
برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

9 171 27

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

سؤا لهاي 1 تا 9

درصد مراجعه %79 تا 77%

سؤا لهاي 18 تا 27

درصد مراجعه %72 تا 51%

هدف زندگی درس اول 

    سؤا لهای دشوار

سؤا لهاي 10 تا 17

درصد مراجعه %76 تا 73%

79%

73%

51%

77%

9سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 8 10

درصد مراجعه %79 به 77% درصد مراجعه %76 به %73درصد مراجعه %72 به 51
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 مطابقت دارد؟« چون که صد آمد نود هم پیش ماست»فرماید کدام عبارت با مفهوم مصرع زیبای موالنا که می -1

  ضروری و خوب است. ،های دنیاتالش برای رسیدن به نعمت (1

 اهداف فرعی را نباید جای اهداف اصلی قرار دهیم.( 2

  پذیر هستند.ها محدود و پایانبستگیبرخی از اهداف و دل (3

 های دیگر هستند.هدف دربردارندةهای زندگی برخی هدف (4

 باشد. بیانگر این مفهوم می …ة که آی موجودات هدفی وجود داردخلقت تک تک در پس است،  …چون خدای جهان خالقی  -2

 «بالحقّ و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما الّا» -علیم (1
 «...فَعِندَ اهللِ مَن کانَ یریدُ ثوابَ الدنیا » -( حکیم2

 ...«مَن کانَ یریدُ ثوابَ الدنیا فَعِندَ اهللِ » -علیم (3

 «و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما الّا بالحقّ» -حکیم( 4

 هایی است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند؟هدفدنبال چرا انسان به -3

  نهایت طلب است.( انسان دارای روحیة بی1

 را انتخاب کند. ( انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن2

 ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است.( انسان دارای مجموعه3

 کند. لغورا سرگرم کارهای  ریده نشده است که خود( انسان بیهوده آف4

 دهد؟ها کدام است و در چه صورت یک فرد، همة زندگی خویش را در مسیر رسیدن به شهرت قرار میریشة اختالف در انتخاب هدف -4

 اگر فکر کند داشتن شهرت مهم است. -هانوع اندیشة انسان (1

 اگر هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار دهد. -افراد بینش و نگرش خاص( 2

 اگر فکر کند داشتن شهرت مهم است. -نوع هدف اشخاص (3

 اگر هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار دهد. -بینی هر فردجهان( 4

 ها معموالً به دنبال چه اهدافی هستند؟انسان -5

 آنان را از فکر به آخرت باز ندارد.( 2  آنان را از دنیا باز ندارد. (1

 ها استعدادهای خویش را به کمال برسانند.از طریق آن( 4 د.وجودشان آرامش گیرها، از طریق آن (3

  هستیم. …ها نیازمند بستن به آنانسان است و برای انتخاب صحیح هدف و دل ةنوع نگاه و اندیش …اختالف در هدف  -6

 معیار -علت( 2  معیار -معلول (1

 تالش بسیار -علت( 4  تالش بسیار -معلول (3

را مقصد نهایی خویش قرار دهد و این موضوع  خواهد، شایسته است چه چیزیپایان میها را به صورت بینهایت طلب است و خوبیاگر روح انسان بی -7

 وجو کرد؟توان در کدام آیه جسترا می

  «اهلل ثواب الدنیا و االخرة فعند» -تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ (1

 «هما اال بالحقّما خلقنا» -تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ( 2

  «اهلل ثواب الدنیا و االخرة فعند» -رسیدن به ایمان و تقوا (3

 «هما اال بالحقّما خلقنا» -رسیدن به ایمان و تقوا( 4

 تر بودن یک هدف چیست؟مالک کامل -8

 «نهایت طلبی اوبی»و « های انسانمتنوع بودن استعداد»گویی بهتر به دو ویژگی پاسخ (1

 های مادی و معنویمندی مطلوب از نعمتبهره( 2

  رعایت تقدم و تأخر در انتخاب اهداف (3

 تک موجوداتاعتقاد به وجود حکمت الهی در خلقت تک (4

68% 

79% 

20/07/97 

58% 

79% 

07/08/95 

37% 

79% 

04/08/97 

34% 

79% 

20/07/97 

57% 

78% 

21/07/96 

27% 

78% 

21/07/96 

62% 

77% 

21/07/96 

59% 

77% 

20/07/97 
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 پایۀ دهم –( 1دین و زندگی )

 
 هدف زندگی : درس اول

 
 گردد؟ ، از مفهوم کدام آیة شریفه استخراج می«زندگی و حیات انسان از خداوند است، پس باید برای خدا خرج شود»که این -9

 «ن ما خَلَقناهُما اِلّا بِالحقّبَینَهُما العبیوَ ما خَلَقنا السَّماواتِ وَ االرضَ وَ ما » (1

 «وَ ما خَلَقتُ الجنَّ وَ االنس اِلّا لِیَعبُدُونِ»( 2

  «قُل اِنَّ صاَلتی وَ نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتی لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ» (3

 «مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدّنیا فَعِندَ اهللِ ثوابُ الدُّنیا وَ اآلخِرَةِ»( 4

 

 ؟گردددریافت نمییک از مفاهیم زیر ، کدام«من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة» از دقت در آیة شریفة -10

کارهای خود را برای رضایت او انجام دهند و سرای آخرت  های مادی،مندی از نعمتبر بهرهها عالوهخواهد که انسانخداوند می (1

 خویش را نیز آباد سازند.

