19

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم و جامعۀ مسلمین - ختم نبوت  آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - ختم نبوت 

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم و جامعۀ مسلمین - استمرار نبوت  آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - استمرار نبوت 

چرا خداوند فقط یک دین براي هدایت بشر فرستاده است؟  . 20

به دلیل رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن در مردم الزم بود تا در هر عصري پیامبري جدید مبعوث شود تا همان اصول ثابت را در خور انسان هاي دوران خود بیان
کند. 

الزمۀ ماندگاري یک دین، تبلیغ دائمی و مستمر آن است و پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول زمان هاي مختلف، دین الهی را تبلیغ می کردند.

چون همگان ویژگی هاي مشترکی دارند، پس الزم است یک برنامۀ کلی داشته باشند تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند. 

چون فضیلت هاي اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی در همۀ انسان ها مشترك است، پیامبران هم منادي فضیلت هاي اخالقی در جامعه هستند. 

طبق روایت نبوي «انّا معاشر االنبیاء...» فرمان مطاع از ناحیۀ حق تعالی خطاب به رسوالن الهی، ناظر به کدام امر است؟  . 21

دعوت به خداي یگانه با گفتار نرم و آرامش بخش  ارتقاي سطح علمی و فرهنگی مردم و رشد عقلی ایشان 

تالش براي نجات انسان ها از بیراهه هاي نفس و دعوت به سوي سعادت ابدي  بیان معارف و تعالیم الهی درخور درك و فهم مردم 

نپذیرفتن دعوت پیامبر جدید به منزلۀ کدام امر است و تشبیه پیامبران به کدام مورد، برداشتی صحیح را به ذهن منتقل می کند؟  . 22

عدم پیروي از خداوند و پیامبران گذشته - فروشندگان کاال  اظهار شرك نسبت به خداوند متعال - معلمان مدرسه 

اظهار شرك نسبت به خداوند متعال - فروشندگان کاال  عدم پیروي از خداوند و پیامبران گذشته - معلمان مدرسه 

شرط بهره مندي از معارف دین براي دریافت پاسخ سؤال ها و نیازهاي جوامع در همۀ دوران ها کدام است؟  . 23

بررسی کامل رفتار عالمان دینی و تطبیق آن با ترجمه و تفسیر آیات قرآن و نتیجه گیري منطقی 

مراجعه به قرآن و توجه الزم به برداشت هاي گوناگون و متفاوت از آیات و عمل بر مبناي درك شخصی 

پیش بینی راه هاي جدید بر مبناي رساله هاي علمیه و دقت حداکثري در روش تحقیق بر مبناي عقل و منطق 

استفاده از احکام و قوانینی که به وسیلۀ  متخصصان دین با تحقیق و مطالعه در کتاب و سنت پیامبران استخراج شده و در اختیار مردم قرار گرفته  

در میان تمام ادیان الهی هیچ تضاد ذاتی وجود ندارد. اگر اختالفی بین اهل کتاب دیده می شود، ناشی از چیست و کدام آیۀ شریفه، مؤید آن است؟  . 24

رشک و حسادت اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق - «هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت...» 

رشک و حسادت اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق - «قطعًا دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر ...» 

کوشش آن ها براي دعوت مسلمانان به مذهب خود - «هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت...»

کوشش آن ها براي دعوت مسلمانان به مذهب خود - «قطعًا دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر ...»

با تّوجه به ویژگی هایی که باعث پویایی دین اسالم شده است، «نیاز به داد و ستد با دیگران»، «تشکیل خانواده» و «تعلیم و تربیت» به ترتیب بیانگر چه  . 25
نوع نیازهایی هستند؟

نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون ثابت  نیاز ثابت با قانون متغیّر - نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون ثابت 

نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون متغیر - نیاز ثابت با قانون متغیر  نیاز ثابت با قانون متغیّر - نیاز ثابت با قانون متغیّر - نیاز ثابت با قانون متغیر 
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به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت، تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به گونه اي تغییر می یافت که با اصل آن متفاوت می شد. بر این گزینه 2  . 1
اساس، پیامبران بعدي می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ می کردند. 

محتواي اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همۀ آنها یک دین آورده اند.
(از عوامل تجدید نبوت)  گزینه 3  . 2

تحریف تعلیمات پیامبران پیشین: به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ي کتابت، تعلیمات پیامبران به تدریج فراموش می شد، یا به گونه اي تغییر می کرد که با اصل آن
متفاوت می شد. 

تداوم دعوت سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند. گزینه 2  . 3
دین به معناي راه و روش است.  گزینه 1  . 4

تداوم در دعوت مردم به خدا و تبلیغ دائمی و مستمر آن باعث شد تا خداپرستی و ... میان انسان ها جاودان بماند و شرك و ظلم از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء گزینه 1  . 5
سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.

تعیین امام معصوم توسط خداوند صورت می پذیرد. گزینه 1  . 6
این دین آیین پدرتان ابراهیم است، او شما را از پیش مسلمان نامید- ابراهیم نه یهودي است و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود.  گزینه 4  . 7

گزینه 1  . 8
اشاره به عبارت

 استمرار و پیوستگی در دعوت  تعالیم انبیاء جز سبک زندگی مردم بشود 
 تحریف در تعلیمات پیامبران پیشین  توسعه پیدا نکردن کتابت (عدم توسعه کتابت) 

مسیر درك و اندیشۀ انسان در طول تاریخ تدریجی و تکاملی بوده است که موجب آمدن پیامبران متعدد (تجدید نبوت) بوده است و با حدیث  «انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی گزینه 4  . 9
قدر عقولهم» ارتباط معنایی دارد. همه موارد بیانگر تدریجی بودن سطح فکر بشر از علل آمدن پیامبر جدید می باشد. 

