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خالصه  درس  اول    دین و زندگی  )1(  ) پایه دهم (

 درس اول : هدف زندگی

     حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آن هاست . 

           در جهان آفرینش هر موجودی براساس برنامه حساب شده ای به جهان گام نهاده است .

     در چگونگی رسیدن به هدف ، میان انسان و موجودات دیگر ) حیوانات و گیاهان ( تفاوت هایی وجود دارد .

          اولین تفاوت آن است که انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند ، در حالی که گیاهان به طور 

          طبیعی و حیوانات  به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند . 

        دومین تفاوت آن است که انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند دارای مجموعه ای فراوان از 

          استعدادهای مادی و معنوی است.

          سومین تفاوت آن است که انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد . در 

             حالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند .

      منشاء اختالف  در هدف ها ، بینش و نگرش  خاص انسان ها در رسیدن به هدف است . پس این اختالف در هدف ها ریشه در 

         نوع نگاه و اندیشه انسان دارد.

       برای اینکه بتوانیم با نگاهی درست هدف های خود را انتخاب کنیم نیازمند معیار و مالک هستیم ، معیاری که بتوانیم به 

         وسیله آن هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان  را مشخص کنیم.

          هدف های زندگی به دو دسته اصلی ) پایان ناپذیر ( مثل خیرخواهی نسبت به دیگران و هدف های فرعی ) پایان پذیر ( مثل 

          مال  و ثروت تقسیم می شوند. 

          هدف های اصلی و فرعی هر دو خوبند و برای زندگی انسان ضروری هستند .

      سرچشمه همه کماالت و زیبایی ها خداوند است که خالق همه کماالت و زیبایی هاست . پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است.

    برخی هدف های زندگی در بردارنده هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن به آن ها برابر دستیابی به سایر اهداف نیز هست.

     به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند ، هدف های بیشتری را درون خود جای می دهند.

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

         پاسخگوی این دو ویژگی باشد آن هدف کامل تر است.

     اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد؛ شایسته است تنها تقرب و نزدیکی به خدای 

         بزرگ مقصد نهایی او باشد.

     انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند به خدا نزدیک تر می شوند.

     آدم های زیرک و هوشمند هدف های خودرابه گونه ای انتخاب می کنند که با یک تیر چند نشان بزنند.

       افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آنجا که تمام کارهای 

          دنیایی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند سرای آخرت خود را آباد می کنند.

    رسیدن به برترین هدف ، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی انسان است ، همت بزرگ و اراده محکم می طلبد .
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درس   :  دین و زندگی   )1(

رشته   :  علوم انسانی

تاریخ امتحان : 98/3
مدت امتحان : 75 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي دهم
دبیرستان یاس نبی )س( ) خرداد 98(

آزمون شماره

4
الف( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید :

1- آیه شریفه روبه رو را ترجمه كنید : } إَِنّ الَِّذیَن یَْأُكُلوَن أَْمواَل الَْیتامی  ُظْلمًا إِنَّما یَْأُكُلوَن ِفي بُُطونِِهْم ناراً{

2- با توجه به فرمایش حضرت علی )ع( : » َمن حاَسَب نفَسُه وَقَف علی ُعیوبِِه، و أحاَط بُذنوبِِه « محاسبه نفس سبب چه چیزی

     می شود ؟

	 	 یاُم َكما ُكِتَب َعَلی الَّذیَن ِمن َقبِلُكم لََعَلُّكم تََتّقوَن {	 3- با توجه به آیه : } یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا ُكِتَب َعَلیُكُم الِصّ

			الف( مخاطب آیه چه كسانی هستند؟                                       ب( مهم ترین ثمره روزه چیست ؟

ب( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید :

4- حیوانات به صورت طبیعی به صورت غریزی به سوی هدف خود حركت می كنند.

5- براساس سخن امام كاظم )ع( مؤمن پس از مرگ برحسب فضیلت هایش به دیدار خانواده اش می آید.

6- اگر كسی روزه است بعد از مسافرت كند روزه اش صحیح است.

7- همه انسان ها به نیاز مقبولیت پاسخ یكسان نمی دهند.

پ( جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید :

8- برای حركت به سوی عبودیت ، سودمندترین دانش ها ........................ است.

9- باالترین نعمت بهشت ........................ می باشد.

10- ........................ سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و كارهای انسان است.

11- چگونگی نوع پوشش تا حدود زیادی تابع  ........................ ملت ها و اقوام است.

ت( گزینه درست را مشخص کنید :

12- دالیلی كه بر امكان معاد داللت دارند.

