
  باسمه تعالی

 بارم سواالت شماره

  
 》 احادیث و آیات در تدبر 《

 الف : با توجه به آیه شریفه

 》تقواها، قد افلح من زکّاها، و قد خاب من دساها  و فجورها فالهمها 《

 به این سواالت پاسخ دهید  :

 )0/5کدام قسمت آیه یک بشارت وجود دارد ؟ ترجمه کنید.(- 1

 )0/5کدام قسمت آیه یک انذار وجود دارد؟ ترجمه کنید .( - 2

 )0/5این بشارت و انذار نشانه چه حقیقتی است؟(- 3

  
 ر اکرم (ص) :ب : بنا بر فرمایش پیامب

 》 اهللا ذات فی تفکروا وال ، شیء کل فی تفکروا 《

 بشناسیم توانیم می را او ………با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و  - 4

 )1.( دریابیم را او …..…… توانیم نمی اما

 
 ج : با دقت در آیه نورانی : 

 》ا ، و انَّ اهللا لَمع المحسنین سبلن لنهدینهم فینا، جاهدوا والذین《

 )0/5بیان کنید این آیه به کدام سنت الهی اشاره دارد ؟( - 5

 )0/5.( کند می …………خداوند کسانی را که در راه او قدم بر می دارند ، به طور خاص  - 6

 )1.( است.. …………… که..……………بگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط  - 7
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 》 کنید تعیین را ها گزاره نادرستی یا درستی《

 
انسان هاي آگاه دائماً سایه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او  - 8

 )0/5می دانند .(

اینکه انسان بتواند با هر چیزي خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست ،به خصوص براي بزرگساالن  - 9

).0/5( 

 ) 0/5از نظر انسان موحد هیچ حادثه اي در عالم بی حکمت نیست،گرچه حکمت آن را نداند.(- 10
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   سواالت امتحان درس :

  دین و زندگی

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوي

  مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  1399 دي ماه

  : آموزشگاه نام 

  یکواحد  – دبیرستان دخترانه امام حسین (ع)

تاریخ امتحان :   دوازدهمپایه تحصیلی:   اول نوبت امتحانی  :

8/10/1399  

  ساعت شروع : 

  صبح 8

  مدت امتحان:      2تعدادصفحات :   انسانی رشته تحصیلی:  نام ونام خانوادگی : 

  26 تعداد سواالت:  دقیقه  60



 )0/5گناه، ریشه درخت اخالص و بندگی را می سوزاند و آن را به تدریج از بین می برد .( - 11

  
 》 کنید تکمیل 《

 
 )0/5کنیم .( می درك را حضورش و یابیم می را خدا. ………هر کدام از ما، بر اساس - 12

اگر خداوند پیامبر اکرم (ص) را ولی انسان ها معرفی می کند بدین معناست که ایشان را واسطه والیت - 13

 )0/5.( است داده قرار.. …………خود و 

 )0/5.(آید می حساب به …………هر کس که معتقد باشد خداوند شریک دارد - 14

 )0/5ي اعتبار ندارد .(دیگر اعتقاد هیچ …………در اسالم بدون اعتقاد به  - 15
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 》 ارتباط کشف 《

 افکار و اعتقادات- )                                                           الف0/5حق تصرف داشتن      (-16

 توحید در والیت- )                 ب0/5برترین عبادت بنا بر فرمایش پیامبر اکرم (ص)     ( - 17

 اندیشه و تفکرمداوم- )         ج0/5در تعیین هدف ها و رفتار هاي هر فرد   (مهم ترین عامل - 18

 روح عمل- )                                                                       د0/5قصد و نیت    ( - 19

 توحید در ربوبیت    - ه                                                                                                   

 شکل عمل - و                                                                                        
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 》 دهید پاسخ زیر سواالت به 《

 )0/5(؟ معناست چه به》قساوت《- 20

 و غرق شدگان)) در گناه است؟کدام سنت از جمله سنت هاي حاکم بر زندگی ((معاندان  - 21

(0/5) 

 )0/5وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از چیست؟ ( - 22

 )1/5.(دهید توضیح را است انسان در اختیار وجود شواهد از که 》تصمیم و تفکر《 - 23

 شامل و است》همیشگی و ثابت《 که است خداوند قانون》ترین فراگیر و ترین عام 《کدام سنت  - 24

 )0/5ها در همه دوران ها می شود؟( انسان همه

 )1(》کند؟ می امتحان مارا چیزي چه با خداوند 《توضیح دهید  - 25

عقیده به توانایی  پیامبر اکرم (ص) و اولیاي دین(ع) در بر آوردن حاجات انسان  چه وقت موجب شرك -26

 )1است ؟(
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 نمره 16جمع کل : 

 》باشید موفق《

 



 

 
 

 صفحه 1 از 2

  تاری  خ:     / 10/ 1399 بسمه تعالی نام و نام خانوادگی:

 نام درس : کالس :

 دبیرستان دخترانه   امام حسین (ع)- واحد

2   

  ساعت شروع:

 مدت آزمون :     دقیقه  نام دبیر:

با پاسخنامه شماره
 رم

 《تدبر در آیات و احادیث》 
 ١-قد افلح من زکاها=هرکس نفس را پاک گردانید ، قطعا رستگار شد .(۵/٠)

 ٢-قد خاب من دّساها=هرکس نفس را آلوده کرد،قطعا محروم شد .(۵/٠)
 ٣-این که انسان مسئول سرنوشت خودش است.(۵/٠)

۵ 

  
 《درستی یا نادرستی گزاره ها》

 ٨-ص                ٩- غ                    ١٠-ص                   ١١-ص

 
٢ 

 《تکمیل کنید》 
 ١٢- فطرت            ١٣- رساننده فرمان هایش            ١۴-مشرک                   ١۵-توحید

٢ 

   

 

 《کشف ارتباط》

 ١۶-ب             ١٧- ج             ١٨-الف                ١٩-د

٢ 

 

 《به سواالت زیر پاسخ دهید 》

 ٢٠-حالتی است که قلب انسان نسبت به حق تسلیم نیست تا آن جا که نصیحت هیچ نصیحت کننده در او اثر نمی کند  .(۵/٠)

 ٢١-امال استدراج(۵/٠)

 ٢٢-اراده الهی و خواست خدا(۵/٠)

 ٢٣-هرکدام از ما همواره تصمیم هایی میگیریمو برای این تصمیم ها ابتدا اندیشه می کنیم و جوانب آن را می سنجیم و سپس دست به

 عمل می زنیم (٠/۵)گاهی نیز دچار تردید می شویم که از میان چندین راه و چندین کار،کدام یک را انتخاب کنیم .(٠/۵)دست آخر،پس

 از بررسی های الزم، یکی را برگزیده و عمل میکنیم.(۵/٠)

 ٢۴- سنت ابتال(۵/٠)

 ٢۵-با هر امر خیر و شر ….(١)

۵ 



 

 

 

 صفحه 2 از 2

   

 
 

 
  

 ٢۶-وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آن هاو مستقل از خدا بدانیم.(١)
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