
اگر کسی به شهري برود که راه رفت آن بیش از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) باشد، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟  1

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.

شیطان از راه هاي زیر انسان را فریب می دهد، به جز:  2

فریفتن ایشان با آرزوهاي طوالنی  زینت دادن اعمال زشتشان در نظرشان 
بازداشتن از پیروي از عقل و وجدان  ایجاد عدوات و کینه میان مردم 

تمام مطالب داّل بر نگرش منکران معاد است، به استثناي مطلب: .................................................  3

مرگ پایان زندگی است و حیات انسان پایان می یابد.
زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی انسان نیست.

براي انسان حقیقتی جز جسم و جان قائل نیستند و با فرارسیدن مرگ انسان، جسم و جان او نابود می شود.
هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و رهسپار نیستی می گردد.

مطابق تعالیم اسالمی، عامل منع کننده از خوشی هاي زود گذر و عامل بازدارنده از راحت طلبی، به ترتیب چه بوده و چگونه عمل می کنند؟  4

عقل با محکمه هایش  -  عقل با دور اندیشی عقل با دور اندیشی  -  وجدان با محکمه هایش
وجدان با دور اندیشی  -  عقل با محکمه هایش  وجدان با محکمه هایش  -  عقل با دور اندیشی 

آن جا که بگوییم «سرنوشت اخروي انسان ها وابسته به اعمال اختیاري آن ها در دنیا بوده است» کدام بخش از مکالمۀ شیطان و انسان در قیامت،  5
هادي ما خواهد بود؟

نه من می توانم به شما کمک کنم، نه شما می توانید مرا نجات دهید. خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعدة خالف دادم.
من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم. من فقط میان شما کینه و دشمنی ایجاد کردم.

از آیۀ شریفۀ «و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها وتقواها» کدام موضوع مستفاد نمی گردد؟  6

واکنش نشان دادن انسان در برابر گناه، برخاسته از گرایش انسان به نیکی ها است.
انسان صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست دارد و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزار است.

همۀ عالم نشانه اي از خدا دارد و درمیان موجودات این انسان است که آن را درمی یابد.
خداوند بدي ها وخوبی ها را به انسان الهام کرده، لذا انسان آن ها را می فهمد و به آن ها گرایش دارد.

از دقت در کالم الهی «لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها»، موضوع .................. مفهوم می گردد.  7

دوزخ برزخی کافران و گفت وگوي مالئکه با آن ها دریافت تمام و کمال ساحت جسمانی و روحانی انسان
قاطعیت برخورد باري تعالی با کافران در برزخ آگاهی به حقانیت مراتب حیات و تسلیم شدن در برابر مرگ

کدام گزینه دربارة حضور شاهدان و گواهان در روز قیامت صحیح است؟  8

چون اعمال پیامبران و امامان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، از این رو بهترین گواهان قیامت اند.
تنها شاهدان و گواهان روز قیامت پیامبران و امامان، فرشتگان الهی و اعضاي بدن انسان هستند.

پیامبران و امامان همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند، در روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند.
بدکاران از مشاهدة گواهی فرشتگان الهی به شگفت می آیند و خطاب به فرشگان با لحنی سرزنش آمیز می گویند: «و انَّ علیکم لحافظین کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون» 

نام آزمون: جامع دینی دهم

زمان برگزاري: 15 دقیقه

دبیرستان سالم ایران زمیننام دبیر: محمد رضایی بقا
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آیۀ «انَّ الَّذین یاکلون اموال الیتامی ُظلمًا انَّما یاکلون فی بطونهم نارًا و سیصلون سعیرًا» مربوط به کدام نوع از پاداش و کیفر است و طبق سخن رسول  9
خدا(ص) نیک نبودن هم نشین جدانشدنی انسان موجب چه می شود؟

تجسم خود عمل – برانگیخته شدن با انسان نتیجۀ طبیعی خود عمل – برانگیخته شدن با انسان
نتیجۀ طبیعی خود عمل – وحشت انسان  تجسم خود عمل – وحشت انسان

«رابطۀ سیگار کشیدن و مبتال شدن به امراض گوناگون»، «رابطۀ هماهنگ بودن انسان با جزاي آن» و «رابطۀ تغییرپذیري عمل و جزاي آن»، به   10
ترتیب، مربوط به کدام نوع از پاداش و کیفر است؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي – نتیجه طبیعی خود عمل قراردادي – قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل
نتیجۀ طبیعی خودعمل –  نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي  قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي

کدام گزینه صحیح است؟  11

حدیث «به حساب خود رسیدگی کنید قبل از اینکه به حساب شما برسند» حاکی از مراقبت قبل از محاسبه و ارزیابی است. 
حدیث «رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه است» دربارة اسوه قرار دادن است که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم. 

