نام و نام خانوادگی.......................... :

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی  /تجربی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :دین و زندگی دهم

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :یوسف زندیه

تاریخ امتحان1398/10/07 :
ساعت امتحان  8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  60 . :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تفاوت انسان ها در رسیدن به اهداف با دیگر موجودات چیست؟
1

2

از مصرع شعر (( چون که صد آید نود هم پیش ماست )) در بحث رسیدن به اهداف در زندگی ،تحلیل و برداشتتان
2

را بنویسید؟

1

از سرمایه های انسان عقل و اختیار را توضیح دهید؟
2

3

ابعاد وجودی انسان را نام برده و مختصر توضیح دهید؟

2

4

عدم ترس خداپرستان از مرگ چه آثار و نتایجی دارد؟
5

6

2

پیامبران پس از ایمان به خدا چه موضوعی را مطرح کردند؟
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1

حکیم را تعریف کنید؟
1

7

برزخ به چه معناست و منظور از آن چیست؟
2

8

آثار ماتقدم و ماتاخر را با مثال توضیح دهید؟

2

9

حوادث مرحله اول قیامت را فقط نام ببرید؟
1

10

صفحه ی  2از2

جمع بارم 16 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی دهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبير :یوسف زندیه

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان1398/10/ 07 :
ساعت امتحان 8:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ در ً حالی که گیاهان به
1

صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت میکنند .مثال گندم به صورت طبیعی در جهت
رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به خوشه های ی با دهها دانه دانه حرکت میکند و یا نهال کوچک خرما در
مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش میرود 15.و 16
ین مصرع را بهصورت یک ضربالمثل در جایی که یک چیز ،جامع و دربردارنده چیزهای دیگر است ،استفاده میکنند .
هدفهای دیگر نیز هستند و رس یدن به آنها برخی هدفهای زندگی ،نیز اینگونهاند؛ یعنی دربردارنده برابر با دستیابی به

2

سایر اهداف نیز هست .به میزانی که اینگونه هدفها برتر و جامعتر باشند ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای
میدهند  .آدمهای زی رک و هوشمند هدفهای خود را بهگونهای انتخاب میکنند که به قول معروف »با معموال یک تیر
چند نشان بزنند20 «.

3

خداوند ،ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد .سپس راه عقل راه رستگاری را برگزینیم
و از رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایه شقاوت دوری کنیم29 .
انسان دارای دو بعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد ،دائم در حال تجزیه و تحلیل است و سرانجام فرسوده و متالشی

4

اما بعد روحانی و غیرجسمانی انسان ،تجزیه و تحلیل نمیپذیرد،و بعد از مرگ بدن ،باقی میماند و آگاهی و حیات خود را
از دست نمیدهد41.
از طرف دیگر ،همین عامل سبب میشود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسانترعالی آن برسد و آنگاه که

5

حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد ،و شود و شجاعت به مرحله فداکاری در راه خدا ضروری باشد ،انسانها به
استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی انسانها را هموار کنند؛ 43

6
7

آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و نسبت به آن هشدار داده ا ند .و آن را الزمه ایمان به خدا
دانسته اند53.
خداوند حکیم است و الزمه حکمت این است که که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث نباشد56.
قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ ،به نام »برزخ« خبر میدهد .برزخ در لغت به معنای فاصله و ُ حایل میان دو چیز

8

است .عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته است و آدمیان ،پس از مرگ وارد آن میشوند و تا قیامت
در آنجا میمانند و در صورتی که نیکوکار باشند ،از لذتهای آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند ،از رنجها و دردهای آن
متألم میگردند65.
همانگونه که قرآن کریم میفرماید ،دامنه برخی از اعمال ،محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ این اعمال بسته

9

می ّ شود )آثار ماتقدم(؛ اعمالی مانند نماز و روزه؛ اما پرونده بسیاری از مرگ ،پرونده اعمال حتی بعد از مرگ ما نیز
بازمیماند )آثار ّ ماتأخر(؛ بهعنوان مثال اگر کسی کتابی را به کسی یا کتابخانهای هدیه دهد ،یا مطلب مفیدی را به
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دیگران آموزش دهد ،تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران خوانده میشود و آموزشهای وی به دیگران منتقل میشود یا از
آن استفاده میشود ،در پرونده عمل او پاداش مینویسند و بر حسنات او میافزایند ،گرچه خود فرد از دنیا رفته باشد .در
مقابل ،کسی که راه و رسم نادرست و مخالف فرمان الهی را از خود برجای میگذارد ،تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در
فرد یا جامعه باقی است ،گناه در دفتر اعمال وی ثبت میشود و روز به روز بر عذاب وی افزوده میشود66.
10

1ــ شنیده شدن صدایی مهیب2 :ــ مرگ اهل آسمانها و زمین  3ــ تغییر در ساختار زمین و آسمانها 75
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