
 

 جمهوری اسالمی ایران
 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 تهران 4اداره اموزش و پرورش منطقه 
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 ردیف

 
 بارم )پاسخ نامه دارد ( سواالت

  ث :آیات قرآن و حدی الف( 

 1 را ترجمه كنيد  "  فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "آیه ی شریفه ی 1

روش  " إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُادْعُ  "بر اساس آیه ی  2

 های صحيح تبليغ و دعوت مردم به آموزه های دیني چيست ؟ نام ببرید .

5/1 

چرا انسان را از  "  تِ اللّه ِتَفَكَّروا في كُلِّ شَيءٍ ، وَ ال تَفَكَّروا في ذا "پيامبر اكرم )ص ( در حدیث  3

 تفكر در چيستي خدا منع كرده است ؟

55/0 

 است ؟  شرکو  وحيدتهر یك از عبارت های قرآني زیر بيانگر كدام یك از مراتب   4

 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ب(                               إِنَّ اللَّهَ  رَبِّي وَرَبُّكُمْالف ( 

 أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُد(                         قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَج( 
 

2 

  ب( درستی یا نادرستی گزاره ها )ص / غ( :  

حكومت هایي مانند بني اميه و بني عباس موقعيت با توسعه ی سرزمين های اسالمي و شكل گيری  5

 اروپا و سایر مناطق جهان آن روز بود.از موقعيت زن دره در تمدن اسالمي بسيار پایين تر زن و خانواد

25/0 

بر اساس بيان قرآن كریم یكي از ویژگي های نمازگزاران در نظر گرفتن حق معيني از مال خود برای  6

 فقيران و محرومان است .

25/0 

از مهمترین مصداق های قاعده ی نفي سبيل مانع شدن سلطه ی رسانه ای و ارتباطي بيگانگان بر  7

 كشور است .

25/0 

گسترش مسيحيت در اروپا و آغاز حاكميت كليسا بر زندگي سياسي و اجتماعي تمدن سوم اروپا ، با  8

 مردم شروع شد .

25/0 

  ( اصطالحاتج 

  اصطالحات زیر را تعریف كنيد . 9

 55/0 الف ( اخالص در بندگي 

 55/0 ب( تسویف 

  ادامه سواالت در صفحه دوم 

 محل مهریا امضاء مدیر

 سئوال

 

 صبح 8ساعت امتحان:    ش صندلی)ش داوطلب(:                                                                 نوبت امتحانی:   شبه نهایی                 
 دقیقه 57وقت امتحان: .                       ادبیات و انسانی رشته::                 نام و نام خانوادگی:                                                        

 42/1/88تاریخ امتحان:                                                   3دین و زندگی سئوال امتحان درس: 

 نام واحد آموزشی :                                                                                                 

پایه تحصیلی:   دوازدهم                                                                                                                                            85 -88سال تحصیلی: 

 برگ  4صفحه در  3تعداد برگ سئوال: 



 

 بارم صفحه دوم ردیف

  ( جمالت کامل کردنی د 

اظهار ندامت ظاهری در حال باشد موجب جلب رحمت خداوند مي شود و  .....تكرار توبه اگر ........... 11

 مي كند . تكرار گناه پذیرفته نيست و استغفار را ..................

5/0 

 25/0 ميان بعد فردی و اجتماعي توحيد ................ وچود دارد . 11

 25/0 به عواملي كه به صورت یك مجموعه همكاری دارند تا یك پدیده را به وجود آورند ............ مي گویند  12

َ  "با توجه به آیه ی  13 ِر ِمنأُکم یا أَیُّهَا الَّذیَن آَمنُوا أَطیُعوا ّللاَّ َمأ ُسوَل َو أُولِی اْلأ " معیار ........... یکی  َو أَطیُعوا الرَّ

 است . والیت الهیاز دالیل تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش 

 

 ه( پاسخ کوتاه

25/0 

 1 مورد از آثار گناه را بنویسید دو  14

 5/0 یكي از ویژگي های فرهنگ علمي دوره ی اسالمي چه بود ؟  15

 5/0 مهمترین عامل برای حضور كار آمد در ميان افكار عمومي جهان چيست ؟ 16

 یكي از اهداف رسالت پيامبر و از مهمترین معيارهای تمدن اسالمي چيست ؟ 17

 و( ارتباط

25/0 

 هر یك از جمالت سمت راست با كدام یك از سنت های الهي ذكر شده در سمت چپ ارتباط دارد  18

