
 نام و نام خانوادگی:

 مقطع/رشته: دوازدهم تجربی

 شماره داوطلب:

 اول نیمسال:

 

 3دین و زندگی  نام درس:

 نام دبیر:

 82/01/82تاریخ امتحان:

 صبح 2ساعت امتحان:

 دقیقه 01 مدت امتحان:

 صفحه 2 تعداد صفحه سوال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش بهبهان
 نخبگان سرای دانش  دبیرستان:

 

 

 

 محل مهر آموزشگاه

 نمره شرح سوال ردیف

 آیات و روایات: 0

چرا خداوند هر « شَأْنٍ فِی هُوَ یَوْمٍ كُلََّ الْأَرْضِ وَ السََّماواتِ فِی مَنْ یَسْئَلُهُ»بر اساس آیه  -الف

 لحظه دست اندركار امری است؟

« وَالْأَرْضِ السََّمَاءِ مِنَ بَرَكَاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنَا وَاتََّقَوْا آمَنُوا الْقُرَى أَهْلَ أَنََّ وَلَوْ»آیۀ شریفه  -ب

 كند؟می های آسمان و زمین را برای مردم شهرها چه چیزهایی معرفیشرط گشایش بركت

 انواع توحید و شرک را در آیات مشخص كنید: -ج

 هَوَاهُ إِلَهَهُ اتََّخَذَ مَنِ أَرَأَیْتَ          اهلل خالق كلَّ شیء                  قل هو اهلل احد      
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 عبارات درست را از نادرست مشخص كنید: 8

-رابطه خداوند با جهان تا حدی شبیه رابطه بنَّا و ساختمانی كه پدید آورده است می -الف

 باشد.

 یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند نیست كه خودش ذاتاً موجود باشد. -ب

تخریب محیط زیست و آلوده شدن طبیعت از پیامدهای انسانهایی است كه امروزه خود  -ج

 پندارند.را مالک و ولی جهان می

ها و تعیین كننده سرنوشت همین اختیار محدودی كه داریم مبنای تصمیم گیری -د

 ماست.

 د.توحید در ربوبیت بدان معناست كه موجودات بخصوص انسان قدرت تدبیر ندارن -و

ای كند در عمل از قدرت اختیار خود بهرهكسی كه اختیار را در بحث و سخن انکار می -ه

 نخواهد برد.

3 

 جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید: 3

كه جهان خلقت حافظ و  دهداین اطمینان را به آدمی می .............................................................................اعتقاد به  -الف

 نگهبانی دارد كه در كارش اشتباه نیست.

 است. .............................................................................الء و استدراج نتیجه قرار گرفتن در سنت ام -ب

 خواند.باره خدا فرا میعمیق در .............................................................................قرآن كریم ما را به  -ج

 در آن را دارد. .............................................................................هر كس مالک چیزی باشد حق  -د
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 3 ر بودن خدا یعنی چه؟ون -الف دهید:به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه 

 ادامه سؤاالت در صفحه بعد



 در بندگی به چه معناست؟ اخالص -ب 

 شواهدی كه بر اختیار انسان داللت دارند را نام ببرید )دو مورد(. -ج

 حکمت را تعریف كنید. -د

 دهد به چه معناست؟اینکه خداوند به كسی اذن و اجازه تصرف در جهان را می -و

های الهی رضایت سریع پروردگار از كسی كه طلب آمرزش كرده نمونه كدامیک از سنت -ه

 است؟

 

 به سؤاالت زیر به صورت تشریحی پاسخ دهید: 5

 در چه صورت یک جامعه توحیدی است؟ -الف

 سنت توفیق الهی را تعریف كنید. -ب

 یان اختیار انسان با اراده خدا وجود دارد؟ای مچه رابطه -ج

 چرا انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند ناتوان است؟ -د

راز و نیاز با خداوند در كمک خواستن از او را به عنوان یکی از راههای تقویت اخالص  -و

 توضیح دهید.
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 نمره 06جمعاً 

 موفق باشید


