
 

 حروف: رشته:ریاضی و تجربی دبیرستان  سیب و سورانآموزش و پرورش شهرستان 

 رشته:                        و نام خانوادگی: نام 3دینی  درس: ( 98دی  اول) سواالت ارزشیابی نوبت: عدد:
 

 سؤاالت ردیف
 

1 

 نمره5/1برای هر یک از عبارات زیر یک پیام بنویسید.

 ...........................(. )..........................................................................................................................السماوات و االرضیساله من فی الف(

 ..............................................................................................................(...).................................................................اهلل خالق کل شیب(

 .......................................(فعلیها...)...................................................................................................................ج(فمن ابصر فلنفسه ی و من عمی 

2 

 صحیح  غلط                                                                                        نمره1عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید.
  را بیشتر ابراز می کند.بندگی خود از به او را بیشتر احساس و بیشتر شود ، نی دا و رابطه اش با خودالف(هر چه معرفت انسان به خ

 واسطه والیت خود قرار داده است.اگر خداوند پیامبر اکرم)ص( را ولی انسان ها معرفی می کند بدین معنا نیست که ایشان را ب(

 محدودی است که داریم.ی عاقبت و سرنوشت ما ، اختیار  ج(مبنای تصمیم گیری های ما و تعیین کننده

 قانونمند است.الهی جهان خلقت  د(بر اساس تقدیر

3 

 نمره1جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 گمراهان ، بر ......................... آنان می افزاید.گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به الف(

 ....................................................... است.ب(وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از 

 ..... می نامند.ا .................ه دارند،رج(اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او ، دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهد

 د(تفکروا فی کل شی و ال تفکروا ...................................... .

4 

 نمره1هر یک از موارد سمت راست را به یکی از موارد سمت چپ که با آن ارتباط دارد وصل کنید.

 حسن فاعلی                    الف(یکی از پیامدهای شرک عملی در بعد اجتماعی

 دل به هوای نفس سپردن                                                     ب(روح زندگی ضد دینی

 شرک                         ج(انجام عمل همان گونه که خداوند دستور داده

 حسن فعلی                   خیر من عمله                                نیه المومند(

 تخریب محیط زیست                                                                                    

5 

 نمره1علت و معلول را مشخص نمایید.

 الف(بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده اند.

 یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم.ب(و ال 

6 

 نمره5/2به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 قرآن کریم رابطه میان خداوند و جهان هستی را با چه کلمه ای بیان می کند؟الف(

 چه کسی مشرک به حساب می آید؟ب(

 ج(موجودات جهان مقدر به تقدیر الهی هستند ، یعنی چه؟

 سبب چه چیزی می شود؟د(شناخت قوانین جهان خلقت 

 نمره5/1.در قالب استداللی بنویسیدجهان به خدا در پیدایش را خود و نیازمندی  7

 نمره1کنید که چرا برای جهان آفرینش ، چند مبدا و خالق نمی توان تصور کرد؟استدالل  8

 نمره1چهار مورد از ویژگی های انسان موحد را بنویسید. 9

 نمره5/1.را نام برده و نتایج نیایش و راز و نیاز با خداوند برای رسیدن به اخالص را بنویسیدمیوه های درخت اخالص  10

 نمره5/1علل طولی را توضیح دهید.و مثال بیاورید. 11

12 
 نمره5/1در مورد کدام سنت الهی در زندگی انسان است،توضیح دهید.«کال نمد هوالء و هوالء»آیه ی 
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 پاسخ

 آسمانها و زمین است پیوسته نیازمند خداوند است. ب(این آیه اشاره به توحید در خالقیت دارد.الف(هر آنچه در  -１

 ج(بینا گشتن )پذیرش حق ( و یا کوری پیشه کردن )عدم پذیرش حق( نشان دهنده ی اختیار انسان است.

 الف غ  ب غ  ج ص  د ص -２ 

 اهللالف( امکانات ب( اراده الهی ج(شرک در والیت د( فی ذات  -３ 

 الف( تخریب محیط زیست  ب( شرک  ج( حسن فاعلی  د( حسن فعلی -４ 

 الف( از اول تا شده اند علت ادامه معلول ب(از اول تا کفروا علت ادامه معلول -５ 

 
الف( نور  ب(هر کس که معتقد باشد خداوند شریک دارد ، مشرک به حساب می آید. ج( یعنی خداوند با علم خود اندازه  -６

 آنها را تعیین می کند. د(آشنایی ما با نشانه های الهی و بهره گرفتن ما از طبیعت ،ویژگی و...

 

الف(اگر به خود نظر کنیم ، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست.ب(موجوداتی که  -７

 وجودش از خودش باشد.وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدید آورنده ای هستند که 

 در نتیجه: ما و این جهان در پدید آمدن نیازمند آفریننده ای هستیم که وجودش از خودش باشد.

 
این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان اند ، یا با همکاری یکدیگر این جهان را آفریده اند ، به  -８

 ود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند.معنای آن است که هر کدام از آن ها محد

 
الف( در انتخاب های خود خدا را در نظر می گیرد. ب(سختی های زندگی را امتحان الهی می داند. ج(تالش می کند از  -９

 دایره فرمان الهی خارج نشود. د(خود را نسبت به موجودات جهان و طبیعت مسئول می داند.

 
 الف(دستیابی به حکمت ب( نفود ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان ج( دریافت پاداش های وصف ناشدنی                      -１０

 (بهره مندی از کمک های الهی3(تقویت محبت خداوند در قلب 2(کم کردن غفلت از خداوند 1                        

 

ه این گونه است که یک عامل در عامل دوم اثر می گذارد عامل دوم گاهی تاثیر چند عامل در پیدایش یک پدید -１１

در عامل سوم تا اثر به معلول منتقل شود. مثال نفس اراده را پدید می آورد اراده ساختار عصبی را ساختار عصبی حرکت 

 دست را و حرکت دست قلم را به حرکت در می آورد.

 سنت امداد عام الهی توضیح ... -１２ 

 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/

	2.pdf (p.1-2)
	Untitled.pdf (p.3-4)
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




