باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته ی  :چهارم دبیرستان

آموزش و پرورش منطقه  3تهران
دبیرستان پسرانه ی غیر دولتی

نام دبیر :آقای صائلی

تاریخ امتحان33/01/3 :
زمان آزمون71:دقیقه

سال تحصیلی 33-34

ردیف

نام درس :دینی 4

بارم

سوال
* ترجمه و پیام آیات (  3نمره )
 -1آیات شریفه ی زیر را ترجمه کنید.
الف (( -یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و هو اهلل الغنی و الحمید ))
ب (( -قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و فردی ثم تتفکروا ))
 -2هریک از عبارات قرآنی زیر به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟
الف (( -قل اهلل خالق کل شیء ))

ب (( -و اهلل ما فی السماوات و مافی االرض ))

* جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید2( .نمره)
 -3مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین  ...............است.
 -4اطاعت از رسول خدا وجانشینان او الزمه ی توحید  ................است.
 -5مهم ترین شعار اسالم که موجب فالح و رستگاری است،عبارت  ...............است.
 -6اخالص در بندگی معنای دیگری از توحید  ...............است.
* درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید (  2نمره )
 -7در جهان هستی هیچ پدیده ای را نمی توان یافت که به خود متکی باشد.
 -8عملی را که انسان به شکلی که خدا دستور داده انجام می دهد دارای حسن فاعلی است.
 -9خواست و اراده ی انسان در عرض خواست و اراده ی خداوند می باشد.
 -11هر چه انسان در کسب کماالت پیش رود،نیازمندی او به خدا کم تر می شود.
* پاسخ کوتاه دهید ( 2نمره)
 -11رابطه ی وجود ما با وجود خداوند مانند چیست؟
 -12چرا خداوند مالک جهان است؟
 -31اولین ثمره اخالص انسان چیست؟
 -14قرآن کریم کریم غالبأ چه چیزی را قرین با ایمان معرفی نموده است؟
* ارتباط هر ستون با ستون مقابل را مشخص کنید2(.نمره)
 -15تنها مدیر جهان خداست

الف)تقویت روحییه ی حق پذیری

 -16اولین ثمره ی اخالص

ب)توحید در ربوبیت

 -17اولین قدم برای اخالص در بندگی

ج)عدم نفوذ شیطان

 -18باالترین میوه درخت اخالص

د)دیدار محبوب حقیقی

* تعریف2(.نمره)
 -19اخالص در بندگی

*پاسخ کامل دهید7(.نمره)
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 -21شرک در ربوبیت

 -21یک موجود چگونه برای موجود بودن نیازمند دیگری نمی باشد؟( چه زمان یک پدیده از پدیده بودن خارج می
شود؟)
 -22توحید در خالقیت را توضیح دهید1
 -23ریشه ی شرک و بت پرستی جدید را توضیح دهید
 -24چرا اطاعت از پیامبر و جانشینان وی ال زمه ی توحید عملی است؟
 -25حسن فعلی و حسن فاعلی را با ذکر مثال توضیح دهید
 -26معرفت به خداوند چه زمانی میوه خود را می دهد؟
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باسمه تعالی

کلید

آموزش و پرورش منطقه  3تهران

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته:
سواالت

دبیرستان پسرانه ی غیر دولتی

نام درس  :دین و زندگی

نام درس :دین و زندگی

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی39-33

ردیف

تاریخ امتحان33/6/3 :

نام دبیر  :صایلی

بارم

کلید سوال

* ترجمه و پیام آیات
-1
الف) ای مردم شما به خداوند نیازمند هستید و خداوند بی نیاز و شایسته ی ستایش است
ب) بگو من به شما فقط یک پند و اندرز می دهم که برای خدا به پا خیزید  ،یکی یکی و دوتا دوتا سپس بیندیشید
)2

ب) توحید در مالکیت

الف) توحید در خالقیت

* جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 )3توحید

 )5ال اله اال اهلل

 )4عملی

 )6عملی

* درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید ( 1نمره )
 )8غ

 )7ص

 )11غ

 )9غ

* پاسخ کوتاه دهید
 )12چون خالق آن است

 )11پرتوهای نور با منبع نور

 )14عمل صالح

 )13عدم نفوذ شیطان
* ارتباط هر ستون با ستون مقابل را مشخص کنید.
)15ب

)16ج

)17الف

 )18د

* تعریف.
 ) 19یعنی اینکه تمام جهت گیری های زندگی انسان سمت و سویی الهی پیدا کند و همه کارها فقط برای رضای او و تقرب به او انجام بپذیرد و
هویای نفس و شیطان در آن ها راه نداشته باشد.
 ) 21خداوند رب العالمین است یعنی صاحب اختیاری است که تدبیر همه امور به دست اوست .خداوند که تنها خالق جهان است به طور طبیعی تدبیر
و پرورش همه مخلوقات را نیز در اختیار دارد .اوست که جهان را اداره می کند و به سوی آن مقصدی که برایش معین فرمود ه ،هدایت می
نماید و به پیش می برد

*پاسخ کامل دهید.
 )21یک موجود زمانی برای موجود شدن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش همواره مساوی با موجود بودن او باشدو نیستی در
او راه نداشته باشد.
 )22او تنها مبدأ و خالق جهان است  .موجودات همه از او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد .به عبارت دیگر جهان از اصل
های متعدد پدید نیامده است.
 )23این است که برخی از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند  ،دین و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و تمایالت
دنیایی و نفسانی خود را اصل قرار می دهند
 )24زیرا حکم و فرمان الهی از طریق ایشان به ما می رسد و بدون تبعیت و اطاعت از ایشان اطاعت از خداوند ممکن نیست

 ) 25در انجام هر عمل هم باید نیت درونی الهی باشد هم باید مطابق با شکلی که خدا فرمان داده است انجام شود .شرط اول را

((

حسن فاعلی )) و شرط دوم را ( ( حسن فعلی )) می نامند.مثال کسی که نماز می خواند هم باید نماز را برای تقرب الهی و رضای او انجام
دهد و هم آن را مطابق با دستور خداوند به جا آورد.
 )26زمانی که از مرحله شناخت ذهنی به مرحله ایمان قلبی برسد و در قلب تثبیت شود
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