حدیث «به حساب خود رسیدگی کنید قبل از اینکه به حساب شما برسند» دربارة مراقبت است، چرا که عواملی که سبب سستی در اجراي تصمیم می شود، از سر راه
برداشته شود. 

حدیث «رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه است» دربارة وجود اسوه اي است که براي حرکت الگوها در مسیر هدف راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند.

چه چیزي سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و چه زمانی انسان خود را سرزنش و مالمت می کند؟  12

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها – در معرض وسوسۀ شیطان قرار گرفتن نفس لّوامه – بعد از آلوده شدن به گناه
گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها – بعد از آلوده شدن به گناه نفس لّوامه – در معرض وسوسۀ شیطان قرار گرفتن

آیۀ شریفۀ «انَّ الّذین یأکلون أموال الیتامی ُظلمًا إنّما یأکلون فی بطونهم نارًا و سیصلون سعیرًا» بیان گر چیست؟  13

عمیق ترین رابطۀ میان عمل و پاداش آن که در قیامت رخ خواهد داد. تجسم عمل انسان در قیامت که همان جنبۀ باطنی و ظاهري عمل اوست.
حقیقت عمل یک انسان که تصویر ضبط شده رفتار دنیوي اوست. رویدادي که در قیامت و هم زمان با دادن نامه اعمال رخ می دهد.

آیۀ شریفۀ «و قالوا لجلودهم لم شهدتم ....» مربوط به مرحلۀ .................. قیامت، یعنی .................. می باشد که .................. دادن نامۀ اعمال است.  14

دوم – حضور شاهدان و گواهان – مقّدم بر اّول – برپا شدن دادگاه عدل الهی – مقّدم بر
اول – حضور شاهدان و گواهان – مؤخر از دوم – برپا شدن دادگاه عدل الهی – مؤخر از

با دقت در آیۀ شریفۀ «اّن الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا انّما یأکلون فی بطونهم نارًا و سیصلون سعیرًا»کدام مفهوم استفاده می شود؟  15

خداوند در قیامت تصویر و گزارشی از اعمال انسان را به او ارائه می دهد.
برنامه ریزي براي زندگی، با آگاهی کامل از قوانین طبیعت در جهت تأمین سعادت ضرورت پیدا می کند.

آنچه انسان با خود به قیامت می برد، مجموعه جنبه هاي ظاهري و باطنی اعمال می باشد.
با کنار رفتن پرده ها در آخرت، حقیقت و باطن اعمال عیان می شود و آتش از درون ظالمان زبانه می کشد.

مسبّب پاسخ قطعی خداوند در قیامت در قبال درخواست بازگشت به دنیاي جهنمیان براي انجام عمل صالح چیست؟  16

مسلّم بودن زمان عذاب گناهکاران و عدم اختیار آن ها.
علت اصلی گناه خود انسان ها بوده اند و شیطان وعده کنندة دروغین بوده است.

عمر انسان ها براي کسانی که قصد هدایت شدن به راه راست در دنیا داشتند، کافی بوده است.
با تغییر ساختار آسمان ها و زمین و برپایی قیامت، شرایط براي بازگشت به دنیا مهیّا نیست.

«خشنود کردن خداوند» مربوط به اقدام .................. بوده و داستان زندگی پیامبران و بزرگان گواه این مدعاست که ..................  17

عهد بستن با خدا - عزمی قوي داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند.
مراقبت - عزمی قوي داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند.

عهد بستن با خدا - همیشه بهترین اسوه براي مردم زمان خود بوده و مردم از آن ها الگو می گرفتند.
مراقبت - همیشه بهترین اسوه براي مردم زمان خود بوده و مردم از آن ها الگو می گرفتند.

مفاهیم «بر چیده شدن بساط حیات انسان»، «پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا»، «رسیدگی به اعمال، افکار و نیت هاي انسان   18
ها» و «غافلگیر شدن با بانگ سهمناك» به ترتیب به کدام یک مراحل قیامت اشاره دارد؟

اّول – اّول – دوم – اّول دوم – اّول – اّول – دوم دوم – اّول – دوم – اّول اّول – دوم – دوم – اّول
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بهشت  را «دارالسالم» گویند چون در آن .................. و دوستان و هم نشینان انسان در آن جا، .................. هستند.  19

انسان دائمًا در سپاس وعده هاي الهی اند – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران 
انسان دائمًا در سپاس وعده هاي الهی اند – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان 

هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان 
هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران

اگر شخصی روزه داري موجبات تحریف قرآن را فراهم آورد، چه وظیفه اي در قبال روزه ي خود دارد؟  20

باید روزة خود را افطار کند و بعداً قضاي روزه را به جاي آورد. باید آن روزه را امساك کند و بعداً به شصت فقیر طعام دهد.
باید به ازاي آن روز، دو ماه روزه بگیرد و به شصت فقیر طعام دهد. باید هم روزه را قضا کند  و هم یک ُمّد گندم و جو و مانند آن را به فقرا بدهد.
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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  1
روزه بگیرد. لذا بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد، چون در سوال فقط راه رفت را مطرح کرده است. 

