
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 21دین و زندگی  ت طبقه بندی شده آزمون های نهاییسواال

 

 

 ردیف درس اول 

 الف : حدیث و قرآن آیات در تدبر

 2 ؟ « نکنید تفکر خداوند ذات در ولی کنید تفکر چیز همه در » فرماید می آله و علیه اهلل صلی خدا رسول چرا

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

 1  شود.رابطه خدا با انسان مانند رابطه مسجد با سازنده آن است که قطع نمی

 ج :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 3 چیست؟  نیاز بی خدای به نیازمندی درك ثمره 

 د :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به

 4    .نمایید استدالل نتیجه یک و مقدمه دو با را پیدایش در خدا به جهان نیازمندی

 5  علت ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند را بنویسید.



 

 ردیف درس دوم 

 الف : حدیث و قرآن آیات در تدبر  

 :نمایید مشخص یک هر در را توحید مراتب زیر آیات به توجه با

 شَیْءٍ کُلِّ خَالِقُ للَّهُٱ -2

 مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا یُشْرِكُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً -1

2 

 1  )خدا آفریننده هر چیزی است.( به کدام مرتبه توحید اشاره می کند؟ «شَیْءٍ... کُلِّ خالِقُ هُاَللّ »آیه شریفه 

 ب :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به

 عین چه زمانی و شرك موجب زمانی چه انسان حاجات برآوردن در السالم علیهم دین اولیاء و آله و علیه اهلل پیامبرصلی توانایی بر عقیده

   ست؟ ا توحید

3 

  

 ردیف 

 الف : حدیث و قرآن آیات در تدبر  

 2  است؟ کدام زندگی درست راه «مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ هَـذَا عْبُدُوهُٱفَـ وَرَبُّکُمْ رَبِّی للَّهَٱإِنَّ  »  شریفۀ آیۀ به توجه با

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

 گرفتار دهد خداوند ترجیح های فرمان به را اوامرش و دهد قرار خود معبود را او و سپرده  )درون بت(  نفس هوای به دل کسی اگر

  .است شده عملی شرك

1 

 ج :کنید تکمیل مناسب کلمات با را زیر های عبارت

 3  .است ........................... و ........................ بعد دو دارای عملی توحید

 4  کند.جامعه توحیدی با ظالمان مبارزه کرده و بنا به فرمان خدا از .............. حمایت می

 د :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 5  است؟ توحیدی اجتماعی، نظام یک صورت چه در

  

 ردیف درس چهارم 

 الف : حدیث و قرآن آیات در تدبر  

 2  های تقویت اخالص است؟بیانگر کدام یک از راه« تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است.»این کالم امام علی )ع(: 

 ب :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 1  کند؟انجام عملی با نیت الهی، به کدام حُسن اخالقی اشاره می

 ج :دهید تشخیص را صحیح گزینه زیر عبارات رد

 اخالص  درخت های میوه از«  کنند جانت همه تا کن رها /  تن   کنند سلطانت که تا کن بندگی» بیت  

 ناشدنی وصف های پاداش دریافت -1 شیطان       های وسوسه برابر در ناپذیری نفوذ -2  

3 

 د :ارتباط کشف

      است( اضافی مورد یک چپ سمت ) در دارد؟ ارتباط چپ سمت موارد از یک کدام با راست سمت موارد از یک هر

 خدا به نسبت معرفت افزایش -2 اخالص            درخت های میوه از -الف

 ناشدنی وصف پاداش دریافت -1 اخالص            تقویت در روزه تاثیر -ب

4 



 واجبات انجام برای تالش و گناه از دوری -3 لهی       ا های نشانه و آیات در تفکر -ج

 او از خواستن کمک و خداوند با نیاز و راز -4                                                       

 ه :کنید تعریف را زیر اصطالحات

 5   فاعلی حسن

  :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به

 6  های درخت اخالص است، شرح دهید.ت را که یکی از میوهدستیابی به حکم

  

