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دینــــی  یازدهــم
آزمون  شمارهانســـانــــــــــی

مدت آزمـــون: 45 دقیقه
16

بارم
11 آیات و احادیث.

یِّئاِت َجزَاُء َسیِّئٍَة ِبِثلِها َو تَرَهُقُهم ِذلٌَّة«، چه کسانی دچار ذلّت می شوند؟.............................................. درس  16 الف( با توجه به آیة »َو الَّذیَن کََسبُوا السَّ
......................................................................... درس  1 ب( در آیة »اِنَّ الخاِسیَن الَّذیَن َخِسوا اَنُفَسُهم«، مقصود از زیانكاران چه کسانی هستند؟
الِحات اُولِئَک ُهم َخیُر الَبِیَِّة«، در شأن چه کسی نازل شده است؟ با توجه به این آیه بهترین مخلوقات چه کسانی هستند؟...... درس  8 پ( آیة »اِنَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الصَّ
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21 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید..
............................................................... درس  10 الف( کتاب »من لیحضره الفقیه« از شیخ طوسی است و کتاب »تهذیب« از شیخ صدوق است.
........................................... درس  13 ب( در کتاب حدیثی اهل سنت تأکید شده که امام مهدی از نسل پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( است.
پ( امام زمان)ع( در دوران غیبت کبری از طریق نواب اربعه با مردم در ارتباط بود............................................................................... درس  12
............................................. درس  10 ت( دوران امام باقر)ع( به بعد، عصر شكل گیری و حضور اندیشه های گوناگون و مذاهب مختلف در جامعه بود.
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31 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید..
..................................................... درس  16 الف( دعوت .................... یا همان ....................، از ما می خواهد در حّد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم.

از  این، یكی  و  آماده کنند؛  برای ظهور  را  با پشتوانة آن، می توانند خود  امام عصر)ع(  .................... است که منتظران ظهور   ب( ولیت و حكومت اسالمی، 
.......................................................................................................................................درس  15 مصداق های دقیق .................... است.
.................................................... درس  11 پ( امام سجاد)ع( در کنار گسترش معارف از طریق ....................، به .................... نهضت شیعیان پرداخت.
ت( رسول خدا با ارزش های .................... مبارزه کرد؛ مالک وی در تقسیم بندی انسان ها، .................... انسان ها بود........................................... درس  6
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41 به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید..
................................................................... درس  10 الف( دو مورد از اقدامات ائمة اطهار)ع( در راستای تعلیم دین و مرجعیت دینی را نام ببرید.
......................................................................... درس  11 ب( امامان با حاکمی که بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، چگونه برخورد می کردند؟
................................................ درس  14 پ( مردم کشور ما چگونه رهبری امام خمینی)ره( را پذیرفتند؟ اکنون انتخاب رهبری به چه صورت است؟
...................................................................................................... درس  2 ت( ادیان تازه ساخته شده، چگونه هستند و چه ادعایی دارند؟
...................... درس  4 ث( معجزۀ آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خدا برای همة زمان ها پیامبر باشد، باید چگونه باشد؟دو مورد را ذکر کنید.
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51 پاسخ درست را تشخیص دهید..
الف( به فرمودۀ امام حسین)ع(، اگر مردم زیر بار بیعت کسی مثل یزید بروند، چه اتفاقی می افتد؟............................................................ درس  11

1( از اسالم چیزی باقی نمی ماند و مرگ اسالم را باید اعالم کرد. 
2( در حق خدا و اهل بیت)ع( ظلم کرده اند و گرفتار عذاب می شوند.

