
دین و زندگی)2(

پایۀ یازدهم 

دورۀ دوم متوسطه

1396

رشته های علوم تجربی ـ ریاضی و  فیزیک ـ فنی و حرفه ای ـ کار دانش



وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

ـ   05ـ964ـ978   شابك3ـ2869

 ISBN: 978 3  ـ 2869  ـ  05 ـ 964 ـ 

دین و زندگی )2(ـ  پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطهـ  111204  نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپديدآورنده:
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:
سوزنـچی،  شناسه افزوده برنامه ريزی و تألیف:  طهماسبی، حسین  جلیلی  انسیه  خالقیان،  فضل اهلل  جوارشکیان،  عباس  آزادی،  پرویز 

سید حمید طالب زاده، مصطفی فیض، علی لطیفی، محمود متوسل آرانی، معصومه ابراهیم، حمیدرضا 
)همکاران شورای  عبداللّهیٰ  محمدرضا خدایی، صدیقه  ـ  برنامه ریزی(  )اعضای شورای  هادی زاده 

برنامه ریزی(
محمد مهدی اعتصامی، سیدمحمد دلبری، یاسین شکرانی )اعضای گروه تألیف( ـ محمدکاظم بهنیا 

)ویراستار(
اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمديريت آماده سازی هنری: 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ( ـ جواد صفری )مدیر هنری( ـ مجتبی زند )طراح جلد( ـ شناسه افزوده آماده سازی:

مریم نصرتی، زهره بهشتی شیرازی )صفحه آرا(ـ  فاطمه باقری مهر، سوروش سعادتمندی، علیرضا کاهه، 
حسین قاسم پور اقدم، فاطمه پزشکی، فاطمه رئیسیان فیروزآباد )امور آماده سازی(

 تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش  )شهید موسوی(نشانی سازمان:
تلفن: ٩ـ٨٨٨٣11٦1، دورنگار: ٨٨٣0٩2٦٦، کد پستی: 1٥٨4٧4٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه
شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران :  تهرانـ  کیلومتر 1٧ جادۀ مخصوص کرجـ  خیابان٦1 )داروپخش(ناشر:

ـ 44٩٨٥1٦1، دورنگار: 44٩٨٥1٦0، صندوق پستی: 1٣٩ـ  ٣٧٥1٥ تلفن: ٥  

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 

چاپ اّول 1٣٩٦سال انتشار و نوبت چاپ:



بهترین و مؤثرترین راه مبارزه، 
و  علم  سالح  به  شدن  مجهز 
کردن  خالی  و  دنیاست  و  دین 
و  اسالم  به  خیانت  سنگر،  این 

مملکت اسالمی است،
امام خمینی )رحمة الله علیه(



کلیه حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمايش،  مجازی،  پايگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبديل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و 
نوع، بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



14

52

بخش اول: تفکر و اندیشه........................................ 2
درس اول: هدایت الهی.......................................... ٦

درس دوم: تداوم هدایت......................................... 1٦
32 ...................................... درس سوم: معجزه جاویدان
4٦ ............................ درس چهارم: مسئولیت های پیامبر 
درس پنجم: امامت، تداوم رسالت................................. ٦2
٧٦ ...................................... درس ششم: پیشوایان اسوه

درس هفتم: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
94 ................................  مسلمانان، پس از رسول خدا  

درس هشتم: احیای ارزش های راستین............................. 1٠٦
124 ........................................... درس نهم: عصر غیبت
14٠ ................................. درس دهم: مرجعیت و والیت فقیه

152 ............................................. بخش دوم: در مسیر
15٦ ......................................... درس یازدهم: عّزت نفس
1٦٨ ..................................... درس دوازدهم: پیوند مقدس

فهرست



پیش از مطالعٔه كتاب، حتماً این قسمت را بخوانید.

