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 ( 2 )  پیام آیات و احادیث

پیام (  83و  83/دخان)« مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ * لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ وَمَا خَلَقْنَا ا»ةبا توجه به آیالف( 

بي هدف نیست و هر موجودي بر اساس برنامة .................... به این جهان گام  جهان آفرینش»     :آیه را تكمیل كنید

 .«در حركت است ..................نهاده و به سوي هدف 

آل «) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»آیةبا توجه به ب(

 دهید: الف(آیه به كدام راه افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟ پاسخ(86/عمران

 السالم، در این رابطه چه فرمودند؟علیهب( امام صادق 

كَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِ»با توجه به آیه(ج

 .حجاب اشاره دارد؟ )فلسفه( ام فایده به كدآیه  پاسخ دهید: (93/)احزاب« یُؤْذَیْنَ 
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                 .از عبارات ستون سمت راست با ستون سمت چپ كشف كنید هر یك ةرابطارتباط:  

       توجه به عظمت خدا در ركوع و سجود -6                            اشاره به پیدایش نخستین انسان  الف(

 اهل همت ، تعقل و پشتكار است -5                                          ب( بناي عالم براساس عدل 

 استدالل امكان معاد -8                                  پ( دل نبستن به راه هاي انحرافي

 «   دنا الضراط المستقیماه»صادقانه گفتن  -4              عدم خضوع و خشوع در مقابل مستكبران     ت( 

 استدالل ضرورت معاد  -9            توكل كمك كننده و امید دهنده به كسي استث(

 انجام به موقع نماز كوشش در  -1                                   ج(دوري از بي نظمي در زندگي خود
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 . های صحیح و غلط را مشخص كنیدگزاره

هاي عظیم و ارزشمندي هایش هماهنگي دارد؛ انسان سرمایهو سرمایه هایر حركت هر كس  با توانایيهدف و مس الف(

 ) صحیح / غلط ( ف انسان باید به وسعت سرمایه هایش باشددهمچون عقل، وجدان و راهنمایان الهي دارد پس ه

دهد كه ثبات هویت ما ناشي از  كند  این نشان مينمي« من»نقص عضو هیچ گاه موجب احساس كاستن هویت  و  (ب

 ) صحیح / غلط ( هاي ماست.ثبات اندام

 . پیروي مي كند « دفع خطر احتمالي الزم است» انسان در مواردي كه احتمال خطر یا خسارتي در كار باشد از قانون عقلي   (پ

  / غلط () صحیح 

بیند و كارهاي خوب او بسیار زیبا  و مل خود را ميبرخي از اعمال  انسان در قیامت حا ضر مي شوند و انسان عین ع  (ت

        غلط ( ) صحیح / اعمال بدش بسیاز زشت و دهشتناك  آشكار مي شوند.

 . مي دارندآناني كه عزم قوي دارند، سرنوشت خود را به دست حوادث نمي سپارند و با قدرت به سوي هدف قدم بر( ث

 / غلط(ح)صحی

 كند و خود را او واگذار مي یابد و درعین عمل به وظایف، امورش را بهگاه مطمئن خود ميا تكیه( انسان متوكل، خداوند رج

  / غلط () صحیح  دهد.تحت حمایت خداوند قرار مي
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  6 نام درس: دین و زندگي

 قلمي خدیجه نام دبیر:

 05/08/6831امتحان :  تاریخ

 / عصرصبح 3ساعت امتحان: 

 دقیقه 79مدت امتحان:   

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل ره یادا 

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

 )واحدفلسطين( دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

   39 - 31سال تحصیلي  نوبت  دوم   يپایانآزمون 

 ......................نام و نام خانوادگي: 

  انسانيمقطع و رشته: دهم 

 ...........................نام پدر: .............

 ..................شماره داوطلب: ..........

 صفحه 5: تعداد صفحه سؤال

 



 

 

                  نمره 66جمع بارم :                                                                                                                                                                                                                                                                                          .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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  .كنید تكمیل عبارات زیر را با كلمات مناسب
 .................... ها را به ضورت بي پایان مي خواهد، شایسته است كه تنهاياگر روح انسان بي نهایت طلب است و خوب (الف

  او را هدف نهایي خود انتخاب كند. 