 زنند.ها با یک تیر چند نشان میگیرد؛ آنهای دیگر را نیز دربرمیکنند که هدفای انتخاب میدر زندگی هدف خود را به گونه  ها( برخی انسان2

کنند و هم از ( بندگان واقعی خداوند مانند کوهنوردانی هستند که در مسیر رسیدن به قله، هم تندرستی خود را تأمین می3

 ند.برمناظر زیبای طبیعت بهره می
باشد؛ چرا که محکم نیز میة هاست، نیازمند همت و ارادها، به همان میزان که ضامن خوشبختی آنهدف بزرگ انسان( 4

 خواهد.قدر دریاها، پشتکاری شگرف مییابی به گوهرهای گراندست

 ؟اش چه خواهد بودکسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را بطلبد، نتیجه ،با توجه به آیات قرآن کریم -11

 شود.شود و با خواری وارد دوزخ می( آن مقدار از آن را که بخواهد به او داده می1

 ( ارادة خدا بر مقدار آن تعلق گرفته و سپس در دوزخ خواهد بود.2

 شود.( در این دنیا چیزی نصیب او نمی3

 د.ای نداررسد ولی در آخرت هیچ بهرهکی میدر دنیا به نی( 4

 فرماید؟کدام است و قرآن در این خصوص چه میین تعبیر دربارة هدف زندگی انسان ترکامل -12
 «قُل انَّ صاَلتی وَ نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتی هللِ ربِّ العالَمینَ» -قرب الهی (1

 «انَّ صَالتی وَ نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتی هللِ ربِّ العالَمینَقُل » -زندگی به خاطر خدا( 2

 «وَ ما خَلَقنا السَّماوات واألرض و ما بَینهُما العِبین» -قرب الهی  (3

 «وَ ما خَلَقنا السَّماوات واألرض و ما بَینهُما العِبین » -زندگی به خاطر خدا( 4

 سازد؟ترین مفهوم را به ذهن متبادر میهای زیر، صحیحیک از گزینهها، کدامبستن به آنصحیح و دلبندی اهداف برای انتخاب با توجه به رتبه -13

  ناپذیر برای زندگی ما ضروری هستند.پایان تنها اهداف (1

 دارند.پذیر، ما را از رسیدن به اهداف اصلی باز میپایان اهداف( 2

  دلبستگی به اهداف فرعی باید بتواند مانع رسیدن به اهداف اصلی شود. (3

 دلبستگی به اهداف فرعی نباید مانع رسیدن به اهداف اصلی شود.( 4

 چه چیزی را باید بداند؟ «کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهدهر » ،سورة نساء 134با توجه به آیة  -14

   «و امّا کفوراًامّا شاکراً » (1

 «و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بینهما العبین»( 2

   «فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة» (3

 «فألهمها فجورها و تقواها»( 4

  

57% 

77% 

05/11/97 

49% 

76% 

21/08/95 

46% 

 

76% 

20/07/97 

14% 

76% 

20/07/97 

67% 

75% 

21/07/96 

64% 

75% 

04/08/97 
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 پایۀ دهم –( 1دین و زندگی )
 

 هدف زندگی : درس اول

 

 ناپذیر همان اهداف اخروی هستند؟توان این نتیجه را به دست آورد که اهداف پایاناز ترجمة کدام آیة شریفه می -15

 بهتر و پایدارتر است. ،آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست (1

 ای ندارند.گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهرهبعضی از مردم می( 2

 الحساب است.ای ندارند و خداوند سریعایشان از کار خوب نصیب و بهره (3

 دهیم.ه او میطلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم بکس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میآن( 4

 دهد؟انتخاب اهداف خود با نگاه درست مستلزم چیست و این استلزام، توانایی مشخص کردن چه چیزی را به انسان می -16

 های مختلفمیان انسان ریشة اختالف در هدف -ر و مالک( معیا1

 نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسانهای همسو با میل بیهدف -( معیار و مالک2

 نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسانهای همسو با میل بیهدف -بینش و نگرش خاص خود (3

 های مختلفمیان انسان ریشة اختالف در هدف -بینش و نگرش خاص خود (4

 شریفه ارتباط مفهومی دارد؟ة ،  با کدام آی«.شوندهای اخروی میهدف بهن ، مانع رسیدهای دنیوی اصل قرار گیرنداگر هدف»عبارت  -17

