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به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیاء که ضرورت تجدید نبّوت را در طول تاریخ رسالت، ایجاب می کرد .................. بود. (با تغییر)  . 1

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

هر یک از عبارت هایی که در پی می آید، در صدد تشریح و توضیح کدام موضوع می باشند؟   . 2
- برخورداري انسان از تفکر و قدرت اختیار 

- عادالنه بودن نظام هستی 
- سفارش کردن به حق

سرمایه ویژة انسان - سرمایه ویژة انسان - ویژگی کسانی که دچار خسران نمی شوند.

سرمایه ویژة انسان - ویژگی هاي فطري مشترك - ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان 

ویژگی هاي فطري مشترك - ویژگی هاي فطري مشترك - ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان 

ویژگی هاي فطري مشترك - ارزانی داشتن برنامه کلی خداوند به انسان - ویژگی کسانی  که دچار خسران نمی شوند.

در عصر نزول قرآن با وجود «حفظ قرآن کریم از تحریف» کدامیک از عوامل تجدید نبوت ها از بین رفت و بی نیازي قرآن از تصحیح ثمره چیست؟  . 3

استمرار و پیوستگی در دعوت - عدم تحریف  تحریف تعلیمات پیامبران پیشین - عدم تحریف 

استمرار و پیوستگی در دعوت - جاودانگی  تحریف تعلیمات پیامبران پیشین - جاودانگی 

«تعالیم انبیاء جزء سبک زندگی مردم بشود» و «توسعه پیدا نکردن کتابت» را در کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد می توان یافت؟  . 4

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 

» ، قرار دارد؟ کدام مورد در تقابل معنایی با حدیث شریف:  «انا معاشر االنبیاء   . 5

استمرار و پیوستگی در دعوت حفظ قرآن کریم از تحریف

رشد تدریجی سطح فکر مردم آمادگی جامعه براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

⋯

دین اسالم براي تأمین «امنیت»، «تعلیم و تربیت»، «حکومت» چه قوانینی دارد؟  . 6

اولیه و متغیر  اولیه و مشخص  ثابت و متغیر  ثابت و مشخص 

اسالم تنها دینی است که می تواند انسان را به رستگاري .................. برساند و آیۀ شریفۀ .................. کسانی را که دینی به غیر از اسالم دارند را در  . 7
آخرت از زیانکاران می دانند.

دنیا ـ « قولوا آمنا باهللا و ماأنزل الینا.. .» دنیا و آخرت ـ « و من یبتغ غیراالسالم دینا فلن... »

دنیا ـ « و من یبتغ غیراالسالم دنیا فلن... » دنیا و آخرت ـ « قولوا أمنا باهللا و ماأنزل الینا.. .»

سفارش خداوند در آیۀ  سورة شوري به پیامبران اولوالعزم چیست؟  . 8

قطعًا دین نزد خداوند اسالم است  وجوب اقامۀ دین و لزوم عدم تفرقه در دین 

ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی  این دین آئین پدرتان ابراهیم است 

13

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 2 متوسط
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نهضت علمی و فرهنگی بزرگی که با ورود اسالم به کشورها آغاز شد، نشان از کدام یک از عوامل ختم نبوت بوده و در تقابل با کدام یک از علل آمدن  . 9
پیامبران متعدد واقع شد؟

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - تحریف تعالیم پیامبران پیشین 

حفظ قرآن کریم از تحریف تعالیم وحی الهی - تحریف تعالیم پیامبران پیشین 

حفظ قرآن کریم از تحریف تعالیم وحی الهی - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل ختم نبوت، در تقابل با کدام یک از عوامل تجدد نبوت ها می باشد و یکی از نشانه هاي  . 10
آن چه بود؟

استمرار و پیوستگی در دعوت – سطح فرهنگی پایین مردم حجاز در برابر آمادگی فکري سایر جوامع

رشد تدریجی سطح فکر مردم – آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ با ورود اسالم به سرزمین ها

رشد تدریجی سطح فکر مردم – سطح فرهنگی پایین مردم حجاز در برابر آمادگی فکري سایر جوامع

استمرار و پیوستگی در دعوت – آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ با ورود اسالم به سرزمین ها

ماندگاري دین براي همیشه مستلزم چیست؟  . 11

وجود دانشمندان و عالمان  حفظ قرآن از تحریف  وجود امام معصوم  پویایی و به روز آمد بودن دین 

پیامد ورود اسالم به سرزمین هاي دیگري مانند ایران و شام چه بود؟ و منجر به تحقق چه عاملی گردید؟  . 12

آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ- آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی 

آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ- حفظ قرآن کریم از تحریف 

ورود انسان به دوره اي که می تواند نیازهاي هدایتی خود را پاسخ دهد- آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

