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تعداد صفحه سؤال2 :صفحه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 95 -96

ردیف

شماره داوطلب.............................. :

سؤاالت

تاریخ امتحان5931/04/40 :
ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان  57 :دقيقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

نام درس :دین و زندگی

1

آیه ی شریفه ی " قُل انما اَعِظَکُم بِواحِدَه اَن تَقُوموا هلل مثَنی و فُرادی تُم تَتَفَکَرُوا" را ترجمه کنید.

5.0

2

آیه ی شریفه ی " انا هَدیناهُ السَبیلَ اِما شاکرا و اِما کفورا " را ترجمه کنید.

5.0

3

4

آیه ی شریفه ی زیر بیانگر کدام یک از مراتب توحید است؟
" مالَهم مِن دُنِهِ مِن وَلی وُال یُشرِکُ فی حُکمِهِ اَحَدا".
آیه ی شریفه ی زیر بیانگر کدام یک از مراتب توحید است؟
ت و ما فی االرض و الل هللا تُرج ُع االمور"
" وهلل ما فی السماوا ِ

5.20

5.20

0

آیه ی شریفه ی "اِیاکَ نَعبُدُ و اِیاکَ نَستَعینُ" به کدام مرتبه ی توحید اشاره دارد؟

5.20

6

یک چیز در چه صورت برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست؟

5.0

7

شرک در ربوبیت را تعریف کنید.

5.0

8

استدالل کنید ،چرا برای جهان آفرینش چند مبدا و خالق نمی توان تصور کرد؟

1

9

ریشهی بت پرستی و شرک جدید چیست؟

1

15

طبق فرمان الهی الزمه ی توحید عبادی چیست؟چرا؟

1

11

ویژگی های انسان مشرک را بنویسید ( .سه مورد)

5.70

 12منظور از اخالص در بندگی چیست و چه رابطه ای با توحید عبادی دارد؟ توضیح دهید.

1

 13حدود تقدیر الهی را با ذکر مثال تبیین کنید.

1

 14اصطالح " سنت امتحان و ابتالء" را به اختصار تعریف کنید.

1

 10سنت توفیق الهی را تعریف کنید.

5.0

 16حسن فعلی را تعریف کنید.

5.0

 17نام دیگر قانونمندی و سامان بخشی الهی  .........................است.

5.20

 18هر قضای الهی بر یک  ...........................تکیه دارد و بر اساس آن انجام می گیرد.

5.20

 19اراده انسان که از نفس یا روح او سرچشمه می گیرد در  .........................اراده خداست.

5.20

حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی را سنت .................گویند.
25

5.20

کالم شریف امام صادق (ع) که می فرماید " :کسانی که به سبب نیکوکاری زندگی دراز دارند ،از کسانی که به عمر اصلی
 21زندگی می کنند بیش ترند ".به کدام یک از سنت های الهی اشاره می کند؟

5.20

درستی یا نادرستی گزاره زیر را با (ص/غ) مشخص کنید:
5.20

22

همهی عوامل به وجود آورنده ی معلول ،مستقیما در پیدایش آن موثر هستند.

جمع بارم  02 :نمره

با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

ردیف

کلید

نام درس :دین و زندگي سال چهارم

نام دبیر :خدیجه قلمي

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 95- 96

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

تاریخ امتحان0931/04/ 40 :

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان 51 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

1

بگو من شما را فقط اندرز می دهم  ،که برای خدا به پا خیزید ،دو تا دو تا و تک تک ،سپس بیندیشد.

2

ما راه (حق و باطل) را به او نشان دادیم ،یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.

3

توحید در والیت

4

توحید در مالکیت

5

توحید در عبادت
یک چیز فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد و

6

نیستی در او راه نداشته باشد.در این صورت ،چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدید آورنده ندارد و خودش همواره
هست.
شرک در ربوبیت بدین معناست که انسان در کنار ربوبیت الهی برای ربوبیت خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند و

7

فکر کند آنها مستقل از خداوند می توانند امور را تدبیر کنند.گاهی نیز انسان ممکن است تا آنجا پیش رود که به کلی
ربوبیت الهی را فراموش کند.
اگرچند مبدا و خالق برای جهان تصور کنیم  ،هر کدام از آن ها ،را "محدود و ناقص" فرض نموده ایم  ،زیرا هر یک از
خدایان کماالتی را باید داشته باشند که دیگری آن کماالت را ندارد  ،وگرنه همگی عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا

8

نیستند.چنین خدایان ناقصی نیازمند هستند و هر یک به خالق کامل و بی نیاز احتیاج دارد که نیاز او برطرف کند در حالی
که خدا ،آن موجودی است که نیازمند نباشد،پس خدا به معنای موجود بی نیاز فقط یکی باید باشد.
ریشه ی بت پرستی و شرک جد ید آن است که برخی از انسان ها در عین قبول خداوند فرمان های او را در متن زندگی خود

9

وارد نمی کنند و تمایالت دنیایی و نفسانی خود را اصل قرار می دهند.
اطاعت از رسول گرامی او و اطاعت جانشینان آن حضرت الزمه ی توحید عملی است.زیرا حکم و فرمان الهی از طریق رسول

11

خدا و جانشینان بزرگوار آن حضرت به مردم می رسد و بدون تبعیت و اطاعت از آنان،اطاعت از خداوند ممکن نیست.
انسان مشرک فردی است که تحت سلطه ی تمایالت و خواسته های متضاد نفسانی خود و دیگران قرار دارد،چند شخصیتی

11

با جهت گیری های متفرق ،در خدمت معبود های گوناگون در درونش ستیزه ای پایدار ناپذیر وجود دارد که آرامشش را
سلب می کند.
اخالص در بندگی و پرستش به این معناست ،به طوری که تمام جهت گیری های زندگی سمت و سویی الهی پیدا کند و همه

12

ی کارها فقط برای رضای او و تقرب به او انجام پذیرد .به هر میزان که انسان در این مسیر پیش روی کند ،درجه ی اخالص او
بیش تر و مقامش نزد خداوند گرامی تر و درجه اش در بهشت باالتر است.

وقتی از تقدیر جهان به وسیله ی خداوند سخن می گوییم،منظورمان فقط تعیین طول ،عرض ،حجم ،مکان و زمان یک
موجود نیست.این ها ساده ترین و آشکارترین تقدیرها ست.این که آب در چند درجه بجوشد ،هر یک از اجسام دارای مقدار
13

معینی از جاذبه باشند،تعداد الکترون های هر عنصر چقدر باشد ماه در چه مداری دور زمین گردش کند  ،بدن انسان از چه
اعضایی تشکیل شود،کار هر عضوی چه باشد ،همه و همه از تقدیرات الهی هستند.ما انسان ها از داخل این نظام استوار و
کامال دقیق،قوانین هستی را بیرون می کشیم و بر اساس آن ها عمل می کنیم.
سنت امتحان،مربوط به چگونگی رشد و تکامل انسان و عامل بروز استعداد های اوست .هر انسان انتخابگری برای این که

14

نیت درونی خود را نشان دهد و نتیجه آن چه را برگزیده است،آشکارا مشاهده کند ،همواره در معرض امتحان است.
امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک  ،قدم در راه حق می گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت

15

پروردگار را هدف خود قرار می دهند.

16

مطابق با شکلی که خدا فرمان داده است  ،انجام شود  ،این شرط حسن فعلی نامیده می شود.

17

نظام قضا و قدر

18

تقدیر(قدر)

19

طول

21

استدراج

21

تاثیر نیکی یا بدی در سرنوشت

22

نادرست است.