 .رحمت فرماو در آخرت نیز نیکی به ما در دنیا نیکی عطا کن پروردگارا گویند بعضی از مردم می (1

 خداست بهتر است. دچه نزو آرایش آن است و آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا آن( 2

  بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.هرکس نعمت و پاداش دنیا را  (3

 دهیم.م مییناراده کو به هرکس طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم دنیا را میکس که تنها زندگی زودگذر آن( 4

 

 

 کند؟زندگی را در کدام عبارت شریفه متذکّر شده است و خطاب به چه کسانی آن را تبیین میخداوند، برگزیدن هوشمندانة هدف  -18

 «مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَ» -«ما خَلَقَناهُما إلّا بِالحَقِّ»( 1

 «مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا» -«ما خَلَقَناهُما إلّا بِالحَقِّ»( 2

 «مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا» -«فعند اهللِ ثواب الدُّنیا و اآلخرة»( 3

 «مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَ» -«فعند اهللِ ثواب الدُّنیا و اآلخرة»( 4

 با کدام عبارت قرآنی هم مفهوم است؟« که قمر سازد؟که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آنای دوست، شکر بهتر یا آن »بیت  -19

   «مشکوراکان سعیهم » (1

 «هلل ربّ العالمین»( 2

   «فعند اهلل ثواب الدنیا و االخرة» (3

 «ما خلقنا هما الّا بالحق» (4

 آوردی به دنبال دارد و زاییدة چیست؟نزدیکی جان و دل به خداوند چه ره -20

 انگیزة رضای خدا در کارهای دنیوی -آبادی سرای آخرت (1

 لطف و رحمت ویژة خدا پس از شناخت هدف اصلی  -آبادی سرای آخرت( 2

 انگیزة رضای خدا در کارهای دنیوی -راضی شدن به حیات دنیوی (3

 لطف و رحمت ویژة خدا پس از شناخت هدف اصلی -راضی شدن به حیات دنیوی( 4

 بیت زیر به کدام پیام اشاره دارد؟ -21

 «عقل و نظر سازد؟ یا آن که به هر لحظه صد                 در دانش و در بینش؟ باشی ای عقل تو به»

 شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ، مقصد نهایی انسان باشد. (1

 هر کاری باید انجام داد. ،برای رسیدن به کماالت نامتناهی( 2

 ی است.بزرگ ضامن خوشبختی و سعادت ابد ارادة وهمت  (3

 برای رسیدن به سعادت در آخرت باید کوشش کرد.( 4

44% 

72% 

07/01/98 

30% 

65% 

20/07/97 

36% 

62% 

20/07/97 

48% 

61% 

19/08/96 

61% 

74% 

18/08/97 

53% 

74% 

04/08/97 

52% 

73% 

23/07/95 
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 پایۀ دهم –( 1دین و زندگی )
 
 

 هدف زندگی : درس اول

 
 گردند؟های زیر مستفاد میعامل تقرّب جان و دل به خدا و ثمرة آن به ترتیب از کدام گزاره ،مطابق اندیشة اسالمی -22

  رسیدن به همة اهداف دنیایی -آبادی سرای آخرت (1

 رسیدن به همة اهداف دنیایی -رضای خدا انجام کارهای دنیوی برای( 2

  انجام کارهای دنیوی برای رضای خدا -آبادی سرای آخرت (3

 آبادی سرای آخرت -انجام کارهای دنیوی برای رضای خدا( 4

 گردد؟کدام موضوع به ذهن انسان متبادر می ،«قل انّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العالمین»از آیة شریفة  -23

 .دهدفقط برای خدا انجام میتمام اعمالش را انسانی که در مسیر هدف اصلی زندگی در حرکت است، ( 1

 اند.ای به این جهان گام نهادهشدهحساب با برنامة( همه موجودات عالم به ویژه انسان 2

 نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد،هر  (3

 پذیر بوده و فقط پاسخگوی برخی استعدادهای مادی ما هستند.برخی از اهداف پایان (4

 چند مورد قابل برداشت است؟« ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟/ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟»از شعر موالنا که سروده است:  -24

 های دیگر را دربردارند.ای هستند که هدفها به گونهدانند که برخی از هدفک میالف( افراد زیر

 .گرددمیب( رسیدن به نعمت و پاداش دنیایی، در سایة رسیدن به اهداف غیرالهی میسّر 

 دهد.میتری را درون خود جای های بیشتر باشد، هدفج( به میزانی که هدف برتر و جامع

 زنند.، با یک تیر چند نشان میاصلی خود د( افراد باهوش با انتخاب خدا به عنوان هدف

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

با کدام آیه قرابت معنایی نزدیکی دارد و مفهوم آن « تر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ای باغ تویی خوش»بیت  -25

