
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 

 پیام آیات قرآنی 
 دارد)بطور کامل(؟آیات ذیل اشاره به چه نکات و موضوعی 

 

 « الغنی الحمیداهلل واهلل هو  الفقراءالیانتم »  -1

 «برکات من اسماء واالرض..  اهل القری امنواو اتقوا لفتحناعلیهمولو ان »  -2

 « صِراطٌ المُسْتَقیمٌهذا  اعَبُدُهفَ رَبّی وَ رَبُّکُمْاِنَّ اهلل »  -3

 «مَثْنی وَ فُردای  تَقومواهللِ قُلْ اِنَّما اَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ»  -4

 «جاءکم من الحق قد کفروا بماو بالموده تلقون الهیم  عدوکم اولیاءال تتخذواعدوی و  الذین امنوایا ایها » -5

 «شاکرا واما کفوراالسبیل اما هدیناهانا» -6

 «محظوراربک عطاء من عطا ربک و ما کان  هوالءو  هوالءکال نمد » -7
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 پاسخ گزاره ای
 (ایجاهای خالی را تکمیل کنید)پاسخ گزاره

 

 و در میان اعمال واجب ......تاثیر خاصی در تقویت اخالص دارد. سبب نزول برکات الهی می گردد............-1

نیکوکاری از جمله پاداش های وصف ناشدنی بندگی خالصانه خداوند...............به پیشگاه خداوند است وگناهان در ...........و  -2

 .در ........انسان موثر است

 ......... بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد. برترین عبادت اندیشیدن مداوم درباره..........و ........ اوست. -3

ار نگیریم قر انسانهاست. بنابراین باید بکوشیم که قرارگرفتن در دایره این سنتها..........و استدراج  السنت ام قرار گرفتن در-4

 .گرفتار نشویم ............تا به 

در کسب توفیق الهی ................ امیرالمومنین با .......... و .......... خود نگرش صحیح از قضا و قدر را معرفی نموده است و -5

 .نقش تعیین کننده دارد
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 اصطالحات: 
       سنت امدادخاص )توفیق الهی( -1

 قدر و قضای الهی          -2

 جریان تکفیری     -3

 سنت امال و استدراج -4

 توحید در والیت -5

 سنت سبقت رحمت بر غضب الهی -6

75/3 

 2از  1صفحه 

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

 دوازدهم کلیه رشته ها مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0411 -0410سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3دین و زندگی نام درس: 

 ............ نام دبیر:

 1044/ 14 / 40 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح40: 44  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 24جمع بارم : 

4 

 

 کشف ارتباط: 
 هریک از موارد سمت راست با کدام از موارد سمت چپ ارتباط دارد.)یک مورد اضافی است(

 (تفکر و تصمیم1                 الف(هیچ گویی سنگ را فردا بیا        

 ( تقویت روحیه حق پذیری      2               ب( این که فردا این کنم یا آن کنم      

          (نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه شیطانی3              ج(آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 

  (مسئولیت پذیری                                         4                         د( برو این دام بر مرغی دگر نه

 ( افزایش معرفت نسبت به خداوند5                                                              

 

1 

5 

 پاسخ کوتاه دهید: 
 (75/0شواهد اختیار را نام ببرید. ) -1

 (75/0.)ببریداخالص را نام راههای تقویت  -2

 (75/0.)میان امتحان الهی و امتحان بشری چه تفاوتی وجود دارد -3

2/25 
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 
 (1استدالل نتیجه گیری کنید. ) 2را با  به خداوند در مرحله پیدایش نیازمندی جهان -1

 (1خود را با ذکر مثال توضیح دهید. )در انجام هرعمل دو حسن وجوددارد نام برده و پاسخ  -2

 (1) .اگر کسی شفای بیماری را از رسول خدا و اولیای دین می خواهند آیا گرفتار شرک شده اند-3 

 (1). چرا نمی توان به ذات  و چیستی خدا پی ببریم و بدانیم که اوچیست و چگونه است-4

 (1).اسخ خود را با ذکر مثال توضیح دهیددر پیدایش هر پدیده چند علل وجود دارد نام ببرید و پ-5

 (1.)تفاوت میان شناخت قوانین جهان خلقت را با قوانین حاکم بر زندگی انسان ها بررسی کنید -6
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 2از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 (5/0* درک نیازمندی جهان به خداوند در بقا)«انسان و سایر موجودات /خداوند »  -1

