
                                                                                    بسمه تعالی                                                                          

                       بارم                              پایه دوازدهم  تجربی وریاضی  3 دین وزندگی ( 1396تا 1391 )خرداد ماهنمونه سواالت نهایی 

  واحادیث سواالت پاسخ دهید:باتوجه به آیات -الف

 5/0 (95-1در حدیث )ال تفکروافی ذات اهلل ( چرا انسان از تفکر درچیستی خداوند منع شده است ؟)درس-1

 1 (94-4)درس م فردی چیست ؟مقصود از قیام جمعی وقیاا هلل مثنی وفرادی(ه )قل انما اعظکم بواحده ان تقوموآیه شریفبنابر-2

حدیث شریف امام رضا)ع( ) کسی که از گناه استغفار کند ودر عین حال ، انجامش دهد ، مانند کسی است که پروردگارش را -3

 (94-7)درس (92-7مسخره کرده است( بیانگر کدام یک از مراحل توبه است ؟)درس 

5/0 

یعلمون انما یتذکر اولوااللباب( به کدام معیار تمدن اسالمی اشاره دارد عبارت شریفه )قل هل یستوی الذین یعلمون والذین ال -4

 (96-94-91-9درس )؟

5/0 

 آیه شریفه زیر به کدام از معیار های جامعه وتمدن اسالمی اشاره دارد ؟-5

 (92- 9ء علی الکفار رحماء بینهم ()درس من ء امن باهلل والذین معه اشدا)

5/0 

 5/0 (93-9بیانگر کدام معیار تمدن اسالمی است؟)درس (د وزن واجب استمرهرطلب علم برد:)ص( که می فرماین حدیث پیامبر)ای-6

 5/0 (95-9ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و....( بیانگر کدام معیار تمدن اسالمی است ؟)درس آیه شریفه )-7

  غ( مشخص کنید :/ های زیر را با )ص درستی ونادرستی گزاره -ب

 5/0 (94-1شناخت صفات وویژگی های خداوند ، از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودی امکان پذیر است.) ()درس -8

 5/0 (95-3.) ()درس دید آن است که برخی از افراد، خداوند را قبول نداشته وتمایالت دنیوی را اصل قرار داده اند ریشه شرک ج-9

 5/0 (92-5اعتقاد به قضا وقدر مانع تحرک وعمل انسان است )  ( )درس -10

 5/0 (93-7یکی از ویژگی های دوران جوانی ، کم شدن انعطاف وتثبیت خوی ها وخصلت هاست .) ()درس -11

 5/0 (94-7همه موجودات ، توانایی آن را دارند که علیه خود وتمایالت درونی شان کاری انجام دهند .) ()درس -12

 5/0 (96-7انسان و موجودات پیرامون ما ، توانایی ان را دارند که علیه تمایالت درونی خود ، قیام کنند .) ( )درس -13

 5/0 (93-8بازی با وسایلی که در جامعه به عنوان ابزار قمار شناخته شده اند ، اگر چه به قصد قمار نباشد ، حرام است.) ()درس -14

 5/0 (92-9خانواده کانون رشد فضایل اخالقی ،دوستی ومودت گردید.) ( )درس با گرویدن مردم به اسالم ،-15

 5/0 (91-9)درس اجتماعی ورفع تبعیض بود .)     (اولین آیاتی که بر پیامبر )ص(نازل شد ، درباره ی عدالت -16

 5/0 (91-9)درس )م به طبقه یا قشر خاص بود )   از ویژگی های فرهنگ علمی دوره ی اسالمی ، عدم اختصاص عل-17

 5/0 (95-9یکی از جنبه های عدالت خواهی رسول خدا )ص( مبارزه با خرافه گرایی بود .) ()درس -18



 5/0 (91-10قدرت کلیسا در قرن چهارم میالدی آغاز شد .)    ( )درس تمدن سوم اروپا ، با افول -19

 5/0 (91-10های استقالل یک ملت را تقویت می کند ومانع تسلط بیگانگان می شود .)    ( )درس  پیشرفت علمی ، پایه-20

