
 دقیقه 07(   بنام خداوند هستی بخش   مدت امتحان:  3) دین و زندگی  امتحان ترم اول 

 الف ( آیات :

 /. نمره (5پاسخ دهید.  )  هبه سؤال مربوطبا تدبر در آیه ی زیر  -1

 ه چیزهایی می شود؟ (  نیاز انسان به خدا شامل چ15فاطر /« ) یا ایها الناس انتم الفقرا الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید » 

........................................                                ...................................................................... 

 / . نمره ( 5هر یک از عبارات قرآنی زیر بیانگر کدامیک از مراتب توحید و شرک  است؟  ) هر کدام  -2

 (....................)........................... ..(   ب(   ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه ...............:  )....... لیاءالف( قل افاتخذتم من دونه او

 ).............................. (ایت من اتخذ الهه هواه  ج( فاعبدوه هذا صراط مستقیم :  ).................................................(   د( ار

/.  25بیانگر چیست؟ ) «  قد جاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها ... »  آیه ی شریفه ی:   -3

 ) ...........................(  نمره ( 

کل نفس ذائقه الموت و » و «   من عطا ربک و ما کان عطاء ربک محظورا  کال نمد هوالء و هوالء»  آیات شریفه ی :   -4

 /. نمره (    5سنتهای الهی اشاره دارد.)  به ترتیب به کدام یک از « نبلوکم بالشر و الخیر فتنه 

 ) ....................................        و      ................................ (   

 نمره(  1یا نادرستی جمالت زیر را با )ص/غ( مشخص کنید.  )  درستیب( 

 انسان های نا آگاه دائما سایه ی لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات او می دانند.  -5

                                                                 ) ........................... (   

 .............................. (                 )    سمیت شناخته می شود.    احکام و حقوق اسالمی فرد به ر« ال اله اال اهلل » با گفتن عبارت:  -6

 نمره( 2ج( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ) 

......... است و اجرا و پیاده کردن نقشه ی جهان به نقشه ی جهان خلقت و ویژگی موجود مربوط به ........   - 0

 ..................... مربوط است.

 رابطه ی  خداوند با جهان تا حدی شبیه  رابطه ی .................................. است.  - 8

 عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ........................ است.سنت ابتالء   - 9

 .................. شده است.در ............... شرککسی که فکر کند مستقل از خداوند می تواند امور را تدبیر کند گرفتار  – 17



 د ( ارتباط :

 نمره ( 1ز موارد سمت چپ ارتباط دارد ؟ ) هر یک از موارد سمت راست با کدام یک ا - 11

 ربوبیتمحور و روح زندگی دینی                                 )................(                                      الف ( توحید در  – 1

 ب ( سنت سبقت رحمت بر غضب                               فروریختن دیوار کج                                         )................( – 2

 ثبت فوری کار نیک توسط فرشتگان                ).................(                                    ج ( قضای الهی -3

 د ( توحید                         اداره  و هدایت جهان به سوی مقصد معین      )..................(           – 4

 نمره( 2ه( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ) 

 عقیده به توانایی پیامبر اکرم )ص( در برآوردن حاجات انسان چه زمانی شرک نیست؟  -12

 

 از جمله پاداش های وصف نا شدنی که از راه بندگی خالصانه ی خداوند به دست می آید کدام است؟  – 13

 

 موجودات جهان از چه جهت مقدر به تقدیر الهی هستند؟  - 14

 

 یک موجود فقط در چه صو.رتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست؟  -15 

 

 و( اصطالحات :

 نمره( 5/1اصطالحات زیر را تعریف کنید. ) -16

 الف( حسن فعلی :

  

 ب( توحید در خالقیت :  

 

 :دینی  رددر کاربج( اخالص 



 نمره( 25/5ز( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. ) 

 نمره ( 5/1رابطه ی اختیار انسان با اراده ی خداوند چگونه است؟ و آیا باهم منافات دارند؟  )   - 10

 

 

 /. تمره (05در چه صورتی یک نظام اجتماعی توحیدی است؟ )   - 18

 

 

 نمره(1او را مشخص کرد؟) به ذات  خداوند پی برد و چیستینمی توان چرا   - 19

 

 

 نمره( 1ثمراتش را بنویسید. )« راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او » از را ه های تقویت  اخالص     -27

 

 

 

 نمره(1را شرح دهید. )« سنت  امداد خاص الهی یا توفیق الهی  »    - 21
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