


   اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران  

قدسمدیریت آموزش وپرورش شهرستان   

        دین و زندگی نام درس:                    :  شرفینام دبیر      انسانی رشته :       دوازدهمپایه:        نام ونام خانوادگی:                    

  1صفحه :        2تعداد صفحه              صبح 8ساعت شروع :              دقیقه           80مدت امتحان:           22/12/97 تاریخ امتحان 

 ردیف سواالت نمره
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( باتوجه به آیات شریفه ی زیر به سواالت داده شده پاسخ دهید.   الف  

 ترجمه کنید. 

(46بِواحَدٍة اَن تَقُوموا لِِل َِمثنی َوفُرادی")سوره سبا /"قُل اِنَّما اَِعُظُکم   

.....................................................................................................................................  

 

چراخداوندهمواره دست اندر کارامری است؟توجه به آیه شریفه ی" ُکلَّ یوٍم ُهو فی شأن "بگویید  با  

.....................................................................................................................................  

 

ُء ِمن ِعباِده َوالعاقِبَةُ ِللُمتَقین " عاقبت نیک یُوِرثُها َمن یَشابراساس آیه شریفه "اِستَعینوا بِاهلل َِواصبِروا اِن َّاالرَض لِِل 

.........................................................................................................وپیروزی ازآن چه کسانی است؟  
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کنید . ب( درستی یا نادرستی گزاره های زیررا با ) صحیح / غلط ( مشخص 2  

(          ) تقدیر الهی شامل همه ی ویژگی ها ،کیفیت هاوکلیه ی روابط میان موجودات است .  

(           ) راه حق می گذارند توفبق الهی نامیده می شود .بت به آنان که با نیت پاک قدم درنسامدادعام خدای متعال،  

ادامه داشت استعمار نو می گویند.)             ( به دوران غارت علنی ثروت ملتها که تا اواخر قرن بیستم  

گذرازعصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحول بنیادین در شیوه زندگی فردی و اجتماعی 

         مردم بود.)             (
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 ج( جمالت زیررا با کلمات مناسب تکمیل کنید . 2

............................. می گویند .  ا شکلی که خداوند فرمان داده استمطابق ببه انجام هر عمل   

 قرآن کریم رمز سعادت ورستگاری انسان ها را .......................... می داند. 

 پشتوانه محکم دوری از گناه ............................  است.

   سب منطقی و ....................... برقرار باشد.میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تنا
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  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .د (  3

چیست؟سمت گناهلن کبیره  رفتن به رایانسان بزمینه ساز  

می کند؟گناهان را به حسنات تبدیل باچه شرایطی توبه   

 مهم ترین راه اصالح و معالجه جامعه ازبیماری ها چیست؟

آثارمنفی حوزه علم دو مورد را نام ببرید. از  

  را نام ببرید. کشوردر مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادی و فاصله طبقاتی دومورد از

 مشارکت مردم اروپا درتشکیل حکومت چه نتایج مثبتی به همراه داشت؟
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کشف ارتباطهـ (   

) یک مورد درسمت چپ اضافی است(دارد . رتباطاموارد سمت چپ کدامیک از با سمت راست هریک از جمالت   

حق خواهی و باطل ستیزی  -1                                   امکان رشد برای همه انسانها                (  الف  

عدالت محوری -2               دعوت به تفکروتدبروتعقل                                          ب (   

        والیت مداری  -3                                                 ایجاد تحول در روابط بین ملت هاج ( 

    خرد ورزی وعقل گرایی  -4                                                                                                 
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