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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
  00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه  01  زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 72/01/0900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 عباس زاده آقای نام دبیر:  9 دین و زندگی درس: 0900-0011سال تحصیلی  دوازدهم  پایه : 7و0 صادقین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 0 پیام آیات قرآنی وحدیث شریف را بنویسید : -0

 باید عبادت کرد؟ با توجه به آیه ))ان اهلل ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم(( چرا تنها خداوند را -1-1 

 عبارت شریف قرآنی ))ارایت من اتخذ الهه هواه(( به کدام بعد شرک اشاره دارد؟ -1-2 

حدیث امام علی)ع(که فرمود:))خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید.(( به کدام راه های  -1-3 

 تقویت اخالص اشاره دارد؟

 به کدام سنت الهی اشاره دارد؟« ن حیث ال یعلمون واملی لهم ان کیدی متین م» عبارت شریف قرآنی -1-4 

 7 درستی یا نادرستی گزاره های زیر را)ص/غ( مشخص کنید: -7

هر کس خالق چیزی باشد حق تصرف وتغییر در آن چیز را دارد،اما دیگران بدون اجازه وی نمی توانند در آن تصرف یا  -2-1 

 ازآن استفاده کنند.

 اندازه، حدود،ویژگی،موقعیت مکانی و زمانی موجودات، وابسته به تقدیر الهی است. -2-2 

 7 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید  -9

 حسن............. بدین معناست که انجام دهنده کار،دارای نیت الهی باشد -3-1 

 خصوص انسان،نقشی در پرورش وتدبیرسایر مخلوقات ندارند توحید در ............. بدان معنانیست که موجودات، به -3-2 

 0/0 ارتباط هریک از مفاهیم زیر را کشف کنید:  -0

 (مسئولیت پذیری1 الف( دچار شک وتردید شدن در انتخاب ها 

 (تفکر وتصمیم2 ب( افسوس خوردن از انجام کارهای اشتباه  

 رضایت وپشیمانی(احساس 3 ج(مستحق مجازات دانستن خود در عهد شکنی  

 0 اصطالح قساوت قلب را تعریف کنید. -0

 0/1 در عبارات زیر گزینه صحیح را تشخیص دهید.  -1

 علت ها) دریک ردیف وهر کدام مستقل از دیگری بودند( بیانگر 

 الف( علل طولی                                     ب( علل عرضی  

 0 هان حاکم است به چه معناست؟اینکه می گوییم قدر وقضا الهی برج -2

 0/0 میوه های درخت اخالص را نام ببرید. -8

 دامــرکــبیانگ« دشواری های زندگی نشانه بی مهری خداوند نیست بلکه بستری برای رشد وشکوفایی اوست»  -0

 0/1 سنت الهی است؟  

 7 چه رفتارهایی نسبت به گناه از خود گناه بدتر است؟ -01

 عباس زاده –موفق باشید   