  الف( زنده شدن مردگان - آفرینش نخستین انسان              ب( آفرینش نخستین انسان - گرایش به بقا و جاودانگی

13- كدام جمله درباره مرحله اول قیامت درست است  :

  الف( دل های گنه كاران سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیرافكنده است.

   ب( صدای مهیب چنان ناگهانی رخ می دهد كه همه را غافلگیر می كند.
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درس   :  دین و زندگی   )1(

رشته   :  علوم انسانی 

تاریخ امتحان : 98/3
مدت امتحان : 75 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي دهم
دبیرستان یاس نبی )س( ) خرداد 98(

آزمون شماره

4

جمع         16

14- اصطالحات زیر را تعریف كنید :

پ( تقوا   الف( عزم         ب( توكل   

ث( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :

15- به فرموده پیامبر )ص( با هوش ترین مومنان چه كسانی هستند ؟

16- الزمه حكمت خداوند چیست ؟

17- چرا اعمال پیامبران و امامان )ع( معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد ؟

18- چرا توكل به معنای عدم استفاده از ابزار و وسایل نیست ؟

19- اعمالی كه تأثیر نماز را از بین می برد ، نام ببرید.

ج( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید :

20- منظور از تقرب و نزدیكی به خداوند چیست ؟ توضیح دهید.

21- طبق فرمایش امام حسین )ع( پیامبر در منزل اوقات خود را چند قسمت می كرد ؟

22- مفهوم جمله » ال اله اال اهلل « را بنویسید.

23- چرا عفاف در زنان از ارزش بیشتری برخوردار است ؟

24- اسالم در مورد نوع پوشش مردان چه دستوری می دهد ؟

1/5

2/5

5

نْیا      یِّبــاِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَی لِلَِّذیَن آَمُنوا ِفی الَْحیاِة الدُّ َِّتی أَْخَرَج لِِعباِدِه َو الطَّ َم ِزیَنَة اهلِل ال }	 ُقــْل َمْن َحرَّ

ُل اْلیاِت لَِقْوٍم یَْعَلُموَن {	                                                اعراف : 32      خالَِصًة یَْوَم الِْقیاَمِة َكذلَِك نَُفصِّ

بگو : چه كسى زینت هاى خدا را كه براى بندگان خود آفریده حرام كرده و از صرف رزق حالل و 
پاكیزه منع كرده؟ بگو : این نعمتها در دنیا براى اهل ایمان است و خالص اینها )یعنى لذات كامل 
بدون الم ، و نیكوتر از اینها( در آخرت براى آنان خواهد بود. ما آیات خود را براى اهل دانش 

چنین مفصل و روشن بیان مى كنیم.



39

تشريح از :  طیبه ابراهیمیان   كالس هاي دهم پاسخ آزمون شماره
  

درس  :  دین و زندگی )1(

دبیرستان یاس نبی )س( ) خرداد 98( 4  
1- كسانی كه می خورند اموال یتیمان را از روی ظلم جز این نیست كه آتشی در شکم خود فرو می برند.

2- آگاهی بر عیب ها - تسلط بر گناهان
3- الف( اهل ایمان                   ب( تقوا

4- نادرست                              5- درست                                   6- درست                                    7- نادرست

8- خودشناسی                                9- رسیدن به مقام خشنودی خدا
10- محبت و دوستی          11- آداب و رسوم

12- )الف(            13- )ب(

14- الف( عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام كاری است. آدمی با عزم خویش آنچه را كه انتخاب كرده است عملی می سازد.
       ب( توكل به خدا به معنای اعتماد به خداوند است یعنی انجام وظیفه خود در هر كار و سپردن نتیجه و محصول آن به خداوند است.
        پ( به معنای حفاظت و نگهداری است، انسان با تقوا خود نگهدار است و خود را از گناه حفاظت می كند یعنی بر خودش مسلط است.

15- آنان كه فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می كنند.

16- الزمه حکمت خدا این است كه هیچ كاری از كارهای او عبث و بیهوده نباشد.

17- زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است كه خدا به آنان دستور داده است از این رو هر چه عمل انسان ها به راه و روش آنان نزدیک تر 

        باشد ارزش افزون تری خواهد داشت.

18- توكل كننده ای كه اهل معرفت باشد می داند كه انسان در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش باید از ابزار و اسباب بهره جوید، 

       زیرا ابزار و اسباب بنا بر حکمت الهی قرار داده شده و بی توجهی به آن ها بی توجهی به حکمت و علم الهی است.

19- ناراحت كردن پدر و مادر - غیبت كردن و ...

