
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دین و زندگی جامع دهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 20 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

1  اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند برسد، چنانچه کاري که روزه را باطل می کند انجام نداده و یا
انجام داده باشد، به ترتیب مشمول کدام حکم فقهی است؟

بهتر است آن روز را روزه بگیرد - قضا و کفارة روزة آن روز بر او واجب است. بهتر است آن روز را روزه بگیرد - فقط قضاي روزه آن روز بر او واجب است.

باید آن روز را روزه بگیرد - فقط قضاي روزه آن روز بر او واجب است.  باید آن روز را روزه بگیرد - قضا و کفارة روزة آن روز بر او واجب است.

اگر کسی به شهري برود که راه رفت آن بیش از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) باشد، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟  2

بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد.

باید نماز را شکسته بخواند و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر کمتر از ده روز بماند نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر مجموع مسافت رفت و برگشت او  فرسخ باشد، نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.
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4

با توجه به روایت نبوي هر کس سنت و روش نیکی را درجامعه جاري سازد و مردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند، کدام پاداش را دریافت  3
می کند؟

مردمی که به آن سنت عمل می کنند، بخشی از ثواب خود را به آن فرد هدیه خواهند کرد.

ثواب آن اعمال را به حساب آن شخص می گذارند، بدون آن که از اجر انجام دهنده آن کم کنند.

شخصی که آن سنت را جاري ساخته اصل ثواب و مابقی از ثمرات و آثار آن استفاده خواهند کرد.

ثواب آن اعمال میان تمام افرادي که آن سنت را انجام داده اند تقسیم می شود، هر چند مرده باشند.

زندگی دنیا بدون سراي آخرت که زندگی واقعی است، چگونه خواهد بود و پیامبر اکرم(ص) باهوش ترین مؤمنان را چه کسانی معرفی می کنند؟  4

تالش بیهوده - مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند.

لهو و لعب - مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند.

تالش بیهوده - فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

لهو و لعب - فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

اگر کسی که روزه است، پیش از ظهر مسافرت کند، وظیفه او نسبت به روزه اش چیست؟  5

اگر نیت روزه کرده باید روزه اش را تمام  کند و درغیر این صورت باید افطار نماید.

اگر تا ظهر عملی  که روزه را باطل کند انجام ندهد، باید روزه اش را کامل نماید.

باید تا وقتی که  فرسخ رفت و  فرسخ برگشت دارد، روزه اش را نگه دارد.

باید تا حد ترّخص روزه اش را نگه دارد و می تواند پس از آن افطار نماید.

44

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ «َأم نَجَعُل الُمتَِّقیَن َکالُفجَّار» و ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «و َاُهللا الِّذي َأرَسَل الّریاَح َفُتِثیُر َسَحابًا َفُسقَناُه إلَی بََلٍد مَِّیٍت َفأحَییَنا بِِه  6
االرَض بَعَد مؤِتها َکذلَِک النُُّشوُر» به ترتیب .................. و .................. برپایی رستاخیز، مفهوم می گردد که «عادالنه بودن نظام آفرینش»، پیام آیۀ شریفۀ

.................. است. (با تغییر)

ضرورت - امکان - دوم امکان - ضرورت - دوم ضرورت - امکان - نخست   امکان - ضرورت - نخست 
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انسان ها در مقابل پاداش و کیفري که محصول طبیعی خود عمل است چه وظیفه اي دارند؟ (با تغییر)  7

باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت خویش را تأمین کنند.

با افزایش دانش آن را تغییر دهند و سعادت خویش را تأمین نمایند.

هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهی از آن استفاده کنند.

آن را بپذیرند و در هنگامی که غیر عادالنه باشد با وضع قوانین آن را کنترل نمایند.

امکان معاد جسمانی در پرتو  .................. ، ..................  و  ..................  است و ترجمۀ آیۀ شریفۀ،  .................. بیانگر امر نخستین می باشد.  8

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم.

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - ماجراي ُعَزیر نبی علیه السالم.

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟

مصداق کامل تمرین پایداري در برابر خواهش هاي دل .................. است که پیام آیۀ شریفۀ .................. ُمبیّن است که ثمره اش دست یابی به  9
.................. می باشد.

یاُم َکَما ُکِتَب َعَلی الَِّذیَن ِمن َقبِلُکم لعّلکم تتَّقون» - تقوا روزه - «یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ

یاُم َکَما ُکِتَب َعَلی الَِّذیَن ِمن َقبِلُکم لعّلکم تتَّقون» - تقوا نماز - «یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ

َالَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاء َو اْلُمنَکِر» - دوري از گناه نماز - «ِإنَّ الصَّ

یاد خدا -  «َو لَِذْکُر اِهللا َأْکَبُر َو اُهللا َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن» - دوري از گناه 

دیدگاه انسان «عفیف» در آراستگی چیست؟ (با تغییر)  10

خود را بزرگ تر از آن می یابد که محدود به ارزش هاي خاص براي احترام دیگران باشد.

خود را شامل روزي هاي پاك که براي انسان هاي پاك و پاکیزه آفریده شده است می داند.