 5/0 (92-10حضور فعال در جهان وتاثیر گذاری بر آن ، با اقدامات فردی پراکنده میسر نیست ) ( ) درس -21

 5/0 (93-10آن با قابلیت های موجود ، طرحی بلند پروازانه است.)()درس تالش برای جامعه ی آرمانی اسالم ومقایسه ی -22

  جمالت زیرراباکلمات مناسب تکمیل نمایید:-ج

 5/0 (92-1و.......................به خداوند نیازمندند.)درس موجودات در مرحله پیدایش -23

 5/0 (96-2..این است که جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است )درس ..........منظور از توحید در ..-24

 5/0 (93-3انسانی را که در خدمت معبود های گوناگون است وجهت گیری های متفرق دارد ، ......................می گویند .)درس -25

 5/0 (94-4......انجام دهد ، چشمه های حکمت از دل وزبانش جاری می شود ؟)درس چهل روز کارهای خود را ........هر کس بتواند -26

 5/0 (95-4روزه ای که به نیت قرب الهی به جا آورده شود، دارای حسن .........است .)درس -27

 5/0 (92-6حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی را سنت .....................می خوانند.)درس -28

 5/0 (94-7راه اصالح ومعالجه جامعه از گناهان اجتماعی ، انجام دادن ................است .)درس -29

 5/0 (95-7اظهار ندامت ظاهری در حال تکرار گناه ، پذیرفته نیست واستغفار را ...........می کند )درس -30

 5/0 (92-8احکام ودستورات دینی بر پایه ی ................خداوند است که خوشبختی مارا به ارمغان می آورد.)درس -31

 5/0 (94-8مولی ............................است .)درس حکم شرط بندی در بازی ها وورزش های مع-32

 5/0 (92-9اولین آیاتی که بر رسول خدا )ص( نازل شد، در باره ی ......................بود .)درس -33

 5/0 (93-9........آشنا ساخت .)درس ...حکم ، منکرین را با حقیقت ..پیامبر اکرم )ص( در کنار دعوت به توحید ، با استدالل های م-34

 5/0 (91-10افتاد.)درس  ....اتفاق....با ترجمه ی ....هی به قانون وحقوق اجتماعی ابتدائی درتمدن جدید، آگا-35

 5/0 (91-10،..........می باشد.)درس اولین قدم در تقویت بنیان های جامعه ی خود -36

 5/0 (93-10روش های تبلیغی اسالم در قرآن ،شامل : حکمت، موعظه ی حسنه و ..................است .)درس -37

 5/0 (95-10تاثیر انقالب اسالمی ایران بر بسیاری از ملت ها موجب اشتیاق آن ها جهت رسیدن به معنویت و........شد.)درس -38

 5/0 (96-10انایی های ........است .)درس تقویت ایمان واراده در جامعه اسالمی ، مربوط به حوزه تقویت تو-39

  به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید:-د

 5/0 (93-1آسمان هاوزمین معرفی کرده است ؟)درس چرا خداوند ، در قرآن کریم ، خود را نور -40

 5/0 (94-2)درس توحیدی است؟چه یانگرصد معین هدایت می نماید،بوبه سوی مقداره می کندا جهان راکه خداوند،اعتقاد به این -41

 5/0 (92-3)درس کسی که فکر کند ، مستقل از خداوند می تواند آموزش را تدبیر کند ، گرفتار چه شرکی شده است ؟-42

 5/0 (92-5ویژگی ها وروابط میان موجودات بیانگر کدام یک از موارد تقدیر یا قضای الهی است ؟)درس - 43

 5/0 (95-5بیت )هیچ عاقل مر کلوخی را زند ؟   هیچ با سنگی عتابی کس کند ؟( بیان گر کدام از نشانه های اختیار است ؟)درس -44



 5/0 (96-5کدام پندار ویرانگر در باره اختیار ،موجب نتایج زیانبار برای جامعه ومحیط زندگی انسان است ؟)درس -45

