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نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی دینی

آموزشگاه پرسا

توضیح دهید چگونه مسئولیت پذیري شاهدي بر وجود اختیار در انسان است.  1

سنت امداد عام الهی را تعریف کنید.  2

هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ (در سمت چپ یک مورد اضافی است)  3

  

الف) حمایت خداوند از انسان تالشگر و مجاھد

ب) ساختھ و شناختھ شدن ھویت و شخصیت انسان ھا

ج) سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه

 - ابتالء

 - امداد خاص (توفیق الھی)

 - استدارج

 - امالء (امھال)

 1
2
3
4

د) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:  4

دو مورد از آثار مثبت حوزه عدل و قسط را بنویسید؟

شرط بندي در بازي ها و ورزش هاي معمولی چه حکمی دارد؟

میزان تأثیر گذاري توحید، در زندگی انسان به چه چیزي بستگی دارد؟

مهمترین راه اصالح و معالجه جامعه از بیماري هاي و انحرافات اجتماعی چیست؟

احیاي منزلت زن و ارزش هاي اصیل او به کدام یک از معیار هاي تمدن اسالمی اشاره دارد؟

عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیاي دین (ع) در برآوردن حاجات انسان چه زمانی موجب شرك است؟

تدبر در آیات قرآن و حدیث  5

َ َربِّی َو َربُُّکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم»  راه درست زندگی کدام است؟ با توجه به آیۀ شریفۀ:  «ِإنَّ اهللاَّ

َس بُْنَیانَُه َعَلٰى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر»  مقصود از بناي زندگی بر لبه پرتگاه چیست؟ با توجه به عبارت قرآنی:  «َأْم َمْن َأسَّ

ْمِر ِمْنُکْم» به کدام معیار تمدن اسالمی اشاره دارد؟ ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ بر اساس عبارت قرآنی:  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ

بر اساس عبارت قرآنی:  «ادُع ِإلٰى َسبیِل َربَِّک بِالِحکَمِۀ َوالَموِعَظِۀ الَحَسَنِۀ ۖ َوجاِدلُهم بِالَّتی ِهَی َأحَسُن»  دو روش صحیح دعوت را بنویسید؟

حدیث شریف امام صادق (ع) که می فرماید: «... کسانی که به سبب نیکوکاري زندگی دراز دارند، از کسانی که به عمر اصلی زندگی می کنند،
بیشترند» در بردارندة کدام سنت الهی می باشد؟

ز) اصطالحات زیر را تعریف کنید:  6

«اخالص»

«علل عرضی»

«پیرایش یا تخلیه»

درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را با (ص/ غ) مشخص کنید:  7

دورة جوانی دوره کم شدن انعطاف و تثبیت خوي ها و خصلت هاست.

احکام و قوانین دین اسالم فقط سعادت و نیک بختی اخروي و ابدي را تأمین می کند.

پیشرفت علمی، پایه هاي استقالل یک ملت را تقویت می کند و مانع تسلط بیگانگان می شود.

از ویژگی هاي فرهنگ علمی دورة اسالمی، منحصر نبودن تحصیل علم به طبقه با قشري خاص بود.

جاهاي خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:  8
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جامعۀ توحیدي با ظالمان مبارزه کرده و بنا به فرمان خدا از  .................. حمایت می کند.

اگر کسی با زبان «اَسَتغُفِراهللا» بگوید، اما در قلبش  .................. نباشد، توبه نکرده است.

اولین آیاتی که بر رسول خدا (ص) نازل شد و آغازگر رسالت وي بود، دربارة  .................. بود.

تحکیم بنیان خانواده سبب رشد  .................. و کاهش فساد و جرم در جامعه می گردد.

مهم ترین راه اصالح جامعه اي که گرفتار رباخواري شده است، چیست؟  9

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند چه تغییر و تحولی بود؟  10

عقیده به توانایی پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و اولیاي دین علیهم السالم در برآوردن حاجات انسان، در چه زمانی موجب شرك و در چه  11
صورتی عین توحید است؟

حدیث امام صادق علیه السالم که می فرماید: «کسانی که به واسطۀ گناه می میرند از کسانی که به واسطۀ سرآمد عمرشان می میرند، بیشترند...» به  12
کدام سنت الهی مرتبط است. 