 ردیف درس پنجم 

  :کنید تکمیل مناسب کلمات با را زیر های عبارت

 2    .اند وابسته الهی ...................... به شوند می ایجاد الهی اراده و حکم به که جهت آن از جهان، مخلوقات

  :دهید تشخیص را صحیح گزینه زیر عبارات در

    : اختیار وجود شواهد از«  صنم ای است اختیار دلیل خود کنم    /   آن یا کنم این فردا که این» بیت 

 تصمیم و تفکر -1 پذیری           مسئولیت -2

1 

  یاراخت وجود شواهد از« کنیم می جبران را آن ، ایم رسانده زیان کسی به اگر» عبارت 

 تصمیم و تفکر  -1            پذیری مسئولیت -2

3 

  :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به

 4  پذیری شاهدی بر وجود اختیار در انسان است؟توضیح دهید چگونه مسئولیت

  

 ردیف درس ششم 

  : حدیث و قرآن آیات در تدبر

 اصلی عمر که به کسانی از دارند دراز زندگی نیکوکاری سبب به که کسانی» .... فرماید :  می که السالم علیه صادق امام شریف حدیث

  باشد؟ می الهی سنت کدام دربردارنده« بیشترند  ، کنند می زندگی

2 

  :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 1  شود؟کدام سنت الهی موجب به ظهور رساندن استعداهای آدمی می

  :ارتباط کشف

 است(  اضافی مورد یک چپ سمت دارد؟  )در ارتباط چپ سمت موارد از یک کدام با راست سمت موارد از یک هر

 ابتالء -2       مجاهد                   و تالشگر انسان از خداوند حمایت -الف

 الهی( )توفیق خاص امداد-1               ها انسان شخصیت و هویت شدن شناخته و ساخته -ب

 استدراج -3    گناه      در شدگان غرق و معاندان زندگی بر حاکم سنت -ج

 امالء -4                                                                                                   

3 

  :کنید تعریف را زیر اصطالحات

 4    ( الهی توفیق ) خاص مدادا

 5              پیرایش  )تخلیه (  

  :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به

 6  سنت امداد عام الهی را تعریف کنید.

  



 

 درس هشتم ردیف

 : حدیث و قرآن آیات در تدبر 

   چیست؟  پرتگاه لبه بر زندگی بنای از مقصود«  هَارٍ جُرُفٍ شَفَا أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى »قرآنی عبارت به توجه با 2

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

  .کند می تأمین را ابدی و اخروی بختی نیک و سعادت فقط اسالم دین قوانین و احکام 1

  .است برقرار هماهنگی و ارتباط (احکام) دین نبایدهای و بایدها و آخرت در الهی های نعمت میان 3

  آورد.مار یک کار بیهوده است که میان برنده و بازنده دشمنی به وجود میق 4

 :کنید تکمیل مناسب کلمات با را زیر های عبارت 

    .شود می نامیده دستور و حکم آن ..................... که دارد را خود خاص دالیل هردستورخداوند، دین، احکام در 5

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به 

 بنویسید؟  را قمار های آسیب از مورد دو 6

 احکام 

   است(  اضافی مورد یک ) مستحب – حرام – کفایی واجب – جایز – واجب : بنویسید را زیر موارد از یک هر حکم 7

 صهیونیستی رژیم نفع به تجارت نوع هر 1-

 ردیف درس هفتم 

  : حدیث و قرآن آیات در تدبر  

 2       چیست؟ ، باشد واقعی اگر توبه، تکرار نتیجۀ«  لْمُتَطَهِّرِینَٱ وَیُحِبُّ لتَّوَّابِینَٱ یُحِبُّ للَّهَٱإِنَّ » آیۀ شریفۀ  به توجه با

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

 1  .هاست خصلت و ها خوی تثبیت و انعطاف شدن کم دوره جوانی دوره

 3  نع درونی ایستادگی کند.تواند در برابر مواانسان مانند موجودات دیگر می

  :کنید تکمیل مناسب کلمات با را زیر های عبارت

 4    .کند می تبدیل حسنات به را گناهان باشد همراه ............... و ................ با توبه اگر

