
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی دین وزندگی دهم نام آزمون:

عمومی(درس 1و2و3)
پلکان یادگیری

1
سوال 1

در آیات 201 و 202 سورة بقره چنین می خوانیم: «بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما

را از عذاب آتش نگاه دار. اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است»

1
سوال 2

شور و نشاط معتقد به معاد به این دلیل است که می داند هیچ یک از کارهای او در این جهان بی پاداش نیست. این مفهوم بیانگر ضرورت معاد

در پرتو عدل الهی است که آیة مبارکة «أم َنجعُل اّلذیَن آمنوا و عملوا الصالحات کالُمفسدین فی األرض أم َنجَعُل الُمّتقیَن کالُفّجار» بیانگر آن

است.

1
سوال 3

با توجه به آية شريفة «من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف عليهم و ال هم يحزنون» کساني که به خدا و روز قيامت ايمان

آورده اند و عمل صالح انجام مي دهند، ترس و اندوهي ندارند.

1
سوال 4

هرکس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جست و جوی سرچشمة خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش

نیافته و از پای نخواهد نشست.

1
سوال 5

با توجه به موضوع الهام بدی ها و پاکی ها به انسان در آیه «و نفٍس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها» به تفاوت انسان با سایر موجودات پی

می بریم. هم چنین بر اساس همین آیه، خداوند، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد تا

به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. (انتخاب بهترین راه)

1
سوال 6

انسان نیز مانند سایر موجودات، از قاعده کلی هدفمندی جدا نیست و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این دنیا،

فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. خدا سرچشمة زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که زیبایی ها و

خوبی ها را کسب کنند، به خدا نزدیک تر می شوند.
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1
سوال 7

در آیات 201 و 202 سورة بقره می خوانیم: «و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از

عذاب آتش نگاه دار. اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.»

1
سوال 8

گروهی از منکرین معاد که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، گاهی برای تسکین (آرامش خاطر) خود و فرار از ناراحتی، در

راه هایی قدم می گذارند که روزبه روز بر سرگردانی و یأس آن ها می افزاید.

1
سوال 9

خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی روی آوریم

و از گناه و زشتی بپرهیزیم. از این روست که همة ما فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا

و ظلم بیزاریم.

آیة «َو نفٍس َو ما سّواها فألهمها ُفجوَرها و َتقواها» به مقدم بودن سوگند به خداوند متعال (سامان بخش نفس) بر بیان الهام گرایش به خیر و

نیکی به انسان اشاره دارد.

1
سوال 10

انسان نیز مانند موجودات دیگر، از قاعدة کلی هدفمندی (غایتمندی) جدا نیست و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او

در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از این رو، حضرت علی (ع) هر گاه که مردم را موعظه می کرد،

معموًال سخن خود را با این عبارت آغاز می کرد: «ای مردم، هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند …»

1
سوال 11

قرآن کریم می فرماید: «آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد».

هم چنین می فرماید: «بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن؛ ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند».

1
سوال 12

این مصرع در جایی به کار می رود که یک چیز، جامع و در بردارندة چیزهای دیگر است. برخی هدف های زندگی نیز این گونه اند؛ یعنی در بردارندة

هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن به آن ها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست. به میزانی که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشند،

هدف های بیش تری را در درون خود جای می دهند.  و عبارات قرآنی «الف»، «پ» ارتباط دارد.

1
سوال 13

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود

را در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند.
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1
سوال 14

الف) و ما آسمان ها و زمین و هر آن چه بین آن ها ست را به بازیچه نیافریدیم،آن ها را جز به حق خلق نکردیم.

ب) ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس.

پ) هر کس به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و کار نیک انجام دهد پس هیچ ترسی نداشته و اندوهگین نمی شوند.

1
سوال 15

و ما آسمان ها و زمین و هر آن چه بین آن ها ست را به بازیچه نیافریدیم،آن ها را جز به حق خلق نکردیم.

1
سوال 16

خداپرستان حقیقی معتقدند کھ مرگ برای کسانی ناگوار و ھولناک است کھ زندگی را محدود بھ دنیا می بینند یا با کولھ باری از گناه با آن مواجھ می شوند. محدود و منحصر

دانستن زندگی بھ دنیا در عبارت شریفة «ما ھَی اِّال َحیاتُنا الدُّنیا نَموُت َو نَحیا»: «[کافران] گفتند: زندگی و حیاتی جز ھمین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. ھمواره [گروھی

از ما]می میریم و [گروھی دیگر] زنده می شویم.»، مطرح گردیده است. الھیّون (معتقدان بھ معاد) از خداوند عمر طوالنی می خواھند تا بتوانند در این جھان با تالش در راه

خدا و خدمت بھ انسان ھا، با اندوختھ ای کامل تر خدا را مالقات کنند و بھ درجات برتر بھشت نائل شوند. (نیل بھ درجات برتر بھشت)

1
سوال 17

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش

و مالمت کند و در اندیشة جبران آن برآید. قرآن کریم، عامل درونی این حالت را «نفس لّوامه»، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند

خورده است.

1
سوال 18

مطابق با دیدگاه قرآن کریم، زندگی در دنیا بدون توجه به آخرت «لهو و لعب» است و بنابه فرمودة رسول اکرم (ص)، باهوش ترین مؤمنان

کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ هستند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

1
سوال 19

یاری  کردن آدمی در پیمودن راه حق ←راهنمایان الهی

بازداشتن از راحت طلبی ←وجدان

1
سوال 20

رسول خدا (ص) فرمودند: «برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل

می شوید.»
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1
سوال 21

(بعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل است. و سرانجام فرسوده و متالشی می شود. اما بعد روحانی تجزیه و

تحلیل نمی شود و بعد از مرگ بدن باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.)

1
سوال 22

انسان مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای

گوناگون خویش را به کمال رساند. (خواستن تکامل همه جانبه).

انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. این

انسان بی نهایت طلب در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف (گزینش پیوسته هدف) است.
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