 5/0 (96-6نام سنت الهی که انسان گناه کار را به تدریج به سوی هالکت ابدی نزدیک می کند ، بنویسید)درس -46

 5/0 (93-7سهل انگاری در انجام کدام وظیفه ی الهی ، گناهان اجتماعی را قوی تر ومحکم تر می سازد؟)درس -47

 5/0 (94-7؟)درس کنیم وبه آن فرد دسترس نداشته باشیم ، در مقام توبه چه وظیفه ای داریم  یعقی را ضاحاگر-48

 5/0 (95-7راه اصالح جامعه بیمار ، عمل به کدام وظیفه شرعی است؟)درس -49

 5/0 (96-7کوتاهی در انجام کدام وظیفه شرعی ، گناهان اجتماعی را محکم تر وقوی تر می سازد ؟)درس -50

 5/0 (93-8تولید فیلم های سینمایی به نیت تربیت دینی در شرایط ضروری چه حکمی دارد ؟)درس -51

 5/0 (95-8ی به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی در شرایط ضروری چه حکمی دارد ؟)درس تولید فیلم سینمای-52

 5/0 (92-9گذر از عصر جاهلیت به عصراسالم،نیازمند چه تغییر وتحولی است ؟)درس -53

 5/0 (91-9دواصل از اصول دین که موجب تغییر در نگرش یاران پیامبر )ص( شد ، نام ببرید ؟)درس-54

 5/0 (94-9جامعه ای که مظلوم به آسانی حق خود را از ظالم بستاند ، بر چه محور استوار است ؟)درس -55

 5/0 (95-9چه موضوعی آغازگر رسالت پیامبر )ص( بود ؟)درس -56

 5/0 (91- 10چه عواملی در تمدن جدید ، سبب تصرف در طبیعت شد ؟)درس -57

 5/0 (91-10با توجه به آیه ی ) ادع الی سبیل ربک.......(دو مورد از روش های تبلیغی خداوند به پیامبر اکرم )ص( را نام ببرید؟)-58

 5/0 (96-93-10نگان جلوگیری می کند ؟)درس چه عاملی موجب تقویت پایه های استقالل یک ملت شده واز تسلط بیگا-59

 5/0 (95-10)درس چرا برای رسیدن به تمدن آرمانی اسالم ،نیازمند حراست از بنیان خانواده ایم ؟-60

  ارتباط:-هـ

 (96-4)درسد ، یک مورد اضافی است اط دارست باکدام یک از موارد سمت چپ ارتبهر یک از موارد سمت را-61

 (دعوت قرآن به تفکر در آیات الهی                               الف( تقویت روحیه حق پذیری1

 ب( افزایش معرفت به خدا                      ( شناخت مسیر حق وتالش در راه آن    2

 (اولین قدم برای ورود به بندگی واخالص                      ج( یاد معاد وروز حساب3

 د( انجام عمل صالح                                                                                       

 

 (93-10)درسد ، یک مورد اضافی است اط دارت باکدام یک از موارد سمت چپ ارتبهر یک از موارد سمت راس-62

 وانائی های فردیقویت ت( استحکام پایه های اقتصادی وتالش برای کاهش فقر                الف ( ت1

 (اعتقاد راسخ به دین وعزم واراده ی قوی                                   ب( تحکیم بنیان خانواده2

 ج(تقویت بنیان های جامعه                         (زدودن موانع حق پرستی ، درکل جهان          3

 د(حضور موثر وفعال در جهان                                                                                                   

5/1 



 

 (94-10)درسد ، یک مورد اضافی است اط دارتبهر یک از موارد سمت راست باکدام یک از موارد سمت چپ ار-63

 (استفاده از بهترین ابزار برای رساندن پیام اسالم                     الف( تقویت توانائی های فردی1

 (تقویت عزت نفس عمومی                                                      ب( تحکیم بنیان خانواده2

 ج( تقویت بنیان  های جامعه          (تالش برای کسب آگاهی از تمدن اسالمی                      3

 د( حضور موثر وفعال در جهان                                                                                                   

5/1 

 (95-10)درسد ، یک مورد اضافی است اط دارتبهر یک از موارد سمت راست باکدام یک از موارد سمت چپ ار-64