 5  نکرده است. بگوید، اما در قلبش ............ نباشد، توبه« أستفر اهلل»اگر کسی با زبان 

  :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 6    شود؟ می خاصیت بی استغفار صورت چه در

 7 بکند؟ باید چه ندارد، دسترسی آنان به جبران برای و است کرده ضایع را مردم معنوی یا مادی حقوق کسی اگر

 9   معناست؟  چه به خدا بندگان مورد در توبه

 8  ای که گرفتار رباخواری شده است، چیست؟ترین راه اصالح جامعهمهم

  :کنید تعریف را زیر اصطالحات

 21 اجتماعی  توبه

  :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به

 22   دهید  شرح الهی را حقوق توبه جبران تکمیلی مراحل از

 21  دهید توضیح را«  کن توبه بعد و کن گناه »وعده ، توبه از انسان کردن دور برای شیطان های حیله از

 23  منظور از تسویف چیست و چرا شیطان از این حیله برای گمراهی جوانان استفاده می کند؟



 داخلی تولید افزایش و نعتیص ، علمی پیشرفت برای تالش 2-

 ورزشکاران به افراد و نهادها ، سازمانها توسط جایزه دادن 3-

 ویژه در شرایط دینی تربیت و اسالمی فرهنگ اعتالی سبب به اجتماعی و تلویزیونی،تاریخی و سینمایی های فیلم تولید 4-

 است اضافی مورد یک )مستحب – حرام – کفایی واجب – جایز – واجب : بنویسید را زیر موارد از یک هر حکم 9

 رحم صله تقویت جهت شادی مجالس در شرکت -الف

 انرژی و پوشاك موادغذایی، بنزین، آب، درمصرف اسراف -ب

 داخلی و بومی ارتباطی های پایگاه برای اسالمی دولت توسط الزم های زیرساخت کردن فراهم -ج

 فرهنگى تهاجم با مبارزه و اسالمى معارف و فرهنگ گسترش ورمنظ به هنرى آثار انواع توزیع -د

  حرام ؛ یک مورد اضافی است( -مکروه  -مستحب  -حکم هر یک از موارد زیر را مشخص کنید. )واجب 8

 الف( بهره بردن از وسایل ارتباطی داخلی

 ب( شرکت در مجالس شادی به منظور تبلیغ دین

 های معمولیا و ورزشهبندی کردن در بازیج( شرط

 :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به 

  مسئولین کشور برای تحقق چه اهدافی باید اقتصاد را مدیریت کنند؟ 21

  

 

 درس نهم ردیف

 : حدیث و قرآن آیات در تدبر   

  اشاره دارد؟ اسالمی تمدن معیار کدام به « مِنکُمْ لْأَمْرِٱ وَأُوْلِی لرَّسُولَٱ وَأَطِیعُواْ للَّهَٱ أَطِیعُواْ ءَامَنُواْ لَّذِینَٱیَا أَیُّهَا  »شریفۀ  آیۀ 2

 اساسی اصل دو کدامبه «  یَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ صَالِحاً وَعَمِلَ لْئَاخِرِٱ لْیَوْمِٱوَ للَّهِٱمَنْ ءَامَنَ بِـ »شریفۀ  آیۀ 1

  دارد؟ اشاره ، آیند می حساب به نیز اسالمی تمدن معیار دو که اعتقادی

  ذکر شده است، نام ببرید. «...صالِحاً عَمِلَ وَ اَلْآخِرِ اَلْیَوْمِ وَ هِمَنْ آمَنَ بِاللّ»دو معیار تمدن اسالمی را که در آیه شریفه  3

 کنید: مشخص ( غ / ص ) با را زیر های ارهگز نادرستی یا درستی 

  .بود خاص قشری یا طبقه به علم تحصیل نبودن منحصر اسالمی، دوره علمی فرهنگ های ویژگی از 4

 .بود محدود، گروهی انحصار در زمین های ثروت و ها نعمت ، آله و علیه اهلل صلی پیامبر محور عدالت درجامعه 5