ب( »چگونگی داد و ستد« و »تشكیل خانواده«، جزء کدام یك از نیازهای انسان هستند؟...................................................................... درس  3
2( نیاز متغیر- نیاز ثابت 1( نیاز ثابت- نیاز متغیر  

.......................................................................................... درس  12 پ( پیامبر اکرم)ص(، خود و امام علی)ع( را چگونه معرفی فرموده است؟
2( پدران امت 1( همچون برادران یكدیگر  
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61 اصطالحات زیر را تعریف کنید..
.................................................................................................................................................................... درس  14 الف( فقیه:
ب( اولی المر:.................................................................................................................................................................. درس  7
پ( طاغوت:.................................................................................................................................................................... درس  5
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71 به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید..
 الف( نگهداری حدیث از طریق به حافظه سپردن، چه نتایج نامطلوبی داشت؟ چرا با وجود اینكه سال ها بعد، منِع نوشتن حدیث برداشته شد، اما احادیث زیادی

جعل یا تحریف شد؟.......................................................................................................................................................... درس  9
................................................................................ درس  18 ب( ازدواج در زمان مناسب چه فوایدی دارد؟ تأخیر در ازدواج چه معایبی دارد؟
پ( قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج چگونه باشند؟ هر جوانی خواستار ازدواج با چه کسی است؟............................ درس  17
ت( دو مورد از مسئولیت های کارگزار و علت آن را که در عهدنامة مالك اشتر آمده است، بیان کنید..........................................................درس  15
.................................................. درس  13 ث( دو مورد از اهداف انبیاء که با تشكیل حكومت امام عصر)ع( تحقق می یابد را نام ببرید و توضیح دهید.
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پاســخنامـــــه

دینـــی  یازدهــم
انســـانــــــــــی

 1. آیات 

الف( آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازۀ عمل خود می بینند و بر 
چهرۀ آنان غبار ذلّت می نشیند.

ب( کسانی که هدف زندگی خود را نشناختند و عمر خود را  از دست داده اند 
و فرصت جبران ندارند.

پ( امام علی)ع(- کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند.
 2. درست و نادرست بودن جمالت 

الف( نادرست. کتاب »من لیحضره الفقیه« از شیخ صدوق است و کتاب 
»تهذیب« از شیخ طوسی است.

ب( درست.
پ( نادرست. امام زمان)ع( در دوران غیبت صغری از طریق نواب اربعه با 

مردم در ارتباط بود.
ت( درست.

 3. جاهای خالی 

الف( عقل و وجدان- نفس لّوامه.
ب( قلعة محكمی- انتظار فرج.

پ( دعا- تجدید حیات.
ت( جاهلی- تقوا.

 4. پاسخ کوتاه 

الف( 1( تعلیم و تفسیر قرآن کریم؛ 2( حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(.
اما در غصب خالفت و جانشینی رسول  تأیید می کردند،  ب( آن مورد را 

می دیدند. یكسان  را  همه  خدا)ص( 
پ( به  شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری- 
مردم ابتدا نمایندگان خبرۀ خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها 
آن کسی را که برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند، به جامعه اعالم می کنند.

ت( این ادیان کاماًل به دست انسان ها ساخته شده است و جنبة الهی ندارند. 
برخی از سازندگان این ادیان، خود را به دروغ پیامبر معرفی کرده اند و برخی 
نیز خود را از جانب خدا نمی دانند، بلكه آنچه به فكر شان رسیده است، در 

قالب یك دین به مردم عرضه کرده اند.
ث( 1( مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان 

بشری بدانند، 2( آیندگان هم معجزه بودن آن را تایید کنند.
 5. پاسخ درست 

الف( گزینة )1( درست است.
ب( گزینة )2( درست است.
پ( گزینة )2( درست است.

 6. اصطالحات 

الف( افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین و 
نامیده می شوند. از قرآن و روایات به دست آورند، فقیه  را  احكام اسالم 

ب( جانشینان پیامبر)ص( که دوازده اماِم بعد از آن حضرت هستند.
پ( کسی که به مردم فرمان می دهد و قانون گذاری می کند، در حالی که 

فرمان و قانونش نشأت گرفته از فرمان الهی نیست.
 7. پاسخ کامل 

الف( 1( احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امكان کم و زیاد شدن 
عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم شد.

پاسخــــنامه  آزمـــون شانزدهم  