 الف( تقویت توانایی های فردی                                      ب از شبکه اطالع رسانی )اینترنت(   (استفاده مناس1

 ب( تحکیم بنیان خانواده            (ما می توانیم ، نیروی محرکه ای است برای گذر از گردنه های سخت2

 ج(تقویت بنیان های جامعه                       ودرک درست واقعیات امروز  (آگاهی از موفقیت های دیروز 3

      د(حضور موثر وفعال در جهان                                                                                                                   

5/1 

  احکام -و

 (92-8حرام()درس -مکروه-مستحب -احکام موارد زیر را بنویسید )واجب کفایی-65

 الف(تولید سایت ها در شبکه ی اینترنت برای مقابله با ابتذال اخالقی

 ب(فراهم کردن امکانات ورزشی برای دور شدن از فساد

 ج(شرط بندی در بازی ها وورزشی ها

5/1 

 (96-8حرام()درس -مکروه-مستحب -احکام موارد زیر را بنویسید )واجب کفایی-66

 ا وورزش های معمولیالف( شرط بندی در بازی ه

 ب( تولید آثار هنری به منظور گسترش فرهنگ اسالمی

 برای انجام وظایف الهی گی ج( بازی های ورزشی به قصد آماد

 

  زیررابه اختصار تعریف کنید: اصطالحات -ز

 1 (93-2توحید در والیت)درس -67

 1 (92-4اخالص در بندگی )درس -68

 1 (93-4حسن فاعلی وحسن فعلی)درس -69

 1 (94-5قضا وقدر الهی)درس -70

 1 (94-92-6توفیق الهی)درس سنت -71

 1 (93-6ان وابتالء)درس سنت امتح-72

 1 (92-7توبه ی اجتماعی)درس -73

   به سواالت زیرپاسخ تشریحی دهید:-ی



 1 (95-2اگر کسی شفای بیماری را از اولیای خدا درخواست کند، درچه صورت گرفتار شرک شده است ؟)درس -74

 1 (96-5قدر الهی را تعریف کنید ؟)درس -75

 5/1 (95-6سنت امداد الهی را کامل تعریف کنید؟)درس -76

 5/1 (92-7از مراحل توبه ، جبران حقوق مردم راشرح دهید ؟)درس -77

 2 (95-93-7احل توبه را نام ببرید ؟)درسمر-78

 5/1 (96-94-7سبهترین زمان برای توبه چه دورانی است ؟شرح دهید)در-79

 5/1 (95-7)درسچرا یکی از حیله های شیطان به تاخیر انداختن توبه است ؟شرح دهید .-80

 1 (96-7مهم ترین حق خداوند بربندگان چیست ؟ جایگاه آن را در مقام توبه شرح دهید ؟)درس -81

 2 (95-8احکام ضروری دین ، توجه به چه نکاتی الزم است ؟ شرح دهید.)درس  هقبل از مطالع-82

 2 (93-9با گرویدن مردم به اسالم ،زنان ازچه جایگاهی برخوردار شدند ؟)درس-83

 5/1 (94-9ی شکسته شد ؟)درس چرا ظهور اسالم ، سد جاهلیت وخرافه گرای-84

 1 (94-9)درس در چه صورت ، تولید سایت در شبکه اینترنت مستحب است ؟-85

 2 (91-10نتایج وپیامد های انقالب اسالمی ودفاع مقدس را در بیداری اسالمی بنویسید ؟)-86

 2 (94-92  -10عمومی جهان چیست ؟نام برده وشرح دهید.)درس برای حضور کا آمد در میان افکارمهم ترین عامل -87

 2 (95-10آیا تالش برای رسیدن به تمدن آرمانی اسالم تالشی بلند پروازانه ودوراز دسترس است ؟چرا؟)درس-88

 2 (96-10را توضیح دهید )درس (جامعه جهانیوفعال دروثر)حضورمای تمدن اسالمی در حوزه علمی احیاز برنامه های پیشنهاد-89

 