 مي نامند. ....................رویم راینده ميآشویم و به زماني در گذشته یا هایي كه در آن از ظرف زمان و مكان خارج ميخواب (ب

 عالم آشكار مي شود.....................رود و ها كنار مينور حقیقت از جانب خداوند، پردهبا تابیدن  در قیامت، (پ

طلب بخشش كنیمو با تصمیم ایم، خود را سرزنش كرده و از خدا ( بعد از محاسبه، اگر معلوم شود كه سستي ورزیدهت

 عهد بسته و وارد عمل شویم. ....................بادوباره  

او را در وجودش بیشتر  ....................هاي او را انجام دهد، كسي احترام بگذارد و فرمان( به میزاني كه انسان به دستورات ث

 است.كند بخصوص وقتي این دستورها از جانب خدا باشد كه بهتر و مفیدتر ما را راهنمایي كردهمي
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 .خیص دهید و زیر آن خط بكشیدواژگان صحیح را تش

 وجود( من ثابت بنا شده است. –و روابط بین افراد بر پایة )پذیرش  الف( قوانین و مقررارت جامعه
 شود؛ اما بسیاري ب( آثار و نتایج برخي از اعمال، محدود به دوران زندگي انسان است و با مرگ،پروندة این اعمال بسته مي 

ماتأخّر و ماتقدّم(   -ماند پروندةآن همچنان گشوده است كه به ترتیب آثار )ماتقدّم و ماتأخّر ما باقي مي از اعمالي كه بعد از حیات

 مي نامند.

ها را زیر پا مي گذارند و آنان را از حقوقشان محروم ملّي( خود حقوق ملت –مستكبران و ستمگران براي رسیدن به منافع)دنیایي ث( 

 مي كنند.

 احترامي كردن به(  پدر و مادر و نیز غیبت كردن است.بي –برند )ناراحت كردن یر نماز را از بین ميج( اعمالي كه تأث

 یابد. هاي بزرگ كاهش مياراده(انسان براي تصمیم –گراید)توان گذرد و قواي انسان به سستي ميح( هرچه عمر مي
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 .زیر را تعریف كنید اصطالحات 

  :(نفس امّارهالف

   «اِلّا اهلل  الاِلهَ» ب(

79/0 

9/0 

  ( 3(به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهید. *

شوند؛ بیانگر كدام دیدگاه مرگ مردم در خوابند ، هنگامي كه بمیرند، بیدار مي« اَلنّاس نیامٌ فَاِذا ماتُوا اِنتَبَهوا » حدیث نبوي)ص(  7

  است؟

9/0 

 9/0  دن نالة حسرت خود،به چه چیز اعتراف مي كنند؟دوزخیان با بلند كر 3

 9/0  آثار عزم قوي در رسیدن به هدف چیست؟ 3

 79/0 تأثیر نماز در بازدارندگي از گناه به چه چیز بستگي دارد؟ 60

 79/0 الویت دارد؟  «چادر»چرا حجاب  66

  ( 4)دهید. كامالً تشریحیبه سؤاالت زیر پاسخ  *

   در قران كریم چیست و براي اشاره به كدام بعد از وجود انسان است؟)اندیشه و تحقیق(« توفي»ةمنظور از كلم 66
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 6  شود؟ در قیامت آشكار مي عمل چند جنبه دارد و توضیح دهید ، كدام جنبة و چگونه 65

 6   خانواده محسوب مي شود؟« عفاف»چرا زن كانون  64

 6559 و كاهش حضور آنان در جامعه است؟آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي  69
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( پيام  83و  83)دخان/« مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ * وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ »الف( با توجه به آیة

جهان آفرینش بي هدف نيست و هر موجودي بر اساس برنامة .................... به این جهان گام »آیه را تكميل كنيد:     

 اي(حكيمانه  -اي  )حساب شده«. نهاده و به سوي هدف .................. در حركت است

آل «) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»(با توجه به آیةب

 پاسخ دهيد: الف(آیه به كدام راه افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟ پيروي از خدا(83عمران/

 ، در این رابطه چه فرمودند؟  كسي كه از فرمان خدا سرپيچي كند او را دوست ندارد.السالمب( امام صادق عليه 

كَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِ»ج(با توجه به آیه

 آیه به كدام فایده )فلسفه( حجاب اشاره دارد؟  ( پاسخ دهيد:93)احزاب/« یْنَ یُؤْذَ

 حجاب براي این واجب شده كه زنان به عفاف و حيا شناخته شوند هم افراد هوس باز به خود اجازه تعرض ندهند.

