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سواالت

ردیف

بارم

صحیح و غلط بودن عبارات را بنویسید.
 -1افزایش بندگی نیجه درک بیشتر فقر و نیازمندی است.
1

 -2توان دخل و تصرف خدا در جهان به صورت یگانه گویای توحید درربوبیت است.

1

 -3زندگی توحیدی حاصل و نتیجه جهان بینی توحیدی است.
 -4درعلت عرضی رابطه به صورت مشارکت و واسطه ای است.
جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.
 -1رابطه مولد برق با جریان برق اشاره به نیازمندی در  -----دارد.

2

 -2انسان توان شناخت ذات خدا را .-----

1

 -3توحید در مالکیت معلول توحید در  -----است.
 -4مهم ترین اعتقاد دینی  -----است.
معنای لغوی این کلمات را بنویسید.
3

 -1اخالص:
 -3ابتال:

 -2توفیق:

1

 -4قدر:

میان دو ستون ارتباط برقرار کنید.
-1فله عشر امثالها
-2والذین جاهدوا فینا
-3 4کال نمد هوالءِ و هوالء
 -4ان یقولوا امناوهم ال یفتنون

الف-سنت امتحان الهی
ب-سنت امداد عام الهی
ج-سنت سبقت رحمت بر غضب
د -سنت توفیق الهی

صفحه 1

1

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
پایه  :دوازدهم
رشته  :تجربی  -ریاضی

نام دبیر  :آقای اسماعیلی

امتحانات نوبت اول

نام درس  :دین و زندگی 3

تاریخ امتحان 10/21 :
زمان پاسخگویی  60 :دقیقه

پیام صحیح این ایات را بنویسید.
 -1ایه شریفه (کل یوم هوفی شان) اشاره به نیازمندی در  -----دارد.
 -2ایه (مالهم من دونه من ولی) اشاره به توحید در  -----دارد.
5

 -3ایه (فاعبدوه هذا صراط مستقیم) اشاره به کدام توحید دارد؟

1.5

 -4ایه (ارایت من اتخذ الهه هواه) اشاره به بیت  -----دارد.
 -5منظور از پند واحد در ایه (قل انما اعظکم بواحدهِ ان تقواموهلل مثنی و فرادی)
چیست؟
 -6ایه(قدجاء کم بصا ئرمن ربکم) اشاره به کدام یک از شواهد اختیار دارد؟
به این سواالت پاسخ کوتاه دهید.
 -1درکالم امام علی(ع) به ترتیب منظور از افتخار و عزت چیست؟

-2 6توسل و شفاعت خواستن از اهل بیت در چه شرایطی شرک است؟
 -3دو مورد از راه های تقویت اخالص را بنویسید.

2

 -4دو مورد از شواهد اختیار را بنویسید.
 7روابط موجود و حکم و اراده خدا به ترتیب اشاره به  -----و  -----دارد.

0.5

 8دو مورد از ویژگی های علت طولی را بنویسید.

0.5

به سواالت دو گزینه ای زیر پاسخ صحیح دهید.
-1کدام گزینه صحیح است؟
الف-انسان توان درک ذات امور محدود را دارد.

ب-انسان از احاطه بر ذات

موجودات ناتوان است.
 -2 9هدایت و اراده کردن جهان توسط پروردگار اشاره به توحید در  -----دارد.
ب-ربوبیت
الف-والیت
 -3برپایی نماز و عبادت اشاره به کدام توحید دارد؟
الف-توحید در ربوبیت و جهان بینی توحیدی
توحیدی
صفحه 2

ب-توحید عملی و سبک زندگی

2
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 -4بهره گیری از طبیعت حاصل کدام گزینه است؟
الف -شناخت قوانین جهان

ب-شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان

کلمات مناسب این احادیث را بنویسید.
 -1بر اساس حدیث (افضل العباده ادمان التفکرفی اهلل وفی قدرته) باالترین عبادت --
 --است.-2حدیث ( تقوای الهی پیشه کنید هم دو مورد بندگان خدا هم در مورد شهر ها و
ابادی ها) گویای توحید  -----است.
-3 10حدیث (انما االعمال بالنیات) اشاره به کدام حسن دارد؟
-4بر اساس حدیث امام صادق (هرچه ایمان انسان افزایش یابد چه چیزی به تبع ان

1.5

افزایش میابد؟
 -5امام علی (ع) در مورد کدام سنت فرموده است (چه بسا احسان پیاپی خدا کسی را
گرفتار کند)؟
 -6در حدیث امام علی چرا خداوند روزه را واجب کرد؟
به این سواالت پاسخ کامل بدهید.
 -1دو مورد از عقاید و ویژگی های انسان موحد را بنویسید.
 -2حسن فعلی و حسن فاعلی را تعریف کنید.
11

3

 -3از کالم امام علی (ع) (از قضای الهی به قدر پناه میبرم)چه نتیجه ای به دست می
اید؟
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پیام مناسب این اشعار را بنویسید.
 -1بیت شعر(خشک ابری که بود ز اب تهی

ناید از وی صفت اب دهی)اشاره به

نیازمندی در  -----دارد.
 -2شعر (دلی کز معرفت نور و صفا دید
 12نیازمندی در  -----دارد.
 -3بیت (برو این دام بر مرغی دگر نه

به هرچیزی که دید اول خدا دید) اشاره به
1

که عنقا را بلند است اشیانه)اشاره به کدام

یک از نتایج اخالص دارد؟
 -4بیت (هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟

هیچ با سنگی عتابی کس کند؟) اشاره به

کدام یک از شواهد اختیار دارد؟
موفق باشید

صفحه 4
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:۱ص :۲غ :۳ص :۴ص :۵بقا :۶ندارد :۷خالقیت :۸توحید
:۹جدا کردن یک چیز از غیر ان :۱۰اسان کردن
:۱۱امتحان و ازمایش :۱۲اندازه و اندازه گیری
:۱۳ج :۱۴د :۱۵ب :۱۶الف :۱۷بقا :۱۸والیت :۱۹توحید عبادی
:۲۰بعد فردی شرک عملی :۲۱قیام خالصانه برای خدا
 :۲۲تفکر و تصمیم :۲۳بندگی _ پروردگاری
 :۲۴در شرایطی که انان را سر چشمه مغرفت و شفاعت بدانیم
:۲۵افزایش معرفت _ دوری از وسوسه های شیطان
:۲۶تفکر و تصمیم _ مسئولیت پذیری
:۲۷قدر _ قضا
:۲۸تاثیرات غیر مستقیم _ واسطه ای بودن
:۲۹الف :۳۰ب :۳۱ب :۳۲الف :۳۳تفکر و تامل
:۳۴توحید عملی بعد فردی :۳۵حسن فاعلی :۳۶امتحان و ازمایش
:۳۷امالء و استدارج :۳۸تا انسان را بیازماید
: ۳۹خدا را حکیم دانستن _ امیدوار بودن به زندگی
:۴۰حسن فاعلی  :نیت و قصد فرد
حسن فعلی :انجام درست عمل مطابق فرمان خدا
: ۴۱اختیار زنینه ساز شوکوفایی اختیارات نه مانع ان
 :۴۲پیدایش :۴۳بقا :۴۴دوری از وسوسه های شیطان
 :۴۵مسئولیت پذیری