  های خود برخوردار بود.عصر جاهیت از حق مالیکت بر اموال و دارایی زن در 6

 :کنید تکمیل مناسب کلمات با را زیر های عبارت 

 زن و خانواده جایگاه در عظیم انقالبی خویش  .............. و  ............... با اسالمی، تمدن دوره در آله و علیه اهلل صلی خدا رسول 7

  .ردآو پدید

 و .......... و ....... تعقل از اندك بسیار هایی نشانه که کرد آغاز جاهلی ای جامعه در را خود دعوت آله و علیه اهلل صلی خدا رسول 9

  .داشت  

 اولین آیاتی که بر رسول خدا)ص( نازل شد و آغازگر رسالت وی بود، درباره ...... بود. 8

 :دهید کوتاه پاسخ زیر التسؤا به 

  بود؟ تحولی و تغییر چه نیازمند اسالم عصر به جاهلیت عصر از گذر 21

 :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به 



 گردید؟ علم مشتاق روز آن جوامع ترین جاهل از یکی چگونه اسالم، ظهور با 22

 .بنویسید را اسالمی تمدن در خانواده و زن موقعیت 21

  های جامعه عدالت محور پیامبر)ص( را بنویسید؟ویژگی 23

 

 درس دهم ردیف

 : حدیث و قرآن آیات در تدبر  

؟  بنویسید را دعوت روش صحیح دو «سَنُأَحْ هِیَ لَّتِیٱبِـ وَجَادِلْهُم لْحَسَنَۀِٱ لْمَوْعِظَۀِٱوَ لْحِکْمَۀِٱبِـ رَبِّکَ سَبِیلِ إِلِى دْعُٱ» قرآنی  عبارت اساس بر 2

 

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

 .شود می بیگانگان تسلط مانع و کند می تقویت را ملت یک استقالل های پایه علمی، پیشرفت 1

 .بود خواهد بیشتر ما تأثیرپذیری قدرت باشد، بیشتر پاارو جدید تمدن از مسلمانان ما هوشیاری و آگاهی قدر هر 3

 :کنید تکمیل مناسب کلمات با را زیر های عبارت 

  .است ...................... و  ................... ، زدگی مصرف علم؛ حوزه در جدید تمدن منفی پیامدهای و آثار از 4

  .کشوراست یک نظام حکومتى  ............ و  ............... جهان، عمومى افکار میان در کارآمد حضور برای عامل ترین مهم 5

  گردد.تحکیم بنیان خانواده سبب رشد................. و کاهش فساد و جرم در جامعه می 6

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به 

    .بنویسید ار جدید تمدن پیدایش های زمینه 7

  .بنویسید را قسط و عدل حوزه در جدید تمدن مثبت ثارآ 9

  .بنویسید را است کرده وارد خانواده حوزه در انسان به مادی نگاه با جدید تمدن که هایی آسیب از مورد دو 8

  بوده است؟العمل در برابر چه چیزی توجه به ساختار حکومت در اروپا عکس 21

 :ارتباط کشف 

 ارتباط دارد:ب با کدام یک از پیامدهای تمدن جدید در قسمت الف هر یک از عبارات قسمت  22

 «ب» «الف»

 الف( تصرف منابع طبیعی و معدنی کشورها

 ها با ساخت سدهای بزرگب( مهار کردن آب

 ج( سودآوری تجارت فحشا بیش از مواد مخدر

 ری از زنان( استفاده ابزا2

 ( افزایش فاصله فقیر و غنی1

 ( ظهور ظلم فراگیر و استعمار3

 مندی از طبیعت( توانایی بهره4
 

 :دهید کامل پاسخ زیر های پرسش به 

  .دهید شرح جهان را در غنی و فقیر های انسان میان فاصله افزایش ، قسط و عدل حوزه جدید در تمدن منفی پیامدهای و آثار از 21

  

  دهید شرح را« تسلیحات در محصور و شده نظامی جهان» قسط  و عدل حوزه در جدید تمدن منفی آثار از 23

  

 