 چیست؟

 انتخاب خدا جامع همة اهداف است. -«قل إنّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل ربّ العالمین» (1

 انتخاب خدا جامع همة اهداف است. -«من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة»( 2

 کند.مفاهیم کلیدی تعریف جدید پیدا می ،اگر مقصد خدا باشد -«قل إنّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل ربّ العالمین» (3

 کند.پیدا می مفاهیم کلیدی تعریف جدید ،اگر مقصد خدا باشد -«من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و االخرة»( 4

 دهد؟اسراء بگویید خداوند به چه کسی پاداش می ةسور 19با توجه به آیة  -26

 ها و اهداف دنیوی غافل نباشد.( در دنیا از نعمت1

 بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد. ( سرای آخرت را2

 ( از خداوند در کنار طلب دنیا، آخرت را هم طلب کند.3

 کند.اش را فقط معطوف به اهداف اخروی ( نوع نگاه و اندیشه4

 به کدام موضوع اشاره دارد؟« عقل و نظر سازد؟ که به هر لحظه صدای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن »شعر  -27

 اند.های خود را از دست دادهترین دارایی و سرمایهمصداق کسانی است که بهترین و با ارزش (1

 دیگر را نیز دربردارند. هایهستند که هدفای گونهها به( برخی از هدف2

 اهداف دنیایی رسید.ة توان با یک تیر چند نشان را زد و به هممی (3

 توان به حیات دنیایی راضی شد و به این حیات آرام گرفت.می( 4

 
 

  

52% 

60% 

20/07/97 

18% 

55% 

20/07/97 

43% 

54% 

20/07/97 

37% 

54% 

20/07/97 

18% 

53% 

21/07/96 

22% 

51% 

07/08/95 



برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

42 5528 70

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

سؤا لهاي 28 تا 42

درصد مراجعه %79 تا 77% 

سؤا لهاي 56 تا 70

درصد مراجعه %66  تا 43%

پر پرواز درس دوم

    سؤا لهای دشوار

سؤا لهاي 43 تا 55

درصد مراجعه %76 تا 68%

79%

68%

43%

77%

15سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 13 15

درصد مراجعه %79 به 77%  درصد مراجعه %76 به %68درصد مراجعه %66  به 43%
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 پایۀ دهم –( 1دین و زندگی )
 
 

 پر پرواز : درس دوم

 

 

 ما را به بهترین وجه راهنمایی خواهد کرد؟ ارائه دهیم، کدام گزاره« خودشناسی»اگر بخواهیم تعریف صحیحی از  -28

  پذیرشناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا و تشخیص اهداف پایان (1
 پذیرپایان های انسان و موانع حرکت در مسیر اهدافها و تواناییشناخت سرمایه (2

 شناخت موانع حرکت انسان در مسیر دنیایی و نحوة مقابله یا اجتناب از این موانع (3

 هاهای انسان و چگونگی به کارگیری آنها و تواناییسرمایهشناخت ( 4

   است. …است و اولین گام برای حرکت در این مسیر  …تعالی، حق  نزدیکی و تقرب بهسودمندترین دانش برای حرکت در مسیر  -29

 

 شناخت انسان -( خودشناسی2  استفاده از عقل -خداشناسی (1

 استفاده از عقل -خودشناسی (4  شناخت انسان -خداشناسی( 3

 های غلط تشخیصت زندگی را از راهمسیر درس»های انسانی به ترتیب یک از سرمایهمطابق اندیشة اسالمی، به کمک کدام -30

 ؟«شویماز جهل و نادانی دور می»و « دهیممی

 اختیار -اختیار ( 4 عقل -عقل  (3 عقل –اختیار ( 2 اختیار -عقل  (1

 کند؟العمل نشان دهد و چه زمانی انسان خود را سرزنش و مالمت میشود که انسان در مقابل گناه و زشتی عکسچه چیزی سبب می -31

 بعد از به گناه آلوده شدن -( وجدان اخالقی1

 شیطان قرار گرفتنة از مورد وسوسبعد  -هاها و زیبایی( گرایش انسان به نیکی2

 شیطان قرار گرفتنة بعد از مورد وسوس -( وجدان اخالقی3

 بعد از به گناه آلوده شدن -هاها و زیبایی( گرایش انسان به نیکی4

  است. …و  …های ترتیب مربوط به سرمایهبه« طلبیبازداشتن از راحت»و  «کردن آدمی در پیمودن راه حقیاری »های هر یک از عبارت -32

 

 عقل -( عقل2  وجدان -عقل (1

 عقل -پیامبران و پیشوایان دین  (4 وجدان -پیامبران و پیشوایان دین( 3

 ؟شودنمیکدام موضوع دریافت « انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و إما کفوراً» از آیة شریفة -33

