
 طراح : شلفی    «      به نام خدا »     (    3امتحان ترم اول          دین و زندگی ) پاسخنامه 

                 انسانی                                                                                الف ( آیات و احادیث :

 /. نمره (5پاسخ دهید.  ) به سؤال مربوط با تدبر در آیه ی زیر  -1

 (  نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟ 15فاطر /« ) یا ایها الناس انتم الفقرا الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید » 

 .....................................بقا.....................................                                ....................پیدایش................

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

 ...( .شرک در والیت...( قل افاتخذتم من دونه اولیاء : )الف

 والیت.....(.)....توحید در اهلل  ابغی ربا و هو رب کل شی     ب(   قل اغیر

 ...........(  توحید عملی).......ج( عبدوه هذا صراط مستقیم :  

 ............. (شرک عملی بعد فردی...) .......د( ارایت من اتخذ الهه هواه   

 نمره ( /. 55ی شریفه ی زیر را بنویسید: )  ترجمه ی آیه  -3

به بندگانم بگو شما را فقط یک موعظه می کنم، و آن اینکه .......به « ..  قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فردی .»  

 به صورت گروهی و فردی برای خدا قیام کنید ...

و من یعیش باالحسان » و حدیث «   کال نمد هوالء و هوالء من عطا ربک و ما کان عطاء ربک محظورا »  آیات شریفه ی :   -4

 /. نمره (     5سنتهای الهی اشاره دارد.)  به ترتیب به کدام یک از « اکثر ممن یعیش باالعمار 

 ........................ (سنت تاثیر اعمال انسان در زندگی او........و      .............................        سنت امداد عام الهی) .......  

 نمره( 5/1د.  ) یر را با )ص/غ( مشخص کنیدرستی یا نادرستی جمالت زب( 

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

 .................. (                                                                  غ.) .............

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

عملی بعد  اگر کسی دل به هوای نفس ) بت درون ( سپرده و او را معبود خود قرار دهد چنین شخصی گرفتار شرک  -5

           ......... (غ) .........      شده است. اجتماعی 

 نمره( 2ج( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ) 
.......... است و اجرا و پیاده کردن نقشه ی جهان به الهی.تقدیرنقشه ی جهان خلقت و ویژگی موجود مربوط به ......  -8 

 . مربوط است.......قضا الهی........

 ...... است...مولد برق با جریان برقی .....رابطه ی  خداوند با جهان تا حدی شبیه  رابطه    -9

 ثابت و همیشگی است.عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که .............. .ابتالسنت  .....  -11

 ............. شده است...ربوبیتکسی که فکر کند مستقل از خداوند می تواند امور را تدبیر کند گرفتار شرک در ........ -11

 ( ارتباط :د 
 نمره ( 1هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد ؟ )  -12

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

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



 هی.........(                                    ج ( قضای البثبت فوری کار نیک توسط فرشتگان                )........ -3

 ........(                                   د ( توحیدالفاداره  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؟  -13

 را صرفا از خدا و انجام آن را با درخواست اولیا خداوند و به اذن خدا بدانیم عین توحید است. اگر این توانایی

 از جمله پاداش های وصف نا شدنی که از راه بندگی خالصانه ی خداوند به دست می آید کدام است؟  –14

 دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه خداوند

 سنت امالء و استدراج   اندان و غرق شدگان در گناه چه نام دارد؟های حاکم بر زندگی معسنت  – 15

 که خودش ذاتا موجود باشد.  تی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست؟یک موجود فقط در چه صور  -16 

 و( اصطالحات :

 ( 5/1اصطالحات زیر را تعریف کنید. )  -15

               همان صورت که خدا دستور داده است انجام شود.بدین معناست که کار به درستی و الف( حسن فعلی : 

عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند تنها مبدا و خالق جهان است. و موجودات همه مخلوق او ب( توحید در خالقیت : 

 هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارند.                                 
از آن جهت که خدای متعال با علم خود اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی آن ها را موجودات      : تقدیر الهیج(

 تعیین می کند، مقدر به تقدیر الهی است.                  

 نمره( 25/4دهید. )  ز( به سؤاالت زیر پاسخ کامل

 نمره ( 5/1است؟ و آیا باهم منافات دارند؟  ) رابطه ی اختیار انسان با اراده ی خداوند چگونه   -18

خداوند اراده کرده است که انسان  ی الهی و خواست خداست.وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از اراده 

ایم، آن موجودی مختار و دارای اراده باشد. در فعل اختیاری، تا زمانی که ما به انجام دادن فعلی اراده نکرده

 نمی گیرد.فعل انجام 

ی انسان ی خداست. یعنی ارادهزند همگی وابسته به ارادهی ما و عملی که از ما سر میدر عین حال ما و اراده 

 .ی خداست و با آن منافات ندارددر طول اراده

 /. تمره (55در چه صورتی یک نظام اجتماعی توحیدی است؟ )  -19

است، حاکم و زمامدار آن بر اساس قوانين الهي به حکومت رسيده باشد و  نظام اجتماعی توحیدیوقتي يک 

همان شرايطي را که خداوند براي حاکم تعيين کرده است دارا باشد و بکوشد قوانين الهي را در جامعه به اجرا در 

 آورد.
 نمره( 1چرا نمی توان به ذات  خداوند پی برد و چیستی او را مشخص کرد؟)  -21

ند حقیقتی نامحدود دارد و ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کرده و ذات و چیستی او را دریابد و زیرا خداو

 الزمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است.

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



است. یعنی خداوند شرایط و اسباب را برای کسی که با نیت پاک قدم در راه در اصطالح دینی، توفیق به معنای آسان نمودن 

حق می گذارد و در این راه سعی و تالش می کند چنان فراهم می کند که وی بتواند آسان تر به مقصد برسد. این امداد خاص 

 نام دارد.« توفیق الهی » خداوند سنت 

 
                                                                                                «پیروز و سربلند باشید »                                                                 «نمره شفاهی قرآن  4» 