خود را با ارزش تر از آن می داند که بخواهد خود را در حّد ابزاري براي هو سرانی دیگران پایین آورد.

با توجه به اینکه دل باید پاك باشد و ظاهر چندان اهمیتی ندارد به اصالح باطن خویش می پردازد.

قرآن کریم خطاب به چه کسانی می فرماید:  « َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها  َوِمن َوَراِئِهم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن» ؟ (با تغییر)  11

با اینکه مسلمان بودند اما در صفوف کفار قرار گرفتند و با مسلمین جنگیدند. افراد بدکار و شقی که پس از مرگ درخواست بازگشت به دنیا را دارند.

فرمان خداوند را اجرا نکردند و به خود و خانواده شان ستم روا داشتند. در محیط آلوده قرار گرفتند و از همراهی با کافران احساس ناراحتی نکردند.

فرشتگان قبض روح، جان کسانی را گرفتند در حالی که .................. کرده بودند. به آن ها گفتند: شما در چه حالی بودید؟ گفتند: .................. (با  12
تغییر)

ظالمان به آن ها ستم -  «ما در زمین تحت ستم بودیم»  به خویشتن ستم -  «ما در زمین تحت ستم بودیم» 

ظالمان به آن ها ستم -  «ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم»  به خویشتن ستم -  «ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم» 

در حدیق شریف  «ما احّب اهللا من عصاه» کدام مفهوم دریافت می شود؟  13

اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستورانش پیروي کند.

آن کسی که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضدخدایی است، مقابله می نماید.

عاشقان خدا، زندگی خود را در محبت با او سپري می کنند و پرچم دار مبارزه با شرك هستند.

وقتی محبت خداوند در دلی خانه کرد، در آن دل محبت غیر خداوند رنگ و نشانی نخواهد داشت.

خداوند متعال در مورد کدام موضوع می فرماید:  «َو َمن َأصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیثًا» (با تغییر)  14

ماَء و اَألرَض و ما بیَنُهما العبین»  «َأ َفَحِسبُتم َأنَّما َخَلقناُکم َعَبثًا و أنَُّکم ِإلیَنا ال ُترَجعون»   «َو ما َخَلقَنا السَّ

الِحاِت َکالُمفسدیَن فِی األرِض»   «اُهللا ال إله ِإالَّ َهو لََیجَمَعنَُّکم ِإلی یوَم القیامِۀ ال ریَب فیه»  «َأم نَجَعُل الَّذیَن آَمنوا و َعِمُلوا الصَّ
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در کدام یک از سفره هاي پنج روزه زیر، مسافر باید نمازش را تمام بخواند؟  15

رفت او کمتر از  فرسخ و برگشت کمتر از  فرسخ نباشد. مسافت رفت او  فرسخ و مسافت برگشت  فرسخ باشد.

مسافت رفت و برگشت او هر کدام کمتر از  فرسخ و بیشتر از  فرسخ نباشد. رفت و برگشت او جمعًا  فرسخ و رفت او بیش از نیمی از آن باشد.

3848

848

بیِت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟  16
 یا آن که بر آرد گل، صد نرگِس تر سازد»  «اي باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو

برخی با خوبی ها و زیبایی هاي درون خود به دنبال هدف می گردند. انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است.

افرادي هستند که به حیات دنیوي راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند. برخی از هدف ها به گونه اي هستند که هدف هاي دیگر را نیز در بردارند.

کدام عبارت، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت مفهوم کدام آیه را تبیین و تأکید می نماید؟  17

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

 «ِ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

 «ِ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ

پیامد این تفکر که «برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند، اما در زندگی خود به گونه اي عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش  18
ندارند.» کدام مورد است؟

به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند.

با اینکه این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، اما به لطف و رحمت الهی امیدوارند.

در دنیا با شور و نشاط هستند و انگیزة فعالیت و کار دارند، اما در عمل با منکران معاد تفاوت دارند.

زندگی چند روزة دنیا برایشان بی ارزش می شود و به انواع بیماري هاي روحی دچار می شوند.

کدام مورد، چگونگی رابطۀ عمل با پاداش و کیفر را بیان می کند؟  19

در رابطۀ قرار دادي، عدالت برقرار می گردد و تناسب میان جرم و کیفر برقرار است.

در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده می شود.

در رابطۀ تجسم عمل، آنچه انسان با خود به قیامت می برد، ظاهر و باطن اعمال با هم است.

آنجا که پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند.

سرنوشت ابدي انسان ها بر چه اساسی تعیین می شود و براي دستیابی به موفقیت در این مسیر، به ترتیب چه اقداماتی الزم است؟  20

اهداف انتخاب شده - توکل و عزم رفتار انسان ها در دنیا - توکل و عزم

اهداف انتخاب شده - مراقبت و محاسبه رفتار انسان ها در دنیا - مراقبت و محاسبه
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اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش، یا به جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند برسد، باید آن روز را روزه بگیرد و فقط قضاي روزه آن روز بر او واجب است.  1

) چنانچه کاري که روزه را باطل می کند انجام نداده: باید آن روز را روزه بگیرد. 

