
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف

 : ثیو احاد اتیآ

 است؟  ی، چرا خداوند هر لحظه دست اندر کار امر«شأن یهو ف ومیالسماوات و االرض کل  یمن ف سألهی»  ةیبراساس آ -۱

 است؟ دیکدام مرتبه از توح انگریب ریز یاز عبارات قرآن کیهر -۲

 االرض (  یالسماوات و ما ف ی(  )و هلل ما فالف

 حکمه احدا (  یف شرکی(  )و ال ب

 :دیپاسخ ده ریبه سؤال ز «نیسبلنا و ان اهلل لمع المحسن نهمیلنهد نایجاهدوا ف نیو الذ» ةیبراساس آ -۳

 کند. یدارند، به طور خاص .......... م یرا که در راه او قدم بر م یخداوند کسان -

 ت؟اس یخدا راه راست و درست زندگ یچرا عبادت و بندگ ،«میو ربکم فاعبدوه هذا صراط مستق یان اهلل رب»  فةیشر ةیطبق آ -۴

۲ 

 ب

 :دیرا با )ص/غ( مشخص کن ریز یگزاره ها ینادرست ای یدرست

 هستند. )    (  گریکدیو مستقل از  فیرد کیکه مؤثر هستند، در  ینامه، عوامل کیدر نوشتن  -۵

 امور خود ندارد. )     (  ریدر تدب یگونه نقش چیکه انسان ه ستیبدان معنا ن تیدر ربوب دیتوح -۶

 است.  )      ( یاله یقضا یحاکم بر جهان خلقت، تجل یقانونمند -۷

 که خودش ذاتاً موجود باشد. )   ( ستین یگریبه د ازمندیدر وجود خود ن یموجود فقط در صورت کی -۸

۲ 

 پ

 : دیرا با کلمات مناسب کامل کن ریز یعبارت ها یخال یجاها

راز اب شتریو ........... خود را ب یاحساس و ناتوان شتریبه او را ب ازیشود، ن شتریهر چه ........... انسان به خود و رابطه اش با خدا ب  -۹

 کند. یم

 و................ مخلوق به دست اوست. ریمالک و ..................... است که تدب یرب به معنا  -۱۱

 .دارد یبستگ یکتاپرستیو  دیاعتقاد، به ............. انسان ها به توح یرگذاریتأث زانیم -۱۱

 .آید نمی دست به........... با  جز هدف این و است........... انسان خلقت هدف -۱۲

۲ 

 ت

 : دیکن فیرا تعر ریاصطالحات ز

 :یحسن فاعل -۱۳

 :اریاخت -۱۴

 :تیدر خالق دیتوح -۱۵

۱.۵ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 تجربی(/)ریاضی دوازدهم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3معارف نام درس: 

 رضایی بقاء نام دبیر:

 06/0311 / 60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 60:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 
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 نمره 00جمع بارم : 

 ث

 : دیپاسخ کوتاه ده ریبه سؤاالت ز

 در انسان کدام اند؟ اریدو نمونه از شواهد وجود اخت -۱۶

 ست؟یاعمال به درگاه خدا، در اسالم چ یتمام یشرط قبول -۱۷

 وجود دارد؟ یچه رابطه ا ،یعمل دیتوح یو اجتماع یبعد فرد انیم -۱۸

 شده است؟ یچه شرک یهم هستند که در جهان حق تصرف دارند، گرفتار یگرانیمعتقد باشد که در کنار خدا د یاگر کس -۱۹

۲ 

 ج

مورد در سمت  کیاز موارد ستون سمت چپ مرتبط هستند؟ ) کیاز موارد ستون سمت راست، با کدام  کیارتباط: هرکشف 

 است.(  یچپ اضاف

 ستون راست                                                                ستون چپ                            

 الف( انسان موحد                                                    شود.   یم ریتفرقه و تضاد فراگ -۲۱

 شده از جانب خدا باشد.                       ب( جامعة موحد      نییتع طیشرا یحاکم دارا -۲۱

 به دنبال دارد.                             ج( انسان مشرک داریناپا یتیناآرام و شخص یدرون -۲۲

 داند.                             د( جامعة مشرک ید را در برابر مخلوقات خدا مسئول مخو -۲۳