2 

 توجه به عظمت خدا در ركوع و سجود       -3(                            8الف( اشاره به پيدایش نخستين انسان )

 اهل همت ، تعقل و پشتكار است -2(                                         9ب( بناي عالم براساس عدل ) 

 استدالل امكان معاد -8                 (                4پ( دل نبستن به راه هاي انحرافي )

 «   اهدنا الضراط المستقيم»صادقانه گفتن  -4(                  3ت( عدم خضوع و خشوع در مقابل مستكبران )

 استدالل ضرورت معاد  -9(            2ث(توكل كمك كننده و اميد دهنده به كسي است )

 انجام به موقع نماز كوشش در  -6(                                   6ج(دوري از بي نظمي در زندگي خود )

3 

هاي عظيم و ارزشمندي هایش هماهنگي دارد؛ انسان سرمایهها و سرمایهالف( هدف و مسير حركت هر كس  با توانایي

 / غلط (  صحيح باید به وسعت سرمایه هایش باشد) همچون عقل، وجدان و راهنمایان الهي دارد پس هف انسان

كند  این نشان مي دهد كه ثبات هویت ما ناشي از نمي« من»ب( نقص عضو هيچ گاه موجب احساس كاستن هویت  و 

  غلط (هاي ماست.) صحيح / ثبات اندام

  / غلط ( صحيح پيروي مي كند . )« خطر احتمالي الزم استدفع » انسان در مواردي كه احتمال خطر یا خسارتي در كار باشد از قانون عقلي (  پ

بيند و كارهاي خوب او بسيار زیبا  و ت(  برخي از اعمال  انسان در قيامت حا ضر مي شوند و انسان عين عمل خود را مي

 / غلط (        صحيحاعمال بدش بسياز زشت و دهشتناك  آشكار مي شوند. ) 

 / غلط(صحيح).مي دارند سرنوشت خود را به دست حوادث نمي سپارند و با قدرت به سوي هدف قدم بر آناني كه عزم قوي دارند،ث( 

 كند و خود را یابد و درعين عمل به وظایف، امورش را به او واگذار ميگاه مطمئن خود ميج( انسان متوكل، خداوند را تكيه

 / غلط(صحيحدهد. )تحت حمایت خداوند قرار مي

4 

 ها را به ضورت بي پایان مي خواهد، شایسته است كه تنها.......................روح انسان بي نهایت طلب است و خوبيالف اگر 

 او را هدف نهایي خود انتخاب كند. )خدا و بندگي او( 

 ...............مي نامند.) رؤیاهاي صادقه (رویم را شویم و به زماني در گذشته یاآینده ميهایي كه در آن از ظرف زمان و مكان خارج ميخواب( ب

 رود و ............عالم آشكار مي شود. )اسرار و حقایق(ها كنار ميپ( در قيامت، با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، پرده

تصميم  طلب بخشش كنيمو باایم، خود را سرزنش كرده و از خدا ت( بعد از محاسبه، اگر معلوم شود كه سستي ورزیده

 با .................... عهد بسته و وارد عمل شویم.)خداي خود (دوباره 

هاي او را انجام دهد، ................ او را در وجودش بيشتر ث( به ميزاني كه انسان به دستورات كسي احترام بگذارد و فرمان

 دلبستگي()محبت و است.ما را راهنمایي كرده كند بخصوص وقتي این دستورها از جانب خدا باشد كه بهتر و مفيدترمي

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 39-36سال تحصيلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  كليد

 دیني دهم انسانينام درس: 

 خدیجه قلمي نام دبير:

 28/3836/ 22:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 3  ساعت امتحان:

 دقیقه59 :امتحانمدت 
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 وجود( من ثابت بنا شده است. – پذیرش*الف( قوانين و مقررارت جامعه و روابط بين افراد بر پایة )

شود؛ اما اعمال بسته مي ب( آ ثار و نتایج برخي از اعمال، محدود به دوران زندگي انسان است و با مرگ،پروندة این 

  - ماتقدّم و ماتأخّرماند پروندةآن همچنان گشوده است كه به ترتيب آثار )اعمالي كه بعد از حيات ما باقي مياز بسياري 

 ماتأخّر و ماتقدّم( مي نامند.

