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 به نام ایزد منان

 آموزشگاه ...................................... منطقه ......................... تهران

 دین و زندگی پایه یازدهمآزمون مستمر کالسی دین و زندگی 

 نام دبیر :         نام و نام خانوادگی :                                   کالس :             تاریخ آزمون :     /      /         مدت آزمون :     

 بارم  درس اول   ردیف 

 بخش آیات و احادیث  الف

   چه پیامی است؟در بر دارندۀ « وَجَعَلنا مِن الماءِ کلّ شئ حیًّ»آیۀ شریفه ی  -1

 چیست؟ « یا ایهّا الذّینَ آمَنوا استَجیبوا اهلل وَ للرّسول اذا دَعاکُم لِما یَحییکُم»پیام آیۀ شریفه ی  -2

 

5/0 

5/0 

 گزینه های درست را انتخاب کنید  ب

 ترین نیاز بشر، نشانۀ ........... می باشد.(  نیاز ........... ارتباط دقیقی با سایرنیازهای برتردارد و وجود پاسخ های ناهمگون به اصیل 1

 آزادی واختیارانسان درانتخاب راه و حرکت در راستای آن -الف( کشف راه درست زندگی 

 ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست و کامل به نیاز ها -ب( کشف راه در ست زندگی 

 ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست و کامل به نیاز ها  -ج( درک آینده ی خویش

 آزادی واختیارانسان درانتخاب راه و حرکت در راستای آن -د( درک آینده ی خویش  

 ( دلیل اینکه شیوۀ هدایت انسان باسایر موجودات متفاوت است وجود ............ دراوست. 2

 مکرری غریزی     ب( سرمایه های ویژه    ج( نیاز های جسمی و روحی      د( درخواست های الف( نیاز های طبیع

 ( با کنار هم قرار گرفتن ............ و ............. می توان به پاسخ سوال های اساسی دست یافت.3

 وحی   -طرت                  د( عقل ف -فطرت                  ج( عقل  -وحی                 ب( اختیار  -الف( اختیار 

 ( خداوند هر آفریده ای را متناسب با ............ هدایت می کند.4

 الف( ویژگی هایی که در وجودش قرار داده                   ب( ساختار روحی در هریک از موجودات          

 د( ساختار جسمی درهر یک از موجودات ج( تفکر، اندیشه وانتخاب گری هر موجود                     

2 

 . جمله های صحیح را با )ص( و جمله های غلط را با )غ( مشخص کنید پ

                                                           .   ( انسان همچون سایر موجودات زنده نیاز های طبیعی و معنوی دارد1

                  .                                      راه سعادت انسان را تضمین می کند( پاسخ صحیح به نیاز های اساسی 2

                      ( انتخاب یک راه از بین همۀ راه هایی که پیش روی آدمی است همان کشف راه درست زندگی است.3

                                                                     .                 ( انسان باعقل خود در پیام الهی تفکر می کند4

2 

 در جاهای خالی از کلمه های مناسب استفاده کنید. ث

 رام نمی گیرد.آ..... تبدیل می شوند که تاپاسخ انها را نیابد باالخره ........... و........... ( نیازهای اساسی انسان به تدریج به1

 کاظم)ع( خطاب به شاگرد برجستۀ خود ......... فرمود: کسانی پیام الهی را بهتر می پذیرند که از ........ بر خوردار باشند.( امام 2

 ( هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند .........................  است.3

2 
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 موفق باشید

 

 

 ( اگر کسی .................. خود را نشناسد عمر خود را از دست داده است.4

 2 اضافی است(« ب»هریک از عبارات گروه )الف( را به گروه )ب( وصل کنید. )یک عبارت در ستون  ج

 )الف(                                                                              )ب( 

 اجابت کردن دعوت خدا  الف(                                                 اط می بخشد     (آنچه روح را حی1

 از ویژگی های انسان ب(                   (  دیدگاه قرآن نسبت به آب                                     2

 درک آینده خویشج(                (   توانایی تفکر و انجام کار ها به کمک فکر و اندیشه           3

 نیاز مادی انسان د(            (  دغدغه انسان فکور و خردمند                                        4

 کشف راه درست زندگی )چگونه زیستن(ه(                                                                                            

 

 و یا مختصر توضیح دهید .  کرده  اصطالحات زیر را تعریف ح

 الف(  نیاز های برتر: 

 ب(  شیوۀ هدایت خداوند:

1 

 به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید. خ

 ( انسان مانند سایر موجودات زنده چه نیاز هایی دارد؟1

 ( پاسخ به سواالتی درمورد درک آیندۀ خویش از عهدۀ چه کسی بر می آید؟2

 ر گرو چیست؟( تضمین سعادت انسان د3

 ( برنامه ای که خداوند برای هدایت انسان دارد دربردارندۀ چیست؟4

1 

  به سوال های زیر پاسخ کامل دهید. د

 5/0 (  چرا پاسخ به نیاز های اساسی باید کامالً درست و قابل اعتماد باشد؟1

 1 نامیده است؟ توضیح دهید.« نا سپاس» (  قرآن کریم چه کسی را 2

 1 در فعالیت های انسان چگونه است؟« اختیار»و« تفکر» نقش(  3

 1 است. این نیاز راتوضیح دهید.« شناخت هدف زندگی»(  یکی از نیاز های انسان 4

 1 ( هرپاسخ راهگشا به سواالت اساسی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟5

 دارد؟ ( ابیات زیر با کدامیک از نیاز های برتر انسان ارتباط6

 روزها فکر من این است و همه شب سخنم                             که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

   از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                                             به کجا میروم اخر ننمایی وطنم   
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 16 جمع 


