
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی دین وزندگی دهم نام آزمون:

عمومی(درس 4 تا 6)
پلکان یادگیری

1
سوال 1

از دقت در ترجمة آیه: «آنگاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آن چه را در

گذشته ترک کرده ام. هرگز! این سخنی است که او می گوید و پیش روی آن ها برزخ و فاصله ای است تا روزی که بر انگیخته می شوند.»، ترک

اعمال صالح، نشان دهندة کافر و مشرک بودن این افراد است: «َلَعّلی َاعمُل صاِلحًا فیما ترکُت» و کم ارزشی سخن کافران در عبارت «َکّال إنها کلمٌة

ُهَو قائُلها» تب�ن گردیده است.

1
سوال 2

َر: در آن روز [قیامت]به انسان خبر داده عبارات قرآنی «إلی یوم یبعثون: تا روزی که برانگیخته می شوند» و «ُینّبؤا االنساُن یؤمئٍذ بما قّدم و اخَّ

می شود به آن چه پیش [از مرگ] فرستاده و آن چه پس [از مرگ] فرستاده است.» به عالم قیامت یا رستاخیز اشاره دارند و عبارات قرآنی «رّب

ارجعون: پروردگارا! مرا بازگردانید» و «إّنها کلمة هو قائلها: این سخنی است که او می گوید» مربوط به عالم برزخ است.

1
سوال 3

تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی در فضای مجازی آثار ما تأخر منفی دارد و تأثیر این اعمال بعد از مرگ هم ادامه دارد و آموزش

دادن مطلب مفید به دیگران که آثار آن منحصرًا در طول عمر فرد است و روزه از آثار ماتقدم است و با مرگ، پروندة این اعمال بسته می شود.

1
سوال 4

این که خداوند تالش های انسان را می بیند، به علم الهی نسبت به افعال انسان ها اشاره دارد که در آیة «َو اُهللا َیعَلُم ما َتصَنعوَن» تجلی یافته

ذیَن آَمنوا است. این که خداوند ظالمان را به مجازات می رساند، به عدل الهی که دلیلی بر ضرورت معاد است، اشاره دارد که در آیة «َام َنجَعُل الَّ

و َعِمُلوا الّصاِلحاِت َکالُمفِسدیَن ِفی اَالرِض ...» تجلی یافته است.

1
سوال 5

براساس ترجمۀ آیۀ 27 سورة انعام: «ای کاش (به دنیا) بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم»،

انسان ها پس از افسوس از تکذیب آیات الهی، تأسف می خورند که چرا از مؤمنان نبوده اند.

1
سوال 6

قیامت وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم است و انسان ها آن را دور می پندارند.

 قرآن کریم می فرماید:تنها نیکوکاران اند که از وحشت این روز در امان اند.
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1
سوال 7

عبارت شریفه قرآنی «و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون» به شهادت اعضای بدن و «یعلمون ما تفعلون» به شهادت فرشتگان الهی اشاره دارد و

فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

1
سوال 8

قرآن کریم می فرماید: «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند می گویند: شما در [دنیا] چگونه

بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم و فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟»

همچنین می فرماید: «آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند در حالی که پاک و پاکیزه اند، به آن ها می گویند: سالم بر شما، وارد بهشت شوید به

خاطر اعمالی که انجام دادید.»

1
سوال 9

با توجھ بھ آیۀ 28 سورۀ ص: «اَم نَجعَُل الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت َکالُمفِسدیَن فِی االَرِض اَم نَجعَُل الُمتَّقیَن َکالفُّجاِر: آیا ما آن ھا را کھ ایمان آورده و کارھای شایستھ انجام

داده اند با مفسدان در زمین یکسان قرار خواھیم داد؟ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواھیم داد؟»، مفسدان در زمین با مؤمنانی کھ کارھای شایستھ انجام می دھند

(عامل بھ صالحات)، یکسان نیستند و این عدم تساوی بیانگر ضرورت معاد براساس عدل الھی است و این کھ حقی از کسی در قیامت ضایع نمی شود. این وعدۀ الھی است کھ

با توجھ بھ زندگی انسان، تحقق آن در دنیا امکان پذیر نیست.

1
سوال 10

اگر طفل یا شخصی دیوانھ یا دروغگو کھ در شرایط عادی گفتھ اش برایمان اعتباری ندارد، بھ ما خبری دھد، مثالً خبر از وجود سم در غذای ما دھد، این اعالم خطر را

نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم. زیرا در این گونھ موارد از یک قانون عقلی تحت عنوان «دفع خطر احتمالی، الزم است.»، پیروی می کنیم. این مضمون در بیت «بھ گفت

طفل جستی راه پرھیز / بھ گفت انبیا از خواب برخیز» ذکر شده است.

1
سوال 11

همة موارد صحیح است به جز مورد «ج» و درست آن، این است: در قرآن کریم بعد از توحید و یکتاپرستی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد

سخن گفته نشده است، پس اول توحید است نه معاد.

1
سوال 12

عالم قیامت __ ارتباط میان عالم برزخ و دنیا.
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1
سوال 13

به سؤاالت داده شده، پاسخ کوتاه دهید.

الف) گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها موجب چه می شود؟(سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد آن گاه که

به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمت کند ودر اندیشه جبران بر آید.)

ب) باهوش ترین مؤمنان، طبق فرمایش رسول خدا چه کسانی هستند؟(آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده

می کنند.)

پ) شاهدان و گواهان روز قیامت را فقط نام ببرید؟ (دو مورد)(پیامبران و امامان-فرشتگان الهی-اعضای بدن انسان.)

ت) منشأ اختالف در انتخاب هدف چیست؟(نوع نگاه و اندیشه انسان.)

ث) دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند، فقط نام ببرید. (2 مورد)(آفرینش نخستین انسان-بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان –اشاره به

نظام مرگ و زندگی در طبیعت)

ج) کدامین خیرات بازماندگان برای درگذشتگان(مردگان)، تأثیری در سرنوشت آن ها دارد؟ (2 مورد)(دادن صدقه- طلب مغفرت-دعای خیر و

انفاق.)

1
سوال 14

(دامنه ی برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ، پرونده ی این اعمال بسته می شود. که به اینگونه اعمال، اعمال

ماتقّدم گفته می شود. مانند نماز و روزه)

1
سوال 15

قرآن کریم می فرماید: «آنان (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیا) مست (سکر) و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و

می گفتند: هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟»

هم چنین می فرماید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان (مکذبین) همان ها که روز جزا را انکار می کنند.»

1
سوال 16

قرآن کریم می فرماید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ، همان ها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و

گناهکار است.»

آیة شریفة «َلَیجَمَعّنُکم ِالی َیوِم القیاَمة» به معاد به عنوان یکی از اصول اعتقادی اشاره دارد.

1
سوال 17

قرآن کریم می فرماید: «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند (بارور کنند). سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین

مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.»
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1
سوال 18

علت این که اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد، این است که اعمال آنان عین آن چیزی است که خداوند به آن

دستور داده است  و این امر مربوط به حادثة «برپا شدن دادگاه عدل الهی» از حوادث مرحلة دوم قیامت است.

1
سوال 19

آیة «ام نجعل اّلذین …» بیان گر ضرورت معاد است؛ بدین معنا که رخ ندادن معاد امری محال و نارواست.

1
سوال 20

آیة «بگو همان خدایی که بار اول …»، به امکان معاد با اشاره به خلقت نخستین انسان می پردازد و آیه ی «أَفَحِسبُتم …» بیانگر حکمت الهی و

ضرورت معاد است.
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