 (5/0)«سنت رفتار انسان در زندگی / توفیق الهی)امدادخاص( »  -2

 (5/0)« توحید در ربوبیت /توحید در ربوبیت»  -3

 (5/0)« اخالص / حسن فاعلی»  -4

 (5/0)«اجتماعیثمرات توحید عملی بعد اجتماعی / شرک عملی در بعد » -5

 (5/0)«ربوبیت / اختیار» -6

 (5/0)«سنت امداد عام الهی» -7

2 

 (75/0ایمان و تقوای الهی / روزه)-1

 (75/0تقرب به پیشگاه الهی /کوتاهی عمر /افزایش عمر) -2

 (75/0اندیشه /خدا و قدرت) -3

 (5/0نتیجه عمل خود انسان ها / هالکت ابدی)-4

 (75/0حق پذیری)تقویت روحیه  رفتار و گفتار /  -5

3 

راه حق خداند شرایط و اسباب را با نیت پاک قدم در راه حق و سعی و تالش . آسات تر به مقصد رسیدن  -1

(5/0 ) 

       (75/0)  اندازه )حجم و زمان و مکان و ویژگی/ پایان و فعلیت و حتمیت یافتن و حکم کردن  -2

پیامبران و معصومین را شرک و طلب دعا و شفیع  توسل به-پیروان این جریان با تفکر غلط و غیر عقالنی  -3

 (75/0قرار دادن دیگران برای آن که خدا انسان را ببخشد شرک می دانند.)

فرصت و مهلت به انسان گناهکار /غوطه ور شدن در گناه / بالی الهی / حالت تدریجی به سمت عذاب  -4

 (75/0الهی/ سنت حاکم بر معاندان و غرق شدگان در گناه )

 (5/0خداوندی که مالک آسمان و زمین است بر آن والیت و سرپرستی دارد .) -5

 (5/0خداوند کار نیک را چند برابر و کار بد را به اندازه خودش جزا می یابد.) -6

                                          (52/0 )    3د(             (52/0 )   5ج(               (52/0 )   1ب(          (52/0 )    4الف( 4
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 (75/0تفکر و تصمیم /احساس رضایت و ندامت/ مسئولیت پذیری) -1

 (75/0دستیابی به درجاتی از حکمت/نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطانی / دادن پاداش های وصف نشدنی) -2

رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و امتحان بشری برای آگاهی از درون افراد  است و لی امتحان الهی برای  -3

 (52/0)تمایالت درونی است

6 

همه موجودات پدیده اند پس هیچ موجودی را نمی توتن یافت که به خود متکی به غیر خود بی نیاز باشد./ هر چیزی  -1

ه اینکه همه که وجودش از خودش نیاشد برای موجود بودن نیازمند به دیگری است ان دیگری خدامند است / نتیج

 (1. )موجودات به خداوند نیازمند هستند.

 (1) حسن فاعلی: نیت و قصد و هدف کار / حسن فعلی : شکل و عمل )نماز (  -2

اگر درخواست خود را به غیر از خدا بداند عین شرک ولی اگر از خود خدا و آنها را واسطه ای در مقابل خود و خدا  -3 

 (1) اثر شفا بخشی داروست.بداند عین توحید است و مانند 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 3دین و زندگي نام درس: 

 .................نام دبیر: 

 41/4111 / 11 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 10:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

خداوند وجودی نامحدود دارد و چون نامحدود است در دایره ظرف ذهن انسان نمی گنجد پس نمی توان به ذات خدا -4

 (1)پی ببرد که او چیست و چگونه است.

 علل طولی : عوامل در طول یکدیگر و هر عامل برعامل بعد تاثیر گذار مانند نوشتن نامه-5

 (1)علل عرضی : عوامل در عرض یکدیگر و هر عامل نفش خاص و مستقل از دیگری خواهد داشت. 

قوانین جهان خلقت از طریق علوم سبب آشنایی ما با نشانه های خداوند خواهد بود ولی شناخت قوانین جهان خلقت 6-

باالخره روابط ما را با خدا و خود و خلقت و موجب نگرش صحیح ما نسبن به همه حوادث زندگی و دیدگاه ما را ممتاز و 

 (1.)دیگران تاثیر می گذارد.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




