
 *دبیرستان هفت تیر1397*دی زمون دین و زندگی دهم عمومیپاسخنامه آ

 الف

 به حق -1

 وجدان-هشدار دهنده -سرزشنگر -2

 معیار سنجش -3

 برزخ -4

 ب

 نادرست -1

 درست -2

 درست -3

 درست -4

 ج

 آخرت سرای و کنند می استفاده زندگی مادی های بهره از هم خود اصلی هدف عنوان به خدا انتخاب با زیرک افراد -1

 .سازند می آباد نیز را خویش

 ها بدی به دهنده فرمان یعنی اماره نفس خواند، فرامی گناه به را وی و میکند طغیان انسان درون در که سرکشی میل -2

 .شود می نامیده

 امکان معاد -3

 می سوگند دروغ به مهلکه از خود نجات برای که جایی تا آورند می روی خود ناشایست اعمال انکار به) بدکاران برخی -4

 (اند نداده انجام اعمالی چنین که خورند

 بر حسب فضیلتهایش -5

 .کنند می آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و اند مرگ یاد به فراوان که آنان -6

 د

 ج -1

 د -2

 ج -3

 ج -4

 س

 شاهدان و گواهان -دادن نامه اعمال -برپایی دادگاه عدل الهی -کنار رفتن پرده از حقایق عالم -زنده شدن مردگان -1



 قلبی باور و ایمان به داشتن قبول این اما دارند، قبول را معاد که نیز را کسانی گریبان پیامدها، و آثار این البته -خیر -2

 یاد از و دهند می قرار خود هدف و معبود را دنیا ها، هوس در رفتن فرو دلیل به افراد این. گیرد می است، نشده تبدیل

 .ندارد معاد منکران با تفاوتی که است ای گونه به آنان رفتار و زندگی رو، این از و شوند می غافل آخرت

 به گیاهان که حالی در بردارد؛ گام آن سوی به و کند انتخاب را آن و بشناسد را خود خلقت از هدف باید خود انسان( الف -3

 گیاهان و حیوانات برخالف انسان( ب. کنند می حرکت خود هدف سوی به غریزی صورت به حیوانات و طبیعی صورت

 ای روحیه دارای انسان( ج. است معنوی و مادی استعدادهای از فراوان ای مجموعه دارند، مادی محدود استعدادهای که

 این. گردد می افزون روز به روز بلکه شود، نمی کم تنها نه هایش خواسته به دستیابی در او عطش و است طلب نهایت بی

. نشدنی تمام و ناپذیر پایان هایی هدف است؛ هدف انتخاب حال در همواره خود زندگی در طلب، نهایت بی انسان

 می متوقف رسند، می کمال و رشد از سرحدّی به که هنگامی و دارند محدودی های هدف گیاهان و حیوانات که درحالی

 مورد(2).است یافته پایان راهشان گویی که چنان شوند؛

 ؛)ماتقدم آثار( شود می بسته اعمال این پرونده مرگ، با و است انسان زندگی دوران به محدود اعمال، از برخی دامنه -4

مانند تاسیس  ؛)تأخر ما آثار( ماند می باز نیز ما حیات از بعد حتی اعمال از بسیاری پرونده اما روزه؛ و نماز مانند اعمالی

 کتابخانه، بیمارستان، رسوم و تفکر غلط و منفی و ....

 نیک کارهای که افرادی بسیار چه نمونه، عنوان به. رسند نمی خود اعمال تمام کیفر یا پاداش به همه عالم این در) الف -5

 جنایت هیچ از خود عمر دوران در که کسانی بسیار چه نیز و اند کرده خدمت ها انسان از زیادی جمع به و دارند فراوانی

) ب. بندند می فرو جهان از چشم برسند، خود اعمال سزای یا و پاداش به آنکه از قبل اما کنند، نمی فروگذار خیانتی و

 مانند اعمال، از بسیاری پاداش توان می چگونه نمونه، عنوان به. ندارد را ها انسان کامل پاداش و جزا ظرفیت جهان این

 یا و داشته روا ستم نفر هزاران به که را کسی جهان این در توان می چگونه یا و داد؟ دنیا این در را خدا راه در شهادت

 داد؟ کیفر است، کرده عام قتل را نفر صدها

. است داده قرار او وجود در را آنها از مندی بهره توانایی و آفریده انسان برای است، زمین و ها آسمان در آنچه خداوند -6

 .است شده قائل ای ویژه جایگاه هستی نظام در انسان برای و داشته گرامی را انسان متعال خداوند دهد می نشان اینها

 هیچ ولی باشند هم کنار در مکان یک در نفر دو بسا چه. نیست ظاهری و مکانی نزدیکی خداوند، به تقرب و نزدیکی البته -7

 دوری نوع بدترین هم او از دوری که طور همان است، حقیقی نزدیکی یک خدا به نزدیکی. نکنند احساس هم به نزدیکی

 خدا به کنند کسب را ها خوبی و ها زیبایی که میزانی به ها انسان و هاست خوبی و ها زیبایی سرچشمه خدا. است

 .شوند می تر نزدیک

 ص

 گفتند کافران -1

 .کند می نابود روزگار گذشت فقط را ما و -2

( گروهی) و میریم می( ما از گروهی) همواره نیست ما دنیایی حیات و زندگی همین جز حیاتی و زندگی: گفتند( کافران) -3

 و ظن. فقط بلکه گویند نمی علم روی از را سخن این البته. کند می نابود روزگار گذشت فقط را ما و شویم می زنده

  است آنان خیال

 