ها را زیر پا مي گذارند و آنان را از ملّي( خود حقوق ملت – دنيایيث( مستكبران و ستمگران براي رسيدن به منافع)

 كنند.حقوقشان محروم مي 

 احترامي كردن به(  پدر و مادر و نيز غيبت كردن است.بي – ناراحت كردنبرند )ج( اعمالي كه تأثير نماز را از بين مي

 یابد.هاي بزرگ كاهش مياراده(انسان براي تصميم – توانگراید)گذرد و قواي انسان به سستي ميح( هرچه عمر مي

6 

 خواند.  یادرون انسان طغيان مي كند و انسان را به كناه فراميالف(نفس امّاره:  ميل سركشي كه در 

 كندهاي دنيایي زودگذر  طغيان ميها را براي رسيدن به لذتعامل دروني كه انسان

« آري » به هر چه غير خدایي است بحث تبرّي؛ و یك « نه » پایه و اساس اسالم است و مركب از یك «  «  الاِلهَ اِلّا اهلل » ب(

 خداي یگانه است بحث تولّي. به

7 
شوند؛ بيانگر كدام دیدگاه مردم در خوابند ، هنگامي كه بميرند، بيدار مي« اَلنّاس نيامٌ فَاِذا ماتُوا اِنتَبَهوا » حدیث نبوي)ص( 

 دیدگاه معتقدین به معاد  مرگ است؟

8 
و روز  –همراه بدكاران در معصيت خدا فرو مي رفتيم  –از محرومان دستگيري نمي كردیم  –ما در دنيا نماز نمي خواندیم 

 .رستاخيز را تكذیب مي كردیم

 ها براي رسيدن به آن هدف.و تحمل سختي –شكيبایي  –استواري بر هدف  9

 ميزان دقت و توجه ما –تداوم  11

 رساند.شود و توجه مردان نامحرم را به حداقل ميسبب حفظ هر چه بيشتر كرامت و منزلت زن مي –چون عالوه بر داشتن دو شرط حجاب زن  11

12 
كنيم . فرماید كه ما در هنگام مرگ نفس شما را به تمام و كمال دریافت ميبه معناي دریافت كامل است و خداوند مي

 روشن است كه این توفّي مربوط به بعد روحاني و غير مادي وجود انسان است.

13 

رود و در روح هر انساني رود ، اماجنبة باطني هرگز از بين نميبة ظاهري بعد از عمل از بين ميدو جنبة ظاهري و باطني كه جن

ماند بنابراین هر عملي كه ما در این زندگي دنيوي انجام مي دهيم، حقيقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به باقي مي

 بيند.  را در ميان باطن اعمال خود ميشود و انسان خود صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم مي

14 

 هاي پستپسندد كه بازیچة خواستهخواند. گویا روح بزرگ او نميزیرا همواره ندایي دروني او را به پاكي و پاكدامني فرا مي

نگاه نااهالن دور اي باشد كه گوهر زیباي وجودش  از و حقير ناپاكان  شود؛ از این رومي كوشد آراستگي او در جامعه به گونه 

 بماند و روح بلندش تحقير نشود.

15 

خير زیرا خداوند دستور حجاب رابراي حضور در اجتماع و مواجهه وي با نامحرمان قرار داده است  نه براي داخل خانه.  زیرا 

با كند  پس حجاب سبب حضوري مطمئن و همراه حجاب چگونگي پوشش زن را هنگام  حضور در اجتماع   مشخص مي

 امنيّت  داشته باشند و از نگاه نااهالني كه در جامعه حضور دارند ایمن باشند.
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