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 بارم مجموعه ی سواالت ردیف

1 

 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

 گردد؟الف( افزایش شناخت خدا، منجر به چه امری در انسان می 

 .خداشناسی4.افزایش اطاعت از خدا     3.درک بیشتر نیازش به خدا      2.خودشناسی       1

 به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟« قُل اَ غَیرَ اهللِ اَبغی رَبَّاً وَ هوَ رَبُّ کُلِّ شَیءٍ»ب(آیه ی 

 در خالقیتشرک . 4     شرک در والیت.3.توحید در مالکیت    2   ربوبیت.توحید در 1

 به توحیدی که تمام ارکان جامعه در جهت رضای خدا و اطاعت او باشد، ............. گویند.ج(  

 و دوم اول. گزینه ی 4      هیچ کدام. 3     توحید اجتماعی.2    توحید فردی. 1

گذاری بر همدیگر و د( در علل ......... برای پیدایش هر پدیده یا وقوع هر اتفاق، چند عامل با تاثیر

 به طور غیرمستقیم و در کنار هم، برای وقوع اتفاقی در تالش هستند.

 . اختیاری4. طولی       3. عرضی        2. تقدیری       1

1 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 خدا تالش کند............... یعنی، اندیشه و قلب و عمل انسان، توحیدی گردد و فقط برای الف( 

 : ................. و ................... .. آنها عبارتند ازجهان در دو بُعد به خدا نیازمند استب( 

 هرکس ادعای ایمان کند، در معرض ........... قرار می گیرد.ج( 

  ........... است.............. و .از: از بین بردن آرامش و  عبارتندگناه در دنیا و آخرت،و نتایج آثار د( 

 مهمترین اعتقاد دینی، ................. است. زیرا اسالم دین توحید و قرآن، کتاب توحید است.و(

  می کند. بیان.......... ان خدا و جهان هستی را با کلمه رابطه ی میقرآن  «اهللُ نُورُ السِّماواتِ وَ االَرضِ»بنابر آیه ی ه(

4 



3 

 پاسخ کوتاه دهید.

 خدا را شناحت؟ ذات چرا نمی توانالف( 

 

 ؟« پیامبر، ولیّ مومنان است»است، پس چرا می گوییم:  ب(اگر خدا،تنها مالک وخالق و ولیّ هستی

  

 مورد(3راه های تقویت اخالص را فقط نام ببرید.) ج(

 

 ؟چیست «الاله اال اهلل»عبارت  تفسیرد( 

 

 

 ؟، یا توصیه به کتمان گناه شده استآیا آشکار کردن گناه در اسالم، امری پسندیده است و(

 

 ن( حُسن فعلی و حسن فاعلی را توضیح دهید.

 

 

 مورد(3ه( شواهد وجود اختیار در انسان را نام ببرید؟)

 

 

هُوَ الغَنیُّ الحَمید: ای مردم شما به خدا نیاز یَا اَیُّها النَّاسُ اَنتُم الفُقَراءُ اِلَی اهللِ وَ اهللُ »با توجه به آیه ( م

چرا خدا می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگری را « دارید و خدا همان بی نیاز ستوده است.

 برطرف سازد؟
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4 

 است؟  غلط، و کدام جمله صحیحمفهوم کدام جمله 

 الف( قضای الهی قابل تغییر نیست. اما قدر الهی، قابل تغییر است.

 حتی کسی که وجود اختیار را انکار می کند، ناخودآگاه از آن بهره می برد.ب( 

 ج( زندگی توحیدی که شیوه ای از زندگی است، ریشه در جهان بینی عدل الهی دارد.