 راه رستگاری را برگزینیم. ،خدا راه رستگاری و شقاوت را به ما نشان داده تا با استفاده از عقل (1
 گزار باشد و چه ناسپاس.خداوند راه را به انسان نشان داده است، چه انسان سپاس (2

 خدای متعال شناخت خیر و نیکی و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داده است. (3

 .ه استمسئول سرنوشت خویش قرار دادو خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفریده ( 4

 باشد؟ ترین پاسخ به این سؤال میکدام مورد کامل« خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل شده است؟»اگر سؤال شود که  -34

 خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده است. (1

 بیندیشد و مسیر درست را از غلط تشخیص دهد.خداوند به انسان نیرویی عنایت کرده است که با آن ( 2

 ها را در وجود او قرار داده است.از آنمندی و توانایی بهرهها و زمین است، برای انسان آفریده چه در آسمانآنخداوند  (3

 حجت را بر او تمام کرده است. ،های بزرگی در وجود او و فرستادن راهنمایان الهیبا قرار دادن سرمایه( 4

 توانیم مسئولیت سرنوشت خویش را به دوش دیگری بیندازیم؟ای در انسان است که با وجود آن نمییک از آیات زیر بیانگر سرمایهکدام -35

 

 «انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً»( 2 «و نفس و ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها» (1

 «و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بینهما العبین» (4  «بالنّفس اللّوّامة و ال اقسم» (3

 است. …بیانگر وجود قدرت اختیار در انسان است و نام دیگر نفس لوامه،  … آیة شریفة -36

  نفس مطمئنّه -«السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراًانّا هدیناه »( 2 وجدان -«انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» (1

 نفس مطمئنّه -«و ال اقسم بالنّفس اللّوامة»( 4 وجدان -«و ال اقسم بالنّفس اللّوامة» (3

57% 

79% 

03/09/96 

55% 

79% 

05/09/95 

54% 

79% 

04/08/97 

51% 

79% 

08/11/95 

51% 

79% 

05/09/95 

50% 

79% 

03/09/96 

64% 

78% 

20/07/97 

49% 

78% 

06/11/96 

48% 

78% 

07/08/95 
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 پایۀ دهم –( 1دین و زندگی )
 
 

 پر پرواز : درس دوم

 

  نامد.می …پندارد و مانع درونی رسیدن به هدف را می …کند که خود را برتر از ها معرفی میای را به انسانکنندهقرآن کریم عامل گمراه -37

 

 نفس لوامه -موجوداتة ( هم2  نفس امّاره -آدمیان (1

 ارهنفس امّ -موجوداتة هم( 4  نفس لوامه -آدمیان (3

 های انسان است؟مربوط به کدام یک از سرمایه «یافتن خدا»اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا چیست و  -38

 سرشت خدا آشنا -شناخت انسان( 2  نیروی عقل -شناخت انسان (1

 سرشت خدا آشنا -شناخت خدا (4  نیروی عقل -شناخت خدا (3

 شود؟میامدادرسانی به انسان در پیمودن راه حق با برخورداری از کدامین سرمایه انجام  -39

 عقل و وجدان اخالقی( 2  عقل همراه با اختیار (1

 گرایش به خیر و نیکی همراه با بیزاری از گناهان( 4 پیامبران و پیشوایان همراه با کتاب راهنما (3

 ؟های رشد مرتبط استسرمایهیک از ترتیب با کدامبه« برگزیدن راه دوری از شقاوت»و « پرهیز از گناه»، «دریافت حقایق» -40

  شناخت خیر و نیکی -نفس لوامه -نیروی عقل (1

 شناخت خیر و نیکی -نفس لوامه -شناخت خیر و نیکی( 2

  اختیار -شناخت خیر و نیکی -شناخت خیر و نیکی (3

 اختیار  -شناخت خیر و نیکی -نیروی عقل( 4

  از موانع رشد در مقابل آن قرار دارد. …باشد که می …های زودگذر مربوط به منع انسان از خوشی -41

 امارهنفس -راهنمایان الهی (2  امارهنفس -عقل (1

 شیطان -وجدان (4  شیطان -عقل (3

 های انسان است؟یک از سرمایهمربوط به کدام ترتیببه، «دوری از شقاوت»و « دوری از جهل و نادانی» -42

  گرایش انسان به خیر و نیکی -قدرت اختیار و انتخاب  (1

 قدرت اختیار و انتخاب  -( قدرت عقل و تفکر 2

  قدرت اختیار و انتخاب -قدرت اختیار و انتخاب  (3

 نیکیگرایش انسان به خیر و  -قدرت عقل و تفکر ( 4
 

 

  است.انسان  …باشد و گزینش راه رستگاری برخاسته از می …زندگی به خاطر خدا ة ترین تعبیر دربارکامل -43

  سرشت خدا آشنای - «…قل انّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی »( 1

 اختیار - «…قل انّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی »( 2

  سرشت خدا آشنای -«ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة من کان یرید( »3

