


تعالی باسمه
امتحان دینی:درس نهاییسؤاالت 3تعلیمات

قرآن( و اخالق فیزیک:رشته)دینی، تجربی-ریاضی امتحانعلوم صفحهدقیقه90:مدت 2:تعداد

متوسطهدوازدهمپایه دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام شروع31/02/1398:تاریخ صبح8:ساعت
آزادوبزرگسالروزانه،آموزاننشدا درداوطلبان سالخردادنوبتسراسرکشور سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش  و
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

حدیث)الف1 و قرآن آیات در :تدبر
به)الف توجه وبراهللاَنَّا«:ۀشریفۀآیبا فَکُبری صدوهاعبم زندگی»قیمستَمراطهذا درست است؟کدامراه
قرآنی)ب عبارت به توجه علَى«:با انَهنْیب ّسأَس منْ شَفَاأَمرُفارٍجچیست؟»ه پرتگاه لبه بر زندگی بناي از مقصود

شریفۀ)ج أَطهاأییا«:آیۀ آمنُوا وأَطیعالَّذینَ اللَّه ووا الرَّسولَ »یعوا نْکُمم الْأَمرِ اشاره أُولی اسالمی تمدن معیار کدام به
دارد؟

عبارت)د اساس إِلَاُ«:قرآنیبر عدکبر سبِیلِ بِِومۀِبِالْحکى ملْهادجو الْحسنَۀِ روشالْموعظَۀِ »دو أَحسنُ یه  الَّتی
؟ بنویسید را دعوت صحیح

السالم)ه علیه صادق امام شریف فرمایدحدیث می که...«:که کسانی از دارند دراز زندگی نیکوکاري سبب به که کسانی
، کنند می زندگی اصلی عمر باشد؟»بیشترندبه می الهی سنت کدام دربردارنده

5/0
5/0

5/0

5/0

5/0

گزاره)ب2 نادرستی یا بادرستی را زیر کنید)غ/ص(هاي :مشخص
هاست)الف خصلت و ها خوي تثبیت و انعطاف شدن کم دوره جوانی .دوره

نیک)ب و سعادت فقط اسالم دین قوانین و تاحکام را ابدي و اخروي کندأبختی می .مین
علمی)ج شود،پیشرفت می بیگانگان تسلط مانع و کند می تقویت را ملت یک استقالل هاي .پایه
اسالمی)د دوره علمی فرهنگ هاي ویژگی بود،از خاص قشري یا طبقه به علم تحصیل نبودن .منحصر

5/0
5/0
5/0
5/0

تکمیل)ج3 مناسب کلمات با را زیر هاي :کنیدعبارت
با)الف توبه کند.....................و .....................اگر می تبدیل حسنات به را گناهان باشد .همراه

جهان)ب به،مخلوقات شوند می ایجاد الهی اراده و حکم به که جهت آن وابسته......................از .اندالهی
دیندر)ج هردستورخداونداحکام که،، دارد را خود خاص شود.....................دالیل می نامیده دستور و حکم .آن
آله)د و علیه اهللا صلی خدا اسالمی رسول تمدن دوره جایگاه.........................و......................با،در در عظیم انقالبی خویش

آورد پدید زن و .خانواده

5/0
5/0
5/0
5/0

دهید)د4 کوتاه پاسخ زیر سؤاالت :به
شود؟)الف می خاصیت بی استغفار صورت چه در

بنویسید.)ب را جدید تمدن پیدایش هاي زمینه
است)ج توحیدي اجتماعی، نظام یک صورت چه ؟در
بود؟)د تحولی و تغییر چه نیازمند اسالم عصر به جاهلیت عصر از گذر
معنوي)ه یا مادي حقوق کسی کردرامردماگر استضایع جبرانوه نداردبراي دسترسی آنان بکند؟،به باید چه

5/0
5/0
5/0
5/0
5/0

زیر)ه5 عبارات دهیددر تشخیص را صحیح :گزینه
عامل)الف ترین جهانمهم عمومی افکار میان در حضورکارآمد :براي

اسالمی-1 نظام به بخشیدن اسالم-2استحکام دین منطقی و عقالنی چهره ترسیم
صنم«بیت)ب اي است اختیار دلیل خود کنم آن یا کنم این فردا که اختیار»این وجود شواهد :از
پذیري-1 تصمیم-2مسئولیت و  تفکر

