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 ( 2 )  پیام آیات و احادیث

پيام (  83و  83/دخان)« مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ * لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا ا»ةبا توجه به آیالف( 

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

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

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

السالم، در این م صادق عليهدهيد: الف(آیه به كدام راه افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟        ب( اما پاسخ(86/عمران

 رابطه چه فرمودند؟

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

 .حجاب اشاره دارد؟ )فلسفه( به كدام فایده ه آی پاسخ دهيد: (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 پيدایش نخستين انسان  الف(

 رعایت شرط غصبي نبودن لباس و مكان نماز گزار -5                               ناي عالم براساس عدلب( ب 

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

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

 استدالل ضرورت معاد  -9ث(عدم تمایل به كسب درآمد از راه حرام             

 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 عظيم و ارزشمندي هایش هماهنگي دارد؛ انسان سرمایهمایهو سر هاهدف و مسير حركت هر كس  با توانایي الف(

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

مي  پيروي« دفع خطر احتمالي الزم است» انسان در مواردي كه احتمال خطر یا خسارتي در كار باشد از قانون عقلي   (ب

  / غلط () صحيح . كند 

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

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

 . مي دارندنمي سپارند و با قدرت به سوي هدف قدم بر آناني كه عزم قوي دارند، سرنوشت خود را به دست حوادث( ت

 (/ غلطحصحي)

 (/ غلطصحيح) ( تأثير نماز به تداوم، ميزان دقت و توجه خداوند به ما بستگي دارد.ث
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  6 نام درس: دین و زندگي

 نام دبير: 

 امتحان :  تاریخ

 ساعت امتحان: 

 دقيقه 79مدت امتحان:  

 جمهوری اسالمی اریان

 

   سال تحصيلي  نوبت  دوم   يپایانآزمون 

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

  

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

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

 صفحه 5 تعداد صفحه سؤال:

 

پایه و رشته :



     نمره 66جمع بارم :                                       .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد 

4 

  .كنید تكمیل عبارات زیر را با كلمات مناسب
كه  ا را به ضورت بي پایان مي خواهد، شایسته استهاگر روح انسان بي نهایت طلب است و خوبي الف

  او را هدف نهایي خود انتخاب كند. تنها.......................
 شوند.باري از گناه با آن مواجه ميبينند و با كولهمرگ براي كساني ناگوار است كه زندگي را ............................مي (ب

 رود و ...........................عالم آشكار مي شود.ها كنار ميحقيقت از جانب خداوند، پردهبا تابيدن نور  در قيامت، (پ
طلب بخشش كنيمو با تصميم ایم، خود را سرزنش كرده و از خدا ( بعد از محاسبه، اگر معلوم شود كه سستي ورزیدهت

 با .................... عهد بسته و وارد عمل شویم. دوباره 
هاي او را انجام دهد، ............................. او را در به دستورات كسي احترام بگذارد و فرمان( به ميزاني كه انسان ث

 است.كند بخصوص وقتي این دستورها از جانب خدا باشد كه بهتر و مفيدتر ما را راهنمایي كردهوجودش بيشتر مي

59/0 

59/0 

59/0 

59/0 

59/0 
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 .یح را تشخیص دهید و زیر آن خط بكشیدواژگان صح

 شود؛ اما بسياري آثار و نتایج برخي از اعمال، محدود به دوران زندگي انسان است و با مرگ،پروندة این اعمال بسته مي( الف

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

 مي نامند.

 حضور شاهدان و گواهان( در قيامت است. -( بيانگر ) دادگاه عدل الهي  66تا  60انفطار/«)كِرَامًا كَاتِبِينَ *وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ »( ب

 آن هماهنگ كنند و با  ها آن را تغيير دهند بلكه باید خود را با( گاهي پاداش و كيفر محصول خود عمل است و انسانپ

 آگاهي كامل از آن( برنامة زندگي خود را تنظيم و سعادت خویش را تأمين كنند.  –) توكل بر خدا 

 .ها را زیر پا مي گذارند و آنان را از حقوقشان محروم مي كنندملّي( خود حقوق ملت –مستكبران و ستمگران براي رسيدن به منافع)دنيایي ( ت

 پدر و مادر و نيز غيبت كردن است.احترامي كردن به(  بي –برند )ناراحت كردن ير نماز را از بين مي( اعمالي كه تأثث
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  زیر را تعریف كنید. اصطالحات 

  :(نفس امّارهالف

   «اِلّا اهلل  الاِلهَ» ب(

   تبرّج (پ

 9/0 

79/0 

79/0 

  ( 22/2)به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهید *

 9/0  شوند؛ بيانگر كدام دیدگاه مرگ است؟مردم در خوابند ، هنگامي كه بميرند، بيدار مي« اَلنّاس نيامٌ فَاِذا ماتُوا اِنتَبَهوا » حدیث نبوي)ص(  7

 9/0  دوزخيان با بلند كردن نالة حسرت خود،به چه چيز اعتراف مي كنند؟ 3

  ؟آثار عزم قوي در رسيدن به هدف چيست 3
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 79/0 الویت دارد؟  «چادر»چرا حجاب  60
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 6  شود؟ در قيامت آشكار مي عمل چند جنبه دارد و توضيح دهيد ، كدام جنبة و چگونه 65
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( پيام آیه را  83و  83)دخان/« مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ * وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ »الف( با توجه به آیة

اي به این جهان گام نهاده و به جهان آفرینش بي هدف نيست و هر موجودي بر اساس برنامة حساب شده»تكميل كنيد:     

