
 باسمه تعالی

 

 ( پایه دهم۱نمونه سواالت دین و زندگی)

 ۶و ۵دروس 

 درس پنجم:

 می دهد. پاسخ.......... نام به مرگ از پس عالمی وجود از کریم قرآن :کنید کامل را روبرو گزارة -۱

   معناست؟ چه به  چیز دو میان بودن حایل و فاصله -۲

 مانند؟ می آنجا در زمانی چه تا و شوند می عالم کدام وارد مرگ از پس آدمیان، -۳

 سواالت زیر پاسخ دهید: به ؛آیه با توجه به این -۴

 «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا... »

 دارد؟ اشاره عالم کداماین آیه به  -الف 

 دنیا به که کنند می درخواست خداوند از برزخ عالم به شدن وارد افراد،هنگام کدام -ب

 برگردند؟چرا؟

 دارند؟ را دنیا به بازگشت درخواست برزخی، عذاب گرفتار گناهکار افراد چرا -ج

 شود؟ می پذیرفته خداوند، طرف از ها آن درخواست آیا -د

 .بنویسید را برزخ عالم هاي ویژگی از مورد سه -۵



 دارد؟ روزي چه به اشارهاین آیه  -۶

 اخر را با مثال مقایسه کنید.تما عمالاآثاربا  ار  ماتأتقدم آثار اعمال -۷

  دارد؟ ارتباط آیه کدام باماتاخر  با آثاراعمال ار  ماتأتقدم اعمال -۸

 آنانت وضعی در عالم، کدام در دهند، می انجام درگذشتگان براي بازماندگان که خیري اعمال -۹

 .بزنید مثال  مؤثراست؟

 دهید.با توجه به آیه به سواالت زیر پاسخ  -۱۱

 بود، داده وعده پروردگارتان آنچه نیز شما یافتیم،آیا بود،حق داده وعده ما به پروردگارمان آنچه»

 «؟یافتید حق

 جنگ؟ کدام در و است شده نقل کسی چه زبان از سخن ینا -الف

 «اند؟ مرده که حالی گویی،در می سخن آنان با چگونه»؛ گفتند که کسانی جواب در ایشان  -ب

 فرمود؟ چه

 یقیناً:گفتند می و دادند می خبر شد، می داده گفتن سخن اجازة آنان به اگر»این عبارت -۱۱

 ؟است حادثه کدام دربارة و شده نقل کسی چه زبان از .«ستتقوا ابدیت براي توشه بهترین

 پرسید مرگ از پسمومنان  وضع دربارة (ع)کاظم امام از شخصی وقتی : دیدار به مؤمن آیا

 ؟دهید توضیح فرمود؟ چه امام

 به چیزي چه گذارند، می قبر در را اي ردهم که هنگامی (ع)صادق امام فرمایش طبق -۱۲

 گوید؟ می چه او به و شود می ظاهر او بر شخصی صورت

 گردد؟ نمی جدا او از و رود می به انسان با دنیا از که است چیزي چه -۱۳

 



 درس ششم:

 است؟ حادثه کدام وقوع معرّف زیر، عبارات -۱

 اندیشۀ در مادران،مادران آغوش در آرمیده چیزي؛کودکان وسرگرم کاري مشغول هرکس» 

 محصول امید به کشاورز تکاپو؛ در همه ،... و کار و کسب پی در پدران و خویش مادرانۀ آرزوهاي

 اند؛ خویش هواي و حال در همه ،... و جدید کشفی پی در دانشمند بیشتر، سود امید به تاجر تازه،

 و حتمی وقوعش آنچه بود؛ شده داده اش وعده آنچه اُفتد، می اتّفاق ناگهان که جوان،پیر؛ کودك،

 .«پنداشتیم می دور را آن ما و بود نامعلوم زمانش

 توفی -د قیامت -ج مرگ -ب برزخ-الف

  اُفتد؟ می اتّفاق قیامت چرا-۲

 از مردم،کند می فراموش را خود شیرخوار طفل شیردهی، مادر هر که روزي» قرآنی عبارت -۳

 خدا عذاب ولیکن نیستند مست که حالی در رسند؛ می نظر به مست افراد همچون روز آن هیبت

 است؟ زیر حادثۀ کدام وقوع مبین و بیانگر.«است سخت

 جهنّم -د قیامت -ج دوزخ -ب برزخ-الف

  است؟ همراه چیزي چه با جهان این پایان -۴

 می انجام مرحله چند در است، شده ترسیم کریم قرآن از آیاتی در که قیامت بزرگ خدادر -۵

  گیرد؟

  اُفتد؟ می اتّفاق حوادثی چه شود، می آغاز   دنیا یافتن پایان با که قیامت اول مرحلۀ در -۶

 دهید توضیح را «قیامت اول مرحلۀ به مربوط حوادث از »مهیب صدایی شدن شنیده -۷

 



 .دهید توضیح را «زمین و ها آسمان أهل مرگ »قیامت اول مرحلۀ به مربوط حوادث از -۸

 .دهید توضیح را «زمین و ها آسمان ساختار در تغییر» قیامت اول مرحلۀ به مربوط حوادث از -۹

  دهند؟ می رخ قیامت، دوم مرحلۀ وقایع چرا -۱۱

 .ببرید نام فقط را قیامت دوم مرحلۀ وقایع -۱۱

 .دهید توضیح را «ها انسان همۀ شدن زنده» قیامت دوم مرحلۀ به مربوط حوادث از -۱۲

 .دهید توضیح را«عالم حقایق از پرده رفتن کنار » قیامت دوم مرحلۀ به مربوط حوادث از -۱۳

 .دهید توضیح را «الهی عدل دادگاه شدن پا بر »قیامت دوم مرحلۀ به مربوط حوادث از  -۱۴

  گیرد؟ می قرار دیگران اعمال سنجش میزان و معیارپیامبران و امامان  اعمال قیامت؛ در چرا -۱۵

 دهید توضیح را «گواهان و شاهدان حضور» قیامت دوم مرحلۀ به مربوط حوادث از -۱۶

 .ببرید نام فقط را قیامت روز شاهدان از مورد چهار -۱۷

  اند؟ قیامت روز گواهان و شاهدان بهترینچرا پیامبران  -۱۸

  کیست؟ ها، اُمت و پیامبران همۀ بر ناظر و شاهد قیامت، روز در -۱۹

  .دهید توضیح را قیامت روز گواهان از ا به عنوان یکی انسان بدن اعضاي شهادت -۲۱

 مقایسه کنید. آخرت  در او عمل نامۀ با رادنیا  در انسان عمل نامۀ -۲۱

 