1

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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امتحان دینی:درس نهاییسؤاالت 3تعلیمات

قرآن( و اخالق فیزیک:رشته)دینی، تجربی-ریاضی امتحانعلوم صفحهدقیقه90:مدت 2:تعداد
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

ارتباط)و6 :کشف
دارد؟ ارتباط چپ سمت موارد از یک کدام با راست سمت موارد از یک چپ(هر سمت مورددر استیک )اضافی

اخالص)الف درخت هاي میوه خدا)1از به نسبت معرفت افزایش
ا)ب تقویت در روزه ناشدنی)2 خالصتاثیر وصف پاداش دریافت
آیات)ج در هايتفکر نشانه انجام)3الهیو براي تالش و گناه از واجباتدوري

او)4 از خواستن کمک و خداوند با نیاز و راز

5/1

کنید)ز7 تعریف را زیر :اصطالحات
اجتماعی)الف توبه

خاص)ب  )الهیتوفیق(امداد
5/0

1
احکام)ح8

بنویسید را زیر موارد از یک هر کفایی–جایز–واجب:حکم است(مستحب–حرام–واجب اضافی مورد )یک
صهیونیستی-1 رژیم نفع به تجارت نوع هر
داخلی-2 تولید افزایش و صنعتی ، علمی پیشرفت براي تالش
و-3 نهادها ، سازمانها توسط جایزه ورزشکاراندادن به افراد
درتولید-4 دینی تربیت و اسالمی فرهنگ اعتالي سبب به اجتماعی و تلویزیونی،تاریخی و سینمایی هاي فیلم

ویژه شرایط

2

دهید)ط9 کامل پاسخ زیر هاي پرسش :به
توبه)الف تکمیلی مراحل الهی«از حقوق دهید»جبران شرح .را

اسالم)ب ظهور گردید؟،با علم مشتاق روز آن جوامع ترین جاهل از یکی چگونه
نمایید)ج استدالل نتیجه یک و مقدمه دو با را پیدایش در خدا به جهان .نیازمندي
جهان)د در غنی و فقیر هاي انسان میان فاصله افزایش ، قسط و عدل حوزه جدیددر تمدن منفی پیامدهاي و آثار از

دهید شرح .را
بر)ه پیامبرعقیده آلهتوانایی و علیه اهللا السالمصلی علیهم دین اولیاء چهو و شرك موجب زمانی چه انسان حاجات برآوردن در

است؟ توحید عین  زمانی

5

باشید مؤید و 20.موفق
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

کریم)الف1 قرآن در حدیثتدبر :و
است)الف بندگی و عبادت مستقیم، صراط همان یا زندگی درست 31صفحه3درس5/0.راه

و)ب محکم اي پشتوانه که دهد قرار الهی دستورات و دین مبناي بر را خود زندگی سبک اینکه جاي به انسان یعنی
اعتماد دنبالقابل به تاریک سرانجامی که دهد قرار خود زندگی معیار و مبنا را دنیوي مکاتب و هوس و هوي ، است

باشد(دارد نکرده بنا الهی دستورات برپایه را خود زندگی انسان هاي8درس5/0).یعنی 100- 99صفحه
امام)ج و رسول و خدا از الهی(اطاعت والیت طاغوتپذیرش 114صفحه9درس5/0)ونفی
استوار)د نیکوان،دانش و،درز نیکوترمجادلهبحث روش است(به کافی مورد دو هرذکر 139صفحه10درس)25/0مورد،
زندگی)ه در انسان اعمال 78صفحه6درس5/0تاثیر

5/2

ها)ب2 گزاره درستی نا یا :درستی
درس)الف درس)ب92صفحه7غ 99صفحه8غ

درس)د138صفحه10درسص)ج کدام( 120صفحه9ص )نمره5/0هر

2

خالی)ج3 جاي
صالح–)25/0(ایمان)الف  88صفحه7درس )25/0(عمل

59صفحه5درس)5/0(قضاي)ب
102صفحه8درس)5/0(حکمت)ج
116صفحه9درس)25/0(رفتار–)25/0(گفتار)د

2

کوتاه)د4 :پاسخ
گناهکلمهگفتنوظاهرىندامتاظهار)الف انجام حال در خاص،استغفار بى را کندتیاستغفار 5/0.مى