) اگر کاري که روزه را باطل می کند انجام داده: فقط قضاي روزه  آن روز بر او واجب است.

اگر مسافت رفتن او کمتر از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) و مجموع رفت و برگشت او کمتراز  فرسخ نباشد باید نمازش را شکسته بخواند و نباید  2
روزه بگیرد. لذا بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد، چون در سوال فقط راه رفت را مطرح کرده است.

رسول خدا(ص) می فرماید: «هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند ثواب آن اعمال را به حساب  3
این شخص می  گذارند، بدون این که از اجر انجام دهنده  آن کم کنند...»

مطابق با دیدگاه قرآن کریم زندگی در دنیا بدون توجه به آخرت « لهو و لعب» است و بنا به فرموده ي رسول اکرم(ص) باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که  4

( فراوان به یاد مرگ هستند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند. (درس  سال دوم صفحه هاي  و  و 

کسی که روزه است و پیش از ظهر مسافرت می کند، با رسیدن به حد ترّخص می تواند روزه اش را افطار کند؛ ولی تا قبل از رسیدن باید روزه اش را نگه دارد.  5

، ص: «...ام نجعل الُمّتقین کالُفّجار؛ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد»  ضرورت معاد در پرتو عدل الهی. 6  آیۀ شریفۀ 

 ترجمۀ آیۀ شریفۀ «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن

قیامت نیز همین گونه است»  امکان معاد جسمانی در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن برنامۀ  7
زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند.

 8

یاُم َکَما ُکِتَب َعَلی الَِّذَن ِمن َقبِلُکم لعّلکم تتَّقون» رزه مصداق کامل ترین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است. از آنجا که یکی «یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ  9
از مصادیق صبر روزه است، آیۀ شریفۀ ُمبیّن آن است. با توجه به عبارت قرآنی «لعلّکم تتَّقون» ثمره و نتیجۀ روزه، دست یابی به تقوا می باشد.

 10
یک انسان عفیف، از مقبولیت نزد همساالن و جامعه گریزان نیست؛ اما خود را با ارزش تر از آن می داند که بخواهد این مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهري به دست بیاورد و خود را در حّد ابزاري

براي هو سرانی دیگران پایین آورد.

آیه مذکور در صورت سؤال پاسخ خداوند به افراد بدکار و شقی است که پس از مواجهه با مرگ، درخواست بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح دارند.  11

قبض روح و گرفتن جان، همان توفّی است. طبق آیۀ « ِإنَّ الَِّذیَن َتَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَکُۀ » کسانی که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که به خویشتن ستم کرده اند، به  12
آن ها گفتند: «شما در چه حالی بودید؟»؛ گفتند « ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم.»

امام صادق (ع) در خصوص لزوم پیروي از خداوند که یکی از ثمرات محبت به خداست فرمود:   «ما َاَحبَّ اَهللا من عصاُه:  کسی که خدا را نافرمانی کند، او را دوست  13
ندارد.»

»: بیانگر بیزاري از دشمنان خدا می باشد. دلیل رد گزینۀ «

»: این مورد به مبارزه با دشمنان خدا اشاره دارد. دلیل رد گزینۀ «

»: بیانگر دوستی با دوستان خدا می باشد. دلیل رد گزینۀ «

ِ َحِدیًثا»  مورد تأکید واقع شده ُ َال ِإَل?َه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى? َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ صادق بودن خداوند در سخن، در مورد قطعیت معاد در آیۀ   «اهللاَّ  14
است.

شرط اول مسافري که باید نمازش را شکسته بخواند، این است که مسافت رفت او بیش از  فرسخ باشد و مجموعه رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد.  15

بنابراین کسی که مسافت رفت او  فرسخ است، باید نماز و روزه اش را کامل انجام دهد.

رد گزینۀ 2: کسی که رفت او کمتر از  فرسخ نباشد، یعنی رفت او  فرسخ یا بیشتر است و چون بازگشت او کمتر از  فرسخ نیست، پس رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ می شود و مسافر
بوده و نمارش شکسته است.

: کسی که رفت و برگشت او جمعًا  فرسخ باشد و رفت او بیش از نیمی از آن (یعنی بیش از  فرسخ است)، مسافر محسوب می شود و نمازش شکسته است. رد گزینۀ 

: کسی که هر کدام از مسافت هاي رفت و برگشت او کمتر از  فرسخ نباشد، یعنی مسافت رفت او بیش از  فرسخ بوده و مجموعۀ رفت و برگشت او بیش از  فرسخ است، پس رد گزینۀ 
مسافر محسوب شده  نمازش شکسته است.

یا آن که برآرد گل، صد نرگِس تر سازد :  اولویت بندي اهداف و اینکه برخی هدف ها جامع تر از بقیه اند.  16

حدیث: «ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاه»  بیانگر رابطۀ نافرمانی خداوند و دوستی با او «َفاتَِّبُعوِنی»  مفهوم فرمانبرداري از خدا  17
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