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 5از  1 صفحه

 

 به نام خدا

 99در دی ماه  10وزندگی پایه دوازدهم دبیرستان شهدایسؤاالت دین

 دقیقه 42امتحان: وقت 

 نمره(2)سؤاالت مربوط به آیات  -الف

به كدام یک از مراتب توحيد است؟ یک پيام در  مربوط« هُوَ رَبَُّ كُل َّ شَيءٍ قُلْ أَغَيْرَ اللََّهِ أَبْغي رَب َّا وَ»آیه شریفه  -1

 مورد آن بنویسيد؟

یک پيام بنویسيد و بگویيد كه این آیه « وَ فُرَادَى مَثْنَى لِلََّهِ تَقُومُوا أَنْ هٍعِظُكُمْ ب وَاحِدَاَنََّمَا اِقُلْ  »برای آیه شریفه  -2

 درباره چه موضوعي است؟

 نمره( 5/2) ید:جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کن -ب

 تي خداوند ............ است و از طریق .................. صورت مي گيرد.شناخت هس .1

 ........... و صله رحم موجب ................ است.  هدر امور معنوی دعا سبب ................ صدق .2

 انسان موّحد بدن خود را ................ مي شمارد كه خداوند به او سپرده است.  .3

 انسان همواره برسر دوراهي ................... و بندگي ....................... قرار دارد. .4

 ......... خداوند است.است و اجرا و پياده كردن آن به ..... و از ...................... خدا خداوند نقشه جهان از آن  .5

 

 نمره( 5/1) مشخص کنید:« غ»و « ص»صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را با  -ج

 از رابطه روشنایي المپ با موّلد برق مي توان به نيازمندی جهان در پيدایش پي برد.   .1

 ست. اجازه خداوند در حقَّ تصرَّف در جهان به مخلوقات به معني واگذاری والیت خداوند به آنها  .2

 جامعه توحيدی جامعه ای است كه از تفرقه و تضاد دوری مي كند.  .3

 صورت كه خداوند دستور داده انجام دهيم عمل ما از حسن فعلي برخوردار است. همانمل را بهكه عوقتي .4

 قرآن كریم قوانين جهان خلقت را سنت الهي ناميده است. .5

 امتحان خداوند عليم از انسان ها برای آن است كه به آگاهي الزم برسند.   .6

 



 

 

 5از  2 صفحه

 

 نمره( 6) به سؤاالت زیر جواب کامل دهید: -د

 استدالل نيازمندی جهان به خدا را با دو مقدمه و یک نتيجه بنویسيد، به طور خالصه. .1

 ک در خالقيت(وند در جهان شریكي ندارد. )رد شراستدالل كنيد كه خدا .2

 ارتباط دوسویه توحيد فردی و توحيد اجتماعي را توضيح دهيد. .3

 انسان حكيم چگونه مي تواند حق از باطل را تشخيص دهد و گرفتار باطل نشود؟ .4

 توان هم به قضا وقدر الهي اعتقاد داشت و هم انسان را موجودی مختار دانست؟ چگونه مي .5

 مي شود؟ ابتال به مرحله ی برترچرا مؤمن با موفقيت در هر مرحله از امتحان الهي وارد  .6

 نمره( 8)سؤاالت تستی  -ه

 حد از آرامش روحی ثمره چیست؟ و نگاه او به مشکالت زندگی چگونه است؟ رخورداری انسان موّب -1

 داند.آن را زمينه موفقيت های آینده اش مي  - اعتقاد در یگانگي خدا -الف

 آن را زمينه موفقيت های آینده اش مي داند. - اخالص در بندگي خدا -ب

 آن را نشانه رضایت الهي از عملكرد خود مي داند.  - اعتقاد در یگانگي خدا -ج

 آن را نشانه رضایت الهي از عملكرد خود مي داند. -اخالص در بندگي خدا -د

 هستند، به کدام موضوع اشاره کرده ایم؟  اگر بگوییم مخلوقات جهان مقدّر به تقدیر الهی -2

 مخلوقات جهان از آن جهت كه با فرمان و حكم و خواست خداوند انجام شود. -الف

 نقشه جهان با همه موجودات و ریزه كاری ها و ویژگيها به اجرا و اراده الهي مي شود.  -ب

 را تعيين مي كند. ی مخلوقات جهان علم خود اندازه، حدود و ویژگيها خدای متعال با -ج

 به انجام رساندن و پایان رساندن و پایان دادن و حتميّت بخشيدن كارها به اراده خداست. -د

 کدام مفهوم دریافت می شود؟ « اهللَ لَیسَ بِظلّامٍ لِلعَبید یدیکم و و اَنَّذلک بما قدّمت اَ» از آیه شریفه  -3