90صفحه7درس
تعالسایلک-1)ب گ-25/02شدهفیتحرمیو تجربيریبهره هاریسااتیاز    25/0تمدن

هاي10درس  135و133صفحه
اجتماعیوقت)ج نظام الهيتوحیدییک قوانین اساس بر آن زمامدار و حاکم که ویاست باشد رسیده حکومت به
شرایط( برایهمان خداوند باشديراکه دارا است کرده تعیین اله25/0)حاکم قوانین بکوشد اجرایو به رادرجامعه

نمره345/0صفحه3درس25/0.درآورد
زندگیو25/0هاانساننگرشدرتغییرنیازمنداسالمعصربهجاهلیتعصرازگذر)د شیوه در بنیادین ردىفتحولی

بود مردم اجتماعى 113صفحه9درس25/0.و
با)ه کننده ندیتوبه دهدابتیبه صدقه برا25/0آنان خشانیو نماریدعاى آمرزش طلب 25/0.دیو

91صفحه7درس

5/2
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

:تشخیص)ه5
56صفحه5درس2)ب142صفحه10درس1)الف

1

ارتباط)و6 :کشف
46-47صفحه4درس1)ج49صفحه4درس3)ب50صفحه4درس2)الف

5/1

:اصطالحات)ز7
جامعه)الف مساگر از ابعاد از برخى اطاعتدیتوحریدر مسازمندنیشد،خارجخداوندازو به ودیتوحریبازگشت

اجتماع«ازمندینعنىیاصالح، نمره5/0.است»یتوبه
91صفحه7درس

قدم)ب پاك نیت با که آنان به نسبت متعال خداى خاص گذارنددرامداد حق آخ5/0راه جهان سعادت رضاو و تیرت
دهند، قرار خود هدف را الهى«پروردگار دارد»توفیق نمره5/0.نام

 75صفحه6درس

5/1

:احکام)ح8
هاي8درس( )108تا104صفحه
واجب-2حرام-1

کفایی-4جایز-3 )نمره5/0هرکدام(واجب

2

کامل)ط9 :پاسخ

متوبه)الف تالش حقوقیکننده ضایکند خود گناه با که نماعیرا جبران است ا.دیکرده ايدسته مربوطنیاز حقوق،

است خداوند تر.به ننیمهم خداوند اوستز،یحق بندگى و اطاعت با.حق کننده دردیتوبه خود هاى کوتاهى بکوشد

نمازهاشگاهیپ مثال، براى کند؛ جبران را تدرایخداوند به را داده دست از هاى نماجیروزه تركدیقضا هاى عبادت و

آورد جا به را خداوند5/0شده ببالبته اگر و است مهربان خود بندگان به راندینسبت خود تالش کار توبه شخص که

و خودهبقیکند،جبرانراگناهانهمهنتوانستهکرده را کندموارد مى عفو را او و نموده 5/0.جبران

هاي7درس 91تا90صفحه

مکرر)ب دعوت و کریم قرآن آیات تدریجى طرفنزول یک از دانش و خردورزى به کتاب دائمى5/0این هاى تشویق و

علم مشتاق را روز آن جوامع ترین جاهل از یکى و شکست را گرایى خرافه و جاهلیت سد دیگر، طرف از خدا رسول

 118صفحه9درس5/0.ساخت

5
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

٣

اول)ج کن:مقدمه نظر خود به پدم،یاگر را وجمیابییميادهیخود هستکه و نیود خودمان از يایدراش.ستیمان

کنزینرامونیپ تأمل همم،یکه را منیآنها زموانات،یحم؛ینیبیگونه جمادات، همهن،ینباتات، ها، کهکشان و ها ستاره

پد نمیابییمییهادهیرا، و نبوده خودشان از وجودشان از(.ستیکه وجودمان یعنی هستیم پدیده جهان این و ما

نیست )خودمان .25/0

دوم ندهیپد:مقدمه خودشان از وجودشان که نيبراست،یها، شدن پدازمندیموجود کهيادآورندهیبه هستند

پد باشددهیخودش خودش از وجودش بلکه 25/0.نباشد،

پد:جهینت همه و پديهادهیما در هستدآمدنیجهان، پدمیازمندینيانندهآفریبهخودشدنو خودش دهیکه

