
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی دین وزندگی دهم نام آزمون:

عمومی(درس 4 تا 6)
پلکان یادگیری

1

1

کدام بخش از آیة «حّتی اذا جاَء َاَحَدُهُم الَموُت قاَل َربِّ ارجعوِن َلَعلی َاعمُل صالحًا …»، به کافر یا مشرک بودن افرادی که جان آن ها

ستانده می شود، داللت دارد و خداوند کم ارزشی سخنان آنان را چگونه ابراز می دارد؟

1

2

هر یک از عبارات قرآنی زیر به ترتیب مربوط کدام است؟

- الی یوم ُیبعثوَن

- رّب ارجعون

- إّنها کلمٌة ُهَو قائُلها

ؤا االنساُن َیومئٍذ بما قّدم و أّخر - ُیَنبَّ

1

3

«تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی در فضای مجازی»، «آموزش دادن مطلب مفید به دیگران که آثار آن منحصرًا در طول عمر آن

فرد است.» و «روزه» به ترتیب مؤید کدام دسته از آثار اعمال است؟

1

4

این که «انسان خداپرست، می داند که خداوند او و تالش هایش را می بیند» و «اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و

نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعًا در جهان دیگری خداوند آن ها را به سزای اعمالشان خواهد رساند»، به ترتیب در کدام آیات

مورد توجه قرار گرفته است؟

1

5

با توجه به آیات شریفة قرآن کریم، انسان ها پس از افسوس و نالۀ حسرت خیز از تکذیب آیات پروردگار، چه تأسفی می خورند؟

1

6

پندار انسان ها دربارة قیامت چیست و چه کسانی از وحشت آن مأمون هستند؟

1

7

عبارت شریفه قرآنی «و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون» و «یعلمون ما تفعلون» به ترتیب، به شهادت کدام یک از شاهدان روز قیامت

اشاره دارند و ثبت و ضبط اعمال در طول زندگی و مراقبت همواره انسان ها مربوط به کدام شاهد می باشد؟

1

8

با توجه به آیات قرآن کریم، چه کسانی خود را تحت فشار و مستضعف به فرشتگان الهی معرفی می کنند و در عالم برزخ فرشتگان به چه

کسانی می گویند که وارد بهشت شوید؟

1

9

قرآن کریم، با بیان استفھام انکاری، برابری کدام گروه را با «مفسدین فی االرض» نفی می کند و این مفھوم بیانگر چیست؟ 



1

10

در تأیید این عملکرد انسان کھ «اگر شخصی کھ در شرایط عادی گفتة او برایمان اعتباری ندارد، بھ ما خبر از وجود خطر دھد، این اعالم خطر را نادیده نمی گیریم.»،

کدام بیت بھ کار می رود و بر کدام دستھ از براھین ضرورت معاد داللت دارد؟

1

11

دربارة خبر قرآن کریم از معاد چند مورد از گزاره های زیر صحیح است؟

الف) قرآن کریم می فرماید: خداوند قطعًا شما را در روز قیامت جمع می کند و هیچ شّکی در آن نیست.

ب) قرآن کریم تنها به خبردادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است.

ج) در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است.

د) استدالل های قرآن کریم درباره معاد دو دسته اند: امکان  معاد و ضرورت معاد.

1

12

َر " مربوط به کدام عالم است و به کدامیک از ویژگی های عالم برزخ اشاره دارد ؟ َم َو َاخَّ ُؤا اِالنَساُن َیوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ آیه شریفه : " ُیَنبِّ

1

13

به سؤاالت داده شده، پاسخ کوتاه دهید.

الف) گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها موجب چه می شود؟

ب) باهوش ترین مؤمنان، طبق فرمایش رسول خدا چه کسانی هستند؟

پ) شاهدان و گواهان روز قیامت را فقط نام ببرید؟ (دو مورد)

ت) منشأ اختالف در انتخاب هدف چیست؟

ث) دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند، فقط نام ببرید. (2 مورد)

ج) کدامین خیرات بازماندگان برای درگذشتگان(مردگان)، تأثیری در سرنوشت آن ها دارد؟ (2 مورد)

1

14

آثار ماتقّدم را با ذکر مثالی توضیح دهید.

1

15

مطابق با آیات قرآن کریم، طرح شبهٔه برانگیخته نشدن در روز قیامت، ریشه در چه دارد و افرادی که این مسئله را انکار می کنند، چه

نامیده می شوند؟

1

16

قرآن کریم از منکران کدام  یک از اصول اعتقادی با عنوان «تکذیب کنندگان» یاد می کند و  علت آن را چه می داند؟

1

17

قرآن کریم، راه زنده شدن زمین، پس از مرگ آن را چه چیزی معرفی می کند و پس از بیان آن، چه مطلبی را اثبات می کند؟

1

18

علت این که اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش قرار می گیرد، این است که … و این امر مربوط به حادثة … از حوادث مرحلة

دوم قیامت است.



1

19

آیة شریفة «ام نجعل اّلذین ءامنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض» بیانگر چه مفهومی است؟

1

20

ما َخَلقناُکم از دقت در پیام آیات شریفة: «بگو همان خدایی که بار اول آن ها را حیات بخشید و او به هر خلقتی داناست» و «أَفحِسبُتم أنَّ

ُکم إلینا ال ترَجعوَن»  به ترتیب موضوع … و … مفهوم می گردد. َعَبثًا َو أنَّ


