
 نام و نام خانوادگی:

 دوازدهم انسانی مقطع/رشته:

 شماره داوطلب:

 اول نیمسال:

 3دین و زندگی  نام درس:

 اشرف مدرس  نام دبیر:

 82/01/82تاریخ امتحان:

 صبح 2ساعت امتحان:

 01 مدت امتحان:

 صفحه 8تعداد صفحه سوال: 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش بهبهان

 نخبگان سرای دانش  دبیرستان:

 

 

 

 محل مهر آموزشگاه

 نمره شرح سوال ردیف

 آیات قرآن: 1

را « تُرْجَعُونَ إِلَيْنا وَ فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَُّرُِّ نَبْلُوكُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُُّ»ی آیه شریفه -الف

 ترجمه كنيد و بيانگر كدام سنت الهی است؟

 به كدام یک از مراتب توحيد اشاره دارد؟« قُل اهلل خالق كُل شَیء»عبارت قرآنی  -ب

« یَسْبَحُونَ فَلَکٍ فِی وَكُل ُّ النَُّهَارِ سَابِقُ اللَُّيْلُ وَلَا الْقَمَرَ تُدْرِكَ أَنْ لَهَا یَنْبَغِی الشَُّمْسُ لَا» -ج

 بيانگر چيست؟

2 

 عبارات درست را از نادرست مشخص كنيد. 2

 فقط در صورتی در وجود خود نيازمند نيست كه خودش ذاتاً موجود باشد.یک موجود  -الف

 زندگی توحيدی ریشه در جهان بينين توحيدی دارد. -ب

های الهی و بهره گرفتن انسانها سبب آشنایی ما با نشانه شناخت قوانين حاكم بر زندگی -ج

 شود.از طبيعت می

 باشد.ا و ساختمانی كه پدید آورده است، میرابطه خداوند با جهان تا حدی شبيه رابطه بنُّ -د

2 

 جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد. 3

 نيازمند به خداست. ....................................................و هم در  ....................................................جهان هم در  -الف

 ن است.آ ....................................................و  ....................................................كار اختياری هم  ها هم الزمهمندیتقدیرات و قانون -ب

 ست.وا ....................................................و  ....................................................پروردگار جهان حکيم است و حکمتش بر پایه  -ج

 است. ....................................................و  ....................................................توحيد علُّی دارای دو بعد  -د

2 

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد: 4

 نور بودن خدغا یعنی چه؟ -الف

 عميق و برتر چه معرفتی است؟ معرفت -ب

 حکمت را تعریف كنيد. -ج

 دو مورد از آثار گناه را نام ببرید. -د

 كدامند؟های سقوط در وادی ظاللت پرتگاه -ی

 چرا تنها خداوند مالک جهان است؟ -ه

4 

 ادامه سؤاالت در صفحه بعد

 



توحيد ندارد، آیا همانگونه كه درخواست از پزشک برای درمان بيماری منافاتی با  -ن 

 ها با توحيد منافات دارد؟ چرا؟درخواست از اوليای الهی برای اجابت كردن خواسته

 اخالص به چه معناست؟ -و

 

 به سؤاالت زیر به صورت تشریحی پاسخ دهيد: 5

 تفاوت امتحان الهی و امتحان بشری را بيان كنيد. -الف

 است؟چرا در تعاليم اسالمی كتمان گناه توجيه شده  -ب

 چرا خداوند در آفرینش جهان شریکی ندارد؟ -ج

 ای است؟رابطه اراده انسان با اراده خدا چگونه رابطه -د

 های تقویت اخالص را توضيح دهيد.یکی از راه -ی

 شود؟چگونه شخص دچار شرك عملی می -و
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 نمره 01جمعاً 

 موفق باشید