ورود انسان به دوره اي که می تواند نیازهاي هدایتی خود را پاسخ دهد- حفظ قرآن کریم از تحریف 

قاعده اي همانند  «ال ضرر و ال ضرار فی االسالم»  از آن دسته قواعد و قوانینی هستند که به مقررات اسالمی، چه خاصیتی عطا می کند و این موضوع کدام  . 13
ویژگی دین اسالم است که باعث پاسخگویی نیازهاي بشر می شود؟

تطبیق و پویایی ــ توجه به نیازهاي متغیر در عین توجه به نیازهاي ثابت تسلط و کنترل ــ توجه به نیازهاي متغیر در عین توجه به نیازهاي ثابت

تطبیق و پویایی ــ وجود قوانین تنظیم کننده تسلط و کنترل ــ وجود قوانین تنظیم کننده

جاودانگی قرآن در طول تاریخ معلول چیست؟  . 14

اهتمام پیامبر  تالش و کوشش مسلمانان  عنایات الهی  حفظ قرآن کریم از تحریف 

مبعوث شدن پیامبران متعدد در هر دوره اي معلول کدام عامل است و این مطلب با کدام عبارت هم خوانی دارد؟  . 15

تبلیغ دین الهی در طول زمان هاي مختلفT تا تعالیم الهی جزئی از فرهنگ مردم شود - « انا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس »

تعالیم اسالم را به انسان دوران خود ابالغ می کردند تا تعالیم دچار تحریف نشوند - « رسال مبشرین و منذرین لئالیکون »

تبلیغ دین الهی در طول زمان هاي مختلف، تا تعالیم الهی جزئی از فرهنگ مردم شود - « رسال مبشرین و منذرین لئالیکون »

اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشه انسان هاي دوران خود بیان کنند - « انا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس »

سرانجام و عاقبت ابدي دین طلبی غیرالهی در کدام عبارت قرآنی منعکس شده است؟  . 16

« و هو فی اآلخرة من الخاسرین » « « ذلِک ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن

ِإنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم » « ُقْل « ان االنسان لفى خسر »

عبارت قرآنی «هو فی االخره من الخاسرین» ، معلول عملکرد چه کسانی است ؟  . 17

کسانی که با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالفند.

کسانی از اهل کتاب که به حقانیت اسالم آگاه نشدند.

کسانی که دینی جز اسالم اختیار کنند.

کسانی که به دلیل پایین بودن سطح درکشان از گرفتن برنامه کامل زندگی ناتوان هستند.
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مفاهیم «عادالنه بودن نظام هستی»، «انجام بایدها و ترك محرمات»، به ترتیب مربوط به کدام جنبه است و کدام یک از عرصه ها نیازمند تالش و کوشش  . 18
است؟

عمل ــ ایمان ــ اولی ایمان ــ عمل ــ دومی عمل ــ ایمان ــ دومی ایمان ــ عمل ــ اولی  

کدام گزینه بیانگر «وحدت ادیان» است؟  . 19

 بر او خلق جهان گشته مسافر  یکی خط است ز اول تا به آخر 

»  بر او ختم آمده پایان این راه  ِ  بر او نازل شده «َأْدُعو ِإلَى اهللاَّ

 دلیل و رهنماي کاروان اند در این ره انبیاء چون ساربان اند

گرفته دست جان ها دامن وي شده او پیش و دل ها جمله در پی 

آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر چه موضوعی می باشد و کدام یک از نیازهاي برتر انسان از آن رو دغدغه اي جدي محسوب می شود  . 20
که انسان یکبار به دنیا می آید و یکبار زندگی در دنیا را تجربه می کند؟

این که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوي نیازهاي مردم باشد - کشف راه درست زندگی 

اسن که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اشتباه بوده است - کشف راه درست زندگی 

این که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اشتباه بوده است - درك آیندة خویش 

این که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوي نیازهاي مردم باشد - درك آیندة خویش 

چند مورد از گزاره هاي زیر از جمله ویژگی هاي فطري مشترك همۀ انسان ها می باشد؟   . 21
  الف) به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و نواقص نامحدود هستند. 
ج) از جاودانگی گریزان و در جست و جوي نابودي هستند. 

ب) از استعداد تفکر و قدرت اختیار برخوردارند. 
د) فضیلت هاي اخالقی را مانند رذائل اخالقی دوست دارند.

