
 
 
 
 
 
 
 

 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           
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 احادیث و آیات( الف

 (5/0) شود؟¬می مراحلی چه شامل انسان مندی نیاز....«  اهلل الی الفقراء انتم الناس ایها یا» شریفه آیه مطابق -1

 به اعتقاد در مردم که داشت جا صورت چه در «علیهم الخلق فتشابه لخلقه خلقو شرکاء هلل جعلوا ام»...  شریفه آیه به توجه با -2

 (5/0) افتادند؟ می شک به حید تو

 با باشد ایمان روی از که پرستش...«  به اطمان خیر اصابه فان حرف علی اهلل یعبد من الناس من و» شریفه آیه مطابق -3

 (5/0)دارد؟ تفاوتی چه باشد؟ تردید روی از که پرستشی

 (5/0) ؟«عمله من خیر المومن نیت» فرماید¬می( ص) خدا رسول علت چه به -4

 خدا سوی از روش دالئل فرستادن علت «فعلیها عمی من و فلنفسه البصر فمن ربکم من بصائر قدجاءکم» شریفة آیة مطابق -5

 (5/0) چیست؟؟ ها انسان ما برای

 (5/0) دارد؟ اشاره الهی واسعه رحمت به شریفه آیه کدام -6

 سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین (1

 ربک عطاء من هوالء و هؤالؤ نمدّ کلّا  (2

 یفتنون ال هم و آمنّا یقولوا ان تیرکوا ان الناس احسب  (3
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 .کنید مشخص( ص -غ) با با زیر های گزاره بودن نادرست یا درست( ب

 (5/0. )ببینند را خدا چیزی هر با توانند نمی وجه هیچ به ها انسان -1

 (5/0. )است ناممکن امری بقا در صانع از مصنوع استقالل -2

 (5/0. )دارد نام خاص امداد سنت هدف به رسیدن آسانتر برای اسباب و شرایط کردن فراهم -3

 (5/0.. )است الهی تقدیر کج دیوار ریختن فرو -4

2 
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 .دهید پاسخ زیر سواالت به( ج

 توضیح انسان در توسط قرآن صوت شنیدن مورد در معناست چه به دارند نقش درونی عوامل الهی توفیق کسب در اینکه -1

 (5/0. )دهید

 (5/0) است؟ کرده عطا ما به را اراده و اختیار جهت چه از خداوند -2

 (5/0) معناست؟ چه به الهی تقدیر -3

 (5/0) چیست؟( حکمت) استوار و محکم علم به رسیدن نتیجه -4

 (55/0) چیست؟ متعدد خدایان به اعتقاد اشکاالت -5

57/2 

4 

 .کنید تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت( د

 

 (5/0. )دارد نام..........................  معاندان زندگی بر حاکم سنت -1

 (5/0) اند کرده فراموش را خدا که اند شده سرگرم.............................  چنان ها انسان از بسیاری -2

. شد اسالم دین از جهان مردم از برخی.............................  سبب.  کردند وارد اسالم بر را ضربه بزرگترین...........................  جریان -3

(55/0) 

 (5/0. )یابد می افزایش نیز بندگی و شود می بیشتر فقر درک یابد افزایش..........................  چه هر -4
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 2از  1صفحه 

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

 دوازدهم ریاضی و تجربی 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 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دین و زندگینام درس: 

 خانم ابتسام نام دبیر:

 17/1931 / 70 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 71:  77  ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان : 



 

 نمره 16جمع بارم : 
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 .دهید کامل پاسخ زیر سواالت به( هـ

 (1. )کنید تعریف را الهی عام امداد سنت -1

 

 

 
 

 (1) چیست؟ بری می پناه الهی قدر به الهی قضای از چرا پرسید؟( ع) علی از که شخصی نابجای برداشت  -2

 

 
 

 
 (1. )کنید تعریف را( حکمت) اخالص درخت ثمرة یا میوه اولین  -3

 

 
 

 
 (1. )کنید تعریف را عملی توحید فردی بعد ثمرات  -4

 
 

 
 

 
 (1) بفرمائید توضیح است؟ مشرک بداند بیماری بهبود و درمان وسیله را پزشک کسی اگر آیا -5

 

 

 
 
 

 (1. )دارد نیاز خدا به پیدایش در جهان کنید اثبات مقدمه دو ذکر با  -6
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 

 الف

 تمامی مراحل هستی، هم پیدایش و هم بقادر  -1

 در صورتی که بت ها نیز از خود مخلوقی داشتند. -2

اگر از روی ایمان باشد اطمینان و آرامش می آورد و ثابت است اگر از روی ایمان نباشد فقط در خوشی خدا را پرستش خواهیم  -3

 کرد.

 زیرا عمل بدون نیت کالبد بی جانی بیش نیست -4

 اختیار خود راه درست را بپیماییم و چشم دلمان باز شود. تا با -5

 ( کال غد هوالء مطرح شده است به رحمت واسعه الهی به همگان اشاره دارد.2امداد عام که در مورد  -6

 
 ب

 غلط -4صحیح                            -3غلط                  -2غلط               -1

 

 ج

 نقش در کسب توفیق دارند بطور مثال برخی صدای اذان را می شنوند ایمان می آورد و دیگری بی جت می کندعوامل درونی  -1

 خدا از آن جهت اختیار به ما داده است که با استفاده از آن برنامه ریزی کنیم و به قله کمال برسیم. -2

 تقدیر الهی به معنای اندازه گرفتن است -3

 به آن را به ما نشان می دهد و مانع لغزش و تباهی می شود.هدف درست و راه رسیدن  -4

 آن خدایان را ناقص و محدود نیاز؟ تصور کرده ایم. -5

 

 د

 امالء و استدراج -1

 غرق در دنیوی / امور دنیوی -2

 تنفر –تکفیری  -3

 خودشناسی -4

 

 هـ

باشد یا پیرو انبیاء نباشد را امکاناتی می دهد تا در مسیر سنت امداد عام الهی= سنت خدا این است که هر کسی که پیرو انبیاء  -1

 انتخابی خود بد پیش رود

برداشت نابجای آن شخص آن بود که تصور می کرد ما هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت خود نداریم و اگر قرار باشد دیوار بر  -2

 ه وجود آوریم و حرکت براساس دستور عقل بی فایده است.سرمان خراب شود حتما این اتفاق خواهد افتاد ما نمی توانیم تعبیری ب

 حکمت علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف درست را نشان می دهد و مانع لغزش و تباهی می شود -3

 یابد. مصیبتها را عاملی برای رشد و شکوفایی می –آرامش درونی دارد  –انسان موحد همواره امیدوار است صبور و شکیباست  -4

 پزشک به واسطه اسباب مادی شفا می دهد و رابطه علیت در جهان حاکم است -خیر -5

 مقدمه اول: ما پدیده ایم و وجودمان از خودمان نیست -6

 مقدمه دوم: به دیگری یا غیر محتاجیم که وجودش جزء ذاتی باشد.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره27جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطینواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 دین و زندگینام درس: 

 خانم ابتسامنام دبير: 

 97/9398. / 70 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  78:77 ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان: 


