باسمه تعالی
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان
شعبه کالس :
امتحان درس  :دین و زندگی () 3
نیم سال  :اول
مدت امتحان  45 :دقیقه
سال تحصیلی  97-98 :تاریخ امتحان 97/10/2 :

نام :
نام خانوادگی :
نام آموزشگاه :غیردولتی یاسین

پایه و رشته :
دوازدهم تجربی و ریاضی
تعداد صفحات سوال 2 :
نام دبیر  :مرتضی یعقوبی

بارم

ردیف
( به سواالت مربوط به آیات و احادیث پاسخ دهید )

1

2

الف  -با توجه به آیه ( یا ایها الناس انتم الفقراء الی هللا و هللا هو الغنی الحمید )
چرا خداوند می تواند نیاز انسان وهرموجود دیگری را برطرف کند؟
ب  -با توجه به آیه ( ومن الناس من یعبد هللا علی حرف فان اصابه خیراطمان به وان اصابته فتنة انقلب علی
وجهه ) پرستشی که از روی ایمان باشد با پرستشی که از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد؟
ج  -آیه ( کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک ) به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
الف  -توفیق الهی

ب  -ابتالء

د -امداد عام الهی

ج -امالء و امهال

د -حدیث ( نیة المومن خیر من عمله ) بیانگر( اخالص در اندیشه ) است یا ( اخالص در قلب ) ؟
2

(صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با (ص/غ) مشخص کنید ).
الف -رابطه جهان با خدا مانند رابطه بنا با مسجد است ( .
ب – مهم ترین اعتقاد دینی ( توحید و یکتاپرستی ) است ( .

2

)
)

ج -تقدیر ،چیزی ورای قانونمندی جهان و نظم درآن است که وقتی به حادثه ای تعلق گرفت  ،هر قانونی را لغو
)
وهرنظمی را برهم می زند ( .
د -روی آوردن دنیا ولذت های دنیوی به برخی انسان های گناهکارنشانه لطف خداوند به آنها نیست(.
3

)

( جمالت زیر را با استفاده از كلمات مناسب كامل نمایید )

2

الف – هر کدام ازما براساس  ..............خویش  ،خدا را می یابیم وحضورش را درک می کنیم.
ب  -این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان اند به معنای آن است که هر کدام از آنها
 ...............و  ..............هستند.
ج -اختیار یک حقیقت  ....................است و هرانسانی آن را درخود می یابد.
د -شناخت قوانین  .....................از طریق علومی مانند فیزیک  ،شیمی و زیست شناسی سبب آشنایی ما با
نشانه های الهی می شود.
( به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهید )
4

قران کریم رابطه میان خداوند و جهان هستی را با چه کلمه ای بیان می کند؟

0/5

5

مراتب شرک ( درعقیده ) را نام ببرید ( .ذکر  2مورد )

0/5

6

اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او  ،دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده دارند  ،چه
نوع شرکی است ؟

0/5

میان بعد فردی و بعد اجتماعی توحید چه رابطه ای وجود دارد؟ ( در یک کلمه پاسخ دهید )

0/5

8

دو مورد از راه های تقویت اخالص را نام ببرید.

0/5

9

دو مورد از میوه های درخت اخالص را نام ببرید .

0/5

10

اگر انجام دهنده کار دارای معرفت درست و نیت الهی باشد  ،ازکدام یک ازاقسام حسن برخوردار است؟

0/5

11

دو مورد ازشواهد وجود اختیار درانسان را نام ببرید.

0/5

12

اراده انسان درعرض اراده خداست یا در طول آن ؟

0/5

13

خداوند با چه چیزی ما را امتحان می کند؟

0/5

7

« به سواالت زیر پاسخ كامل بدهید »
14

استدالل مربوط به نیازمندی جهان به خدا درپیدایش را به طورخالصه بنویسید (.در قالب مقدمه و نتیجه )

1

15

توحید درخالقیت را تعریف کنید .

1

16

بعد اجتماعی توحید عملی به چه معناست ؟

1

17

اعتقاد به خدای حکیم که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می کند  ،چه اطمینانی به انسان می دهد؟

1

18

سنت ابتالء را تعریف کنید.

1

« موفق باشید »

جمع نمرات

16