4312

با استناد به کدام یک از دالیل ختم نبوت، می توان با اطمینان خاطر گفت تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند، اسالم است و  . 22
عدم اختیار آن، مساوي با چیست؟

حفظ قرآن کریم از تحریف - «لَفی ُخسر»  وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص) - «لَفی ُخسر» 

حفظ قرآن کریم از تحریف - «فَلن ُیقبَل ِمنُه» وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص) - «فَلن ُیقبَل ِمنُه» 

نپذیرفتن دعوت پیامبر جدید به منزلۀ کدام امر است و تشبیه پیامبران به کدام مورد، برداشتی صحیح را به ذهن منتقل می کند؟  . 23

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 

در اسالم، راه دستیابی به ایمان قلبی چیست و کدام یک در عرصۀ ایمان مطرح است؟  . 24

پذیرش دعوت فرستادگان الهی - عادالنه بودن نظام هستی  اندیشه در خود و جهان هستی - عادالنه بودن نظام هستی 

پذیرش دعوت فرستادگان الهی - عبادت و بندگی با انجام واجبات  اندیشه در خود و جهان هستی - عبادت و بندگی با انجام واجبات 

تعبیر قرآن کریم از «دین را به پا دارید» براي رسول خدا (ص) چیست و مقارن با آن چه چیز دیگري را از ایشان می خواهد؟  . 25

توصیه و سفارش - وحدت و عدم تفرقه  دستوري وحیانی - وحدت و عدم تفرقه 

توصیه و سفارش - دوري و اجتناب از رشک و حسادت  دستوري وحیانی - دوري از اجتناب از رشک و حسادت 
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(از عوامل تجدید نبوت)  گزینه 3  . 1
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. 
برخورداري انسان از تفکر و قدرت اختیار از ویژگی هاي فطري مشترك انسان هاست و به سبب این ویژگی هاي مشترك فطري خداوند یک برنامۀ کلی به انسان ها ارزانی داشته تا آنان گزینه 4  . 2

را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند. در این برنامه، از انسان خواسته می شود به ایمان قلبی به «عادالنه بودن نظام هستی» دست یابد. 
همۀ انسا ن ها دچار خسران می شوند مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند و دیگران را به حق و صبر سفارش کرده اند (سورة عصر).

در بین عوامل ختم نبوت،  گزینه 1  . 3

گزینه 1  . 4
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) 

دقت کنیم که در سوال خواسته این حدیث با کدام موضوع در تقابل و تضاد است. پس موضوع حدیث را نمی خواهد بلکه تقابل آن را می خواهد؛ لذا "آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت گزینه 3  . 5
برنامۀ کامل زندگی" از علل ختم نبوت، در مقابل آن است و موضوع حدیث، "رشد تدریجی سطح فکر مردم"، از عوامل تجدید نبوت ها است.  

دین اسالم براي تأمین هرکدام از این نیازهاي ثابت قوانین ثابت و مشخص دارد.  گزینه 1  . 6
تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند اسالم است.  گزینه 1  . 7

 و من یبتغ غیراالسالم دنیا فلن یقبل منه : و هرکس دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد. 
 و هو فی االخرة من الخاسرین : و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 

خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به  می کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم؛ این بود که دین را به پا دارید و در آن گزینه 1  . 8
تفرقه نکنید. 

پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل زندگی از عوامل تجدید نبوت  بود. در عصر نزول قرآن، با وجود سطح فرهنگی پایین مردم حجاز، آمادگی گزینه 4  . 9
فکري و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند. به همین جهت می بینیم که با ورود اسالم به سرزمین هاي دیگري مانند ایران، عراق، مصر

و شام نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند. 

پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل زندگی از عوامل تجدید نبوت ها بود. در عصر نزول قرآن، با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی گزینه 2  . 10
داشتند. اما آ مادگی فکري و فرهنگی جوامع به میزانی بود که می توانستند کامل ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کنند و به کمک آن، پاسخ نیازهاي فردي و اجتماعی خود را به دست آورد. 

به همین جهت می بینیم که با ورود اسالم به سرزمین هاي دیگري مانند ایران، عراق، مصر و شام. نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند. 
دین می تواند براي همیشه ماندگار باشد که بتواند به همۀ سؤال ها و نیازهاي انسان در همۀ مکان ها و زمان ها پاسخ دهد. یعنی پویایی و به روز آمد بودن دین مطرح است.  گزینه 1  . 11

با ورود اسالم به سرزمین هاي دیگري مانند ایران و عراق و مصر و شام نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و در واقع بشر آمادگی براي دریافت برنامۀ کامل زندگی خود را گزینه 1  . 12
به دست آورد. 

در اسالم دسته اي از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات اسالمی خاصیت انطباق و تحرك (تطبیق و پویایی) داده است. این قواعد بر همه احکام و مقررات اسالم تسلط دارند و گزینه 4  . 13
مانند بازرسان عالی، احکام و مقررات را تحت تاثیر قرار می دهند و کنترل می کنند و این موضوع اشاره به «وجود قوانین تنظیم کننده» دارد.  