هست سرچشمه و متعالنیا.باشدینباشد و برتر 7صفحه1درس5/0.شودیمدهینام»خدا«یموجود

گ)د سرىیشکل هاى بودپایهبرجدیداسىینظام آنان فزاینده طلبى نفع و داران سرمایه صاحبان25/0.قدرت

طب منابع صنعت، و خریدنداربسیبهایىبهراجهاننقاطاکثرعىیسرمایه تاراج25/0،اندك خود نظامى قدرت با یا و

قکاالهاىو25/0کردند با را بسمتیخود سرزمنیسنگاریهایى همان مردم فروختندنیبه ترت.25/0ها ب،یبدین

ول شد تر غنى روز به روز جهان از کوچکى فرویبخش تنگدستى و فقر در آن اعظم 141صفحه10درس.رفتبخش

توانای)ه به اکرمیعقیده آلهپیامبر و علیه اهللا اولیاصلی السالمدینيو انسانعلیهم حاجات برآوردن شفا(در مانند

تواناییوقت)دادن این که است شرك بدانیمیموجب خدا از مستقل و آنها خود از توانای5/0.را این اگر ازیاما صرفا را

بدا خدا اذن به و خداوند از اولیاء درخواست با را آن انجام و اثرنیمخدا مانند جهت این از و است توحید عین

خداونیشفابخش که استداروست بخشیده آن به 24صفحه2درس5/0.د

گرامی مصححان توجه گردد:قابل لحاظ کامل نمره مفهوم رساندن درصورت سواالت به پاسخ .در
20
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درروزانهآموزاندانش خردادسراسرکشور سالنوبت سنجش1399ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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١

الزامی بخش
به عزیز آموز کسب21تا1تسؤاالدانش دهیدنمره16جهت :پاسخ

قرآنیپیامبه)الف شریفآیات حدیث دهیدو پاسخ ،:
1
2
3
4

به توجه اهللاِلَاراءقَالفُمنتُاَ«آیۀبا م»میدالحینالغَوهاهللاُوی چیزهایی چه شامل خدا به انسان ؟شودینیاز
قردر دارداریبس،مهربانداوندـخچرا»وابِینـالتَّبـیح اللَّه إِنَ«ینآعبارت دوست را کنندگان ؟توبه

آ در نزدانسان»سبِیالًساءوهفَاحش کَانَ إِنَّه الزِّنَىتَقْرَبواالَو«ۀیچرا زناکیاز به است؟شدهینهشدن
امام شریف ـ علیحدیث الس میالمعلیه احسانِ«:فرمایدکه بسا پوشیکس،خدایاپیپچه پرده و کند گرفتار خدایرا

مغرو را الهیگربیان».سازدراو سنت ؟استکدام

5/0
5/0
5/0
5/0

نادرستی)ب یا زیرگزارهدرستی باهاي کنید)غ/ص(را :مشخص
5
6
7
8

می انسان و دارد نامحدود حقیقتی بشناسدخداوند را ذاتش و کرده پیدا احاطه او حقیقت به .تواند
دلباید حریم آفتیپاسبان،از تا براشركکنیم خالص ما عمل و نیابد راه آن شوديبه انجام .خدا
تعنسانايهايریگمیتصميمبنا داريدودـمحاریاختنیهماوتـسرنوشةکنندنییو که .داست

دارند وکوچکی محدود اهداف که بشري قوانین با الهی و دینی نبایدهاي و است،بایدها قیاس .قابل

5/0
5/0
5/0
5/0

کنیدخالیيجاها)پ تکمیل مناسب کلمات با :را
9
10
11

دامعهج تضاد و تفرقه از که بهاي و کند کند.............................سويوري .استتوحیديجامعۀ،حرکت
می پاك را گناهان وتوبه، ایمان با اگر و می................کند تبدیل حسنات به را گناهان گردد، .کندهمراه

ادارنمسئوالیبرخيگریاشراف فساد ماليو ماندگیکیی،و عقب عوامل .است...........................یاز

5/0
5/0
5/0

مفاهیم)ت از یک هر کزیرارتباط :کنیدشفرا
از12 یک کدامالفقسمتعباراتهر ازبا توحیدیک قسمتمراتب :داردطارتبابدر

