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 1صفحه

سواالت ادامه 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 70/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی و نام خانوادگی: نام 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 آقای عباس زادهنام دبیر:  3دینی  درس: 6076-6072سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی(:  ) رشته  

 

 (نمره 5/2: )واحادیث قرآن در تدبر

 5/7 دارد؟ اشاره توحید مراتب از کدامیک به (احدا حکمه فی یشرک وال ولی من دونه من لهم ما...)شریفه آیه -6 
 

 انسان برزندگی الهی سنت کدام حاکمیت بیانگر( یعلمون ال حیث من سنستدرجهم اتنایبآ کذبوا والذین)شریفه آیه -2 

 5/7 است؟

 :کنید کامل را آیه ترجمه -3 

 5/7 دهم می موعظه و پند یک فقط را شما بگو.فرادی و مثنی هلل تقوموا ان بواحده اعظکم انما قل)         
 

 بیانگر.« بیازماید را مردم اخالص تا کرد واجب جهت بدان را روزه خداوند» ید : فرما می که(ع)علی امام حدیث طبق -0 

 5/7 است؟ اخالص تقویت های راه از کدامیک

 پیامدهای مورداز دو «یستهزئون بها کانوا و اهلل بآیات کذبوا ان السوای اساءوا الذین عاقبه کان ثم»  آیه به توجه با -5 

 5/7 باشد؟ می چه گناهان به عادت
 

 (نمره 5/1: )کنید مشخص)غ/ ص(با را ها گزاره نادرستی یا درستی

 25/7 .کنند درک و رابشناسد خداوند ذات توانند می وامامان پیامبران فقط -1 

 25/7 .باشد می است داده فرمان خداوند که صورت همان وبه درستی به عمل دادن انجام معنای به فعلی حسن -0 

 25/7 .است شده عملی شرک گرفتار برآید ها وطاغوت مادی های قدرت رضایت کسب در کسی اگر -8 

 25/7 .هست نیز جهان وسرپرست ولی تنها است، جهان خالق تنها خداوند که آنجا از -9 

 25/7 دارد که است محدودی اختیار همین او کننده وتعیین انسان های گیری تصمیم مبنای -67 

 25/7  دارد ارتباط خداوند به وی ودلبستگی ایمان درجه با گناه از مومن دوری میزان -66 

 

 (نمره 2)کردنی کاملسواالت 

 5/7 .است شده..................در شرک گرفتار کند تدبیر را امور خداوند از مستقل تواند می که باشد معتقد انسانی اگر -62 

 5/7 .گویند می ..........نکند ناراحت را او گناهی هیچ وانجام شود می سخت تکرارگناه با انسان قلب که را حالتی -63 

 5/7 .کند می حمایت ................و................از خداوند، فرمان بر وبنا کرده مبارزه ظالمان با توحیدی جامعه -60 

 5/7  .خورد می رقم..................................براساس انسان الهی،آینده قانون با مطابق -65 

 

 (مرهن2: ) ارتباط کشف

 6 .دارد ارتباط چپ سمت های گزینه از کدامیک با راست سمت ستون های عبارت از هریک -61 

 برغضب رحمت سبقت( الف والخیر بالشر ونبلوکم الموت ذائقه نفس کل( 1  

 الهی عام امداد( ب  جاءبالسیئه عشرامثالهاومن فله جاءبالحسنه من( 2  

 او زندگی بر انسان اعمال تاثیرج(  محظورا ربک عطاء وماکان ربک عطاء من( 3  

 ابتالد(  علیهم لفتحنا واتقوا آمنوا القری اهل ان ولو( 4  
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 6 .دارد ارتباط چپ سمت های گزینه از کدامیک با راست سمت ستون های عبارت از هریک -60 

 ربوبیت در توحید( الف  هستند او مخلوق همه موجودات( 1  

 مالکیت در توحیدب(  کنند تصرف جهان در تواند نمی خداوند اجازه به مخلوقات،جزء( 2  

 خالقیت در توحیدج(  کند می ادارها ر جهان که خداست( 3  

 والیت در توحیدد( االرض ومافی السماوات فی ما وهلل( 4  

 (نمره 3) پاسخ کوتاه سواالت

 5/7 معناست؟ چه به توحید حقیقت و اصل -68 
 

 5/7 باشد؟ می دلیل چه به روحی، آرامش از وی وبرخوداری موحد انسان وپایدار ثابت شخصیت -69 

 

 5/7 ببرید؟ نام را اختیار شواهد مورد دو -27 

 

 اندکی معرفتی ویا نیست معرفتی درآن که است عملی از تر ومقدس ارزشمندتر بسیار ویژگی چه اساس بر عمل -26 

 5/7 گیرد؟ می صورت

 

 5/7 دارد؟ بدنبال دعارا استجابت وعدم بال نزول سبب عاملی چه دینی تعالیم در -22 
 

 5/7 ) مورد دو(ببرید؟ نام را ها آن است بدتر گناه خود از گناه به نسبت رفتار چهار:فرماید می )ص( اکرم پیامبر -23 

 

 (نمره 1: )اصطالحات تعریف

 5/7 دینی کاربرد در اخالص -20 

 

 5/7 عرضی علل -25 

 
 

 (نمره 5/1: )صحیح گزینه انتخاب

 5/7 چیست؟ نتیجه واستدراج امالء سنت دایره در گرفتن قرار -21 

 اجتماعی فردی از اعم گناه، افزایش -ب ها انسان خود عمل -الف  

 5/7 .اند وابسته........... به شوند می ایجاد الهی اراده و وحکم فرمان به که جهت آن از جهان مخلوقات -20 