الف) تأثیر اعمال انسانی در زندگی او                                  ب) سبقت رحمت بر غضب

ناِت َو َأنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الْمیزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط»" به کدام معیار تمدن اسالمی اشاره دارد؟ آیۀ شریفۀ «لََقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِالَْبیِّ  13

عقیده به توانایی پیامبر اکرم و اولیاي دین علیهم السالم در برآوردن حاجات انسان، چه موقع عین توحید است؟  14

توبه چگونه گناهان را به حسنات تبدیل می کند؟  15

در تمدن اسالمی دو جبهه اي که واقعا در مقابل یکدیگر قرار دارند، جبهۀ  ..................  و جبهۀ  ..................  است.  16

در چه صورت اعتقاد به توانایی پیامبر صلی اهللا علیه و آله در برآوردن حاجات موجب شرك می گردد؟  17

یکی از مراحل توبه، جبران حقوق مردم (حق الناس) است. آن را با یک مثال توضیح دهید.  18

منظور از تسویف چیست؟ چگونه شیطان از این حیله براي گمراهی جوانان استفاده می کند؟  19

تفاوت میان امتحان الهی را با امتحان بشري بنویسید.  20

اگر جامعه اي در برخی موارد از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج گردد، نیازمند چه توبه اي است؟  21

توبه، گناهان را پاك می کند و اگر با ایمان و  ..................  همراه گردد، گناهان را به حسنات تبدیل می کند.  22

جامعه اي که از تفرقه و تضاد دوري کند و به سوي  ..................  حرکت کند، جامعۀ توحیدي است.  23

حدیث شریف امام علی علیه  السالم که می فرماید: «چه بسا احساِن پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد.» بیانگر کدام  24
سنت الهی است؟

منظور از تسویف چیست و چرا شیطان از این حیله براي گمراهی جوانان استفاده می کند؟  25

 26
هر یک از عبارات قسمت الف با کدام یک از پیامدهاي تمدن جدید در قسمت ب ارتباط دارد: 

 
«ب» (یک مورد اضافی است.) «الف» 

 الف) تصرف منابع طبیعی و معدنی کشورها 
 ب) مهار کردن آبها با ساخت سدهاي بزرگ 

 ج) سودآوري تجارت فحشا بیش از مواد مخدر  

) استفادة ابزاري از زنان   

) افزایش فاصلۀ فقیر و غنی   

) ظهور ظلم فراگیر و استعمار   

) توانایی بهره مندي از طبیعت   

1

2

3

4

آیۀ شریفۀ «َاُهللا خالَّق ُکًل شیٍء ...» (خدا آفرینندة هر چیزي است.) به کدام مرتبۀ توحید اشاره می کند؟  27

در عبارات زیر گزینه صحیح را تشخیص دهید.  28

الف) عبارت «اگر به کسی زیان رسانده ایم، آن را جبران می کنیم (از شواهد وجود اختیار): 

  - مسئولیت پذیري 

 - تفکر و تصمیم

1

2

2
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ی دین

ی نهای
شریح

نمونه سوال ت
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ب) بیت «زندگی کن تا که سلطانت کنند / تن رها کن تا همه جانت کنند» از میوه هاي درخت اخالص: 

) نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان 

) دریافت پاداش هاي وصف ناشدنی

1

2

درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را مشخص کنید.  29

احکام و قوانین دین اسالم، فقط زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند.

اگر رفتار ناپسند برخی افراد سبب بدبینی دیگران به دین شده، در واقع حقوق مادي افراد ضایع شده است.

دورة جوانی دورة انعطاف پذیري و دورة پیري، دورة کم شدن انعطاف و تثبیت خوي ها و خصلت هاست.

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم بود.

عبارت هاي زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.  30

توحید عملی داراي دو بعد ..................  و  .................. است.

روح و محور زندگی دینی ..................  و روح و محور زندگی ضد دینی .................. است.

3

ی
ی دین

ی نهای
شریح

نمونه سوال ت
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هر کس خود را مسئول کارهایش می داند و عواقب عمل خود را می پذیرد. پیمان ها بر همین اساس استوارند و اگر کسی پیمان شکنی کند و مسئولیتش را انجام ندهد، خود را مستحق  1
مجازات می داند.

وقتی انبیاء مردم را به دین الهی فرا می خوانند، مردم در برابر آنها دو دسته می شوند؛ دسته اي به نداي حق پاسخ مثبت می دهند و دسته اي لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند  2
سنت خود را بر این قرار داده که هر کس هر راهی را برگزید، بتواند بااستفاده از همین امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده، همان مسیري که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را

آشکار کند. 