حفظ قرآن کریم از تحریف باعث شد که این کتاب نیازي به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند امّا نکتۀ قابل توجه اینکه حفظ قرآن کریم از تحریف با تالش و کوشش گزینه 1  . 14
مسلمانان و در پرتو عنایات الهی و با اهتمامی که پیامبر در جمع آوري و حفظ قرآن داشت صورت پذیرفت. 

گزینه 4  . 15
الزم بود تا در هر دوره اي پیامبران جدیدي مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان هاي دوران خود بیان کنند و متناسب با درك آنان سخن گویند.

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) :" ِإنَّا َمَعاِشَر َالَْأنِْبَیاِء ُأِمْرَنا َأْن نَُکلَِّم َالنَّاَس َعَلى َقْدِر ُعُقولِِهْم ": ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم.

بر مبناي آیۀ شریفۀ " َوَمْن َیبَْتِغ َغیَْر الِْإْسَلاِم ِدیًنا َفَلْن یُقَْبَل ِمنُْه َوُهَو ِفی الْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسِریَن" : « و هرکس دینی غیر از اسالم برگزیند از وي پذیرفته نخواهد شد و او در قیامت از گزینه 2  . 16
خاسرین و زیانکاران است» ، سرانجام و عاقبت نهایی و اخروي و ابدي دین طلبی غیرالهی خسران و زیان در آخرت است.

هرکس دینی جز اسالم را اختیار کند(علت) از او پذیرفته نخواهد شد ( معلول ) و در آخرت از زیانکاران خواهد بود ( معلول). گزینه 3  . 17
در برنامۀ اسالم از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی به ایمان قلبی دست یابد، مانند اعتقاد به «عادالنه بودن نظام هستی» و در عرصۀ عمل نیز از انسان گزینه 3  . 18

می خواهند با ایمانی که کسب کرده است، تالش نماید، مانند اینکه با انجام واجبات دین و ترك حرام هاي آن، خداوند را عبادت و بندگی کند.
این بیت بیانگر این است که کاروان هستی از اول تا آخر یکی است و همۀ ادیان الهی یکی می باشد. گزینه 1  . 19

آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر آن بود که بخشی از تعالیم قبلی، دیگر نمی توانست پاسخگوي نیازهاي مردم باشد، اینکه انسان فقط یکبار به دنیا می آید و یک بار گزینه 1  . 20
زندگی در دنیا را تجربه می کند، با نیاز «کشف راه درست زندگی» و یا «چگونه زیستن» ارتباط نزدیکی دارد. 

تنها عبارت «ب» صحیح است. انسان ها ویژگی هاي فطري مشترك دارند از جمله این که از استعداد تفکر و قدرت اختیار برخوردارند.  گزینه 3  . 21
بررسی سایر عبارت ها: الف) به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدود (توجه کنید انسان به دنبال کماالت نامحدود است، نه نواقص نامحدود) 

ج) از فنا گریزان و در جست و جوي زندگی جاودانه هستند.
د) فضیلت هاي اخالقی را دوست دارند و از رذائل اخالقی بیزارند. 

آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی✓
در مقابل رشد تدریجی فکر مردم

وجود قرآن در مقابل تحریف تعلیمات پیامبران قبلی✓
و بی نیازی قرآن از تصحیح ثمرۀ تحریف نشدن آن است.✓
وجود امامان در جامعھ تکمیل کنندۀ استمرار و پیوستگی در دعوت پیامبران است✓
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یکی از دالیلی که می توان براساس آن گفت تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند، اسالم می باشد، این است که امروزه به جز قرآن کریم، هیچ کتاب گزینه 4  . 22

آسمانی دیگري وجود ندارد که بتوان گفت محتواي آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم یا زیاد نکرده اند (حفظ قرآن کریم از تحریف). بر اساس آیه  سوره آل عمران، کسی که
دینی جز اسالم اختیار کند ( و من یبتغ غیراالسالم دنیا) از او نپذیرفته نخواهد شد: «َفَلن یُقبَل ِمنُه».

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  . 23

در برنامۀ الهی اسالم، از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی، به ایمان قلبی دست یابد. ایمان به: خداي یگانه و دوري از شرك، فرستادگان الهی و راهنمایان دین، گزینه 1  . 24
سراي آخرت و پاداش و حسابرسی عادالنه و عادالنه بودن نظام هستی. 

خداوند در آیۀ  سوره شوري درمورد به پا داشتن دین می فرماید: «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آن چه را ما به تو وحی کردیم و به گزینه 1  . 25
ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.» براساس آن، تعبیر دستور وحیانی (به تو وحی کردیم) مربوط به پیامبر (ص) و توصیه و سفارش مربوط

به حضرت ابراهیم، موسی و عیسی (ع) است که این دستور بیانگر برپایی دین و وحدت و عدم تفرقه است. 
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