 الهی قضا -ب الهی تقدیر -الف  

 5/7 است؟ کدام آورنده پدید به جهان موجودات نیازمندی مورد در تفکرصحیح -28 

 دارد نیاز پدیدآورنده به ای پدیده هر -ب است نیازمند آفریننده به موجودی هر -الف  

 

 (مرهن 5/6) تشریحی سواالت 

 6 دارد؟ تقدیر از نادرستی پندار چه است ناسازگار انسان اختیار با الهی وقضا قدر پندارند می که کسانی -29 
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 6 دهید؟ توضیح نمونه ذکر با همراه را )نشدنی وصف های پاداش دریافت(اخالص درخت های میوه از -37 

 

 

 

 

 6 است؟ واستدراج امالء سنت دهنده نشان صورتی چه در نعمت وفور -36 

 

 

 

 

 

 6 کند؟ بیان دیگران برای را گناهش نباید داد انجام گناهی علتی هر به کسی اگر چرا -32 

 

 

 

 
 

 5/6 نمایید؟ استدالل نتیجه ویک دومقدمه با را پیدایش در خداوند به جهان نیازمندی -33 

 

 

 

 
 

 6 شود؟ می توحیدی جامعه یک موقعی چه -30 

 

 

 

 

 موفق باشید   
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 3پاسخنامه درس دینی 

 (نمره 5/2: )واحادیث قرآن در تدبر
 5/0 الیتوتوحید در -1 
 5/0 سنت امالء و استدراج-2 
 5/0 فردی برای خدا قیام کنید اینکه به صورت گروهی و -3 
 5/0 دوری از گناه و تالش برای واجبات-4 
 5/0 به تدریج به گناه عادت می کند وبه جایی می رسد که همین ایمان ضعیف را هم از دست می دهد وهمه حقایق، حتی خدا را انکار می کند -5 

 (نمره 5/1: )کنید مشخص)غ/ ص(با را ها گزاره نادرستی یا درستی
 25/0 غلط-6 
 /25 درست-7 
 25/0 درست-8 
 25/0 غلط-9 
 25/0 درست-10 
 25/0 درست -11 

 (نمره 2)کردنی کاملسواالت 
 5/0 ربوبیت -12 
 5/0 قساوت قلب-13 
 5/0 محرومان ومستضعفان-14 
 5/0 رفتار خوب وبد انسان ها-15 

 (مرهن2: ) ارتباط کشف
 1 تاثیر اعمال انسان بر زندگی او-4امداد عام الهی        -3سبقت رحمت برغضب    -2ابتال    -1 -16 
 1 توحید در مالکیت-4توحید در ربوبیت  -3توحید دروالیت     -2توحید در خالقیت   -1 -17 

 (نمره 3) پاسخ کوتاه سواالت
 5/0 وشریکی نداردخداوند بی هتماست -18 
 5/0 زندگی خود را براساس رضایت خداوند تنظیم کرده وپیرو فرمان های اوست-19 
 5/0 مسئولیت پذیری -احساس رضایت، پشیمانی –تفکر وتصمیم  -20 
 /5 آگاهی ومعرفت-21 
 5/0 ظلم به دیگران وافزایش گناه اعم از فردی واجتماعی-22 
 5/0 اصرار برگناه-شادمانی کردن بر گناه -به گناه افتخار کردن-کوچک شمردن گناه-23 

 (نمره 1: )اصطالحات تعریف
 5/0 بدین معناست که شخص عملش را فقط برای رضای خداوند وهمانگونه که او دستور داده است انجام دهد-24 
 5/0 در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه وبا همکاری یکدیگر مشارکت کنند-25 

 (نمره 5/1: )صحیح گزینه انتخاب
 5/0 الف -26 
 5/0 ب-27 
 5/0 ب-28 

 (مرهن 5/6) تشریحی سواالت 
 1 هم می زندتصور می کنند تقدیر، چیزی غیر از قانونمندی جهان ونظم در آن است که وقتی به حادثه ای تعلق گرفت، هر قانونی را لغو و هر نظمی را بر -29 
خداوند پاداش هایی دارد که چه بسا در ذهن ما نگنجد و از تصور وتخیل ما فراتر رود از جمله پاداش های وصف نا شدنی، دیدار محبوب بندگی خالصانه  -30 

 1 حقیقی وتقرب به پیشگاه خداوند است
ت باشد و در همان حال بی اعتقادی به خداوند بنا بر این صرف وفور نعمت دلیل بر گرفتار شدن با سنت امالء و استدارج نیست بلکه اگر کسی غرق در نعم -31 

 1 ودستورات او باشد او گرفتار سنت امالء واستدراج شده است
 1 زیرا با اظهار گناه، زشتی آن در نظر او ودیگران از بین می رود و انجام گناه امری عادی جلوه می کند -32 
مقدمه دوم:موجوداتی که پدیده هستند وجودشان  نیست وهستی ما از خودمان سرچشمه نمی گیرد  مقدمه اول:ما واین جهان پدیده هستیم و وجود از خودمان -33 

نتیجه:ما وهمه پدیده های جهان  هستند که وجودشان از خودش باشد یعنی خودش پدیده نباشد از خودشان نیست در موجود شدن نیازمند پدیده آورندهای
 5/1 ای هستیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشددر پدید آمدن وهست شدن نیازمند آفریننده 

ا ت داروقتی یک جامعه توحیدی است که حاکم آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد وهمان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده اس -34 
 1 باشد وبکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا در آورد