 اختیار -«من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة( »4

 به ترتیب مربوط به چه چیزی از شیطان است؟« وسوسه و فریب»و « فضیلت بر آدمیان»، «فریب فرزندان آدم» -44

 کار -پندار -سوگند( 2  راه نفوذ -هدف -سوگند (1

 کار -سوگند -پندار( 4  راه نفوذ -هدف -پندار (3

 گردد؟ترتیب از دقت در کدام گزینه مفهوم میبه« راه نفوذ شیطان»و « سوگند شیطان»، «کار شیطان» -45

 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم -بخش نشان دادن گناهزیبا و لذت -کردن و فریب دادنوسوسه (1

 کردن و فریب دادن وسوسه -فریب فرزندان آدم -( دور کردن آدمی از خدا2

 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم -بخش نشان دادن گناهزیبا و لذت -دور کردن آدمی از خدا (3
 کردن و فریب دادن وسوسه -فریب فرزندان آدم -کردن و فریب دادنوسوسه( 4

 

48% 

78% 

21/08/95 

46% 

78% 

04/08/97 

59% 

77% 

02/09/97 

54% 

77% 

02/09/97 

45% 

77% 

19/09/95 

34% 

76% 

19/08/96 

37% 

76% 

21/08/95 

22% 

75% 

21/08/95 

37% 

77% 

07/08/95 
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 پایۀ دهم –( 1دین و زندگی )
 
 

 پر پرواز : درس دوم

 
 با تنها راه نفوذ او، یعنی وسوسه کردن و فریب دادن انسان ارتباط مفهومی دارد؟ در قیامت، کدام عبارت از سخنان شیطان -46

 ( امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا.1
 توانید مرا نجات دهید.و نه شما می توانم به شما کمکی کنمنه من می( 2
 گناه دعوت کردم.( من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به 3
 خداوند به شما وعده حق داد.( 4

، بیانگر چیست و «ها را در وجود او قرار داده استمندی از آنها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهرهخداوند آن چه در آسمان»که این -47
 رستگاری انسان است؟اجتناب از گناه مرتبط با کدام سرمایه و عامل رشد و 

  گرایش به خیر و نیکی -هدایت الهی و فرستادن راهنمایان (1
 نیروی تعقل و تفکر -هدایت الهی و فرستادن راهنمایان( 2
  نیروی تعقل و تفکر -جایگاه ویژة انسان در نظام هستی (3
 گرایش به خیر و نیکی -جایگاه ویژة انسان در نظام هستی( 4

گناه، در کدام آیة مبارکه انجام برگزیدن راه رستگاری و دوری از شقاوت با استفاده از کدام سرمایه بوده و علت سرزنش و مالمت خود به هنگام  -48
 شود؟مشاهده می

   «و ال اقسم بالنّفس اللّوّامة» -کرامت انسان (1
 « و ال اقسم بالنفس اللّوّامة» -عقل (2

   «فألهمها فجورها و تقواها» -کرامت انسان (3

 «فألهمها فجورها و تقواها» -عقل( 4

 ، چیست؟در وجود ما «و بیزاری از آن و زشتی و شناخت بدیو گرایش به آن شناخت خیر و نیکی قرار گرفتن سرمایة »نتیجة  -49

  های ذاتی ما را گرامی داشته است.شویم خداوند با اعطای توانمندیمطمئن می (1
 دهیم.راهه تشخیص میهای نادرست و بیراه صحیح زندگی را از راه (2
  دانیم.گزینیم و خود را در برابر زندگی خویش مسئول میراه رستگاری را برمی (3
 پرهیزیم.می به خیر و نیکی روی آورده و از گناه و زشتی( 4

 و آیة مربوط به این مفهوم چیست؟ شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهیمکدام سرمایة الهی سبب می -50

  «و نفس و ماسّواها فالهمها فجورها و تقواها» -به نیکی و زیبایی( گرایش 1

 «و نفس و ماسّواها فالهمها فجورها و تقواها» -نفس امّاره( 2

  «و ال اقسم بالنفس اللوّامه» -گرایش به نیکی و زیبایی( 3

 «و ال اقسم بالنفس اللوّامه» -نفس امّاره (4

 ؟شریفه استکدام آیات با ارتباط ترتیب در به« روی آوردن به خیر و نیکی»و « گزینش راه رستگاری و تبّری از شقاوت» -51
 «ال اقسم بالنّفس اللّوّامة» -«سوّاها فألهمها فجورها و تقواهاو نفسٍ و ما »( 1

 «و نفس و ما سوّاها فالهمها فجورها و تقواها» -«انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً»( 2

 «ال اقسم بالنّفس اللّوّامة» -«انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً»( 3

 «و نفسٍ و ما سوّاها فالهمها فجورها و تقواها» -«اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفسٍ و ما سوّ»( 4