 فعاليت وجود دارد.با زندگي در یک جهان قانومند امكان انتخاب و  -الف

 مجازات اخروی به خاطر اعمال پيشين انسان است و او در آن نقشي نخواهد داشت. -ب

 خداوند بشر را هدایت نموده تا ناسپاسي نكنيم و سپاسگذار باشيم.  -ج

 عقوبت ها و مجازات براساس اعمال اختياری خودمان مي باشد.  -د

 

 

 



 

 

 5از  3 صفحه

 

 کَذّبوا کِنْوَلَ رْضِوَالْا السَّمَاءِ مِنَ بَرَکَاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنَا وَاتَّقَوْا آمَنُواوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى »از آیه شریفه  -4

 کدام مفهوم دریافت می شود؟ «یَکْسِبُونَ کَانُوا بِمَا فَأَخَذْناهُمْ

شمردن آیات الهي باعث نزول عذاب  شود و دروغه خداوند سبب نزول بركات الهي ميشناخت و معرفت ب -الف

 است.

 ایمان و تقوای جمعي سبب نزول بركات الهي مي شود و عامل محروميت های مردم اعمال خود آنهاست. -ب

 نداشتن ایمان و تقوای الهي سبب مي شود كه جامعه از نعمت های مادی مانند نزول باران بي بهره شود. -ج

 صرف توجه به امور معنوی و باورهای دیني مردم باعث شكوفایي زندگي مادی و معنوی مردم است.  -د

شایسته است « ما همه شیران ولی شیر علم/ حمله مان از باد باشد دم به دم»اکنون که می دانیم  -5

 چگونه دعا کینم؟ 

 بَداًاَعَيْنٍ  ه اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إ لَى نَفْسِي طَرْفَ -الف  

 مَمَاتي لِلََّهِ رَب َّ الْعَالَمِينَ مَحْيَایَ وَ نُسُكي وَ التي وَصَّالإ نََّ   -ب             

 عْمَلُ صَالِح ا فيما تَرَكْتاَلِّي لَع رَبِّ ارْج عُون  -ج             

 رسالتهاهللُ اَعلم حيث جَعَلَ  -د             

کدام پیام مفهوم « تَعبد الشیطانُ اِنَّه لَکُم عَدُوٌّ مُبین ال یا بَنی ءادم اَناَلَم اَعهد اِلیکُم » از آیه شریفه  -6

 می گردد؟

 فرزندان آدم چون با خدا پيمان بستند هرگز شيطان را نمي پرستند چون او دشمن پنهان است. -الف

 شيطان دشمن پنهان شماست پس از او پيروی نكنيد و مراقب توطئه های او باشيد.  -ب

 خداپرستي و عدم اطاعت از شيطان یک پيمان الهي است و همگان ملزم به اجرا ی آن هستند. -ج

 انسان بر سر دوراهي بندگي خداوند و بندگي هوای نفس قرار دارد و هميشه بهترین انتخاب را مي كند.  -د

ی به ترتیب حاک« مسئولیت پذیری« »دریافت پاداش وصف نشدنی« »احساس رضایت یا پشیمانی» -7

 از کدام موضوعات است؟ 

 از ميوه های درخت اخالص -شواهدی بر وجود اختيار -شواهدی بر وجود اختيار -الف

 شواهدی بر وجود اختيار -از ميوه های درخت اخالص -وجود اختيارشواهدی بر  -ب

 از ميوه های درخت اخالص -شواهدی بر وجود اختيار -وه های درخت اخالصاز مي -ج

 شواهدی بر وجود اختيار -از ميوه های درخت اخالص -از ميوه های درخت اخالص -د

 



 

 

 5از  4 صفحه

 

 مفهوم نیازمندی مخلوقات به خداوند متعال در هر آن در کدام بیت بیان شده است؟ -8

 ا مي نموده ی ملطف تو ناگفت  ما نبودیم و تقاضامان نبود -الف

 عاشق خود كرده بودی نيست را  لذَّت هستي نمودی نيست را -ب

 ز توست اما چه كوهيم و صدا در م ز توست اما چه نایيم و نوا در م -ج

 ناید از وی صفت آب دهي  خشک ابری كه بود از آب تهي -د

 فهم کدام آیه شریفه برای تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خدا ضروری است؟  -9

 ل اهللُ خالقُ  كلُّ شيءٍقُ -الف

 یا أیها النَّاس اَنتمُ الفُقرا اِلي اهلل -ب

 یَسألهُ مَن فِي السّماوات وَ األرض  كُلُّ یَومٍ هُو في شأنٍ -ج

 اهلل  هُوَ غَنيُ الحميد -د

بیانگر کدام یک از دو مقدمه » کی تواند که شود هستی بخش/ ذات نایافته از هستی بخش »بیت   -10

