
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی دین وزندگی دهم نام آزمون:

عمومی(درس 9و10)
پلکان یادگیری

1
سوال 1

نادرستی الف: در حرکت بعد ازظهر در هر حالتی روزه را باید ادامه بدهد.

نادرستی ب: در این مورد کفارة جمع بر او واجب می شود.

1
سوال 2

امام سجاد (ع) در مناجات المحبين خود مي فرمايند: « آن كسي كه با تو انس گيرد (علت) لحظه اي از تو رويگردان نشود (معلول) ... دوست

داشتنت را از خودت خواهانم »

1
سوال 3

اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «هرکس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی شود؛ مگر این که فرد غیبت شده، او را ببخشد.»

1
سوال 4

چون انسان ها دوست دارند حکمت و علت احکام الهی را بدانند و با معرفت بیشتر دستورات الهی را انجام دهند، خداوند برخی از فایده های

مهم ترین احکام خود را از طریق آیات قرآن کریم و سخنان معصومان به اطالع انسان ها رسانده است.

1
سوال 5

اولین شرط مسافری که نمازش را باید شکسته بخواند و نباید روزه اش را بگیرد، این است که رفتن او بیش از 4 فرسخ شرعی (حدود 22/5

کیلومتر) و مجموعة رفت و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد. یعنی مسافت رفت او کمتر از 4 فرسخ نباشد و مجموعة رفت و برگشت او نیز

کمتر از 8 فرسخ نباشد.

1
سوال 6

جملة «ال اله  اال اهللا» که پایه و اساس بنای اسالم است، به ترتیب از یک «نه» به هرچه غیر خدایی است (تبری) و یک «آری» به خدای یگانه

(تولی) تشکیل شده است. امام خمینی(ره) بر مبنای همین تحلیل، به مسلمانان جهان این گونه سفارش می کنند:

«باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.»
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1
سوال 7

امام سجاد (ع) می فرماید: بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس گیرد،

لحظه ای از تو روی گردان نشود …»

گوش جان سپردن و عمل به مفهوم حدیث ذکر شده در سؤال، یعنی به دنبال کارهایی باشیم که خداوند دوست دارد از جمله «رسیدگی به

دل سوختگان و درماندگان» که بیانگر مفهوم «پیروی از خداوند» است.

1
سوال 8

امام سجاد (ع) فرمود: «بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس گیرد،

لحظه ای از تو روی گردان نشود؛ بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان! دوست داشتنت را از خودت خواهانم.»

1
سوال 9

برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آنچه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است،

نه ظاهر او. افرادی که این توجیه را می آورند، باید توجه داشته باشند که سرپیچی از فرمان خدا، نشانه عدم صداقت در دوستی است و امام

صادق (ع) فرمودند: «ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاُه: کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد.»

1
سوال 10

انسان دوست دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و با معرفت بیشتر دستورات الهی را انجام دهد.

اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آنچه در نماز می گو�م و انجام می دهیم درک صحیح داشته باشیم، نه تنها از گناهان که حتی از برخی

مکروهات به تدریج دور خواهیم شد.

1
سوال 11

موارد نجاسات: 1- سگ و خوک، زنده و مردة آنها نجس است 2- مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است.

بیان نکات مهم درسی:

1- شروط نجس بودن ادرار و مدفوع: 1- حرام گوشت بودن 2- خون جهنده داشتن

2- شرط نجس بودن خون و مردار: خون جهنده داشتن

3- شراب و هر مایع (نه جامد) مستی آور، نجس است.

1
سوال 12

قرآن کریم می فرماید: «من آَمَن باِهللا و الیوِم اآلِخِر و َعَمل صالحًا فال خوف علیهم و ال ُهم یحزنون: کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان بیاورند و

کار شایسته انجام دهند پس هیچ ترسی برای آن ها نیست و اندوهگین نمی شوند.» هم چنین می فرماید: «و ِمن الّناس َمن یّتِخُذ ِمن دون اِهللا

اندادًا ُیحّبونُهم کُحّب اِهللا و اّلذین آَمنوا َاَشدُّ حّبًا ِهللا: و بعضی از مردم همتایانی را به جای خدا می گیرند آنان را دوست می دارند مانند دوستی

خدا اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتری دارند.»
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1
سوال 13

آن گاه که می گو�م «ال اله» به تبّری و آن گاه که گفته شود «اّال اهللا» به توّلی اشاره کرده ایم. بنابراین پایه و اساس اسالم عبارت شریفۀ «ال اله اّال

اهللا» است که تقدم با تبّری «ال اله» و تأّخر با توّلی «اّال اهللا» است.

1
سوال 14

ترجمه ي آيه ي 4 سوره ي ممتحنه: «همانا كه براي شما نمونه ي نيكويي بود در روش ابراهيم و همراهان او آن گاه كه به قوم خود گفتند به

حقيقت كه ما از شما بيزاريم و از آن چه جز خدا مي پرستيد نسبت به شما كافريم و آشكار شد ميان ما و شما دشمني و كينه براي هميشه مگر

اينكه به خداي يگانه ايمان آوريد.»

هم چنين اين آيه به مبارزه با دشمنان خدا اشاره دارد.

1
سوال 15

قرآن كريم اساس و پايه ي دين داري را محبت و دوستی با خداوند قرار مي دهد و مي فرمايد: «و من الّناس من يّتخذ من دون اهللا اندادًا …»

1
سوال 16

عدل یکی از صفات الهی است. خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاقش را دارد، برساند و حق کسی را ضایع نکند. اما زندگی

انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقیق این وعده را نمی دهد. (ضرورت معاد، الزمة عدل الهی)

امام صادق (ع) فرمودند: «ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاُه: کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.»

1
سوال 17

محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. فعالیت هایی که آدمی درطول زندگی انجام می دهد، ریشه در

دلبستگی ها و محبت های او دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی جهت می دهد.

امام سجاد (ع) فرمودند: «بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی  ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس با تو انس گیرد،

لحظه ای از تو روی گردان نشود، بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان! دوست داشتنت را از خودت خواهانم».

1
سوال 18

ذین آمنوا اشّد حّبًا ِلّلِه: کسانی که ایمان آورده اند، به خدا محبت بیش تری دارند.» قرآن می فرماید: «و الَّ

هم چنین می فرماید: «قل ان کنُتم تحّبون اهللا (علت) فاّتبعونی (معلول): بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید.»

1
سوال 19

چنان چه فردی که به سفر می رود رفتن او کم تر از 4 فرسخ شرعی و مجموعة رفت و برگشت او کم تر از 8 فرسخ باشد، باید روزه بگیرد.
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1
سوال 20

اگر مسافت رفتن او کم تر از 4 فرسخ شرعی (حدود 22/5 کیلومتر) و مجموع رفت و برگشت او کم تر از 8 فرسخ نباشد، باید نمازش را شکسته

بخواند و نباید روزه بگیرد. لذا بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد، چون در صورت سؤال فقط راه رفت را مطرح کرده است.
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