20- نزدیکی و تقرب به خداوند نزدیکی مکانی و ظاهری نیست چه بسا دو نفر در یک مکان در كنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به 

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

      خدا سرچشمه زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی كه زیبایی ها و خوبی ها را كسب كنند به خدا نزدیک می شوند.

21- اوقات خود را سه قسمت می كرد. قسمتی برای عبادت  - قسمتی برای اهل خانه و قسمتی برای رسیدگی به كارهای شخصی  ، 

       سپس آن قسمتی را كه به خود اختصاص داده بود میان خود و مردم تقسیم می كرد و مردم را به حضور می پذیرفت و به 

       كارهایشان رسیدگی می كرد.

22- ال اله اال اهلل كه پایه و اساس بنای اسالم است مركب از یک نه و یک آری است . نه به هر چه غیر خدایی است و آری به خدای یگانه

23- زیرا خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. زن مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی هم درونی و هم ظاهری 

        است. احساسات لطیف زن كه بیانگر زیبایی های درونی وی است با زیبایی ظاهر او عجین شده و برای حفظ همین نعمت است كه

       خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است تا گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود.

24- لباسی بپوشند كه وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد . بنابراین پوشیدن لباسی كه آنان را نزد 

         مردم انگشت نما كند یا وسیله جلب زنان نامحرم قرار گیرد ، حرام است.
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درس   :  دین و زندگی   )1(

رشته   :  کلیه رشته ها

تاریخ امتحان : نوبت دوم
مدت امتحان : 70 دقیقه

سؤاالت امتحان کالس هاي دهم
سؤاالت پیشنهادی پایان سال

آزمون شماره

7
الف( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید :

1- آتش جهنم حاصل  .......................... انسان ها است .

* 2- هر چه میزان .......................... بزرگتر باشد ، نیاز شدیدتری به توکل به خدا وجود دارد .  
3- » باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا

      لبریز کنند . « این فرمایش امام خمینی ) ره ( به ..........................  و .......................... که از مبانی دینداری است ارتباط دارد .

4- ادیان الهی پوشش را الزمه .......................... شمرده اند .

ب( گزینه درست را انتخاب کنید :

5- با توجه به سخن حضرت علی ) ع ( ، زیرک ترین انسان ها کسی است که از خود و .......................... برای بعد از مرگ

      حساب بکشد .

  الف( نیات خود                    ب( باطن خود                            پ( عمل خود                            ت( اوقات خود

6- برنامه تمام پیامبران الهی چه بود :

  الف( پیروی از خدا               ب( دوستی با خدا                     پ( جهاد در راه خدا                  ت( دوستی با دوستان خدا

7- اگر کسی روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد چه وظیفه ای بر عهده اوست :

  الف( قضای آن را به جا آورد و کفاره دهد .                           ب( برای هر روز دو ماه روزه بگیرد .

  پ( به 60 فقیر طعام دهد .                                                    ت( همه موارد 

8- فضیل بن یسار از امام معصوم ) ع ( در خصوص حجاب کدام بخش از بدن سؤال نمود :

  الف( چهره                           ب( دست و پا                            پ( ساعد                                  ت( موی سر

پ( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید  :

* 9- دوران تصمیم های بزرگ چه دورانی است ؟  
10- آراستگی را تعریف کنید .

11- شاهدان و گواهان روز قیامت را نام ببرید .

0/5
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درس   :  دین و زندگی   )1(

رشته   :  کلیه رشته ها

تاریخ امتحان : نوبت دوم
مدت امتحان : 70 دقیقه

سؤاالت امتحان کالس هاي دهم
سؤاالت پیشنهادی  پایان سال

آزمون شماره

7
ت( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید :

12- آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است ، ظلم امکان پذیر و قابل تصور است ؟ چرا ؟

13- برای عهد بستن با خدا خوب است چه کارهایی را انجام دهیم ؟ 

* 14- چرا توکل کننده باید اهل معرفت باشد ؟  
15- قلب انسان جایگاه چه کسی است ؟ سخن امام صادق ) ع ( را در این رابطه بنویسید .

16- تأثیر نماز در انسان به چه چیز هایی بستگی دارد ؟

17- عفاف را تعریف کنید .

18- در سوره نور چه توصیه هایی به زنان در مورد پوشش شده است ؟

19- وضعیت پوشش و حجاب در غرب در دوران های اخیر چگونه است ؟

20- انواع خواب هایی را که انسان مشاهده می کند نام ببرید .

