
http://konkursara.com


 منیرسادات میرحسینی    دین وزندگی                                                             پایه دهم ریاضی وتجربی                                  جزوه

26 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

               گویند                                                                                                می سپاس را خدا                                                    دارد                        در هشت بهشت  

 اند صحبت هم خدا با بهشتیان                                                                    صدیقان و پیامبران مخصوص
  اند   منزهی مترنم و پاک تو! جمله  خدایا به                                                                شهیدان              مخصوص در یک

            ))دارالسالم  سالمتی سرای                                                                       دیگر های گروه برای دیگر درهای و

  انسان                                                نشینان هم و دوستان                                                                    خاص ای درجه در بهشتیان از هریک
 نیکوکاران و شهیدان راستگویان، پیامبران،                    .                      نمی آورد              وسستی خستگی دائمی های نعمت

 خدا                                 خشنودی مقام به نعمت رسیدن باالترین                                                 آنهاست از پذیرایی و استقبال آماده   بهشت
 کنند می سالم بهشتیان به فرشتگان                                                    بینند  می گشوده خود روی رابه آن درهای

 شاداب و جوان زیبارو، و شرفتار خو بهشتی همسران                       وقیافه صورت ترین وجوان بهشتی درزیباترین ومردان زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بلند دوزخیان حسرت ناله   .                                                                                                        شوند می افکنده تنگ جایگاهی در

 یبردیم م فرمان را خدا کاش ای                                                                                 .است سوزاننده و سخت بسیار جهنم، آتش

 .کردیم می اطاعت را او پیامبر                                                                              هاست انسان خود عمل حاصل آتش این

 :گویند می خداوند به آنان کشد می شعله آنها جان درون از

  بر بیرون از اینجا را ما                                                                                 دوست عنوان به را شخص فالن کاش ای

 بازگردیم دنیا به اگر که                                                                                     بازداشت خدا یاد از را اوما گرفتیم نمی

  .دهیم می انجام صالح عمل                                                                            دنیا در های کوتاهی خاطر به ما، بر دریغ

 گمراهی سبب سرورانمان و بزرگان و شیطان                                                              می شمارند مقصر را دیگران گاهی

 .کنید مالمت را خود نکنید، مالمت مرا                                                                 فراخواندم را شما فقط من گوید می شیطان

 نیاوردند روشنی دالیل شما برای پیامبران گویند                                                                                           مگر می فرشتگان

 تدبر
 11٩ مائده،.است بهشت از هایی آنهاباغ برای بخشد، سود آنها به راستگویان راستی که است روزی امروز 1
 است؛ شده آماده متقیان برای و است زمین و ها آن،آسمان وسعت که بهشتی و پروردگارتان آمرزش به رسیدن برای کنید شتاب و 2

 خدا و گذرند می مردم خطای از و برند می فرو را خود خشم و کنند می انفاق وتنگدستی، توانگری زمان در که ها همان

 گناهان برای و افتند می خدا یاد به کنند، میستم  خود به یا شوند، می زشتی عمل مرتکب وقتی که آنها و. دارد دوست را نیکوکاران

 132/135   عمران، آل.کنند می آمرزش طلب خود

 در آنان دارند، مواظبت نماز بر که آنها و کنند ادای شهادت راستی به که آنها و کنند می رعایت را خود عهد و ها امانت که آنها و 3

 32 /3٥ معارج،.شوند می داشته گرامی بهشتی های باغ

   نیکوکارا ن جایگاه

 است چگونه آخرت، در گناهکاران و نیکوکاران زندگی-1

 دارد؟ وجود آخرت، جزای و پاداش نوع و ما اعمال میان ای رابطه چه -2
 

دوزخیان جایگاه     

هفتم نموداردرس  

فرجام کار   
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رابطه میان 
عمل وپداش 

