
 شماره صندلی  

 

 

 

 3دین و زندگی نام درس:              احسانی نام دبیر:              رشته:                 دوازدهمپایه:               .....................................................................نام و نام خانوادگی: 

 صفحه  3  تعداد  صفحه:               صبح 8:30 ساعت شروع:             نوبت صبح       دقیقه                  60 مدت امتحان:           02/10/98تاریخ امتحان:  

 نمره با عدد:                                                 نام مصحح:             

 نمره با حروف:      تاریخ و امضا:                                                   

 با عدد:تجدیدنظر نمره                             نام مصحح:             

 تاریخ و امضا:                                      نمره تجدیدنظر با حروف:

 بارم شرح سوال ردیف

 

 نمره ( ۴الف( قرآن و روایات : ) 

و « ربوبیّت»رابطه ی علّیت را بین  را بنویسید . و ﴾مُستَقیمٌ  صِراطٌ رَبُّکُم فَاعبُدوهُ هذا وَ رَبّی اهللَ اِنَّ ﴿پیام آیه ی شریفه ی 

 .آیه بیان کنید« عبودیّت»

 

 به کدام قسم از اقسام توحید اشاره دارد؟ ﴾اَحَدًا  حُکمِه فی یشرِكُُ ال وَلِیٍّ وَ مِن دونِه مِن لَهُم ما ﴿عبارت قرآنی 

 

یا به کدام شرك ؟ و به کدام  به کدام توحید اشاره دارد ﴾اَولِیاءَ ... عَدُوَّکُم وَ عَدُوّى تَتَّخِذوا آمَنوا ال الَّذینَ اَیُّهَا یا﴿ی  یفهی شر آیه

 ؟بعد

 

 چیست ؟ ﴾ …فُرادی وَ مَثنی لِلّهِ تَقوموا اَن بِواحِدَةٍ اَعِظُکُم اِنَّما قُل ﴿مفهوم کلّی آیه ی شریفه ی 

 

 را بنویسید . ﴾...فَعَلَیها عَمِیَ مَن فَلِنَفسِه وَ اَبصَرَ رَبِّکُم فَمَن مِن بَصائِرُ جاءَکُم قَد ﴿مفهوم کلّی آیه ی شریفه ی 

 

هُمَّ ال َتکِلنی اِلٰی َنفسی َطرَفَة َعیٍن اََبًدا» حدیث شریف 
ّٰ
 به چه اشاره دارد ؟«  اَلٰل

 

 کدام راه از راه های تقویت اخالص مدّ نظر دارد؟« است  شده جمع گناهان از دوری در اخالص تمام» حدیث شریف 

 

 

 

 ( نمره 2: )  کنید مشخص(  غ/  ص)  با را زیر های گزاره نادرستی یا ب( درستی

 افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز   افزایش بندگی 

 جهان بینی توحیدی ریشه در زندگی توحیدی دارد .

 انسان ها چون خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آن ها جایگاهی ندارد ، به امور دنیوی سرگرم شده اند . بسیاری از

 برهم را نظمى و هر لغو را قانونى هر گرفت، تعلق اى حادثه به وقتى که است آن در نظم و جهان قانونمندى از غیر تقدیر ، چیزى

 زند . مى

 

 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه
های استان تهران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان  

شهر ری  2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

غیردولتی دانشجو)دوره دوم( مجتمع آموزشی  

  98-99سال تحصیلی ترم اول 

 



 بارم پاسخنامه ردیف

 

 نمره ( 5/2ج( جای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید : ) 

 اعتقاد به این که خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است ، توحید در ...................... نام دارد .

 اسالم ، دین ................... و قرآن ، کتاب .................. است .

را بر اساس .................. تنظیم کرده و پیرو فرمان های اوست ، شخصیتی ................ دارد و انسان موحّد چون زندگی خود 

 برخوردار از ..................... است .

 ...... است .راهیابی ................ به .................  انسان از راه رفتن مورچه ای سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه ...........

 اعتقاد به خدای حکیم ، این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت .................. دارد که در کار او اشتباه نیست .

 

 

 نمره ( ۴د( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید : ) 

 تقدیر به چه معناست ؟

 دو معنا از قضا را نام ببرید .

 کننده ی عاقبت و سرنوشت ما چیست ؟ مبنای تصمیم گیری ها و تعیین

 

 برد ؟ می بین از تدریج به را آن و سوزاند را می بندگی و اخالص درخت چه چیزی ریشه ی

 

 مهم ترین رکن یک جامعه چیست؟

 

 اخالص در کاربرد دینی به چه معناست ؟

 

 چرا خداوند در قرآن کریم  خود را نور آسمان ها و زمین معرفی کرده است ؟

 

 سزا را بَد دهم من نیایی ور               ؟بیا  فردا را سنگ گویی هیچ": بیتدو 

به چه موضوعی اشاره دارد و مربوط به کدام   "کند کس عتابی سنگی با هیچ   زند؟               را کلوخی مر عاقل هیچ              

 ویژگی ذاتی انسان است ؟

 

 

 

 (2صفحه )
 



 شماره صندلی  

 

 

 

 3دین و زندگی نام درس:              احسانی نام دبیر:            انسانیپایه: دوازدهم                رشته:                .....................................................................نام و نام خانوادگی: 

 صفحه  3تعداد  صفحه:                 صبح 8:30ساعت شروع:              نوبت صبح       دقیقه                  60 مدت امتحان:           02/10/98تاریخ امتحان:  

 نمره با عدد:                                                 نام مصحح:             

 تاریخ و امضا:                                                         نمره با حروف:

 با عدد:تجدیدنظر نمره                             نام مصحح:             

 تاریخ و امضا:                                      نمره تجدیدنظر با حروف:

 بارم شرح سوال ردیف

 

 نمره ( 5/3ه( به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید : ) 

 بعد فردی شرك عملی را توضیح دهید .

 

 

 در برآوردن حاجات انسان ) مانند شفا دادن ( در چه صورتی موجب شرك است؟ و اولیای دین  عقیده به توانایی پیامبر اکرم 

 

 

 موجود باشد . نام ببرید و هرکدام را توضیح دهید .« حُسن » در هر عملی باید دو 

 

 

 اگر فردی تنها برای الغر شدن یا سالمت جسم روزه بگیرد ، روزه اش درست است ؟ چرا ؟

 

 

 

 

 (3صفحه )

 موفق باشید
 

 محل مهر آموزشگاه
استان تهرانهای  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان  

شهر ری  2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

غیردولتی دانشجو)دوره دوم( مجتمع آموزشی  

  98-99سال تحصیلی ترم اول 

 


