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 منانبه نام ایزد  

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

 دین و زندگی پایه یازدهمآزمون مستمر کالسی دین و زندگی 

 نام دبیر :            کالس :             تاریخ آزمون :     /      /         مدت آزمون : دگی :                         نام و نام خانوا

 

 بارم  2درس  ردیف 

 بخش آیات و احادیث  الف

 را:« أحَلّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرّمَ الر ّبا»آیۀ شریفه ی   -1

 الف( ترجمه کنید.

 ب( بیانگر کدام نیاز و کدام دسته از قوانین اسالم است؟

چه سرانجامی در انتظار فردی است که دینی جزء ...« فلن یقبل منهُ  وَ مَن یَبتغ  غیر االسالم  دیناً» مطابق با آیه شریفه ی  -2

 اسالم اختیار کند؟
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 5/0 
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 گزینه های درست را انتخاب کنید. ب

                                                                                          ( محتوای اصلی دعوت پیامبران،................... است وهمه آن ها آورندۀ .................... بودند.                            1

 چند دین -یک دین               د( متفاوت -چند دین            ج( متفاوت -یک دین             ب( یکسان -الف( یکسان

 از................... .« دانش و فرهنگ»( رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن،مانند 2

 تدریجی سطح فکر مردمالف( عوامل ختم نبوت      ب( نیاز های متغییر       ج( علل فرستادن پیامبران متعدد        د( رشد 

 ..................... ادامه یابد.به جز( تعیین امام معصوم از طرف خداوند، سبب شدکه مسئولیت های پیامبر )ص( 3

 د( والیت ظاهری    ج( مرجیعت علمی                الف( مر جیعت دینی                   ب( دریافت وحی                    

 آفرینش انسان تاکنون،اقوام مختلفی که روی زمین زندگی کرده اند در یک چیز مشترک اند؟ ( از ابندای4

 الف( آداب و رسوم                              ب( زبان                           ج( ویژگی های فطری                   د( نژاد

2 

 غ( مشخص کنیدجمله های صحیح را با )ص( وجمله های غلط را با ) پ

    ( راه و روشی که مردم برای دین خود برگزیده اند همان دین الهی است.                                                             1

            ( همۀ انسان ها از استعداد تفکر وقدرت اختیار بر خوردارند.                                                                     2

                   ( الزمۀ ماندگاری یک پیام، تبلیغ دائمی و مستمر آن است.                                                                3

                                ( تعالیم پیامبران دربرخی احکام فرعی تفاوت داشته است.                                                  4

2 

 درجاهای خالی از کلمه های مناسب استفاده کنید. ث

 عبارت اند از ................... و .................... . انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد که(1

 ( به علت ابتدایی بودن ................. و عدم .................. ، تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد.2

 ( به سبب .................... خداوند یک برنامۀ کلی به انسان ها عنایت کرده است.3

 ان ها........................ رادوست دار ند واز ....................... بیزارند.( همه ی انس4
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 موفق باشید

 

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

 ب  الف                                                                              

 پیروی آگاهانه  الف(( آخرین پیامبر الهی                                                   1

 تبلیغ دائمی ومستمر ب(  ( نوع خاص آفرینش                                                   2

 فطرت ج(( الزمۀ ماندگاری یک پیام                                               3

 امنیت،دادو ستد،عدالت،تشکیل خانواده و... د(( نیازهای ثابت                                                              4

 دین و(                                                                                  

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. ح

 الف( اسالم : 

 ب( فطرت: 

 : تحریف ج(
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید خ

 ( چرا خداوند یک دین برای انسان فرستاده است؟2

 ( علل فرستادن پیامبران متعدد چه بوده است؟3

 

5/0 

55/0 

  پاسخ کامل دهید.به سوال های زیر  د

تحریف تعلیم پیامبران پیشین یکی دیگر از علت های ارسال پیامبران متعدد بوده است در این خصوص توضیح داده و دالیل (1 

 عدم تحریف را بیان کنید؟

 

 

1 

 ( مسیحیان و یهودیان حضرت ابراهیم را پیرو چه آیینی میدانستند؟2 

 

1 

 دردست خداست؟( چرا تعییین زمان ختم نبوت 3 

 

1 

 ( تالش پیامبران در چه زمینه هایی بود؟4 

 

1 

 ( عوامل ختم نبوت را فقط نام ببرید.5 
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 16 جمع 