(گزینۀ  هم مورد صحیح می باشد؛ اما عبارت قرآنی است، نه حدیث.)

حدیث مطرح شده از پیامبر گرامی اسالم بیانگر «رشد تدریجی سطح فکر مردم» است که از علل فرستادن پیامبران متعدد می باشد.   گزینه 2  . 10
حدیث مذکور یکی از علل فرستادن پیامبران متعدد (تجدید نبوت) یعنی به «رشد تدریجی سطح فکر مردم» اشاره می کند. در مقابل این عامل، یکی از عوامل ختم نبوت یعنی آمادگی گزینه 3  . 11

جامعه بشري براي دریافت برنامه کامل زندگی قرار دارد.
برتر وفراتر بودن نیازهاي برتر از سطح احساسات و سالیق شخصی، علت نادرست بودن واگذار کردن آن ها به سلیقۀ فردي است. نیاز چگونه زیستن یا کشف راه درست زندگی، در گزینه 4  . 12

بیت «مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست در این روزگار» اشاره شده است.

این سخن پیامبر که فرمودند ما پیامبران مامور شده ایم که با مردم به اندازة عقلشان سخن بگوئیم بیانگر «رشد تدریجی سطح فکر مردم» از عوامل فرستادن پیامبران متعهد است.  گزینه 2  . 13
الزمۀ ماندگاري یک پیام تبلیغ دائمی و مستمر آن است. پیامبران الهی با ایمان و تالش در طول زمان هاي مختلف دین الهی را تبلیغ کرده اند. تا خداپرستی، عدالت خواهی و کرامت هاي گزینه 1  . 14
اخالقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش یابد و شرك و ظلم و رذائل اخالقی از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان نتوانند آن

را به راحتی کنار بگذارند.

«فطرت» به معناي نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی است که خداوند در اصل آفرینش وي قرار داده است. گزینه 3  . 15
«دین» به معناي راه و روش است. راه و روشی که خداوند براي زندگی انسان ها برگزیده و همان دین الهی که به آن اسالم می گویند.

با توجه به آیۀ  «َو َمن َیبتغ َغیَراالسالم دنیًا َفَلن ُیقبل ِمنه َو هو االخرة ِمن الخاسرین»  طلب دینی غیر از دین اسالم (َیبتغ َغیَراالسالم = طلب دینی غیر از اسالم) عامل زیانکاري انسان است. با گزینه 1  . 16
بر »  همۀ انسان ها زیانکارند، به جز کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند و یکدیگر توجه به سورة  «َو الَعصر إنَّ االنساَن َلفی ُخسر ِاّال الّذین آمنوا و عملوا الصالحاِت و تواصوا بالحق و تواَصوا بالصَّ

را به حق و صبر سفارش می کنند.

فرمایش پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) (انا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم)، مربوط به رشد تدریجی سطح فکر مردم و عبارت "بیان دوبارة تعلیمات اصیل و گزینه 2  . 17
صحیح"، مربوط به تحریف تعلیمات پیامبر پیشین است.

قرآن در آیۀ شریفۀ «ومن یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین»: «وهر کس که دینی جز اسالم اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از گزینه 3  . 18
زیان کاران خواهد بود» بیان کنندة این موضوع است که قرار گرفتن در زمرة زیان کاران در آخرت براي کسی است که دینی غیر از اسالم را اختیار کند.  

در واقع، انسان ها وارد دوره اي شده بودند که می توانستند با تفکر در برنامه ارسال شده از سوي خدا نیازهاي هدایتی خود را در طول زمان هاي مختلف پاسخ دهند و در هر دوره اي به گزینه 1  . 19
معارف جدیدتر و عمیق تري دست یابند. (آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی) 

به سبب ویژگی هاي مشترك انسان ها فطرت، خداوند یک برنامۀ کلی به آن ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند.  گزینه 3  . 20
مأموریت داده شده به پیامبران آن است که معارف و تعالیم الهی را به اندازة سطح درك و عقل مردم بیان کنند.  گزینه 3  . 21

این نپذیرفتن دعوت همان عدم پیروي از (بشارت) پیامبر گذشته و خداوند است. پیامبران الهی هر کدام از مطالب پیامبر قبلی را مثل معلمان پایه هاي مختلف مدرسه تکمیل می کنند. گزینه 3  . 22
طبق ویژگی  پویایی اسالم، براي پاسخگویی به نیازهاي متغیر انسان، الزم است تا فقیهان با مراجعه به کتاب و سنت پیامبران، احکام جدید را متناسب با آن نیاز وضع کنند و در اختیار گزینه 4  . 23

مردم بگذارند. 
اختالف و چند دینی زمانی پدید آمد که برخی رهبران دینی بعد از اینکه از حقیقت قرآن آگاه شدند، از روي حسادت، با آن مخالفت نمودند و آیۀ «قطعًا دین نزد خداوند اسالم است گزینه 2  . 24

و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر ...» متناسب با همین موضوع است. 

تمام نیازهاي ثابت، داراي قوانین ثابت و مشخص هستند. نیاز ثابت با قانون نامشخص نداریم.  گزینه 2  . 25
براي تشخیص ثابت و متغیر بودن یک نیاز، کافی است دقت کنیم که هر وقت به چگونگی یک نیاز بپردازیم، با نیاز متغیر مواجه هستیم (مثًال: چگونگی داد و ستد)، امّا وقتی به وجود داشتن یک نیاز

بپردازیم، با نیاز ثابت مواجه هستیم (مثًال: داد و ستد) 
تمام نیازهاي امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و حکومت، ثابت هستند. 
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