 )یك مورد در سمت چپ اضافه است (

 ( سنت امداد الهي 1الف( برخورداری از حمایت خداوند با تالش در راه او             

 ( سنت سبقت رحمت بر غضب2ب( افزایش عمر انسان با صدقه دادن و صله ی رحم             

 ( سنت توفيق الهي 3ج( خداوند پاداش كار نيك را چند برابر و كيفر كار              

 ( سنت تاثير اعمال در زندگي انسان4بد را به اندازه ی خودش مي دهد                                   

 

55/0 

  ز( احکام  

 ( مستحب/ جایز  احكام هر یك از موارد زیر را بنویسيد ) واجب  / واجب كفایي/ 19

 الف( نخریدن كاالی خارجي كه سبب وابستگي كشور مي شود .

 ب( شركت در جشن های ملي و مذهبي برای تبليغ دین 

 ( فراهم كردن امكانات ورزشي برای دور شدن جامعه از فساد و بي بند و باریج

55/0 

  ح( انتخاب گزینه ی صحیح  

 ................. است .اعتقاد به قضا و قدر الهي به معنای  21

 الف( نفي اختيار انسان                                     ب( نفي تاثير عوامل طبيعي 

 ج( مقدر و جبری بودن امور                               د( تایيد تاثير عوامل طبيعي

25/0 

   

  سواالت در صفحه سومادامه  



 

 بارم صفحه سوم ردیف

 قرآن برای جلوگيری از تزلزل موقعيت خانواده و حفظ سالمت جسمي و روحي انسان چيست؟ستور د 21

ِر َوالأَمیأِسِر قُلأ فِیِهَما إِثأٌم َكبِیرٌ  الف( أَلُونََك َعِن الأَخمأ َواٍن َخیأرٌ  ب(   یَسأ ِ َوِرضأ  أَفََمنأ أَسََّس بُنأیَانَهُ َعلَى تَقأَوى ِمَن ّللاَّ

نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِیاًل َواَل تَقأَربُوا ا ج( ُكنُوا إَِلیأهَا د(          لزِّ َواًجا لِتَسأ  َوِمنأ آیَاِتِه أَنأ َخلََق لَُكمأ ِمنأ أَنأفُِسُكمأ أَزأ

 

25/0 

 هور پدیده ی استعمار ، معلول ........... و از پيامد های نادرست تمدن جدید در حوزه ی ........... بود ظ 22

الف( شكل گيری نظام های سياسي جدید بر پایه ی قدرت سرمایه داران و نفع طلبي فزاینده ی آنان 

 علم  _

به منابع طبيعي و روحيه ی توسعه ب( توليد انبوه كاالو نياز به بازار های كشورهای دیگر ، احتياج 

 عدل  _طلبي 

ج( شكل گيری نظام های سياسي جدید بر پایه ی قدرت سرمایه داران و نفع طلبي فزاینده ی آنان 

 عدل  _

د( توليد انبوه كاالو نياز به بازار های كشورهای دیگر ، احتياج به منابع طبيعي و روحيه ی توسعه 

 علم _طلبي 

25/0 

  ط( سواالت تشریحی  

 1 نظور از اینكه ميگویيم اختيار انسان یك تقدیر الهي است چيست ؟ شرح دهيد .م 23

 1 يامد كوتاهي مردم در انجام وظيفه ی امر به معروف و نهي از منكر و اصالح جامعه چيست ؟ پ 24

كردن  قدر منع كردن و حرام ا توجه به بيان قرآن كریم ، به كساني كه مي گویند چرا در اسالم اینب 25

 ؟ رایج است چه پاسخي مي دهيد

5/1 

كستن سد جاهليت و خرافه گرایي توسط پيامبر بيانگر كدام یك از معيارهای تمدن اسالمي است ؟ ش 26

 توضيح دهيد .

5/1 

 5/1 چه نتيجه ای در بر داشت ؟مصرف گرایي در تمدن جدید چه بود ودی ترین آسيب تنوع طلبي و ج 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 در پناه حق موفق و سربلند باشید "                                          جمع نمره "                                            

 




