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 باسمه تعالی نام خانوادگی: نام و

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس

 1400/  10  /        : تاریخ امتحان 

 دوازدهم تجربی ریاضیپایه و رشته: دقیقه  60مدت پاسخگویی:      

 2تعداد صفحات: 4فرزانگان  :  دبیرستان

 7تعداد سؤاالت: خانم عباس زادهطراح سؤال:

 ..........................:به حروف .......................:نمره به عدد 3دین و زندگی:درس تاریخ تصحیح:   /        /

 نوبت دی ماه اتامتحان

 بارم سؤاالت

 

5/.  

5/.  

5/.  

سواالت مربوط به آيات و احاديث-1  

 مراتب توحيد را درهريک از آيات مشخص کنيد.

لهم من دونه ولي و ال يشرک في حکمه احدا: ب:ما                            الف:اهلل خالق کل شيئ:         

نيکوکاري زندگي دراز دارند از کساني :حديث شريف امام صادق در بر دارنده کدام سنت است؟) کساني که به سبب ج

 که به عمر اصلي زندگي مي کنند بيشترند (

 

 1 جمالت صحيح و غلط را مشخص کنيد.-2   

 الف:هر پديده نياز به پديد آورنده دارد.

دفاع از حقوق شخص مسلمان بر ديگر مسلمانان با گفتن اهلل اکبر واجب مي شود .                                           ب:  

 ج:خداوند پاداش کار نيک را چند برابر و کيفر کار بد را به اندازه ي خودش مي دهد .                                    

ر انسان ناسازگار است.د:قضا و قدر الهي با اختيا  
 

 

25/1  

جاهاي خالي را کامل کنيد-3  

 الف:اعتقاد به اينکه در کنار خدا ديگراني نيز هستند که سرپرستي جهان را به عهده دارد شرک..................است.

و  استدراج نتيجه ي............انسان هاست. ءب:قرار گرفتن در دايره ي سنت امال  

...........خود را از خدا مي گيرند.ج:تمام موجودات   

..الهي وابسته اند.........................د:مخلوقات جهان از آن جهت که به حکم و اراده ي الهي ايجاد مي شوند به....  

 ه:.........ريشه ي درخت اخالص و بندگي را مي سوزاند.

5/. اصطالح زير را تعريف کنيد-4   

 حسن فاعلي:

75/. رابطهکشف -5   

 هريک ازموارد سمت راست باکدام يک ازموارد سمت چپ ارتباط دارد؟)يک مورد درسمت چپ اضافي است( 

(تفکر و تصميم1الف(هيچ گوئي سنگ را فردابيا                                                   

(راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او2  ب(  اين که فردا اين کنم يا آن کنم                                        

(مسئوليت پذيري3ج(  آفرينش همه تنبيه خداوند دل است                                     

(افزايش معرفت نسبت به خدا4                                                                                                  

5/0 پاسخ کوتاه دهيد:-6   

 چرا رسول خدا )ص(مي فرمايد:در همه چيز تفکر کنيد ولي در ذات خدا تفکر نکنيد؟

5/0  تقدير الهي شامل چه چيزهايي مي شود؟ 

 

5/0  عقيده به توانايي پيامبر واولياي دين در برآوردن حاجات انسان چه زماني موجب شرک است؟ 

 

5/0 نتايجي را در بردارد؟شناخت قوانين جهان خلقت چه    
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5/0  ثمره درک نيازمندي به خداي بي نياز چيست؟ 

 

5/0  نياز انسان به خدا شامل چه چيزهايي مي شود؟ 

 

5/0  يکي از جلوه هاي توفيق الهي رابنويسيد. 

 

پاسخ کامل دهيد.-7 1  

 هرعملي از چند جزء تشکيل شده؟توضيح دهيد.

 

 

مسجد با بنا وجهان با خدا وجود دارد؟ توضيح دهيد چه تفاوتي بين رابطه 1  

 

 

 چهار مورد از موارد سبقت رحمت خدا بر غضب او را بنويسيد. 1

 

 

 رابطه ي دو سويه ميان توحيد فردي و اجتماعي را توضيح دهيد. 1

 

 

 آيا توانايي شفا بخشي رسول خدا)ص( به اذن خدا به زمان حيات ايشان در دنيا اختصاص دارد؟چرا؟ 1

 

 

 در چه صورت يک نظام اجتماعي توحيدي است؟ 1

 

 

5/1  رابطه اختيار انسان با اراده خدا را شرح دهيد. 
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