 برد؟پشت به حق کردند، شیطان دربارة آنان چه ترفندی را به کار می ،در بیان قرآن کریم،کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برایشان -52

 کند.عداوت و کینه ایجاد می ( به وسیلة قمار و شراب در میان آنان1
 .فریبد( اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طوالنی می2
 کشاند.آنان را به بیراهه می ،( با وسوسه کردن و فریب دادن3
 ز پیروی از عقل و وجدان بازدارد و سرکش کند.ا کند که انسان را( کاری می4

 ام سرمایة عطا شده به انسان است؟مربوط به کد« چه کنم با که توان گفت که او / در کنار من و من مهجورم»شعر  -53

 قدرت اراده و اختیار ( 2  سرشت خدا آشنا ( 1
 قدرت تفکر و اندیشه (4 شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن( 3
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 ها چیست؟فلسفة ارسال پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز توسط خداوند برای انسان -54

 نشان دادن راه سعادت و کمک به پیمودن راه حق( 2 برگزیدن راه رستگاری و دوری از شقاوت (1

 آگاهی یافتن به سرشت پاک و خدا آشنا (4 تشخیص راه رستگاری از شقاوت (3

 گردد؟دریافت می« اِنّا هَدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً»کدام موضوع از آیة شریفة  -55

 ساز قدرت اراده و اختیار انسان است. بخشی وجود انسان توسط خداوند، زمینهسامان (1

 وجود عقل است. و ای از گرایش انسان به خوبینشانه ،الهام بدی و خوبی به انسان( 2

 ای از وجود اراده و اختیار در انسان است.نشانه ،العمل نشان دادن انسان در برابر گناهعکس (3

 .هرکس مسئول سرنوشت خویش است و باید عاقبت کارهای خود را برعهده بگیرد (4

 

 

 ؟با کدام عبارت در ارتباط استتوأمان به دو چیز سوگند خورده است و این آیه درکدام آیه خداوند  -56
 پس از گناهمالمت و در اندیشة جبران برآمدن  - «وَ ال اُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَةِ( »1

 ریا و ظلمحقارت نفس، بیزاری از دو رویی،  - «وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَألهَمَها فُجورَها وَ تَقواها» (2

 بیزاری از دو رویی، حقارت نفس، ریا و ظلم - «وَ ال اُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَةِ( »3

 مالمت و در اندیشة جبران برآمدن پس از گناه -«فَألهَمَها فُجورَها وَ تَقواهاوَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها » (4

  باشد؟طلبی میهای زودگذر و بازدارندة انسان از راحتترتیب مانع انسان از خوشییک از عوامل زیر بهکدام ،مطابق اندیشة اسالمی -57

  دوراندیشیوجدان با  -هایشعقل با محکمه (1

 عقل با دوراندیشی -هایشوجدان با محکمه( 2

  هایشعقل با محکمه -وجدان با دوراندیشی (3

 هایش وجدان با محکمه -عقل با دوراندیشی( 4

 های انسان هستند. هر دو مربوط به یکی از سرمایه« …»و « های زودگذرمنع از خوشی»های عبارت -58

   اراده و اختیار آفریده شدن انسانصاحب ( 1

 ( تشخیص درست از نادرست و حق از باطل2

  شدن به گناهسرزنش انسان در هنگام آلوده (3

 برگزیدن راه رستگاری و دوری از راه شقاوت( 4

 دارند؟موارد باز می و شیطان ما را از کدام وجدان ترتیب به -59

 دوراندیشی -طلبیراحت( 2  دوراندیشی -خوشی زودگذر (1

 رسیدن به بهشت -طلبیراحت( 4 رسیدن به بهشت -خوشی زودگذر (3

 خدادادی در وجود ماست و کدام آیه/ آیات به آن اشاره دارد؟ة بیزاری از زشتی و بدی و روی آوردن به خیر و نیکی یادآور کدام سرمای -60

 «انا هدیناه السبیل امّا شاکراً و اما کفوراً» -نشان دادن راه رستگاری و شقاوت به انسان( 1

 «و نفس و ما سوّاها فالهمها فجورها و تقواها» -شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن( 2

 «انا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و اما کفوراً» -شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن( 3

 «و نفسٍ و ما سوّاها فالهمها فجورها و تقواها» -دادن راه رستگاری و شقاوت به انساننشان ( 4

 در کدام آیة قرآن کریم بیان شده است؟« گزینش راه رستگاری با استفاده از سرمایة عقل و دوری از شقاوت»مفهوم  -61

 «و نفسٍ و ما سوّاها فالهمها فجورها و تقواها»( 2 «انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» (1

 «و ال اقسم بالنّفس اللّوّامة» (4 «....... در میان دوزخیان نبودیم یااگر ما گوش شنوا داشتیم » (3

