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نمونه سواالت تشریحی درس  1تا  7دین و زندگی دهم رشته انسانی
نام و نام خانوادگی :رزیتا درخشان

منطقه  11 :تهران

درس 1
 1ـ چرا در خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد ؟
 2ـ قرآن کریم  ،آفرینش جهان را چگونه می داند ؟
 3ـ آیه (( و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین )) به چه نکاتی داللت دارد ؟
 4ـ حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به چه معناست ؟
 5ـ آیا آفرینش انسان به حق و هدفدار است ؟
 6ـ حضرت علی ( ع ) در هنگام موعظه مردم  ،سخن خود را چگونه آغاز می کرد ؟
 7ـ حیوانات و گیاهان هر کدام چگونه به سوی هدف خود حرکت می کنند ؟
 8ـ انسان دارای روحیه بی نهایت طلب است  ،چه مفهومی دارد ؟
 9ـ چند نمونه از اختالف در انتخاب هدف ها را بگویید .
 11ـ ریشه اختالف در هدف ها چیست ؟
 11ـانسان برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها نیازمند چه چیزهایی است ؟ چگونه ؟
 12ـ معیارهای انتخاب هدف های اصلی برای ما انسان ها چیست ؟
 13ـ خدای رحیم و مهربان در مورد انتخاب هدف های اصلی چگونه ما را هدایت و راهنمایی می کند ؟
 14ـ هدف های فرعی در زندگی چگونه باید مدیریت شوند ؟
 15ـ آیا تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا بد است ؟
 16ـ نکته مهم در انتخاب اهداف اصلی و فرعی چیست ؟
 17ـ برای رسیدن به نعمت های دنیا به چه چیزهایی باید توجه کنیم ؟
 18ـ این مصرع (( چون که صد آمد نود هم پیش ماست )) در چه جایی استفاده می شود ؟
 19ـ در چه صورت هدف ها برتر و جامع ترند ؟
 21ـ چه زمانی هدف کامل تر است ؟

))

درس 2
 1ـ جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان چیست ؟
 2ـ اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب الهی چیست و به چه معناست ؟
 3ـ سودمندترین دانش ها چه می باشد ؟
 4ـ هدف خلقت چه می باشد ؟
 5ـ سرمایه های انسان را نام ببرید .
 6ـ چرا خدا به ما نیروی عقل داده است ؟
 7ـ خدا انسان را چگونه مسئول سرنوشت خویش قرار داده است ؟
 8ـ چگونه گرایش به نیکی ها و زیبایی ها عاملی برای رستگاری انسان است ؟
 9ـ کدام گرایش سبب می شود انسان در مقابل گناه واکنش نشان دهد ؟
 11ـ نفس لوامه را تعریف کنید .
 11ـ چرا خدا  ،پیامبران و پیشوایان الهی را همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد ؟
 12ـ هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزهایی هماهنگی دارد ؟
13ـ سرمایه های انسان را با حیوانات و گیاهان مقایسه کنید .
 14ـ چگونه می توان ثابت کرد که هدف از خلقت انسان فقط این دنیا نیست ؟
 15ـ موانع رسیدن به هدف را نام ببرید .
 16ـ نقش نفس اماره در زندگی انسان چیست؟
 17ـ نفس اماره را تعریف کنید .
 18ـ حضرت علی ( ع ) در مورد نفس اماره چه فرمودند ؟
 19ـ کار شیطان چیست ؟
 21ـ نقش انسان در برابر عملکرد شیطان چه می باشد ؟

درس 3
 1ـ وجود انسان از چند بعد تشکیل شده ؟ آنها را باهم مقایسه کنید .
 2ـ دانشمندان چه نشانه ها و دالیلی بر وجود بعد روحانی ذکر کرده اند ؟ نام ببرید .
 3ـ ثابت بودن خود چگونه غیر جسمانی بودن روح را ثابت می کند ؟
 4ـ آیا ثابت بودن خود وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است ؟
 5ـ با چند مثال ثابت کنید که درون خود یک محور ثابت به نام (( من )) داریم ؟
 6ـ با مثالی توضیح دهید که ثبات هویت وخود ما ناشی از چیست ؟
 7ـ برخی انواع خواب ها را بگویید .
 8ـ رویای صادقه را تعریف کرده و خصوصیات آن را بیان کنید .
 9ـ یک نمونه قرآنی از رویای صادقه را بنویسید .
 11ـبعد غیر جسمانی و روحانی دارای چه توانایی هایی است ؟

درس4
 1ـ پرسش های فراگیری که در طول تاریخ ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول کرده  ،چه نوع پرسش هایی است ؟
 2ـ درباره زندگی پس از مرگ چند دیدگاه وجود دارد ؟
 3ـ کدام بعد  ،پس از مرگ آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد ؟ خصوصیات آن بعد را بنویسید .
 4ـ از نظر پیامبر ( ص ) باهوش ترین مومنان چه کسانی هستند ؟
 5ـ آثار اعتقادبه معاد را بنویسید .
 6ـ شور و نشاطی که به معتقدین معاد دست می دهد به چه دلیل است ؟
 7ـ خداپرستان واقعی چه برخوردی با مرگ دارند ؟
 8ـ از دید خداپرستان واقعی مرگ برای چه کسانی ناگوار و هولناک است ؟
 9ـ نترسیدن خداپرستان از مرگ به چه معناست ؟
 11ـ چه عاملی سبب می شود برای خداپرستان  ،دفاع از مظلوم و شهادت در را خدا آسان باشد ؟
 11ـ نترسیدن از مرگ چه نتایجی به همراه دارد ؟
12ـ وقتی امام حسین در دو راهی ذلت و شهادت قرار گرفت کدام راه را برگزیدند و چه فرمودند ؟
 13ـ دیدگاه منکرین معاد در مورد مرگ را بنویسید .
 14ـ آثار انکار معاد چیست ؟
 15ـ چرا برخی معتقدین معاد همانند منکرین معاد با مرگ برخورد می کنند ؟