راه هایی که شیطان انسان را فریب می دهد:   2
) ایجاد عدوات و کینه میان مردم به وسیلۀ شراب و قمار 

) زینت دادن اعمال زشتشان در نظرشان 
) فریفتن ایشان با آرزوهاي طوالنی 

گروهی وجود دنیاي پس از مرگ را انکار می کنند، این دسته که براي انسان جز جسم و تن او قائل نیستند، با فرارسیدن مرگ انسان و نابودي جسم او، پروندة او  3
را براي همیشه می بندند. در این دیدگاه (منکران معاد)، مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می 

شود. 
عقل با دور اندیشی ها، ما را از خوشی هاي زود گذر منع می کند و وجدان با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز می دارد.  4

همین شیطان، در روز قیامت که فرصتی براي توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم می گوید:   5
الف) خداوند به شما وعدة حق داد، اما من به شما وعده اي دادم و خالف آن عمل کردم. 

ب) البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. 
ج) این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.     

د) امروز خودتان را سرزنش کنید نه مرا. 
هـ) نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید. 

و اما از جملۀ «البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم»، ویژگی اختیار انسان در حیات دنیوي و زمینه ساز قبول نتیجۀ جبري اعمال اختیاري در رستاخیز مفهوم می گردد.

از دقت در آیۀ شریفۀ:   6
 «و نفٍس و ما سّواها ؛ سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید. 

 فالهما فجورها و تقواها آن گاه که بدکاري و تقوایش را به  او الهام کرد.» 

 

 

از دقت در آیۀ شریفۀ: « قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها » در عالم برزخ، در گفت وگویی که بین خداوند و کافران روي می دهد،  7
کافران از خداوند براي جبران اعمال ترك شده در دنیا تقاضاي بازگشت به دنیا می کنند، اما خداوند با عبارت «کلّا» و قاطعیت تمام، این تقاضا را بی مورد دانسته و رد می کند. 

نادرستی گزینه ها:   8
): پیامبران بهترین گواهان قیامت اند، چرا که ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ  اند.  گزینۀ (

): بر اساس آیات و روایات، در روز قیامت شاهدان و گواهان بر اعمال و رفتار انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند، که برخی از این شاهدان: پیامبران و امامان، فرشتگان الهی و گزینۀ (
اعضاي بدن انسانند و نه این که بگوییم این ها تنها شاهدان روز قیامت اند! 

): بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش (و نه فرشتگان الهی) به شگفت می آیند و خطاب به اعضاي بدن خود (و نه فرشتگان الهی) با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما گزینۀ (
شهادت می دهید: « و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اهللا الذي انطق کلِّ شٍی».

هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور  مجسم می شود و انسان  9
خود را در میان باطن اعمال خود می بیند. مثًال، کسی که مال یتیمی را به ناحق می خورد، اگر باطن عمل او در این دنیا برمال شود، همه او را درحال خوردن آتش می بینند؛ اما در دنیا این آتش

آشکار نمی شود و هنگامی که وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود باطن عمل عیان می گردد و آتش از درون جان او زبانه می کشد. 
نصیحت رسول خدا(ص) به یکی از یاران خود:براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نخواهد شد و با تو دفن می شود.... آن گاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و

تو مسئول آن هستی.... اگر نیک باشد مایۀ انس تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست.»

- قراردادي: گاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه اي از قرارداد ها تعیین می شود؛ مانند این که کارگري در طول روز، کار معینی را انجام دهد، دستمزد  10
مشخصی در برابر آن کار دریافت کند. رابطۀ میان آن کارها و این گونه پاداش و کیفرها یک رابطۀ قراردادي است و انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییردهند؛ براي مثال،

اگر کیفر جرمی زندان است، آن را به پرداخت جریمۀ نقدي تبدیل کنند. 
- نتیجۀ طبیعی خود عمل: 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 برنامه،

زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند. مثًال، اگر کسی سیگار بکشد و بهداشت را رعایت نکند به امراض گوناگونی مبتال می شود. 

) می باشد. براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروري است. از این گزینۀ صحیح (  11
رو قرآن کریم، پیامبر(ص) را به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید: "رسول خدا، براي شما نیکوترین اسوه است." 