 شمارند؟سورة ملک، جهنمیان چه چیز را علت دوزخی شدن خود می 10در بیان قرآن کریم در آیة   -62

 نداشتن گوش شنوا و تعقل نکردن( 2 نداشتن ایمان قوی و اقامه نکردن نماز (1

 گرایش خود به شر و بدی (4 برعهده نگرفتن مسئولیت خویش (3
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 ؟گرددنمیکدام موضوع مستفاد  «و نفس و ماسوّاها فألهمها فجورها و تقواها»ة شریفة از آی -63

 ها است.العمل نشان دادن انسان در برابر گناه، برخاسته از گرایش انسان به نیکیعکس (1

 بیزار است. همتی و ظلمانسان کرامت و بزرگواری را دوست دارد و از دورویی، ذلت، دون (2

 یابد.ای از خدا دارد و در میان موجودات این انسان است که آن را درمیعالم نشانهة هم (3

 ها.ها گرایش دارد نه بدیفقط به خوبیفهمد و ها را میها را به انسان الهام کرده، لذا انسان آنها و خوبیوند بدیخدا (4

  هایی دارند؟ کنند چه ویژگیکسانی که مردم را در هنگام فراخواندن دیگران به نماز مسخره می ،براساس آیات قرآن -64

 اند. ( محبت خدا را در دل حس نکرده2 شیطان آنها را گمراه کرده است. ( 1

 ( میل سرکش نفس اماره در درون آنها طغیان کرده است. 4 کنند. ( گروهی هستند که تعقل نمی3

های معرفی شده در کدام آیة مبارکه به ترتیب از سرمایه هر یک« برآمدن در اندیشة جبران گناه»و « بیزاری انسان از دورویی، حقارت، ریا و ظلم» -65

 گیرند؟نشأت می
 «وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلهَمَها فُجورَها و تَقواها» -«وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلهَمَها فُجورَها و تَقواها( »1

 «اُقسِمُ بِالنّفسِ اللَّوّامَةِوَ ال » -«وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلهَمَها فُجورَها و تَقواها( »2

 «وَ ال اُقسِمُ بِالنّفسِ اللَّوّامَةِ» -«وَ ال اُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَةِ»( 3

 «وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلهَمَها فُجورَها و تَقواها» -«وَ ال اُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَةِ»( 4

های زودگذر را یک از آیات زیر در تقابل است و این عامل چگونه راه رسیدن به لذتشنیدن ندای عقل، با سرمایة ذکر شده در کدامعامل امتناع از  -66

 سازد؟هموار می

 

 با دعوت به گناه -«وَ ال اُقِسمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامة»( 2 با سرزنش انسان -«وَ ال اُقِسمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامة» (1

 با دعوت به گناه -«انّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکراً و اِمّا کَفوراً»( 4 با سرزنش انسان -«ا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکراً و اِمّا کَفوراًانّ» (3

 گوی ماست؟قرآنی پاسخ فهوم کدام آیه / آیاتم ،اشاره کنیم« مةاللوا وال اقسم بالنفس»داق آیة اگر بخواهیم به علت مص -67

 «و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها»( 2 «انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» (1

 «و ما هذه الحیاة الدّنیا الّا لهو و لعب» (4 «ما خلقنا السّماوات و االرض الّا بالحق» (3

ژی و گناه است و توانایی اجتناب از شقاوت، در گرو برخورداری از سرمایة مطرح شده در مسبّب واکنش انسان نسبت به ککدام آیه / آیات بیانگر  -68

 کدام آیة شریفه است؟

 « فَاَلهَمَها فجورها و تقواها» -...«و نفسٍ و ما سوّاها »( 1

 « فَاَلهَمَها فجورها و تقواها» -«و ال اقسم بالنفس اللّوامة»( 2

 « انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» -...«نفس و ما سوّاها  و»( 3

 « انا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» -«و ال اقسم بالنفس اللّوامة»( 4

 چگونه فریفته است؟در بیان قرآن کریم، شیطان اعمال زشت چه کسانی را در نظرشان زینت داده است و آنان را  -69

  زینت دادن گناه در نظرشان -کسانی که ایمان دارند ولی اعتقادشان قلبی نیست (1

 با آرزوهای طوالنی -کسانی که ایمان دارند ولی اعتقادشان قلبی نیست( 2

 زینت دادن گناه در نظرشان -ها، به حق پشت کردندکسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن (3

 با آرزوهای طوالنی -ها، به حق پشت کردندکه بعد از روشن شدن هدایت برای آن کسانی( 4

 گردد؟مفهوم کدام گزینه به ذهن انسان متبادر می« و نفس و ماسوّاها فالهمها فجورها و تقواها»از آیة شریفة  -70

 تر که من از وی دورمتر از من به من است / وین عجبدوست نزدیک (1

 چیز را مشاهده نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.هیچ( 2

 خداوند، انسان را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. (3

 خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد. (4
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