
  باسمه تعالی

 بارم سواالت شماره

  
 》 احادیث و آیات در تدبر 《

 الف : با توجه به آیه شریفه

 》فاعبدوه ، هذا صراط مستقیم  ربکم و ربی اهللا ان 《

 به این سواالت پاسخ دهید  :

 )1ترجمه آیه را بنویسید .(- 1

 )0/5مراتب توحید را در این آیه مشخص کنید .(دو مورد)( - 2

 )0/5رابطه علت و معلولی را در مراتب توحید این آیه  تعیین کنید .(- 3

 علت = ..........         معلول = .......... 

 بر فرمایش پیامبر اکرم (ص) : ب : بنا

 》 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، لنهدینهم سبلنا ، و انَّ اهللا لَمع المحسنین فین 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

 )1ت .(اس.. …………… که..……………بگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط  - 7

 

5     

  

 》 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 .(

بزرگساالن اینکه انسان بتواند با هر چیزي خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست ،به خصوص براي  - 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 :   ریاضی و تجربی رشته تحصیلی:  نام ونام خانوادگی : 

  25 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 《

 
 )0/5حضورش را درك می کنیم .( 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

 )0/5هیچ اعتقاد دیگري اعتبار ندارد .( …………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- )         ج0/5مهم ترین عامل در تعیین هدف ها و رفتار هاي هر فرد   (- 18

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

 توحید در ربوبیت    - ه                                                                                                   

 شکل عمل - و                                                                                        
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 》 دهید پاسخ زیر سواالت به 《

 )1(؟ معناست چه به》 اختیار《- 20

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

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

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

 )1(》کند؟ می امتحان مارا چیزي چه با خداوند 《توضیح دهید  - 25
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 نمره 16جمع کل : 

 》باشید موفق《

 



  


