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دینــــی  دهـــم
آزمون  شمارهریاضـــی و تجربـــی

مدت آزمـــون: 45 دقیقه
16

بارم
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31 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید..
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پاســخنامـــــه

دینــــی  دهـــم
ریاضـــی و تجربـــی

 1. آیات 

با  و  می کنند  انکار  را  مرگ  از  پس  جهان  وجود  گروهی  الف( 
فرارسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او را برای 
هر  و  است  زندگی  پایان  مرگ  دیدگاه،  این  در  می بندند.  همیشه 
انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و 

می گردد. نیستی  رهسپار  و  می یابد  پایان  او  حیات 
ب( اشاره به مرحلة دوم قیامت- حضور شاهدان و گواهان: شهادت 
اعضای بدن. خداوند بر دهان بدکاران مهر خاموشی می زند و اعضا 
علیه  و  می کند  گفتن  سخن  به  شروع  خدا  اذن  به  آنان  جوارح  و 

صاحب خود شهادت می دهند.
پ( این آیه عالوه بر اینکه به وجوب روزه در میان مسلمانان اشاره 
پیروان  بر  بلکه  نیست،  اسالم  دین  مختص  روزه  می گوید  دارد، 
روزه  ثمرات  مهم ترین  از  است.   شده  واجب  نیز  پیشین  پیامبران 
که مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل 

می باشد. تقوا  است، 
 2. درست و نادرست بودن جمالت 

الف( نادرست. مسافری که کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده 
بماند، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد.

ب( نادرست.تولّی به معنای دوستی با خدا و دوستان اوست، تبّری 
به معنای بیزاری از باطل و پیروان اوست.

پ( درست.
ت(درست.

 3. جاهای خالی 

پاکیزه ترین. آراسته ترین-  الف( 
ب( عیار- دوست می دارد.

پ( بدر- عالم برزخ.
توانایی ها- سرمایه هایش. ت( 

 4. پاسخ کوتاه 

الف( 1( وظیفه مردان است که چشم خود را کنترل کنند و از نگاه 
از گناه نگه دارند.  را  نامحرم خودداری کنند و دامان خود  به زنان 
2( لباسی بپوشند که وقار و احترام آنها حفظ شود و با ارزش های 
اخالقی جامعه هماهنگ باشد، بنابراین پوشیدن لباسی که آنان را 
نزد مردم انگشت نما کند یا وسیلة جلب توجه زنان نامحرم گردد، 

حرام است.
ب( 1( خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. 2( شراب 

و هر مایع مستی آور نجس است.
پ( ال اله اال اهلل- مرکب از یک »نه« و یک »آری« است: نه به هر 

چه غیر خدایی است و آری به خدای یگانه. 
ت( اعمال، افکار و نّیت های انسان ها.

ث( حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن 
آنهاست. خلقت 

 5. پاسخ درست 

الف( گزینه )1( درست است.
ب( گزینه )2( درست است.
پ( گزینه )2( درست است.

 6. اصطالحات 

الف(عفاف حالتی است در انسان که به وسیلة آن خود را در برابر 
تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و 

میانه روی پیش برود و از آن خارج نشود. 
ب( برائت و بیزاری از دشمنان خدا.

نقصانی،  یعنی هیچ  بهشتیان سرای سالمتی است  برای  پ(بهشت 
غصه ای، ترسی، بیماری ای، جهلی، مرگ و هالکتی، و خالصه، هیچ 

ناراحتی و رنجی در آنجا نیست. 
 7. پاسخ کامل 

اجتماعات،  در  حضور  هنگام  زنان  یهود،  آیین  مطابق  الف( 
آیین  در  بودند.  پایبند  حجاب  به  و  می پوشانند  را  خود  سر  موی 
معتقد  زنان  و  است  داشته  زیادی  اهمیت  پوشش  نیز  مسیحیت 
به حضرت مسیح)ع( می کوشند مانند حضرت مریم)ع( موی خود 
به  مسیحی،  نقاشان  شوند.  جامعه  وارد  حجاب  با  و  بپوشانند  را 
و  پوشش  با  را  مریم)ع(  حضرت  تصویر  قدیم تر،  نقاشان  خصوص 
حجاب کامل می کشیدند. همچنین از گذشته تا زمان حاضر، زنان 
راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. این 
دین داری  به  حجاب،  داشتن  آنان،  نظر  از  که  می دهد  نشان  امر 

است. پسندیده تر  خدا  پیشگاه  در  و  نزدیک تر 
عین  در  و  کند  تحمل  را  روزانه  گرسنگی  ماه  یک  که  کسی  ب( 
حال که میل به آب و غذا دارد، به سوی آن نرود؛ کسی که یک 
ماه چشم خود را از گناه حفظ کند؛ زبان خود را از دروغ و غیبت 
نگه دارد؛ گوش خود را از شنیدن بدی ها بازدارد؛ خوش رفتاری با 
از حجاب و پوشش خود به خوبی مراقبت  مردم را تمرین کند؛ و 
و  نرنجاند  خود  از  را  مردم  و  نکند  ستم  دیگران  به  بکوشد  کند؛ 
حالل  و  پاک  درآمد  از  او  افطاری  و  سحری  غذای  باشد  مواظب 
بر خود می رسد که  به تسلطی  از یک ماه  باشد،چنین کسی، پس 
یک  سال  هر  اگر  و  است  نداشته  را  تسلط  آن  رمضان  ماه  از  قبل 
تقواتر می شود. چنین  با  به سال  را تکرار کند، سال  این عمل  ماه 
را  کاری  هر  می کند  احساس  که  می رسد  جایی  به  کم  کم  فردی 
که خدا دستور داده است، می تواند به آسانی انجام دهد و احساس 

نمی کند. سختی 
پ( بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری 
شناخته  موفقیت  عدم  یا  موفقیت  عوامل  و  آید  دست  به  عهد،  به 
شود. بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق 
باشیم؛  او  شکرگزار  و  بگوییم  سپاس  را  خدا  است  خوب  بوده ایم، 
اما  پیمان هاست.  درانجام  ما  پشتیبان  بهترین  او  که  می دانیم  زیرا 
و  کنیم  سرزنش  را  خود  ورزیده ایم،  سستی  که  شود  معلوم  اگر 
مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم 

پاسخــــنامه  آزمـــون شانزدهم  