الف) حمایت خداوند از انسان تالشگر و مجاهد  امداد خاص (توفیق الهی)   3

ب) ساخته و شناخته شدن هویت و شخصیت انسان ها  ابتالء 

ج) سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه  امالء (امهال) 

  4

- مشارکت مردم در تشکیل حکومت - توجه به قانون  

حرام است.

به درجه ایمان افراد به توحید و یکتا پرستی

انجام امر به معروف و نهی از منکر

ارتقاء جایگاه خانواده

زمانی که توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم.

  5

راه درست زندگی یا همان صراط مستقیم، عبادت و بندگی است.

یعنی انسان به جاي اینکه سبک زندگی خود را بر مبناي دین و دستورات الهی قرار دهد که پشتوانه اي محکم و قابل اعتماد است، هوي و هوس و مکاتب دینوي را مبنا و معیار زندگی
خود قرار دهد که سرانجامی تاریک به دنبال دارد (یعنی انسان زندگی خود را بر پایه دستورات الهی بنا نکرده باشد).

اطاعت از خدا و رسول و امام (پذیرش والیت الهی و نفی طاغوت)

دانش استوار، اندرز نیکو، بحث و مجادله به روش نیکوتر (ذکر دو مورد کافی است)

تأثیر اعمال انسان در زندگی

  6

خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن است.

در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاري یکدیگر مشارکت کنند، در این صورت هر کدام از آنها یکی از علت هاي عرضی است و به مجموعۀ آنها علل
عرضی می گویند.

توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شست و شو می دهد.

  7

غ

غ

ص

ص

  8

محرومان (یا مستضعفان) 

پشیمان

دانش (آموختن) 

فضایل اخالقی 

امر به معروف و نهی از منکر (توبۀ اجتماعی)   9

 10
تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم

وقتی موجب شرك است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم. اما اگر این توانایی را صرفًا از خدا و انجام آن را با درخواست اولیا از خداوند و به اذن خدا بدانیم عین توحید  11
است. 

←

←

←

12
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الف  12

برقراري عدالت (برپایی جامعۀ عدالت محور)   13

اگر این توانایی را صرفًا از خدا و انجام آن با درخواست اولیا از خداوند و به اذن خدا بدانیم عین توحید است.   14

اگر با ایمان و عمل صالح همراه باشد.   15

جبهۀ حق - جبهۀ باطل   16

عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیاي دین (ع) وقتی موجب شرك است که این توانایی را از خود آن ها و مستقل از خدا بدانیم.   17

) حقوق معنوي توبه کننده باید بکوشد اگر ستمی بر مردم کرده است آن را جبران نماید و حقوق مادي یا معنوي آن ها را در حد توان ادا کند و رضایت صاحبان حق را به دست آورد. (  18
انسان ها بسیار مهم تر از حقوق مادي آنان است. مثًال اگر با دروغ، غیبت و تهمت آبروي انسانی ریخته شده یا ... در واقع حقوق معنوي افراد ضایع شده است و باید فرد توبه کننده به جبران حقوق

ازدست رفته  بپردازد. 

«تسویف» از ریشه «سوف» و به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است. فرد گنهکار دائمًا به خود می گوید «به زودي توبه می کنم.» و آن قدر تکرار می کند، تا میل به  19
توبه در او خاموش می شود. شیطان به او می گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري و می توانی در آینده توبه کنی. 

در امتحان بشري ما از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آن ها به آگاهِی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداوند براي آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه  20
براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.  

توبۀ اجتماعی   21

عمل صالح   22

وحدت (هماهنگی)   23

سنت استدراج (امالء و استدراج)   24

تسویف به معناي امروز و فردا کردن است. فرد گنهکار دائمًا به خود می گوید که به زودي توبه می کنم. شیطان به جوان می گوید: «تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري». این یک دام است که  25
سبب عادت جوان به گناه می شود و ترك گناه برایش سخت می گردد.

 26

الف) تصرف منابع طبیعی و معدنی کشورها  ظهور ظلم فراگیر و استعمار

ب) مهار کردن آبها با ساخت سدهاي بزرگ  توانایی بهره مندي از طبیعت 

ج) سودآوري تجارت فحشا بیش از مواد مخدر   استفادة ابزاري از زنان

آیۀ شریفۀ «َاُهللا خالَّق ُکًل شیٍء ...» مربوط به توحید در خالقیت است.   27

   28

) مسئولیت پذیري

) دریافت پاداش هاي وصف ناشدنی 

  29

غلط

غلط

صحیح

صحیح

  30

فردي / اجتماعی 

توحید / شرك 

1

←

←

←

1

2
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