جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضا مدیر

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش شهر منطقه چهار تهران
ش صندلی(ش داوطلب):

نام واحد آموزشی:حضرت زهرا

نام و نام خانوادگی:

پایه :دوازدهم

سوال امتحان درس:دین و زندگی

نام دبیر:آزاد

ردیف

نوبت امتحانی:نوبت اول دیماه
رشته:تجربی
سال تحصیلی97-98:

پاسخ سوال ها در همین برگه نوشته شود

ساعت امتحان01-8:
وقت امتحان71:دقیقه
تاریخ امتحان97/01/2:
سواالت در دو صفحه

بارم

الف) آیات و احادیث:
0

حدیث(تفکروا فی کل شی و ال تفکروا فی ذات هللا) چه موضوعی را بیان می کند؟

1.0

2

آیه شریفه ی((قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فردی)) را ترجمه کنید؟

0

3

آیه شریفه ی(( والذین جاهدوا فینا لنهد ینهم سبلنا ان هللا لمع المحسنین)) چه پیامی در بردارد؟

0

4

آیه شریفه ی((ان هللا ربی و ربکم فاعبدوه ))..........بیانگر کدام توحید است؟

ب

درست یا نادرست گزاره های زیر را با (ص) و(غ) مشخص کنید.

0

اختیار انسان یک تقدیر الهی است.

1.0

6

نیازمندی موجودات به خداوند منحصر ب ه مرحله پیدایش است.

1.0

7

اگر کسی معتقد باشد این جهان را چند خالق آفریده اند،گرفتار شرک در والیت شده است.

1.0

8

هرچه م عرفت بیشتر باشد،درجه اخالص انسان بیشتر است.

1.0

1.0

ج

جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

9

افزایش..................درک بیشتر فقر و نیاز و آن هم افزایش...........را به دنبال دارد.

1.0

01

اگر چند خالق برای موجودات جهان تصور کنیم،هرکدام از آنها را.............فرض نموده ایم.

1.0

00

مهم ترین شعار اسالم که موجب فالح و رستگاری است .............می باشد.

1.0

02

روح و نیت عمل در صورتی که الهی باشد،دارای .............است.

1.0

د

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

03

دو مورد از شواهد اختیار را نام ببرید.

1.0

04

اخالص در بندگی به معنای چیست؟

1.0

00

معنای لغوی تقدیر چیست؟

1.0

 -03قرآن کریم از فرهنگ دوران جاهلیت تاثیر نپذیرفت بلکه به اصالح جامعه پرداخت،این از جنبه های اعجاز...........قرآن است.

بارم

ردیف
06

سنت حاکم بر زندگی گناهکاران چه نام دارد؟

ه

پاسخ درست را تشخیص دهید.

07

اعتقاد به قضاوقدر از اعتقاد به کدام اصل ناشی می شود؟
الف)عدل

08

1.0

د)توحید

کدام مورد تسیلم در برابر حقیقت را به دنبال ندارد؟
الف)تبعیت از عقل

09

ب)اختیار

ج)جبر

1.0

ب)تبعیت از دل

ج)خضوع در مقابل حق

1.0

د)نداشتن عناد با حق

کدامیک از ویژگی های شخصیت انسان موحد است؟
الف)سمت و سوی خدایی گرفتن کشش های درونی

1.0
ب)سمت و سوی خدایی گرفتن کشش های بیرونی

ج)یگانگی و جهت گیری تمایالت درونی و بیرونی در جهت خداو بندگی او
21

پایه واساس اعتقادات دینی در اسالم چیست؟
الف)معاد

و

ب)عدل

ج)نبوت

1.0
د)توحید

اصطالحات زیر را تعریف کنید.

20

سنت امداد:

0

22

رب:

0

ی

به سواالت زیر به صورت تشریحی پاسخ دهید.

23

آیا توسل به پیامبران و معصومین شرک به حساب می آِید.استدالل خود را بنویسید.

0

24

جامعه موحد حکومت چه کسانی را نمی پذیرد؟

0

20

علل طولی را با ذکر مثال توضیح دهید.

0

جمع بارم:کتبی(+)06شفاهی(21=)4

((موفق باشید))

دبیرستان حضرت زهرا(س)

پاسخنامه پایه دوازدهم تجربی
الف-آیات و احادیث(2نمره)
-1تشویق انسان به تفکر در هرچیزی اال در ذات خدا.

(-2به بندگانم) بگو شما را فقط یک موعظه می کنم اینکه به صورت جمعی و فردی برای خدا قیام کنید.
-3خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند به طور خاص امداد و هدایت می کند.
-4توحید در ربوبیت
ب-درستی یا نادرستی( 2نمره)
-5ص

-6غ

-8ص

-7غ

ج-جمالت کامل کردنی( 2نمره)
-9خودشناسی-عبودیت و بندگی

-11محدود یا ناقص -11الاله اال هلل

-12دارای اخالص(حسن فاعلی)

د-سواالت کوتاه پاسخ(2نمره)
-13تفکرو تصمیم-احساس رضایت یا پشیمانی-مسولیت پذیری -14یعنی شخص اندیشه و دل خود را جایگاه خدا کند و عملش را فقط
-16سنت امال یا امهال
برای رضای خدا انجام دهد-15 .به معنای اندازه گرفتن است.
ه – تشخیص پاسخ درست(2نمره)
-17ب

-18ب -19ج

-21د

و-تعریف اصطالحات (2نمره)
-21خداوند سنت خود را براین قرار داده است که هرکس راه حق یا باطل را برگزیند بتواند از همه ی امکاناتی که خدا در اختیارش
قرار داده است.
-22به معنای مالک و صاحب اختیار است که تدبیر و پرورش مخلوقات به دست اوست.
ی-پاسخ تشریحی
-23خیر وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم،اما اگر این توانایی را صرفا از خدا و انجام آن را
با درخواست اولیا از خدا و به اذن خدا بدانیم عین توحید است1(.نمره)
-24حکومت کسانی که خداوند به آنها حق حکومت کردن را نداده است نمی پذیرد-با آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند
دوستی نمی کند-با ظالمان مبارزه می کند بنابر فرمان خدا از محرومان و مستضعفان حمایت می کند1(.نمره)
-25گاهی چند عامل در پیدایش یک پدیده اینگونه است که یک عامل در عامل دوم اثر می گذارد و عامل دوم در عامل سوم تاثیر می
کند(...صفحه 1()62نمره)

