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 1397* نیمسال اول ..…ندگی یازدهم عمومی* دبیرستان پاسخنامه دین و ز

 الف

 کند می هدایت -1

 لفظی زیبایی -2

 مردم به وحی ابالغ و دریافت -3

 آفرینش خاص نوع -4

 سال سیزده -5

 دینی مرجعیت-قرآن تعالیم تبیین و تعلیم -6

 ب(

 درست -1

 نادرست -2

 نادرست -3

 درست -4

 درست -5

 ج(

 زندگی درست راه کشف -خویش آینده درک -زندگی هدف شناخت -1

 کاهش سوره ده به را پیشنهاد این دهد، نشان را آنها ناتوانی و عجز اینکه برای و بیاورند را آن همانند کتابی تا است کرده پیشنهاد -2

 است داده آنها به هم را قرآن های سوره مانند سوره یک حتی آوردن پیشنهاد آنان، ناتوانی و عجز نهایت اثبات برای و  است داده

 را پیامبر های ویژگی و صفات همان باید بنابراین،. دارد را وحی ابالغ و دریافت جز اکرم پیامبر های مسئولیت همه امام که آنجا از -3

 است عصمت ها ویژگی این جمله از. بپذیرند را او های راهنمایی و کنند اطمینان وی به مردم تا باشد داشته نیز

 اند نجات اهل قیامت، روز در و رستگارند او، پیروان و شیعیان و مرد این اوست، قدرت دست در جانم که خدایی به سوگند -4

 والیت*والیت و حج و روزه و زکات و نماز -5

 را داری امانت و راستگویی عفت، مانند اخالقی فضایل. کند بندگی و عبادت را خداوند آن، های حرام ترک و دین واجبات انجام با -6

 .نماید بنا عدالت اساس بر دینی ای جامعه. کند دوری ریا و دروغ نفاق، ظلم، مانند اخالقی، رذائل از و نماید کسب

 د

1- B 

2- C 

3- A 

 س

 الف -1

 ج -2

 ج -3



2 
 

 ب -4

 ص

. باشد داشته او اجتماعی و فردی نیز و جسمی و روحی ظریف و دقیق ابعاد هستی، نظام در او جایگاه انسان، خلقت از کاملی آگاهی) -1

 .(آنهاست انتظار در عاقبتی چه و دارند سرنوشتی چه مرگ، از پس ها، انسان که بداند همچنین

 تنها نه است، گفته سخن متنوّع موضوعات درباره و شده نازل تدریج به سال 23 طول در کریم قرآن آیه هزار شش از بیش اینکه با) -2

 می تأیید را همدیگر و دارند هماهنگی یکدیگر با بدن یک اعضای از تر دقیق آیاتش بلکه نیست، ناسازگاری و تعارض آن، آیات میان

 (محتوایی اعجاز.* کنند

 های زمان طول در یمانند، ب تالش و استوار ایمان با الهی پیامبران.  است آن مستمرّ و دائمی تبلیغ پیام، یک ماندگاری الزمه -3

 انسا میان اخالقی های کرامت و طلبی عدالت خداپرستی، تا یکردند م تحمل را یها سخت آنان. میکردند تبلیغ را الهی دین مختلف

 و زندگی سبک جزء الهی تعالیم تا شد سبب تداوم این. برود بین از اخالقی رذائل و ظلم و شرک و یابد گسترش و بماند جاودان نها

 .(بگذارند کنار راحتی به را آن نتوانند دین دشمنان و شود مردم فرهنگ و آداب

 نزول از بعد است مشهور الوداع حجه به و داد روی( ص)پیامبر مبارک عمر پایانی سال در واقعه این( ع) علی حضرت جانشینی اعالم -4

 اند، رفته پیش که آنان و برسند بازماندگان تا کنند توقف همه خم غدیر نام به مکانی در تا داد دستور اکرم پیامبر مائده، 67 آیه

:  فرمود سپس است؟ سزاوارتر خودشان از مؤمنان به کسی چه مردم، ای: پرسید آنان از پیامبر شدند جمع همه که هنگامی. برگردند

  مَوالهُ عِلىٌّ فَهذا مَوالهُ کُنتُ مَن

 مردم از هدایت امکان و رسد نمی مردم به درستی به الهی دین نباشد، معصوم مردم به آن ابالغ و وحی دریافت در پیامبری اگر -5

 اعتماد و شود می پیدا الهی تعالیم در انحراف امکان نباشد، معصوم الهی وحی و دین تبیین و تعلیم در پیامبری اگر. شود می سلب

 خداست، دستورهای مخالف که کارهایی دارد امکان نباشد، معصوم الهی احکام اجرای در پیامبری اگر. رود می دست از دین به مردم

 .شوند دچار گمراهی به و کنند عمل او مانند و بگیرند سرمشق او از نیز مردم و دهد انجام

 ای جامعه تا کوشید و کرد عمل قاطعیت با مورد این در ایشان و بود عدالت اجرای خدا رسول الهی حکومت مهم اهداف از یکی -6

 انجام شرایطی در اکرم پیامبر اقدام این.باشند یکسان الهی قانون برابر در همه و نباشد خبری تبعیض از آن در که کند بنا عادالنه

 مخالفت آن با کسی و بود شده پذیرفته قانون یک طبقاتی، تفاوت و تبعیض کشورها، سایر و حجاز روز آن جامعه در که گرفت می

 .گذاشت نمی غیرعرب و عرب میان فرقی و کرد تقسیم تساوی به مسلمانان میان را المال بیت درآمد حضرت، آن. کرد نمی

 ط

 .دهد قرار طاهر و پاک کامالً را شما و را ناپاکی و پلیدی بیت اهل شما از گرداند دور که کرده اراده خدا همانا -1

 )ع( بیت اهل عصمت -2