    1درس «. اي در حركت استسوي هدف حكيمانه

(پاسخ 81آل عمران/«)بُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِ»ب(با توجه به آیة

 انساني                 11ریاضي و تجربي و   و   3دهيد: درس 

 الف(آیه به كدام راه افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟ پيروي از خدا  

 السالم، در این رابطه چه فرمودند؟ كسي كه از فرمان خدا سرپيچي كند او را دوست ندارد.ام صادق عليهب( ام  

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

 انساني 11ریاضي... .   11( پاسخ دهيد: آیه به كدام فایده )فلسفه( حجاب اشاره دارد؟ درس93)احزاب/« یُؤْذَیْنَ 

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

2 

 انسا ني(                  11و  9ریاضي و  11و 1(درس 9/1ارتباط:  رابطة هر یك از عبارات ستون سمت راست با ستون سمت چپ كشف كنيد. )

 توجه به عظمت خدا در ركوع و سجود       -1(              8الف( اشاره به پيدایش نخستين انسان  )

 رعایت شرط غصبي نبودن لباس و مكان نماز گزار -1(                              9ب( بناي عالم براساس عدل ) 

 استدالل امكان معاد -8(                       1پ( دل نبستن به راه هاي انحرافي )

 «   ضراط المستقيماهدنا ال»صادقانه گفتن  -1(        1ت( عدم خضوع و خشوع در مقابل مستكبران )

 استدالل ضرورت معاد  -9(            1ث(عدم تمایل به كسب درآمد از راه حرام )

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

3 

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

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

پيروي مي « دفع خطر احتمالي الزم است» ب(  انسان در مواردي كه احتمال خطر یا خسارتي در كار باشد از قانون عقلي 

  / غلط ( صحيحكند . ) 

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

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

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

 (غلطث( تأثير نماز به تداوم، ميزان دقت و توجه خداوند به ما بستگي دارد. )صحيح/ 
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 ها را به صورت بي پایان مي خواهد، شایسته است كه تنها   خدا و بنگي الف اگر روح انسان بي نهایت طلب است و خوبي

 او را هدف نهایي خود انتخاب كند.  

 شوند.باري از گناه با آن مواجه ميبينند و با كولهب( مرگ براي كساني ناگوار است كه زندگي را محدود به دنيا  مي

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

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

 دوباره با خداي خود عهد بسته و وارد عمل شویم.

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

 است.كند بخصوص وقتي این دستورها از جانب خدا باشد كه بهتر و مفيدتر ما را راهنمایي كردهر ميبيشت

 

 سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 دین و زندگينام درس: 

  نام دبیر:

:امتحانتاریخ 

 ساعت امتحان:

 دقیقه 55 :امتحانمدت 
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 شود؛ اما بسياري الف( آثار و نتایج برخي از اعمال، محدود به دوران زندگي انسان است و با مرگ،پروندة این اعمال بسته مي

ماتأخّر و   -پروندةآن همچنان گشوده است كه به ترتيب آثار )ماتقدّم و ماتأخّر ماند از اعمالي كه بعد از حيات ما باقي مي

 ماتقدّم( مي نامند.

حضور شاهدان و گواهان( در قيامت  -( بيانگر ) دادگاه عدل الهي  11تا  11انفطار/«)كِرَامًا كَاتِبِينَ *وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ »ب( 

 است.

ها نمي توانند آن را تغيير دهند بلكه باید خود را با آن هماهنگ حصول خود عمل است و انسانپ( گاهي پاداش و كيفر م

 آگاهي كامل از آن( برنامة زندگي خود را تنظيم و سعادت خویش را تأمين كنند.  –كنند و با ) توكل بر خدا 

ا را زیر پا مي گذارند و آنان را از هملّي( خود حقوق ملت –ت( مستكبران و ستمگران براي رسيدن به منافع)دنيایي 

 حقوقشان محروم مي كنند.

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

6 

 خواند.  یاالف(نفس امّاره:ميل سركشي كه در درون انسان طغيان مي كند و انسان را به كناه فرامي

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

به « 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.

روي كرده و اي كه زیادهدر اراستگي و  و ابراز وجود )مقبوليت( ، دچار تندروي مي شوند به گونهها پ( تبرّج ، برخي انسان

 شوند به این حالت قرآن تبرّج مي نامند.  دچار خودنمایي مي

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

 مرگ است؟ دیدگاه معتقدین به معاد

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  –آثار عزم قوي در رسيدن به هدف چيست؟ استواري بر هدف  9

11 

سبب حفظ هر چه بيشتر كرامت و منزلت زن  –الویت دارد؟چون عالوه بر داشتن دو شرط حجاب زن   «چادر»چرا حجاب 

 رساند.شود و توجه مردان نامحرم را به حداقل ميمي

11 

 در قران كریم چيست و براي اشاره به كدام بعد از وجود انسان است؟)اندیشه و تحقيق( « توفي»منظور از كلمة

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

 ي وجود انسان است. است كه این توفّي مربوط به بعد روحاني و غير ماد
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رود و در روح هر رود ، اماجنبة باطني هرگز از بين نميدو جنبة ظاهري و باطني كه جنبة ظاهري بعد از عمل از بين مي

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

 بيند.شود و انسان خود را در ميان باطن اعمال خود ميزیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم مي به صورت زشت یا
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 هاي پستپسندد كه بازیچة خواستهخواند. گویا روح بزرگ او نميزیرا همواره ندایي دروني او را به پاكي و پاكدامني فرا مي

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

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

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

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