 هدف خلقت انسان، فقط رسیدن به بهشت و رهایی از جهنم است. و با سعی و تالش او به حاصل می شود.د(

 

1 
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 تشریحی زیر پاسخ کامل دهید.به سواالت 

 مورد( 2ویژگی های انسان مُشرک را بنویسید. )الف( 

 

 

ب( توضیح دهید وظیفه ی ما در مقابل وضع موجود چیست و چگونه می توانیم به اصالح جامعه  

 مورد(2)امروزی بپردازیم؟

 

 

 او چیست؟انسان همواره بر سر چه دو راهی هایی قرار می گیرد؟ و نتیجه ی انتخاب ج( 

 

 

 

 توضیح دهید.با ذکر مثالی خداوند را « سبقت رحمت بر غضب »سنت د( 
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 4 قرائت و روخوانی. 6

     20 مِنَ اهللِ التَوفیقُ                                                                               مجموع نمرات 

   

 



 

 

 

 

 

 ابن سینادبیرستان .یانسان دهمدوازپاسخ نامه ی امتحان دین و زندگی 

 

      نمره(1) 25/0( هرمورد1جواب

   3د(     2ج(     1ب(    2الف( 

     نمره(4) 5/0( هرمورد 2جواب

. توحید )یکتاپرستی(. و( قساوت قلب/  توفیقسلب . د( آزمایشج(./ بقاالف(پرستش خالصانه.ب(پیدایش 

 .نوره( 

 نمره(6) 75/0( هرمورد 3جواب

 زیرا خدا محدودیت ندارد ولی ذهن بشر محدود است و خدا در آن نمی گنجد.الف( 

این جمله بدان معناست که خدا به پیامبر اجازه داده تا واسطه ی والیت خود، و رساننده ی فرمان ب(

 باشد.هایش به مردم 

. دوری از گناه و تالش برای انجام 3. رازونیاز با خدا و یاری از او. 2.افزایش معرفت به خدا.1ج( 

 واجبات.



آن، فقط یک شعار نیست بلکه التزام به آن همه ی زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خود، د( 

 .خانواده، و دیگر مخلوقات تغییر می دهد

پوشیده نگه داشتن گناه می کند. چون با آشکار کردن گناه، قبح آن ریخته می شود. پس اسالم توصیه به و(

 اظهار و بیان گناه، گناه کبیره است.

رستی و طبق دستور الهی انجام شود را حسن فعلی گویند و به انجام دهنده ی کار، نیت کار باید به دن( 

  الهی با معرفت درست، حسن فاعلی گویند.

                          خدا به خود متکی است، پس همه به او نیاز دارند و او بی نیاز است. چون وجودم( 

 . مسئولیت پذیری.3.احساس رضایت یا پشیمانی. 2.تفکر و تصمیم. 1ه( 

  نمره(1) 25/0( هر مورد 4جواب

 الف( صحیح. ب( صحیح. ج( غلط. د( غلط

 نمره(5) 1( هرمورد 5جواب

. او 3. به دنبال کسب رضایت قدرتهای مادی و طاغوتهاست. 2شیطان، معبودش است.  . نفس او و1 (الف

فردی ناآرام و شخصیتی بی ثبات است زیرا هر دم نفس و شیطان، خواسته های جدیدی جلوی پایش قرار 

 مورد کافی است.( 2می دهند. )

. پیروی 3توحید و شرک. . بهره گیری از قرآن در شناخت معیارهای ثابت 2.شناخت وضع موجود.1( ب

. دوری صد درصدی از ارباب هایی جز خدا )طاغوت و شیطان و 4مطلق از خدا و دستوراتش. 

 مورد کافی است.(2)نفس(.

.بندگی نفس 2.بندگی خدا)ندای عقل(: هرکس این راه را انتخاب کند، احتمال انحراف برایش هست. 1( ج

 انتخاب کند، گمراه است.و شیطان )ندای هوس(: کسی که این راه را 



خدا بخاطر لطف و رحمتش بر همه ی بندگان خوب و بد، با مهربانی رفتار می کند. حتی جایی که خدا ( د

بر کسی غضب می کند باز هم لطف و رحمت است. مثل مادری که فرزندش را از روی لطف تنبیه می 

 ز است. .کند نه انتقام. پس راه بازگشت گنهاهکار همیشه به سوی خدا با

 پایان.... 