هروى به امام رضا )ع( عرض مى كند : يابن رسول اهلل، آيا بهشت و جهّنم هم اكنون آفريده شده اند؟ 

امام فرمود :

ماءِ  َة َو َرَأى الّناَر لَّما ُعرَِج بِه اِلَى السَّ  َنَعْم َو اِنَّ َرُسوَل الّل ِ)ص( َقْد َدَخَل الَْجنَّ

 بلى ، هنگامى كه رسول خدا به آسمان عروج كرد، وارد بهشت شد و جهّنم را ديد .             
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تشريح از :  طیبه ابراهیمیان   كالس هاي دهم پاسخ آزمون شماره
  

درس  :  دین و زندگی )1(

7   سؤاالت پیشنهادی پایان سال
1- عمل خود                           2- تصمیم                                    3- تولی - تبری                           4- دینداری

5- )پ( عمل خود                  6- )پ( جهاد در راه خدا               7- )ت( همه موارد                        8- )پ( ساعد

9- دوران نوجوانی و جوانی دوران تصمیم های بزرگ است .
به آراستگی  به طور طبیعی  انسانی  . هر  این دو است  باطنی و زیبا نمودن  بهتر كردن وضع ظاهری و  به معنای  10- آراستگی 

      عالقه دارد و می كوشد تا هم درون خود را آراسته كند و هم با ظاهری آراسته در جامعه حضور یابد.
11- پیامبران و امامان - فرشتگان الهی - اعضای بدن انسان

12- خیر ، زیرا آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا كیفر به انسان داده می شود ، عین عمل اوست . لذا در جهان آخرت نه جرم از 
      مجرم جداست و نه پاداش و كیفر ، چیزی جز عمل انسان است و هیچ عدالتی باالتر از این نمی تواند باشد كه عمل هر كس به

      خود برگردانده شود و او خود را در میان اعمال خود بیابد .
13- اول : برای عهد بستن بهترین زمان ها را انتخاب كنیم مثاًل بعد از نماز ، شب های قدر و شب و روز جمعه زمان های خوبی برای 

       عهد بستن با خداست . دوم : عهد و پیمان خود را در زمان های معینی ، مانند آخر هر هفته ، آخر هر ماه یا شب های قدر هر سال 
      تکرار كنیم تا استحکام بیشتری پیدا كند و به فراموشی سپرده نشود .

14- چون می داند كه انسان در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش ، از ابزار و اسباب بهره  می جوید . زیرا این ابزار و اسباب بنابر 
       حکمت الهی قرار داده شده است و بی توجهی به آن ها ، بی توجهی به حکمت و علم الهی است .

15- قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد . امام صادق ) ع ( می فرماید : » قلب حرم خداست ، در حرم خدا غیر  
       خدا را جا ندهید . «

16- تأثیر نماز به تداوم و به میزان دقت و توجه انسان بستگی دارد ؛ چنان كه اگر كسی درس بخواند موفق می شود . طبیعتًا موفقیت 
        هم یکسان نیست و به نحوه و كیفیت درس خواندن بستگی دارد . اگر نماز های روزانه خود را ترک نکنیم و دقت و توجه خود را در 

          نماز افزایش دهیم ، از آن تأثیر خواهیم پذیرفت .
17- عفاف حالتی در انسان است كه به وسیله آن خود را در برابر تندروی ها و كندروی ها كنترل می كند ، تا بتواند در مسیر اعتدال و 

       میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود . یعنی در حد مطلوب و درست به برآورده كردن همه نیازها توجه كند .
18- زنان مانند مردان وظیفه دارند از نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند . استفاده از زینت و زیورآالت 
        نباید به گونه ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب كند . زنان باید حجاب خود را به گونه ای تنظیم كنند كه عالوه بر موی 

        سر ، گریبان و گردن آن ها را هم بپوشاند .
19- در دوران اخیر ، پایبندی به تعالیم دینی كمتر شد و آن بخش از دستورات و سنت های حضرت موسی ) ع ( و حضرت عیسی ) ع ( 
     هم كه باقی مانده ، مورد غفلت قرار گرفته است و به آن عمل نمی شود . بی حجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشه 

      مسیحیت حقیقی ندارد ، بلکه بازگشتی به سنت های مشركانه قبل از حضرت مسیح ) ع ( محسوب می شود .
20- برخی خواب ها از حوادث و اتفاقات روزانه انسان سرچشمه می گیرند . برخی كابوسند و صحنه های آشفته و بی اساس دارند . 

       برخی خبر از حوادث گذشته یا رویداد های آینده می دهند و یا نشان دهنده مکانی هستند كه هرگز در بیداری آنجا را ندیده ایم 
       و بعدها كه به آنجا می رویم آنچه را در خواب دیده بودیم ، در خارج مشاهده می كنیم . 

       


