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 نمونه سواالت درس آشنایی با ادیان

 را تعریف کنید.تفاوت آن ها  و شریعت  مذهب, ,ملت دین,تعریف   .1

 مراحل دین را توضیح دهید .2

 فواید مطالعه تاریخ ادیان را نام ببرید .3

از جنبه های گوناگون نام برده و برای هر کدام دسته بندی ادیان را .4

 مثال بزنید

 توضیح دهیدآن را  مورد دو مشترک ادیان ابتدایی را نام برده وعناصر .5

 مصر قدیم توضیح دهید پیدایش دین و گوناگونی آن در .6

  اعصارعلت خلق اساطیر در مناطق مختلف جهان طی قرون و .7

 دهید شرح را گذشته

 ببرید نام فقط را آن مقدس های کتاب و ها شاخه,هندو دین اصول .8

 دهید توضیح را جین آیین اخالقیات و فلسفه .9

 دجود آمدن آیین سیک را توضیح دهیو به چگونگی .10

توسط شیخ کبیر را توضیح دهید و واژه  نحوه بوجود آمدن آیین سیک .11

 ی گورو به چه معناست ؟

 عقاید نانک را به طور مختصر توضیح دهید .12

 پنج شعار جنگجویان سیک را فقط نام ببرید؟ .13

 رهای شاگردانش راتوضیح دهید؟ سرانجام تعالیم کنفوسیوس و کا  .14

 مختلف در باره ی  ماهیت  الئوتسه  بیان کنید ؟  ات نظر .15

 سرانجام مکتب مذهبی الئوتسه چگونه بود؟ .16

 ر توضیح دهید ؟دین زرتشت را به طور مختص .17

 بخش ها ی کتاب اوستا را فقط نام ببرید ؟  .18

 عقیده زرتشتیان در مورد بقای روح را توضیح دهید؟ .19

 چگونه مانویان نابود شدند ؟ .20

 دک را توضیح دهید ؟ زدید گاه م .21
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 هدررانام ب )آیین های هفت گانه ی دین مسیح(روع دین مسیح ف .22

 ویکی را به دلخواه توضیح دهید.

ویکی را به دلخواه توضیح  رده فرقه های معروف مسیحیت را نام ب .23

 دهید.

 ارتدکس ها را نام ببرید. از عقاید چهار مورد .24

 دانید؟ در مورد اوستا,کتاب مقدس زردشتیان چه می .25

 م ببرید ویک مورد را به دلخواه توضیح دهید.پنج بخش اوستا را نا .26

 هشت مورد از اعتقادات و تعالیم مهم آیین زردشت را نام ببرید؟ .27

چهار مورد از آداب و رسوم دین زردشت را نام برده وبه اختصار توضیح  .28

 دهید.

 توتم و تابور را تعریف کرده و تفاوت این دو را در ادیان ابتدایی بنویسید. .29

 پنج مورد از خدایان معروف هندو را نام ببرید .30

در تربیت و فرهنگ ودایی نظام طبقاتی چگونه است؟چهار کاشت  .31

 ان را نام ببرید.آن )نظام طبقاتی(اصلی

 خدایان تثلیث هندو را نام ببرید. .32

 نظریه تناسخ و تصور کارما را توضیح دهید. .33

نام برده و مختصر ترین فرقه های بودیسم را  سه فرقه از معروف .34

  توضیح دهید.

ارد ن چه در قران و تورات وآهشت نوع از عذاب های  مصریان بنا بر  .35

 شده را بنویسید.

 رمان معروف خداوند خطاب به بنی اسراپیل را نام ببریدفده  .36

 پنج مورد از اعیاد یهود را نام برده و مختصر توضیح دهید. .37

 فرقه های یهودی را نام برده و مختصر شرح دهید. مورد از ه س .38

 تلمود چه کتابی است؟ متعلق به کدام دین می باشد؟  .39

40.  