وکیفر

1-
قراردادی

تجسم-3
خودعمل

نتیجه -2
طبیعی 
خودعمل

   ی أُکلون   الَّذین   ا نَّ 

   ُظلًما الی تامٰى  ا موال  

م فى ی أُکلون   ا نَّما نه   بُطو 

 س ی صل ون   و    ناًرا

 10 نساء،   س عیًرا
 

 از یکی به که نصایحی ضمن در خدا رسول 

 :فرمود کرد، می خود یاران

 که بود خواهد نشینی هم ناچار تو برای

 می دفن تو با و گردد نمی جدا تو از هرگز

 تو با رستاخیز در نشین هم آن آنگاه شود

. هستی آن مسئول تو و شود می برانگیخته

 کنی، می انتخاب که نشینی هم کن، دقت پس

 انس مایه   باشد، نیک او اگر زیرا باشد؛ نیک

 صورت،موجب این غیر در و بود خواهد تو

 کردار نشین،م ه آن. شود می تو وحشت

 توست

 

 تدبر

 در غرق بدکاران همراه کردیم؛ دستگیری نمی محرومان از و خواندیم نمی نماز دنیا در ما: گویند می جهنمیان 1

 40 / 4٧ مدثر،. کردیم می تکذیب را رستاخیز روز و شدیم می خدا معصیت

 کردم، توبه االن: گوید می رسد آنهافرا از یکی مرگ که هنگامی و دهند انجام زشت کارهای که کسانی برای 2

 18 نساء،. کردیم فراهم دردناکی برایشان عذاب که هستند کسانی اینها و نیست توبه

 45 / 46 واقعه،.ورزیدند اصرارمیبزرگ  گناهان وبر بودند ومغرورنعمت مستدردنیا  این از جهنمیان پیش 3
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 تست 
 95طبیعی خود عمل است چه وظیفه ای دارند؟سراسری زبانانسان ها درمقابل پاداش وکیفری که محصول -99
 .برنامه ریزی زندگی خودراتنظیم کنند.وباآگاهی کامل ازآن  کنند هماهنگبا آن بایدخود را -1
 باافزایش دانش آن را تغییر دهند وسعادت خویش را تامین نمایند.-2
 ازآن استفاده کنند.هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند وبدون همراهی -3
 آن را بپذیرندودر هنگامی که غیر عادالنه باشد باوضع قوانین آن را کنترل نمایند.-4

 تست 
 94و 95 *دوزخیان با کدام بیان دیگران را مقصر معرفی می کنند وپاسخ شیطان به آنان چیست؟سراسری تجربی-100

 من فقط شمارافراخواندم وشما نیز مراپذ یرفتید. -،ماراگمراه ساختندشیطان و ما بزرگان-1
 پیامبران دالیل روشن بای شما آوردند ،شما خود نپذیرفتید.-،ماراگمراه ساختندشیطان و ما بزرگان-2
 من فقط شمارافراخواندم وشما نیز مراپذ یرفتید. -شیطان وآرزوهای دنیایی ،مارا گمراه ساختند-3
 پیامبران دالیل روشن بای شما آوردند ،شما خود نپذیرفتید. -رزوهای دنیایی ،مارا گمراه ساختندشیطان وآ -4

  تست
گفتگوی نگهبانان جهنم با جهنمیان درکدام عالم است وپس از مرگ که فعالیت  نیاوردند روشنی دالیل شما برای پیامبران مگرآیه ی  -101

 94اتفاقی می افتد؟سراسری انسانی های حیاتی بدن متوقف می شود چه 
 فرشتگان،حقیقت وجود انسان راکه همان روح وجسم است ،توفی می کنند.-قیامت-1
 فرشتگان،حقیقت وجود انسان راکه همان روح وجسم است ،توفی می کنند. -برزخ-2
 روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.-برزخ-3
 همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد. روح -قیامت-4

 تست
 93آتش دوزخ بدان جهت از درون جان دوزخیان زبانه می کشد که .....است وگفتار بهشتیان ......می باشد.سراسری هنر -102

           مخصوص توستحمد وسپاس  -حاصل عمل اختیاری خود انسان ها  -2    مخصوص توست حمد وسپاس–برخاسته از نیات ومقاصد آنان -1
                خدایاتوپاک ومنزهی -اختیاری خود انسان ها حاصل عمل -4               خدایاتوپاک ومنزهی-برخاسته از نیات ومقاصد آنان -3

 تست 
 و .... كیفر و پاداش ترتیب به ریاضت و ورزش كمك به سالمت نعمت از تحقیق و پاسداري و مطالعه راه از آگاهي و علم به دستیابي-103

 93سراسری انسانی   مؤثّر........... و .......... مؤثّر ترتیب به آن تغییر در قوانین وضع كه است ..........

