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 14پرورش منطقه نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                   كالس :

 98-99 اولپاياني                                                     خندق آبادی  نام دبير : آقای

 10/98 /5      تاريخ امتحان :                              انساني و معارف                رشته تحصيلي: 

 صبح 7ساعت شروع امتحان :                                   ديني نام درس :                                                                                  

 صفحه2  عداد برگ سئوال : ت         دقيقه               70  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 نمره 5/0آیات و روایات: هرسوال   الف
 یساله من فی السموات واالرض ..... ،چرا خداوند در هر لحظه دست اندر کار امری است؟ "با توجه به آیه  -1

 به کدام مرتبه ی توحید دارد؟ اشاره "و ال یشرک فی حکمه احدا "آیه  -2

 نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست؟ "ان اهلل ربی و ربکم ........."با توجه به آیه ی  -3

 جهان خلقت حافظ و نگهبان دارد، کدام آیه اشاره به این موضوع دارد؟ -4

 مسک السماوات و االرض ان تزوالالف( الالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر والاللیل سابق النهار  ب( ان اهلل ی

، "خدا هیچ کس را همانند کسی که مهلت داده است مورد امتحان قرار نداده است "کالم امیرالمومنین : -5

 اشاره به کدام سنت الهی است؟
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 نمره 5/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:هر سوال  ب

 را می یابیم و حضورش را درک می کنیم. هرکدام از ما با ............. خویش خدا -6

 فرض خدایان متعدد به فرض خدایان ........................ می انجامد. -7

 جهت زندگی خود را خدا قرار دادن، گام برداشتن در مسیر توحید ................ است. -8

 راههای تقویت اخالص دارد؟تقویت محبت خدا در قلب ، اشاره  به ..........................از  -9

 فرو ریختن دیوار کج یک ................... الهی است. -10

 جلوه گر شدن فرصتها بصورت بالی الهی، اشاره به سنت الهی ...................... است.     -11
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 :کنید مشخص را زیر عبارات بودن نادرست یا درست  ج

 (غ-ص.)است آن در نظم و جهان قانونمندی از غیر چیزی تقدیر -12

 (غ-ص.)ندارد میشود انجام الهی دستورات مطابق که عملی ارزش بر تاثیری معرفت عدم یا و معرفت -13

 (غ-ص) امیال و غرایز برای ساماندهی حیات مادی است. -14

 (غ-ص.)است الهی والیت مجرای و مسیر ایشان که است آن بمعنای خدا ولی پیامبربعنوان معرفی -15
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 8/10/98تاریخ امتحان :                  علوم انسانی رشته :                      دینی دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 :بدهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به د

 کند؟ احاطه خدا حقیقت به تواند نمی ما ذهن چرا -16

 دارد؟ توحید ی مرتبه کدام به اشاره پرورش و تدبیر -17

 کند؟ می تفسیر چگونه را زندگی های دشواری موحد انسان -18

 ندارد؟ انسانها برخی قلبهای در جایی امروزه خدا با انس خلوت چرا -19

 فاعلی؟ یا است فعلی حسن ، رکعت هر در سجده دو و رکوع یک با و رکعت دو در صبح نماز خواندن -20

 دارد؟ اخالص ثمرات کدام به اشاره ، خدا به تقرب و حقیقی محبوب دیدار -21

 دارد؟ اختیار شواهد از کدامیک به اشاره دانستن، مجازات مستحق -22

 قدر؟ یا قضاست این خدا، توسط جهان در نقشه کردن پیاده و اجرا -23

 عرضی؟ یا است طولی علل به اشاره ، داد نسبت عوامل از هریک به بتوان را کار یک اگر -24

 سنت کدام به اشاره گنهکار، وچه نیکوکار چه بندگان، ی همه با خداوند مهربانی و لطف با توام رفتار -25

 است؟ الهی
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 :بدهید کامل پاسخ زیر سواالت به هـ

 نمره 75/0معناست؟ چه به اختیار -26

 نمره 75/0. دهید توضیح را نیاز و راز اخالص تقویت راههای از -27

  نمره1.دهید توضیح را عرضی علل مثال یک ذکر با -28

انسان نمیشود؟ آیا محدود کردن تمایالت مادی و حیوانی انسان در احکام الهی سبب حریص ترشدن  -29

 نمره 5/1.دو دلیل بیاورید

 نمره75/0دارد؟ تفاوتی چه باشد تردید روی از که پرستشی با باشد ایمان روی از که پرستشی -30

 نمره1ندارد؟ توحید با منافاتی ها خواسته اجابت برای الهی اولیای از درخواست چرا -31

  نمره1.معناست؟ چه به ، است هستی نور خداوند -32

 نمره 75/0.دهید توضیح را خاص امداد سنت -33
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