درس 5
 1ـ پیامبران چه چیزی را سرلوحه دعوت خود قرار داده اند ؟
 2ـ انواع موضع گیری در مقابل دعوت پیامبران برای ایمان به آخرت چه می باشد ؟
 3ـ با مثالی (( دفع خطر احتمالی الزم است )) را توضیح دهید .
 4ـ عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ چه کسانی بوده اند و از چه چیزی خبر داده اند ؟
 5ـ اثبات کنید  :خبر معاد احتمالی نبوده بلکه قطعی است ؟
 6ـ در قرآن کریم بعد از یکتا پرستی در مورد چه موضوعی سخن گفته شده است ؟
 7ـ استدالل های قرآن در ارتباط با اثبات معاد را نام ببرید .
 8ـ دالیلی که امکان معاد را ثابت می کنند آن را از چه حالتی خارج می سازند ؟
 9ـ دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند را نام ببرید .
 11ـ یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند  ،چیست ؟
 11ـ قرآن کریم یکی از انگیزه های انکار معاد را چه چیزی معرفی می کند ؟
 12ـ استدالل های عقلی قرآن را در اثبات معاد نام ببرید .
 13ـ وقتی در ذهن عزیر نبی این سوال ایجاد شد که خدا چگونه مردگان را پس از مرگ زنده می کند  ،چه اتفاقی رخ داد ؟

 14ـ قرآن کریم از کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می کنند  ،چه می خواهد ؟
 15ـ آیه (( خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزاند )) مربوط به کدام یک از دالیل امکان معاد است ؟ توضیح دهید .

 16ـ دالیلی که بر ضرورت معاد داللت دارند را نام ببرید .
 17ـ الزمه حکمت خدا چیست ؟
 18ـ دو ویژگی انسان که مناسب ترین پاسخ به آنها  ،وجود جهان آخرت است چیست ؟
 19ـ انسان گرایش به جاودانگی دارد  ،به چه معناست ؟
 21ـ عدل را تعریف کنید .
 21ـ چرا زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق عدل الهی را نمی دهد ؟
 22ـ چرا مجازات واقعی کسی که افرادی را به قتل رسانده در این جهان ممکن نیست ؟
 23ـ چه زمانی بر نظام عادالنه خدا ایراد وارد می شود ؟

درس 6
 1ـ پس ازمرگ وارد چه عالمی می شویم ؟
 2ـ عالم برزخ در لغت به چه معناست ؟
 3ـ انسان نیکوکار در برزخ از چه چیزهایی برخوردار است ؟ و انسان بدکار و شقی چگونه است ؟
 4ـ مطابق آیه قرآن (( حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون )) پاسخ به مشرکان و بدکاران که در برزخ تقاضای
بازگشت دارند چیست ؟
 5ـ این آیه (( حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا )) بیانگر کدام عالم است ؟
 6ـ ویژگی های عالم برزخ را نام ببرید .
 7ـ توفی را تعریف کنید .
 8ـ فعالیت جسم و روح پس از مرگ چگونه است ؟
 9ـ نشانه های شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ کدام است ؟
 11ـ دلیلی برای وجود شعور و آگاهی در برزخ بیاورید .
 11ـ نشانه های تداوم ارتباط بین عالم و برزخ در دنیا کدام است ؟
 12ـ آثار ما تقدم و ما تاخر را توضیح دهید و برای هر کدام یک مثال بزنید .
 13ـ کدام یک از نمونه های زیر جزء ماتقدم و کدام جزء ما تاخر است ؟
نماز :

نشر مطالب غیراخالقی :

ساختن مسجد :

روزه :

 14ـ حدیثی از رسول خدا در مورد ایجاد سنت حسنه یا سیئه بنویسید .
 15ـ امام کاظم درباره وضع مومنان پس از مرگ و دیدار با خانواده هایشان چه فرمودند؟
درس 7
 1ـ در قیامت چه اتفاقی رخ می دهد و انسان ها در چه حالی هستند ؟
 2ـ مراحل قیامت را نام ببرید .
 3ـ در مرحله اول قیامت چه حوادثی رخ می دهد ؟
 4ـ تغییر در ساختار زمین و آسمان ها مربوط به کدام مرحله قیامت است ؟ توضیح دهید .
 5ـ آیا منظور از مرگ اهل آسمان ها و زمین این است که تنها بساط حیات انسان برچیده می شود ؟
 6ـ در مرحله دوم قیامت چه حوادثی رخ می دهد ؟
 7ـ بالفاصله بعد از دومین بانگ سهمناک چه اتفاقی رخ می دهد؟
 8ـ چرا اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد ؟
 9ـ میزان سنجش اعمال انسان ها چه کسانی هستند ؟ چرا ؟
 11ـ تفاوت نامه های دنیوی با اخروی را بنویسید .