 .نیست - است - طبیعي - قراردادي -2نیست .                         - نیست - طبیعي  -طبیعي -1

 .است - است - قراردادي - قراردادي -4است .                       -نیست  -قراردادي – طبیعي -3
 همیشه مورد توجه طراحان سوال می باشد. : ترین هانکته
  تست
 93سراسری زبان .است ........ آنان، براي بهشت و ......... آنان مصاحب و ........ بهشتیان زبان بر جاري ترنّم-10٤

 دارالخلود  -فرشتگان  -العالمین رب الحمدهلل -2دارالخلود         – فرشتگان  -اللّهم سبحانك -1

 دارالسالم  -خداوند – العالمین رب الحمدهلل -4 دارالسالم         -خداوند–اللّهم  سبحانك-3

مصاحبی که مصاحبتش از انسان درهمه ی مراتب حیات از او انفصال ناپذیر است ....می باشد که درعرصه ی قیامت ....می  هاتن-105

 93شود سراسری تجربی 

 عین آن نمایان -ایمان واعتقاد راستین-2عین آن نمایان                     -صورت حقیقی اعمال-1

 تصویر آن نمایش داده- ایمان واعتقاد راستین-4اده          تصویر آن نمایش د -صورت حقیقی اعمال -3

  تست 
 سراسریبه بیان نبی گرامی اسالم )ص( هم نشین جدایی ناپذیراز انسان ....اواست که ثبت حقیقت آن به عهده ی .....می باشد.)-106

 (91خارج از کشور
 شاهدان -ایمان-4شاهدان     -عمل-3فرشتگان      –ایمان -2     فرشتگان –عمل -1

  تست
باقوانین به ترتیب مرتبط باکیفر وپاداش ....و....می باشد ورعایت تناسب جرم با جریمه در کیفر....مطرح  هماهنگی تغییرقوانین و-107

 (91می شود.)سراسری هنر 
 اخروی–قراردادی -طبیعی -4  قراردادی -قراردادی -طبیعی -3اخروی     -طبیعی-قراردادی-2قراردادی    –طبیعی -قراردادی-1

  تست
 (91اینکه دوزخیان دچار عذاب شدند ناله ی حسرتشان برمی خیزدومی گویند:          )سراسری خارج از کشور پس از -108

 ماشدند گمراهی سبب شیطان و ما بزرگان-1
 کردیم می اطاعت را او وپیامبر بردیم می فرمان را خدا کاش ای-2
 خودگردان مارامشمول عفوبودیم، گمراه مردمی ما و شد چیره ما بر شقاوت پروردگارا -3
 .دهیم می انجام صالح عمل گردیم باز دنیا به اگر که بر بیرون جا ازاین را ما -4

 تست 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC_HOME/My%20Documents/مامان/DINI/جزوه%20دوم%20کنکوری/نسخه%20اصلی%20متن%20کتاب%20بانمداروتست%20برای%20چاپ%20دینی%20دوم%20دبیرستنا%20شاهد%20حضرت%20معصومه(س)%20به%20همراه%20نسخه%20تست/سری%20خارج%20از%20کشور91)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC_HOME/My%20Documents/مامان/DINI/جزوه%20دوم%20کنکوری/نسخه%20اصلی%20متن%20کتاب%20بانمداروتست%20برای%20چاپ%20دینی%20دوم%20دبیرستنا%20شاهد%20حضرت%20معصومه(س)%20به%20همراه%20نسخه%20تست/سری%20خارج%20از%20کشور91)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC_HOME/My%20Documents/مامان/DINI/جزوه%20دوم%20کنکوری/نسخه%20اصلی%20متن%20کتاب%20بانمداروتست%20برای%20چاپ%20دینی%20دوم%20دبیرستنا%20شاهد%20حضرت%20معصومه(س)%20به%20همراه%20نسخه%20تست/سری%20خارج%20از%20کشور91)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC_HOME/My%20Documents/مامان/DINI/جزوه%20دوم%20کنکوری/نسخه%20اصلی%20متن%20کتاب%20بانمداروتست%20برای%20چاپ%20دینی%20دوم%20دبیرستنا%20شاهد%20حضرت%20معصومه(س)%20به%20همراه%20نسخه%20تست/سری%20خارج%20از%20کشور91)
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 (91عبارت اگربه دنیابازگردیدهمان شیوه قبل را پیش می گیرید  درعالم ...به....که خطاب می شود)سراسری تجربی -109
 نیکوکاران متنعم به نعمت-قیامت-2                نیکوکاران متنعم به نعمت -برزخ-1
  به عقوبت بدکاران معذب -قیامت-4                بدکاران معذب به عقوبت–برزخ -3