 استدالل نیازمندی مخلوقات به خداوند است؟

 .انسان و مخلوقات جهان پدیده هایي هستند كه در وجود به خودشان متكي هستند -الف

 خود بوده است. همه موجودات است كه خودش قائم به خداوند آفریدگار -ب

 به دیگری است. هر پدیده ای كه وجودش از خودش نباشد برای موجود شدن نيازمند -ج

 نيازمندی همه موجودات به خداوند فقط در مرحله بوجود آمدن مي باشد.  -د

گر بگوییم رابطه ما و دیگر موجودات با خدا مانند رابطه پرتوهای نور با منبع آن است از این تشبیه ا -11

 ..................پی می بریم که به ترتیب ............ و................ مفهوم می گردد....

 غني –فقير  -نياز پدیده ها به پدیدآور در ایجاد و بقا -الف

 غني –فقير  -خالقيت خداوند بي نياز و مخلوقيت پدیده ها -ب

 فقير -غني -وابستگي كل مخلوقات به خالق توانا -ج

 فقير –غني  -نيازمندی ذاتي پدیده ها و بي نيازی ذاتي پدیدآور -د

خداوند جهان را به سوی آن مقصدی که برایش معین فرموده پیش میبرد، اشاره به کدام توحید دارد  -12

 و کدام آیه مرتبط با این مرتبه از توحید است؟

 اما لَهم مِن دونه مِن وَليٍّ و ال شِرک في حكمه اَبد -الف مالكيت

 ما لَهم مِن دونه مِن وَليٍّ و ال شِرک في حكمه اَبدا -ربوبيت -ب

 وَ هلل ما في السّموات  و ما في االرض -مالكيت -ج

 قُل أَغَيرَ اللََّهِ أَبغي رَب َّا وَهُوَ رَبَُّ كُل َّ شَيءٍ -ربوبيت -د



 

 

 5از  5 صفحه

 

 فرمودند درباره چه چیزیپیامبر گرامی اسالم )ص( « ال تَفکّروا فی ذات اهلل»ا توجه به حدیث شریفه ب -13

 فکر نکنید؟ و علّت آن چیست؟

 چون شناخت صفات و ویژگي های خداوند امكان پذیر نيست. -هستي خداوند -الف

 چون الزمه شناخت هر چيزی احاطه بر آن است.  -چيستي خداوند -ب

 چون الزمه شناخت هر چيزی احاطه بر آن است. -هستي خداوند -ج

 شناخت صفات و ویژگي های خداوند امكان پذیر نيست.چون  -چيستي خداوند -د

 را بیان نموده است؟« اهللُ الصَّمد»کدام مورد مفهوم عبارت شریفه  -14

 قُل أَغَيرَ اللََّهِ أَبغي رَب َّا وَهُوَ رَبَُّ كُل َّ شَيءٍ -الف

 وَ هلل ما في السّموات  و ما في االرض -ب

 مستقيم اِنَّ اهلل ربي و ربّكُم فاعبدوه هذا صراطٌ -ج

 یَسألهُ مَن فِي السّماوات وَ األرض  كُلُّ یَومٍ هُو في شأنٍ -د

 با توجه به سخن امیرالمومنین )ع( کدام عبارت مبیّن نهایت عزّت است و باالترین افتخار چیست؟  -15

 پذیرش توحيد در ربوبيّت -قُل  اللََّهُ خَالقُ كُل َّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحدُ الْقَهََّارُ -الف

 باور به توحيد در خالقيت -قُل  اللََّهُ خَالقُ كُل َّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحدُ الْقَهََّارُ  -ب

 پذیرش توحيد در ربوبيّت -مُسْتَقِيم صِرَاطٌ هذاوَأَن  اعْبُدُوني  -ج 

 باور به توحيد در خالقيت -مُسْتَقِيم صِرَاطٌ هذاوَأَن  اعْبُدُوني  -د

به « بی همتایی خداوند در همه مراتب توحید»« خداوند می گیرندتمام موجودات وجود خود را از »   -16

 ترتیب از دقت در کدام آیات قرآن کریم مفهوم می گردد؟ 

 و لَم یَكُن لَهُ كُفُواً اَحَد –ما لَهم مين دونهِ مِن وَليٍّ  -الف

 قُل اهلل  خالقُ كُلِّ شيءٍ -ما لَهم مين دونهِ مِن وَليٍّ  -ب

 قُل اهلل  خالقُ كُلِّ شيءٍ -السّماواتِ و االَرضاهللُ نورُ  -ج

 و لَم یَكُن لَهُ كُفُواً اَحَد -اهللُ نورُ السّماواتِ و االَرض -د

 

 

 دقيقه 42امتحان: وقت                                                                                 

 «و مؤید باشيدموفق »                                                                                  
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