و اما نادرستی سایر گزینه ها:

422٫58

1
2
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الف) خداي متعال
شناخت خیر  و  نیکی و گرایش به  آن را در ما قرار داد تا به خیر و نیکی روي آوریم.1)

شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در ما قرار داد تا از گناه و زشتی بپرهیزیم.2)

⎫

⎭
⎬
⎪

⎪

ب) از این روست که همۀ ما:
فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.1)

و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.2)

⎫

⎭
⎬
⎪

⎪
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)، حدیث "به حساب خود رسیدگی کنید قبل از این که به حساب شما برسند"، از پیامبر اکرم بیانگر "محاسبه و ارزیابی" یکی از اقدامات مربوط به گام برداشتن در مسیر بندگی و ) و ( گزینۀ (
اطاعت خدا است که بعد از "مراقبت" می باشد. 

)، مطابقت کالم خدا در قرآن کریم که رسول خدا را براي ما نیکوترین اسوه معرفی کرده، اسوه قراردادن ایشان به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم، بلکه گزینۀ (
بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروي کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.

 12

، نساء: «   ِانَّ یاکلوَن اموال الیتامی ُظلمٌا انَّما یاکلون فی بطونهم ناراٌ و سیصلون سعیراٌ ؛ کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روي ظلم، جز این نیست که آیۀ شریفۀ   13
آتشی در شکم خود فرو می برند و بزودي در آتشی فروزان در آیند.» 

این آیه بیانگر «تجسم عمل» یا همان «صورت باطنی» یا همان «عین عمل و خود عمل» است که مربوط به کیفر کسی است که مال یتیمی را به ناحق می خورد. 
» عبارت «تصویر» سبب اشتباه شدن آن ها شده اند.  » عبارت «پاداش» و در گزینۀ « » عبارت «ظاهري»، در گزینۀ « دقت کنید که در گزینۀ «

آیۀ شریفۀ «و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا؛ چرا بر ضد ما شهادت دادید؟» مربوط به مرحلۀ دوم قیامت، یعنی حضور شاهدان و گواهان (اعضاي بدن انسان) است که  14
مقّدم بر دادن نامۀ اعمال می باشد.

هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شوند (تجسم اعمال)  15
و انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند. پس آن چه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. به عنوان مثال، کسی که مال یتیمی را به ناحق می خورد: « انَّ
الَّذین یاکلون اموال الیتامی ظلمٌا انما یاکلون فی بطونهم ناراٌ و سیصلون سعیراٌ ؛ کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روي ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و بزودي در آتش فروزان

در آیند.»

دوزخیان به خدا می گویند: پروردگارا! شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا باز گردیم، عمل صالح انجام می   16
دهیم. 

پاسخ قطعی خداوند این است که:  
) آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کسی می خواست به راه راست آید؟  

) ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید. 

خداوند راه سعادت را قرین رضایت خود ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر سعادت و خوشبختی خود گام برداریم. پس «خشنود  17
کردن خداوند» مربوط به اقدام عهد بستن با خدا است. 

داستان زندگی پیامبران و بزرگان گواه این مدعاست که آنان عزمی قوي داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند و با قدرت به سوي هدف گام برمی داشتند.

الف) برچیده شدن بساط حیات انسان و سایر موجودات جز آن که خداوند خواسته است  مرحلۀ اّول ( مرگ اهل آسمان ها و زمین)   18
ب) پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا  مرحلۀ اّول (تغییر در ساختار زمین وآسمان ها) 

ج) رسیدگی به اعمال، افکار و نیت هاي انسان  مرحلۀ دوم (بر پا شدن دادگاه عدل الهی) 
د) غافلگیر شدن با بانگ سهمناك  مرحلۀ اول (شنیده شدن صداي مهیب) 

بهشت را سراي سالمتی یعنی دارالسالم گویند، زیرا در آن هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی و ترسی، عجزي، بیماري، جهلی و هالکتی و خالصه هیچ  19
ناراحتی و رنجی در آن جا نیست و در بهشت پیامبران ، راستگویان و شهیدان و نیکوکاران، دوستان و هم نشینان انسان اند.

اگر شخصی به چیز حرامی روزة خود را باطل کند؛ مثًال موجبات تحریف قرآن را فراهم آورد، کفارة جمع بر او واجب می شود. یعنی هم باید براي هر روز، دو ماه  20
روزه بگیرد. (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) و هم باید به شصت فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک ُمّد)و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود. 

13

2

الف) که درمقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد.

خود را سرزنش و مالمت کند.1)

و در اندیشۀ جبران آن برآید.2)

⎫

⎭
⎬
⎪

⎪
ب) و آن گاه که به گناه آلوده شد:

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪

 گرایش انسان به نیکی ها

و زیبایی ها سبب می شود:
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