
 .…ی دهم* نیمسال اول *دبیرستانپاسخنامه دین و زندگ

 الف

 هدفهای اخروی -1

 شناخت انسان -2

 برزخ -3

 امامان و پیامبران -4

 توحید و یکتا پرستی -5

 محدود به دنیا -6

 ب

 غلط -1

 درست -2

 درست -3

 غلط -4

 ج

 Aشیطان  -1

 B.است بوده گذرا و کوتاه خوابی همچون دنیوی زندگی -2

 Cفرشتگان الهی -3

 د

 .توست درون در که است نفسی همان تو، دشمن ترین دشمن -1

 فکر توانند نمی که دیگر گروهی اما. داشت نخواهد ها آلودگی گرداب در رفتن فرو جز عاقبتی شیوه، این که است روشن -2

 ناامیدی و یأس به نتیجه در شود؛ می ارزش بی برایشان نیز چندروزه زندگی همین برانند، بیرون خود ذهن از را مرگ

 دهند می دست از را زندگی نشاط و شادابی و شوند می دچار

 .دارد انسان اندیشۀ و نگاه نوع در ریشه -3

 کند می معرفی خدا قدرت نشناختن را معاد انکار های انگیزه از یکی قرآن -4

 .شوند می تبدیل دیگر زمینی و آسمانها به زمین و آسمانها که است عمیق و گسترده چنان تغییرات -5

 می دریافت کمال و تمام طور به را آن یعنی. کنند می توفی اوست روح همان که را انسان وجود حقیقت فرشتگان، -6

 .نمایند

 س

 ب -1



 ج -2

 ب -3

 د -4

 ص

 و انسان تن و جسم برای غروبی را آن بلکه پندارند؛ نمی زندگی دفتر بخش پایان را مرگ آنان پیروان و الهی پیامبران -1

 به) دنیا( هستی ٔ  مرحله یک از را آدمی که آورند می حساب به پلی یا دانند می انسان روح برای تر درخشان طلوعی

 .کند می منتقل) آخرت( باالتر هستیِ

 به تا داد، قرار ما وجود در را آن از بیزاری و زشتی و بدی شناخت و آن به گرایش و نیکی و خیر شناخت متعال، خدای -2

 را عدالت و نفس عزت صداقت، چون فضائلی ما همه که روست این از. بپرهیزیم زشتی و گناه از و روآوریم نیکی و خیر

 .بیزاریم ظلم و ریا نفس، حقارت دورویی، از و داریم دوست

 خداوند اگر. نباشد عبث و بیهوده او کارهای از کاری هیچ که است این خدا حکمت ٔ  الزمه و است حکیم خداوند -3

 خارج عالم در نیز را نیازها و تمایالت آن به پاسخگویی امکانات داده، قرار انسان درون در را هایی گرایش و تمایالت

 و بقا به گرایش که آفریده ای گونه به را انسان خداوند که یبینیم م کنیم، توجه آدمی وجود به اگر حال است قرارداده

 بنابراین نیست؛ ها خواسته گونه این گوی پاسخ نها انسا محدود عمر و دنیا اما است گریزان نابودی از و دارد جاودانگی

 .برسد هایش خواسته به انسان که باشد دیگری جای باید

 به که است عمل از گزارشی تنها دنیا، این های نامه. دارد اساسی تفاوتی دنیا در شده ثبت های نامه با انسان عمل نامه -4

 بر در را آن باطن و حقیقت و عمل خود که است ای گونه به انسان عمل نامه اما است؛ درآمده نوشته و کلمات صورت

 .بیند می را خود اعمال عین انسان و شوند می حاضر قیامت در انسان اعمال تمام رو، این از. دارد

 بتواند بهتر کنیم، می انتخاب که را هدفی اگر او طلبی نهایت بی و انسان استعدادهای بودن متنوع ویژگی دو به توجه با -5

 همه که است هدفی آن ما اصلی هدف برترین بنابراین. است تر کامل هدف، آن باشد، ویژگی دو این پاسخگوی

 .نشود متوقف جایی در و دربرگیرد را ما متنوع استعدادهای

 ؛)ماتقدم آثار( شود می بسته اعمال این پرونده مرگ، با و است انسان زندگی دوران به محدود اعمال، از برخی دامنه -6

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

 غلط تفکر و رسم یا بیمارستان مدرسه، کتابخانه،

 ط

 را متقین آیا داد؟ خواهیم قرار یکسان زمین در مفسدان با اند داده انجام شایسته کارهای و آورده ایمان که را آنها ما آیا -1

 داد؟ خواهیم قرار بدکاران و ناپاکان مانند

 آن ضرورت و الهی عدل الزمه معاد -2

 

 


