
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 (5تا  1) سؤاالت  یات و احادیثآالف( بخش  1

)ص( از خداوند  امبريدرخواست عاجزانه پ «تَكِلنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ ع يْنٍلَا  اَللََّهُم َّ»باتوجه به عبارت 

 ت؟سيچ

5/0 

به کداميک از مراتب توحيد  به  «أَح دًا حُكْمِهِ فِيیُشْرِكُ  و لَا م ا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ و لِيٍَّ»... آیه شریفه  2

 اشاره دارد؟
5/0 

بيان گر کددا    «آم نوا التَتَّخِذوا ع دوّی و  عدُوَّکُم أولياء تُلقونَ إلَيهم بِالم و دَّة یا أیُّها الَّذینَ» فهیشر هیآ 3

 است؟ دهیشرك گردتوحيد یا مرتبه از 
5/0 

 .ديکن ليمربوطه را تكم ا يپ ریز فهیشر هیبه آ باتوجه 4

 «. رديگ يقرار م..... .کند ...... . یادعا هرکس»« یُفْتَنُونَأَنْ ی قُولُوا آم نََّا و هُمْ لَا یُتْرَکُوا  أَح سِب  النََّاسُ أَنْ»
5/0 

 5/0 به کدا  نوع حسن اشاره دارد؟ «إنَّما األعمالُ بِالنَّياتِ» )ع(: نيمنؤرالميام فیشر ثیحددر 5

 را با )ص/غ( مشخص کنيد.(   8تا6سؤاالت ) ب( صحيح یا غلط بودن جمالت  6

 برای انسان ممكن نيست اما ادراك ذات الهي امری غير محال است.ادراك چيستي خداوند 
5/0 

 5/0 کند. يبرد و آن را اثبات م ميدر عمل از آن بهره  کند،ي ار مكسخن ان ایث حرا در ب اريکه اخت يکس 7

 نيقوان رهیدر دابا ویژگي های ذاتي آن  یها دهیمندست و پدنجهان خلقت قانو ،ياله یاساس قضابر 8

 .ندیمايپ يخود را م يتكامل ريمس يخاص
5/0 

 (11تا  9سؤاالت )  ج( جمالت زیر را با کلمات مناسب تكميل کنيد. 9

 علم محكم و استوار و به دور از خطا .......................... نا  دارد که ..................... ثمره اخالص است.
5/0 

 5/0 .میهر کدا  از آنها را .......... و .......... فرض نموده ا م،يجهان تصور کن یچند خالق برا اگر 10

 5/0 متفاوت است. یگریبه عهده دارد که با د يعلل .......... هر عامل بطور .......... نقش در 11

 2از 1صفحه ی 

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

 دوازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتسرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دین و زندگینام درس: 

 10/1400/ 04 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75 مدت امتحان :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 (14تا  12) سؤاالت  د( پاسخ کوتاه بدهيد. 12

نگذاشته  يباق شیايو ن تیخلوت انس با خدا و درك معنو یبرا یيانسان عصر حاضر جا ليچه دل به

 است؟

5/0 

 5/0 را ندارد؟ یچه افراد بیفر یيخداوند اقرار کرده است توانا شگاهيدر پ طانيش 13

 5/0 .دیرا نا  ببر ارياخت یيساز شكوفا نهيعامل زم دو 14

 (15وصل کنيد. سؤال ) 15

 گزینه های ستون سمت چپ در ارتباط است؟ کدا  یكي از گزینه های ستون سمت راست با

 سنت امداد عا  الهي -1الف( عامل به ظهور رساندن استعدادها                                     

 سنت استدراج -2           ب( قد  به قد  فاصله گرفتن از انسانيت                      

 سنت امداد خاص الهي -3                                                       ج( حفظ آبروی بندگان گناهكار

 سنت امتحان الهي -4                                                       د( اعطاء دنيا به دنيا طلبان

 سنت سبقت رحمت بر غضب -5                                                                                                 

1 

 (17و16سؤاالت ) اصطالحات زیر را تعریف کنيد. 16

 :الهي تقدیرات
1 

 1 :ریا 17

 (23تا  18سؤاالت ) ز( به سواالت زیر پاسخ تشریحي دهيد. 18

 م؟یببر يبه ذات خداوند پ ميتواني چرا نم
1 

 1 دهد به چه معناست؟ تیاذن وال يو سرپرست جهان است و اگر خداوند به کس يداوند ولخ چرا 19

 1 . ديسیکرده و دو مورد از ثمرات آن را بنو فیرا تعر يعمل ديتوح یفرد بعد 20

 1 .دي؟ شرح دهدومين ثمره اخالص چيست 21

 1 .ديده حيانسان با اراده خداوند وجود دارد؟ توض ارياخت انيم یرابطه ا چه 22

 1 این سنَّت را توضيح دهيد. سنَّت استدراج مخصوص چه کساني است؟ 23

 2از 2صفحه ی 

 نمره 20نمره = 4+ بارم قرائت آیات :  نمره 16: کتبیجمع بارم 

 حضرت زهرا )س(: 

 .مى نماید تعیینهر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

خداوند می خواهد که لحظه ای او را به خودش واگذار نکند چرا که ایشان به اوج آگااهی ریایدو و در نجی اه باان ری      پیامبر)ص( از  1

 درک فقر و عبودیت را نزد خدا دارد.