  تست
 می باشد.آیه چه کسانی هستند باید موردتوجه قرارگیرد که این امر بسیار برای طراحان سوال مهم  مخاطب- نکته
سراسری خارج  ..مربوط به عالم.....است وخطابش به .....است.)..نیاوردند روشنی دالیل شما برای پیامبران مگرآیه ی شریفه ی -110

 (89ازکشور 
 جهنمیان-برزخ-4ان                 جهنمی-قیامت-3بهشتیان                 -خزبر-2                              بهشتیان -قیامت-1

  تست
مقصوداز زمینه ساز قبول نتیجه ی اعمال اختیاری دررستاخیزاین است که انسان در قیامت نتیجه ی اعمال خود در دنیا را که با اختیار نکته:

  انجام داده است را می بیند
 (89است؟)سراسری ریاضی کدام مورد زمینه ساز قبول نتیجه ی اعمال اختیاری دررستاخیز -111

 آتش جهنم بسیار سخت وسوزاننده است-2                                متقین گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند -1
 حاضرمی شودتمام اعمال انسان درقیامت -4                                          نیاوردند روشنی دالیل شما برای پیامبران مگر -3

 تست
نیاوردندآنان می گویند بلی خطاب آیه به .....درعالم.....است.سراسری خارج  روشنی دالیل شما برای پیامبران مگردرآیه شریفه -112

 88کشور 

 قیامت-گنه کارانی که فریب شیطان راخورده اند  -2برزخ     -گنه کارانی که فریب شیطان راخورده اند-1
 برزخ     -کافرانی که به سوی جهنم رانده می شوند -4قیامت     -کافرانی که به سوی جهنم رانده می شوند-3

   تست
 وپاداش بوده است.بیشتر سواالت کنکور درمورد سوم رابطه ی میان عمل نکته: 
صورت حقیقی اعمال مکلفان همان..آنان است که باجنبه ی ..اعمال ارتباط نزدیک دارد وزادگاهش ...مصون ازفنا می -113

 (87باشد)سراسری زبان 
 روح      -ظاهری ونمادین  –نامه ی اعمال  -2              روح-باطنی وغیبی –نامه ی اعمال -1
 روح وجسم       -ظاهری ونمادین  -بهشت ودوزخ -4روح وجسم       -باطنی وغیبی -بهشت ودوزخ-3

 تست
 87آن چه روزقیامت به عنوان پاداش یاکیفر به انسان داده می شود......سراسری هنر -114

 محصول طبیعی عمل است-4است      عین عمل-3براساس قراردادشرعی است    -2اثروضعی عمل است     -1
 تست
 80پاداش وکیفر درعالم آخرت از کدام نوع است؟سراسری هنر-115

 اثروضعی اعمال است که درآن تناسب جرم ومجازات مطرح نیست.-1
 جنبه ی باطنی وغیبی خوداعمال است که از انسان جدانمی شود.-2
 بوده وعادالنه رعایت می شود.عین عمل است که درآن تناسب جرو ومجازات مطرح  -3
 محصول طبیعی خودعمل است که درآن تناسب جرم ومجازات مطرح است.-4
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