
 1931دی ماه   -کالس دوم دبیرستان  نمونه سوال امتحان پایانی دین زندگی نوبت اول

 

 عبارت های قرآنی زیر را ترجمه کنید.-1

 الذین یذکرون اهلل قیا مٌا و قعودٌا -1

 کلوا مما االرض حال اٌل طیبٌا -2

 قالوا الم تکن ارض اهلل واسعٌا -3

 و اشرقت االرض بنور ربها -4

 های زیر را کامل کنید.عبارت  -2

 ......را دنبال می کند.اخته شده که..............هر موجودی به گونه ای س -1

 ..............دارد.ستی همان طور که از .................،رو به سوی ...کاروان ه -2

 ....نام دارد.م.......حقایق برسیدور شویم و به   نیروی که خداوند به ما عنایت کرده که از جهل و نادانی -3

 ....بود.گان به انسان به خاطر.........سجده فرشت -4

 .....است. دگاه منکران معاد مرگ..........از دی -5

 ....می گویند.ی قیامت را عالم.............فاصله میان مرگ انسان و برپای -6

 ....است.وجدان همان نفس......... -7

 زیر را مشخسص کنید.صحبح یا غلط بودن عبارات  -9

 غلط             صحیح     .شاخصه اصلی هر مجموعه منظم پیوستگی و نظم آن است -1

 غلط             صحیح   پذیرد. بعد روحانی و غیر جسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی -2

 غلط             صحیح       است.رس انسان از مرگ میل به جاودانگی دلیل اصلی ت -3

 غلط             صحیح جهنم و بهشت مربوط به قیامت است و ربطی به عالم برزخ ندارد. -4

                       

 به سواالت زیر جواب کوتاه دهید. -4

 از بهم پیوستن نظام های قانون مند در جهان خلقت چه چیزی فهمیده می شود؟-



 مورد(2انسان را ثابت کرده نام ببرید.)کتاب از چند دلیل وجود بعد غیر مادی و روحانی  -

 مهمترین پیامد نگرشی اول به مرگ )دیدگاه منکران معاد(چیست؟ -

 قانون عقلی که انسان را از خطرات دور می کند؟ -

 راههایی ضرورت )حتمی بودن( معاد را ثابت کرده است؟  کتاب ازچه -

 تّوفی چه معنایی دارد؟ -

 ن دارد یا نه؟چرا؟ان به علم و دانش امکآیا در جهان غیر واقعی رسید-5

 مورد(2مند بدن انسان چه نتایجی حاصل می شود؟)از دقت در مجموعه قانون -6

 د آن بنویسید.رورده و سخنی از حضرت علی )ع( در منفس اماره را تعریف ک -7

 استدالل( چرا نمی توانیم رویاهای صادقه را به بعد مادی و جسمانی خود نسبت بدهیم؟)به صورت -8

 مقدمه اول: -

 مقدمه دوم: -

 نتیجه: -

نمونه ای از تاریخ کربال در مورد دیدگاه دوم در مورد مرگ بنویسید.)دیدگاه معتقدین به خدا و  -3

 قیامت(

 عدل الهی را به صورت استداللی بیان کنید.  ضرورت معاد بر اساس-11

 مقدمه اول:

 مقدمه دوم:

 نتیجه:

 مثال توضیح دهید.دو واژه زیر را با -11

 دم:آثار ما َتقَّ-1

 آثار ما تأخر:-2


