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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 8 ساعت امتحان :

 دقیقه 60 وقت امتحان :

 8/10/1401 تاریخ امتحان :

 صفحه 2 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 
 

 :و روایات اتیر در آتدب   .1
 اشاره دارد ؟  دیاز مراتب توح کیبه کدام  ریز یقرآن اتیآ

 يءاهلُل خاِلُق ُکلَّ ش  ( الف 
ل ما( ب  دا  أُحکِمِه  يفِ  شِرکُ یُ ال  و   ي  ل ُهم ِمن دوِنه ِمن و   ح 
ا األإ»  ۀفیشر ثی( حدج  ؟ دارد یمهم و ارزشمند چه ُحسن گاهیاشاره به جا «اتی  عماُل ِبالن  نَّم 
جُن  ۀیآ ی( با بررسد  بِّ السِّ بُّ أقال  ر  ا  يَّ ل  إح  نی  ِمم  ن  إو   هیل  إ يدُعون  ُهنَّ یک   يال  ت صِرف ع   ِهنَّ یل  إ صُب أ د 

 ؟کند داینجات پ طانیچگونه توانست از دام ش )ع(وسفی، حضرت نیُکن ِمن  الجاِهلأ و  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . دیمشخص کن( را با )ص / غ ریز  یعبارت ها ینادرست ای یدرست .2
کرده و ذاتش را  دایاو احاطه پ قتیتواند به حق ینامحدود دارد و انسان م یقتی( خداوند حقالف 

 بشناسد.
( سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به ت دروننفس )بُ  یدل به هوا ی( اگر کسب 

 . شده است یدهد گرفتار شرک عمل حیخداوند ترج یفرمانها
متفاوت  یگر یرا برعهده دارد که با نقش د ینقش خاص میهر عامل به طور مستق ،یطول( در علل ج

 . است
 موجب شرک است.ت )مانند شفا دادن( در برآوردن حاجا )ص(امبریپ ییبه توانا دهی( عقد 
 است که دارد  یمحدود اریاخت نیهم ،سرنوشت او ۀکنند نییانسان و تع یهایر یگ میتصم ی( مبناه 
 باشد. یاله تی  ن یکار، دارا ۀمعناست که انجام دهند نیبد یفعل( ُحسن و

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . دیکن لیرا با کلمات مناسب تکم یخال یجاها .3

توانند در جهان یخداوند نم ۀاست که مخلوقات جز به اجاز نیدر ............... ا دی( منظور از توحالف 
 . تصرف کنند

 . ابدییآن را در خود م ی............... است که هر انسان قتیحق کی اری( اختب 
 . ......... و ............... استدو ُبعد ...... یدارا یعمل دی( توحج
 . رندیگ یتمام موجودات ............... خود را از او م یعنی ،است ی( خداوند نور هستد 
............... به  یز یشناخت هرچ ۀالزم رایدرک موضوعات نامحدود را ندارد، ز شی( ذهن ما گنجاه 

 آن است.
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 . دیپاسخ کوتاه ده ریبه سواالت ز  .4
 ؟ستیچ هیشب یحد   خداوند با جهان تا ۀ( رابطالف 
 ؟ کدام گروه از مومنان را ندارد بیفر ییدر نزد خداوند اقرار کرده است که توانا طانی( شب 
 ؟ستیچ ازین یب یبه خدا یازمندیدرک ن ۀ( ثمرج
 موجب شرک است؟ یدر برآوردن حاجات چه زمان )ع(نید یایو اول )ص(اکرم امبریپ ییبه توانا دهی( عقد 
 (ست یمورد کاف2( "قضا" به چه معناست؟ )ه 
کدام ُحسن  یدارا رد،یمطابق دستور خداوند انجام گ تیفیو ک تی  که از جهت کم ی( هر عبادتز 

 ؟ باشدیم
 .دیدر انسان را نام ببر اری( دو مورد از شواهد وجود اختح

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . گزینۀ صحیح را انتخاب کنید .5

 :وجود اختیار ن می کنیم" از شواهدالف( "اگر به کسی زیان رسانده ایم، آن را جبرا
 ( تفکر و تصمیم2                      ( مسئولیت پذیری                    1

 ؟اشدنی اخالص چیستهای وصف ناز جمله پاداشب ( 
 ب به پیشگاه خدا( دیدار محبوب حقیقی و تقر  2  از باطل در شرایط پیچیده          ( تشخیص حق  1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟از عبارت های سمت چپ ارتباط داردبا کدام یک  هریک از عبارت های سمت راست .6

 اضافی است!()یک مورد  ب                     الف                
 ( افزایش معرفت نسبت به خدا1الف( از میوه های درخت اخالص                             
 ( دریافت پاداش وصف نشدنی2ب( تاثیر روزه در تقویت اخالص                              
 ش برای انجام واجبات( دوری از گناه و تال3ج( تفکر در آیات و نشانه ههای الهی                       
 ( راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او4                                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . تشریحی دهیدبه سوال های زیر پاسخ کامل و  .7

 الف( نیازمندی جهان به خدا در پیدایش را با دو مقدمه و یک نتیجه استدالل نمایید. 
 ب( توحید در ربوبیت را توضیح دهید.

 خداوند توضیح دهید.  ( رابطۀ اختیار انسان را با ارادۀج
 آن را شرح دهید. های درخت اخالص، دستیابی به درجاتی از حکمت است.""یکی از میوهد( 
 ؟  را موجودی مختار دانستتوان هم به قضا و قدر الهی اعتقاد داشت و هم انسان میچگونه ه( 
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