
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی دین وزندگی دهم نام آزمون:

عمومی(درس 7 و 8)
پلکان یادگیری

1
سوال 1

پس از مرحلۀ دوم که عهد بستن با خداوند است نوبت به مراقبت از عهد و پیمان می رسد. در این مرحله باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و

وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شكستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد؛ عهدی كه ابتدا بسته می شود، مانند

نوزادی است كه باید از او «مراقبت» شود تا با عهدشكنی، آسیب نبیند.

1
سوال 2

خداوند در آیة 77 سورة آل عمران می فرماید: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند آن ها بهره ای در آخرت

نخواهند داشت؛ و خداوند با آن ها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آن ها را (از گناه) پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای

آن هاست.»

1
سوال 3

تجسم و حقیقت و باطن عمل رباخواری و تصاحب مال یتیمان به ناحق (تعّدی به حقوق مادی یتیمان)، شعله کشیدن آتش از درون جان آنان

است و در انتهای آیة «إنَّ الذیَن یأکلون امواَل الیتامی ُظلمًا إّنما َیأکلوَن فی بطوِنِهم نارًا و َسیصلوَن َسعیرًا: کسانی که می خورند اموال یتیمان را

از روی ظلم، جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برد و به زودی در آتش فروزان در آیند.»، تصریح شده است که عذاب خدا به زودی

اتفاق می افتد و بعید نیست.

1
سوال 4

رسول خدا (ص) در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود می کرد، فرمود: «برای تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و

با تو دفن می شود … آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشینی که انتخاب

می کنی، نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایة انس تو خواهد بود و در غیر این  صورت، موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار

توست.»

1
سوال 5

باید عهد و پیمان خود را در زمان های معینی، مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه یا شب قدر هر سال، تکرار کنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند و به

فراموشی سپرده نشود. خداوند در سورة فتح می فرماید« و هرکس که نسبت به عهدی که با خدا بسته  وفا کند، به زودی پاداش عظیمی به او

خواهد داد.»
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1
سوال 6

قرآن کریم در مورد جهنمیان می فرماید: «(جهنمیان) پیش از این (در دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ (کبیره) اصرار

می ورزیدند.»

باالترین نعمت بهشت، رسیدن به مقام خشنودی (رضای) خداست.

1
سوال 7

آتش جهنم، حاصل عمل خود انسان هاست و برای همین، از درون جان آن ها شعله می کشد.

نالة حسرت دوزخیان بر می خیزد و می گویند: «ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در

معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیر را تکذیب می کردیم.»

1
سوال 8

حضرت علی (ع) درباره چگونگی پیروی از ایشان می فرمایند: با پرهیزکاری و کوشش[در راه خدا] و عفت و درستکاری مرا یاری کنید.

1
سوال 9

بدکاران طبق آیات 28 و 29 سورة فرقان در روز قیامت می گویند: «ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از

یاد خدا بازداشت.»

هم چنین طبق آیة 27 سورة انعام می گویند: «ای کاش (به دنیا) بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم.»

1
سوال 10

در عالم برزخ، فرشتگان به ظالمان خطاب کرده و از احواالت آن ها می پرسند و در مقابل، آن ها پاسخ داده و خود را از مستضعفین بر روی زمین

معرفی می کنند.

در برزخ، مالئکه به بهشتیان سالم می کنند و ورود آن ها به بهشت را خوش آمد می گویند.

1
سوال 11

هر قدر عزم قوی تر باشد، رسیدن به هدف آسان تر است. (تسهیل)

وجود الگو و اسوه ای که به درستی به هدف رسیده است، موجب می شود انسان سریع تر به آن هدف برسد. (تسریع)
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1
سوال 12

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند (پیمان شکنی) آن ها بهره ای در آخرت

نخواهند داشت ...»

همچنین می فرماید: «برای کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید: االن توبه کردم، توبه نیست

و این ها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.»

1
سوال 13

بعد از محاسبه، موفقيت در وفاداري به عهد مشخص مي شود كه رسول خدا (ص) دربارة آن مي فرمايد: « حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا » و

ثمرة موفقيت در وفاي به عهد در قرآن بدين صورت آمده است: «وهركه نسبت به عهدي كه با خدا بسته وفا كند به زودي  پاداش عظيمي به او

خواهد داد.»

1
سوال 14

براساس آیات 47-40 سورة مبارکة مدثر، جهنمیان در پاسخ سؤال «چه چیزی شما را به دوزخ درآورد؟» می گویند: «ما در دنیا نماز نمی خواندیم و

از محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.»

1
سوال 15

این حدیث شریف امام علی (ع) که: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.» ناظر بر اهمیت

مراقبت و پاسبانی است؛ زیرا در صورت بی توجهی به آن، تصمیم ها و عزم ها و اراده ها، متزلزل و از هم گسیخته می شوند.   

1
سوال 16

اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغ�ر می کنند، نیست مانند وسایل حمل و نقل و امکانات شهری

و ... . بلکه اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده اند و با گذشت زمان حتی درک بهتری از آن ها نیز به دست

آمده است مثل عدالت، گذشت، فداکاری و ... .

1
سوال 17

از آن جایی که سرنوشت ابدی انسان ها بر اساس اعمال آنان در دنیا تع�ن می شود الزم است قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن حتمی

است.

این مسیر در حقیقت همان قرب الهی است و اگر کسی آن را هدف اصلی خود قرار دهد در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت

رستگاری ابدی را به دست خواهد آورد.  
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1
سوال 18

بدکاران طبق آیات 28 و 29 سورة فرقان در روز قیامت می گویند: «ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از

یاد خدا بازداشت.»

هم چنین طبق آیة 27 سورة انعام می گویند: «ای کاش (به دنیا) بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم.»

1
سوال 19

پس از عهد بستن با خدا، نوبت مراقبت است. در این راستا، انسان باید مراقب باشد که کارهای دیگر، او را به خود مشغول نکند و تصمیم خود

را فراموش نکند و نیز عواملی را که سبب سستی در اجرای این تصمیم می شود، از سر راه بردارد. امام علی (ع) می فرماید: «گذشت ایام، آفاتی

در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.»

1
سوال 20

با عمل بھ برنامھ ای کھ خداوند برای زندگی ما انسان ھا تنظیم کرده کھ دربردارندۀ احکام و وظایف گوناگونی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعھ و خلقت است، انسان

می تواند در مسیر نزدیک شدن بھ خدا (قرب الھی) گام بردارد و بھ رستگاری در دنیا و آخرت برسد.

انسان دوست دارد حکمت و علت احکام الھی را بداند (علت) و با معرفت بیشتر دستورات الھی را انجام دھد. (معلول)

دلیل نادرستی گزینھ ھای «3» و «4»: افزایش توانمندی انسان در شرایط مقاومت در برابر گناه و معصیت، نتیجۀ کسب تقوای ناشی از نماز و روزه است.
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