سخنی با دبیران
دوستان عزیز، سالم بر شما

1ــ برای ُانس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن كریم، آیاتی از قرآن كریم و ترجمٔه آن، در ابتدای هر 
درس آمده است. در هنگام تدریس، 10 دقیقٔه ابتدای كالس به قرائت اختصاص دارد. از آنجا كه آموزش 
صحیح قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است، 
به همین  بخوانند.  را صحیح  آیات  و  كنند  مراعات  را  قواعد  این  بتوانند  دانش آموزان  كه  می رود  انتظار 
جهت باید از دانش آموزان بخواهیم كه آیات هر درس را روز قبل، مرور و تمرین كنند و در فرصت كوتاه 
كالس، متن تمرین شده را بخوانند. ترجمٔه آیات، جزئی از محتوای آموزشی نیست و صرفاً جهت آشنایی 
)آیات و  این قسمت  از  آیات دارند، قرار داده شده است.  این  به دانستن مفاهیم  تمایل  دانش آموزانی كه 
ترجمه ها( در آزمون ها، اعم از آزمون های كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی 

دانشگاه ها، نباید سؤالی طرح شود.
و خالقیت های  فعالیت  كه عرصٔه حضور،  بود  ثمردهنده خواهد  و  نتیجه بخش  وقتی  این درس،  2ــ 
فكری دانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتكار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان 
كه  باشد  به گونه ای  نباید  ما  ارزشیابی  و  تدریس  روش  دارد.  بستگی  دانش آموزان  اندیشه ورزی  و  تفكر 
دانش آموزان مجبور باشند كتاب را چندبار بخوانند و حفظ كنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این 
درس هماهنگ است كه امكان تحقیق، اظهارنظر و فكركردن را برای دانش آموزان فراهم می كند. با توجه 

به نكات فوق، ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد.



بخش اول. ارزشیابی مستمر؛ شامل:
1ــ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره

2ــ انجام فعالیت های داخل درس و پرسش از متن: 8 نمره
3ــ مشاركت در كار گروهی و گفت وگوها: 5 نمره

4ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: 3 نمره
توجه: 

انجام پیشنهادها، نگارش مقاالت تحقیقی و انجام كارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر 
اضافه می كند. 

بخش دوم. ارزشیابی پایانی:
كتبی؛  آزمون  1ــ  است:  بخش  دو  شامل  كه  می گیرد  انجام  نیم سال  هر  پایان  در  ارزشیابی  این 
ـ قرائت آیات. در آزمون كتبی، سؤال ها باید بر اساس رویكرد كلی محتوای آموزشی؛ یعنی، فهمیدن،  2ـ
نه حفظ كردن، استوار باشد. باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب، محور آزمون باشد و از نكات 

حاشیه ای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود.
آزمون كتبی، 16 نمره دارد. 4 نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص دارد.

توجه: 
1ــ آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كالس است و صرفاً در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت 
شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمون های ورودی 

دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.



2ــ قسمت های »بیشتر بدانیم« و»پاسخ سؤاالت شما« فقط برای توسعه اطالعات و كسب نمره تشویقی 
است و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.

3ــ فعالیت هایی كه با عالمت  مشخص شده اند، فعالیت های واگرا هستند و فقط در زمان تدریس و 
ارزشیابی مستمر از آنها استفاده می شود و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی 

از آنها طرح شود.
4ــ تمام قسمت هایی كه تحت عنوان »پیشنهاد«، »پاورقی ها« و »دانش تکمیلی« در كتاب آمده است، 
صرفاً جهت توسعه اطالعات است و در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید مورد سؤال 

قرار گیرد.
به  آنها  مفهوم  و  معنا  پیشین  سال های  در  كه  هستند  آیاتی  نشده اند  ترجمه  درس ها  در  كه  آیاتی  5  ــ 

دانش آموزان آموزش داده شده است.
6  ــ به تناسب موضوعات درس ها، فیلم های کوتاهی در سایت گروه درسی قرآن و معارف اسالمی قرارداده 
شده است. مشاهدهٔ فیلم ها به شما عزیزان توصیه می شود. چنانچه شما هم محتواهایی )فیلم، مقاله، کلیپ و ...( 
متناسب با موضوعات درسی دارید می توانید  با ارسال آن برای گروه، در افزایش کیفیت این بخش ما را یاری کنید.

از خداوند برایتان آرزوی بهترین ها را داریم.

گروه درسی قرآن و معارف اسالمی  


