


 دینی دهم تجربی ریاضی فصل دوم تشریحی

موانع رسیدن به هدف یا عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف کدام است ؟ - 1

هدف ما انسان ها باید به اندازه چه چیزي باشد؟ - 2

خداوند به کدام یک از مراتب نفس آدمی سوگند یاد کرده است؟ - 3

چه چیزي سبب دوري ما از خداوند می شود؟ - 4

این آیه از قرآن به کدام یک از سرمایه هاي انسان اشاره دارد؟  - 5
بیل     «انّا هدیناه السَّ

 اّما شاکرًا و اّما کفورًا  
ما راه را به او نشان دادیم 

یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس»  

سودمند ترین دانش ها چیست ؟ - 6

رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاري او با گام برداشتن به سوي کدام هدف میسر می شود؟ - 7

جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان کدام است ؟ - 8

به چه علت انسان از سرمایه هایی برخوردار است؟ - 9
با توجه ترجمه آیۀ زیر بگویید شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد؟  - 10

« کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته
است.»

با توجه ترجمه آیۀ زیر بگویید شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد؟  - 11
«و شیطان، هر کاري را که [ گناهکاران] می کردند، در نظرشان زینت داد.»

با توجه ترجمه آیۀ زیر بگویید شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد؟  - 12
«شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.»

امام علی (ع) درباره نفس اّماره چه فرموده اند ؟ - 13

چرا هدف و مسیر انسان ها از گیاهان و حیوانات متفاوت است ؟ - 14

خداوند عالوه بر سرمایه هاي بزرگ انسان، چه کسانی را همراه با چه چیزي براي ما فرستاد و چرا؟ - 15

از دقت در این آیات کدام یک از سرمایه هاي انسانی مفهوم می گردد؟ - 16
«و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید آن گاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد.

با توجه به اینکه خداوند متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود همۀ ما قرار داد، چه نتیجه اي - 17
رقم می خورد؟

از چه رو همۀ ما فضایل اخالقی را دوست داریم و از رذایل اخالقی بیزاریم؟ - 18

خداوند متعال کدام دسته از شناخت ها را درون ما قرار داد ؟ - 19

این دو بیت به کدام یک از سرمایه هاي انسان اشاره دارد؟ - 20
 وین عجب تر که من از وي دورم   دوست نزدیک تر از من به من است  

 در کنار    من   و   من     مهجورم   چه کنم  با  که  توان  گفت   که  او 

از دقت در این ابیات چه مفهومی دریافت می گردد؟ - 21
 وین عجب تر که من از وي دورم   دوست نزدیک تر از من به من است  

 در کنار    من   و   من     مهجورم چه کنم   با  که  توان  گفت   که  او 
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چرا خداوند سرمایه هایی براي انسان قرار داده است؟ - 22

چه چیزي نشان دهنده این است که خداوند براي انسان در نظام هستی جایگاه ویژه اي قائل شده است ؟ - 23
این که خداوند آنچه در آسمان و زمین است، براي انسان آفریده و توانایی بهره مندي از آنها را در وجود او گذاشته نشانگر چیست ؟ - 24

با توجه به ترجمۀ آیات بگویید هر آیه به کدام یک از آثار بهره گیري انسان از عقل اشاره دارد؟ - 25

«و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.»

«آنها [ دشمنان اسالم]  را متحد می پنداري در حالی که دل هایشان پراکنده است؛ این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند.»

«آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازي می گیرند، این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی 
کنند.»

درستی یا نادرستی عبارات زیر را با (ص/غ) مشخص کنید. - 26

شناخت انسان یعنی شناخت سرمایه ها و توانایی هاي او.

عامل درونی که انسان را از رسیدن به بهشت باز می دارد شیطان است.

عامل درونی که انسان را از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد نفس اماره است.

عامل بیرونی که خود را برتر از آدمیان می پندارد شیطان است.

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد.

اولین گام براي حرکت انسان براي رسیدن به مقام قرب الهی شناخت انسان است.

وجود شیطان مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیري هاست.

در روز قیامت فرصتی براي توبه باقی مانده است.