 ای  آیه به  وحید در ونیت اشارو دارد. 2

 نفی شرک عملی در بعد اججماعی چرا که به عدم پیروی از طاغوت اشارو دارد. 3

 هرکس ادعای ایمان کند مورد ابجال و آزمایش الهی قرار می گیرد. 4

 ای  حدیث به  رجیح حَس  فاعلی و نیت بر حُس  فعلی و شکل عمل اشارو دارد. 5

 نادریت چون شناخت ذات خداوند غیرمحال نیست بلکه محال ایت. 6

 دریت 7

 قانونمندی و ویژگی در مورد قَدَر و  َقدیر ایت.نادریت چرا که قضا بیان گر اجرای ویژگی ایت درحالیکه  8

 نخسجی   –حکمت  9

 ناقص -محدود  10

 مسجقیم -عرضی  11

 انسان عصر حاضر به دلیل اینکه در هوس و امیال نفسانی غرق شدو و یرگرم به دنیا شدو ایت، یکسرو از آخرت غافل شدو ایت. 12

 مُخلَص -فرد با اخالص  13

 قضا -قَدَر  14

 1-، د5-، ج2-، ب 4-الف 15

قدر و  قدیر به معنای اندازو و اندازو گیری ایت و در حقیقت ویژگی های ذا ی و ثابت هار موجاود ایات کاه شاامل  ماام کمیات و         16

در چاه   کیفیت ها و اندازو آن موجود می شود.  قدیرات ناشی از علم الهی ایت و  ویط انسان ها غیرقابل  غییر ایت. مانند اینکه آب

 وجود اخجیار در انسان یک  قدیر ایت. -درجه ای به جوش می آید یا  عداد الکجرون های  شکیل دهندو هر عنصر و...

 ریا عملی ایت که دارا و واجد حس  فعلی ایت اما فاقد حس  فاعلی ایت به عبارت دیگر عملی دریت با نیت بد ایت. 17

دیجریی به آن ایت. از آن جا که خداوند ذا ی نامحدود دارد و انسان ذا ی محادود دارد، ماا نمای    نزمه شناخت هر موجود، احاطه و  18

  وانیم به ذات خداوند پی ببریم و درک چیسجی و چگونگی وجود او عمالً برای ما غیرممک  ایت.

، بنابرای  حا   صار و و  غییار داشاجه و     ونیت خداوند ناشی از  وحید در مالکیت ایت یعنی از آن جا که او مالک جهان هسجی ایت 19

  نها فرمانروا و صاحب اخجیار هسجی محسوب می شود.  

 معنایت که او را مسیر و م رای ونیت خود قرار دادو نه اینکه ونیت را به او واگذار کند.اگر خداوند به کسی اذن ونیت دهد،به ای  

جلب رضایت او داشجه باشد و از هاوای نفاس یاا طااغوت  بعیات      اطاعت کند و یعی در اینکه انسان  سلیم خداوند باشد و اوامر او را  20

نکند. چنی  انسانی ، موحّد ایت و در یخجی ها و مشکالت، صبور و ایجوار ایت و دیت حکمت الهی را در  مام جریان ها و ا فاقاات  

 قات مسئول می داند.درک می کند. او دارای شخصیجی یکپارچه ایت و خود را در برابر  مام مخلو

دومی  ثمرو اخالص، نفوذناپذیری در برابر ویویه های شیطان ایت. شیطان اقرار کردو ایت که  وانایی فریب انسان های باا اخاالص    21

 )مُخلَصی ( را ندارد. به  عبیر شاعر، چنی  انسانی همان عَنقا ایت که دیجیابی به او عمالً غیر ممک  ایت.

در طول ارادو خدایت. به ای  معنا که خداوند به ما نعمت ارادو را اعطا نمودو و ما نمی  وانیم از اخجیاری که به ماا اعطاا   اخجیار انسان  22

شدو فرار کنیم. اما در کار و فعل اخجیاری  ا زمانی که ما چیزی را ارادو نکنیم ان ام نمی شود و به عبارت دیگر ما باا اخجیاار خودماان    

 کاری در جهت اطاعت خداوند یا خالو ارادو او ان ام دهیم. عیی  می کنیم که 

ین ت ایجدراج مخصوص  کذیب کنندگان آیات و نشانه های الهی ایت که همان معاندان و غرق شادگان در گنااو ایات. کساانی کاه       23

امکاناات ماادّی باه یاوی عاذاب      امیدی به هدایت ایشان نیست و در حقیقت به وییله مهلت دهی و امالء الهی و هم چنی  افازایش  

  دری ی حرکت می کنند.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 واحد رسالت سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 دوازدهم دین و زندگينام درس: 

 10/1400/ 04 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه75مدت امتحان:

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