 دهیه( شرک در عق                                                                                                            

۱ 

 چ

 : دیده صی: پاسخ درست را تشخیا نهیدوگز

 خواهد شد؟ تیچه صورت انسان گرفتار به شرک در مالک در -۲۴

 باشد. تیباشد.    ب( اگر معتقد به شرک در وال تی( اگر معتقد به شرک در خالقالف

 جوانان و نوجوانان قابل دسترس تر است؟ یبرا ز،یخدا با هر چ دنیبه هدفِ د دنیچرا رس -۲۵

 قلب دارند. یو صفا یپاک رایدارند.             ب( ز یقو میعزم و تصم رای( زالف

۱.۵ 

 ح

 :دیو کامل ده یحیپاسخ تشر ریبه سؤاالت ز

 م؟یببر یخدا پ یستیبه ذات و چ میتوان یچرا نم -۲۶

 

 

 

 شرک است؟ چرا؟ رخدایدرخواست از غ ایآ -۲۷

 

 

 .دیده حیرا توض یانسان با ارادة اله اریاخت یرابطة طول -۲۸

 

 

 

 دارد؟ یچه تفاوت یبا امتحان بشر یامتحان اله -۲۹

 

 

 

 ست؟یحاکم بر جهان خلقت چ نیو راه شناخت قوان دهیفا -۳۱

 

 

 

۵ 

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 

 .کنند می درخواست او از پیوسته موجودات زیرا -۱

 مالکیت در توحید( الف -۲

 والیت در توحید( ب

 هدایت -۳

 .است جهان پروردگار تنها خداوند زیرا -۴

 غلط -۵

 صحیح -۶

 غلط -۷

 صحیح -۸

 بندگی -معرفت -۹

 پرورش -اختیاری صاحب -۱۱

 ایمان ٔ درجه -۱۱

 تالش - الهی تقرب -۱۲

 .باشد الهی نیت دارای عمل، ٔ دهنده انجام یعنی -۱۳

 .است آن ترک یا کار یک انجام بر توانایی معنای به -۱۴

 همتایی و شریک آفرینش، کار در خدا و هستند او مخلوق موجودات ٔ همه و است جهان مبدأ تنها خداوند اینکه به اعتقاد -۱۵

 .ندارد

 پذیری مسئولیت( ۳ پشیمانی یا رضایت احساس( ۲ تصمیم و تفکر( ۱ -۱۶

 اخالص -۱۷

 متقابل یا دوسویه -۱۸

 والیت در شرک -۱۹

 د -۲۱

 ب -۲۱

 ج -۲۲

 الف -۲۳

 الف -۲۴

 ب -۲۵

 ٔ الزمه. گنجد نمی ما ذهن ظرف در ذات و چیستی و است محدود انسان، ذهن ظرف و است ناحدود امری خداوند، ذات زیرا -۲۶

 .است آن به دسترسی و احاطه چیزی، هر شناخت

 .دارد وجود نیز معنوی امور در که است ساخته برقرار ها پدیده میان را علیت ٔ رابطه خداوند اوال زیرا خیر، -۲۷

 پزشک از درخواست گیرد، می صورت مادی اسباب با و ندارد منافات توحید با درمان، برای پزشک از درخواست که همانطور ثانیا

 .ندارد منافاتی توحید با و گیرد می صورت غیرمادی اسباب با نیز

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آبادواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 0311-0011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 3معارف نام درس: 

 رضایی بقاءنام دبير: 

 01/0311 / 10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 فعل در. باشد مختار موجودی انسان، که است خواسته گونه این خداوند یعنی. خداست اختیار و اراده طول در انسان، اختیار -۲۸

 .داردن منافاتی آن با و خداست ی اراده به وابسته انسان اختیار حال، عین در. گیرد نمی انجام کاری نکند، اراده انسان تا اختیاری،

 یبرا علیم، خداوند امتحان اما. برسیم آگاهی به تا کنیم می تالش و خبریم بی افراد درون حقیقت از ما بشری، امتحان در -۲۹

 .است افراد درونی استعدادهای رساندن ظهور به و دادن رشد

 ایه نشانه با آشنایی موجب و شوند می شناخته زیست و شیمی فیزیک، مانند علومی راه از خلقت، جهان بر حاکم قوانین -۳۱

 .شود می طبیعت از گرفتن بهره و الهی

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




