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ترم دوم

زندگی و  دین 
آزمون چهاردهم  

مدت امتحان:پایة دوازدهمرشته علوم تجربی و ریاضی
نمرهآزمون چهاردهم )جامع نوبت دوم(ردیف
آیات و احادیثالف

1- آیة شریفة »لََقد اَرَسلنا ُرُسلنا بِالبّینات و اَنزلنا َمَعُهُم الِكتاَب َو المیزاَن لِیقوَم الّناُس بِالِقسِط« را ترجمه کرده و بنویسید به کدام یک 
از معیارهاي تمدن اسالمی اشاره دارد؟

2- پیام حدیث »یا َمعَشَر التُّجاِر اَلِفقَه ُثمَّ الَمتَجَر« چیست؟

3- طبق آیة »ُقل اََغیَر اهللِ اَبغي َربًّا َو هو َربُّ ُکّل شيٍء« ...................... .
الف( هیچ کس در کنار خداوند به تدبیر امور نمي پردازد.

ب( باید تالش کرد تا جامعه به ربا آلوده نشود.

4- طبق حدیث امام علي )ع(، سپهساالر لشكر خداوند و راهبر لشكر شیطان کدام اند؟
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درست یا نادرست بودن جمله های زیر را )ص / غ( مشخص کنید.ب
5- در توبة حقیقي، ممكن است فرد هنوز به گناه عالقه داشته باشد.

6- ظلم پذیري گناهي است که نیاز به توبة اجتماعي دارد.

7- هر قدر معرفت انسان به خدا بیشتر شود، درجة اخالص افزایش خواهد یافت.
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جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.ج
8- انسان هاي نادان به تصور اینكه کار خیر مي کنند، مرتكب .................... مي شوند.

9- یكي از جلوه هاي امداد خاص، نصرت و هدایت الهي به دنبال ...................... است.

10- خداوند به بندگاني که به خود ..................... روا داشته اند، وعده مي دهد که از رحمت الهي ناامید نباشند.

11- گاهي خداوند عالوه بر ...................... به گمراهان، بر امكانات آنان مي افزاید.

12- وقتي یک نظام اجتماعي توحیدي است که حاکم آن براساس ..................... به حكومت رسیده باشد.
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به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.د
13- میان بُعد فردي و اجتماعي توحید، چه رابطه اي وجود دارد؟

14- رفتار ناپسندي که سبب بدبیني افراد به دین شده، چه حقي را ضایع نموده است؟

15- نعمت هاي خداوند که نه چشمي آنها را دیده و نه به ذهن کسي خطور کرده است، براي چه کساني ذخیره شده است؟

16- دو عمل اشتباه و رایج میان اعراِب قبل از اسالم چه بود؟

17- حكم تجارت با رژیم صهیونیستي چیست؟
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ترم دوم

زندگی و  دین  آزمون چهاردهم  

گزینه مناسب را انتخاب کنید:هـ
18- با عمل به کدام مسئولیت، مي توان حق را با روشي درست به دیگران رساند؟

2( حضور مؤثر و فعال در جامعة جهاني 1( پیشگام شدن در علم و فناوري 
4( ترسیم چهرۀ عقالني و منطقي دین اسالم 3( استحكام بخشیدن به نظام اسالمي 

19- در مقابل گروهي از اهل باطل که سد راه حق جویي و حق پرستي مي شوند، چه مسئولیتي بر عهدۀ مسلمانان است؟
2( مبارزه با ستمگران و تقویت جهاد و شهادت و صبر 1( استحكام بخشیدن به نظام اسالمي 

3( مشارکت در تشكیل حكومت                                          4( توجه به قانون

1

اصطالحات زیر را تعریف کنید.و
ب( جامعة عدالت محور 20- الف( استعمار نو  

2

به سواالت زیر پاسخ تشریحي دهید.ی
21- اگر بگویند در اسالم منع کردن و حرام کردن جایز است، در پاسخ چه مي گویید؟

22- جهاِن نظامي شده و محصور در تسلیحات، چگونه جهاني است؟

23- علل طولي را توضیح دهید و یک مثال براي آن بنویسید.

24- در بحث نیازمندي ما به خدا، مقدمة دوم را بنویسید.
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