چه رابطه اي میان«توانایی ها و سرمایه ها» و «هدف» وجود دارد؟ - 27

دربارة سرمایۀ اختیار و اراده توضیح دهید. - 28
اولین گام براي حرکت انسان در این مسیر یعنی نزدیکی و تقرب به خدا چیست و به چه معناست ؟ - 29

آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادة ما در تصمیم گیري ها می شود؟ - 30
شیطان بر خالف نفس اّماره چگونه عاملی است  و خود را از چه کسانی برتر می پندارد و چگونه سوگندي یاد کرده و کارش چیست ؟ - 31

نفس اّماره به چه معناست و چگونه عاملی است؟ توضیح دهید. - 32

آیا هدف از خلقت ما انسان ها می تواند خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیاي چند روزه باشد ؟ تحلیل و بررسی کنید. - 33
هدف و مسیر حرکت هر شخص با چه چیز هاي هماهنگی دارد ؟ چگونه؟ - 34

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب چه چیزي می شود ؟ قرآن کریم عامل درونی این عامل را چه نامیده و به چه معناست ؟ - 35

گرایش انسان به خیر و نیکی را توضیح دهید. - 36
«سرشت خداآشنایی» انسان را توضیح داده و بگوید امام علی (ع) در این باره چه می فرماید؟ - 37

یکی از سرمایه هاي انسان «قوة عقل» می باشد، آن را توضیح دهید. - 38
به چه دلیل خودشناسی سودمند ترین دانش هاست ؟ - 39

جاهاي خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. - 40

جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان .................. و .................. است.

اولین گام براي حرکت انسان در مسیر قرب الهی، .................. است.

سودمند ترین دانش ها .................. است.

شناخت انسان یعنی شناخت .................. ، توانایی ها و .................. او.
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خداوند متعال انسان را .................. داشته و براي انسان در نظام هستی جایگاه .................. قائل شده است.

با سرمایۀ .................. می توانیم حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.

با سرمایۀ عقل می توانیم .................. را دریابیم و از .................. و .................. دورشویم.

خداوند ما را صاحب اراده و اختیار و آفرید و مسئول .................. قرار دارد.

ما راه را به او نشان دادیم، یا .................. خواهد بود یا  .................. .

آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خواهند آن را به .................. و بازي می گیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که
. ..................

می گویند: اگر ما .................. داشتیم، یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم.

می گویند اگر ما .................. داشتیم یا .................. می کردیم در میان دوزخیان نبودیم.

می گویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا .................. می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.

می گویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا .................. می کردیم، در میان .................. نبودیم.

حضرت علی (ع): هیچ چیزي را .................. ، مگر اینکه خدا را .................. ، بعد از آن و با آن دیدم.

گرایش انسان به .................. و .................. سبب می شود تا در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد.

قرآن کریم عامل درونی این حالت را « .................. » یعنی نقس سرزنش گر نامیده است.

نفس لوامه یعنی نفس ..................

هدف و مسیر حرکت هرکس با  .................. و .................. هماهنگی دارد.

 ..................، با دور اندیشی ما را از خوشی هاي زودگذر منع می کند.

عقل، با .................. ما را از خوشی هاي زود گذر منع می کند

وجدان با .................. ما را از راحت طلبی باز می دارد.

وجدان با محکمه هایش ما را از  .................. باز می دارد.

 .................. با محکمه هایش ما را از راحت طلبی باز می دارد.

وجدان با .................. ما را از .................. باز می دارد.

نفس اماره یعنی نفس ..................

 .................. میل سرکشی است که انسان را به گناه دعوت می کند.

دشمن ترین .................. همان نفسی است که .................. توست.

عامل بیرونی که خود را برتر از آدمیان می پندارد، .................. نام دارد.

شیطان عامل .................. است که خود را برتر آدمیان می پندارد.

کار شیطان .................. و .................. است و جز این راه نفوذ دیگري در ما ندارد.

شیطان می خواهد به وسیلۀ .................. و .................. در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند.

شیطان هر کاري را که گناهکاران می کردند در نظرشان .................. داد.
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