است(»ب«»فـال« اضافی مورد ).یک
آفرینشـخداون)الف کار در ود نداردـهمتشریک .ایی

اذن)ب به فقط میخدامخلوقات تصرف جهان .کننددر
پروردگـتدبی)ج دست در مخلوقات پرورش و استـر .ار

ربوبیت)1 در   توحید
مالکیت)2 در توحید
خالقیت)3 در توحید
والیـتوحی)4 در تد

5/1

سؤال)ث دهیداحکامهايبه پاسخ :زیر
از13 یک دارد؟زیرعباراتهر حکمی کفایی-جایز(چه است:حرام-مکروه-مستحب-واجب اضافی مورد .)یک

بیوابستگ)الف به  یخارجيکاالهادنیخرباگانگانیکشور
برنامه)ب براي موسیقی آالت از مفیـداستفاده فرهنگی  هاي
شادکردنشرکت)ج مجالس صليدر تقویت دینۀجهت تبلیغ یا رحم
ورزشضرورت)د امکانات کردن ازيبرایفراهم جامعه افراد شدن فساددور

2

صفحۀادام( در )دومۀسؤاالت

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز



تعالی باسمه
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درروزانهآموزاندانش خردادسراسرکشور سالنوبت سنجش1399ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش  و
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٢

سؤال)ج پاسخبه زیر :دهیدکوتاههاي
14

15

16

17

پ هبرامیچرا صلیاهللا خداونعاجزانهسلمووآلهعلیاسالم مـاز خودید حال به را او که نکندـواگخواهد ؟ذار

عبادتی گیردکههر انجام خداوند دستور مطابق کیفیت و کمیت جهت حـکيدارا،از ؟باشدمیسندام

بیا«تیب فردا را سنگ گویی سزا/هیچ را بد دهم من نیایی است؟نشان»ور اختیار شواهد از یک کدام  ۀ

جامعه خدااگر از اطاعت و توحید مسیر از موارد برخی در توبهاي چه نیازمند گردد، خارج است؟وند اي

5/0

5/0

5/0

5/0

سؤال)چ دهیدبه کامـل پاسخ زیر :هاي

18

19

20   

21

م توحيفرددیتوحانیارتباط دهیاجتماعدیو شرح .دیرا

المیانتفاوت بشـامتحان امتحان با را بنویسیدـهی .ري

چیست؟ تسویف از ازنهچگومنظور جوانانهحیلاینشیطان گمراهی میبراي کند؟استفاده

مردم حقوق جبران توبه، مراحل از الناس(یکی آن)حق بااست، دهیدمثالیکرا .توضیح

 1

1

1

2

نتخابیابخش
آموز از4کسبجهتعزیزدانش انتخابسؤال4فقط29تا22تسؤاالنمره دلخواه به پکردهرا دهیدو :اسخ

22

23

24

25

26

27

28

29 

ه پیامبرصلیاهللا توانایی به اعتقاد صورت چه میآلهوعلیدر شرك موجب حاجات برآوردن گردد؟در

از مورد ببریدمیوهدو نام را اخالص درخت .هاي

بنویسید را انسان اختیار و الهی ارادة .رابطۀ

است؟ شده شمرده حرام اسالم در قمار چرا

درآیۀاصلِدو که را آمم«اعتقادي فَحصاللَمعورِخاآلومِالیواهللاِبِنَن اَهلَا بنویسید»...مهجرُم است، .آمده

فاطمهوسلموآلهعلیهاهللایصلخدارسولرفتار حضرت خود دختر با زن،علیهااهللاسالمرا جایگاه ارتقاي هدف .بنویسیدبا

مث آثار از مورد ببریددو نام را قسط و عدل حوزة در جدید تمدن .بت

نتیجه چرا و چیست غرب در معنوي و عرفانی مکاتب ظهور است؟علت نداشته بشر براي سردرگمی جز اي

1

1

1

1

1

1

1

1

باشید« موفق حق حضرت پناه نمرات».در 24جمع
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١

1
2
3
4

الزامی :بخش
حدیثپیام)الف و قرآن :شریفآیات

بقا و پیدایش در )10صفحه1درس()5/0(نیاز
ااوندیبیمخدا دامنکهیبا وباقلبشامافتادهاگناهدر عملاوست استمانیپششاز )86صفحه7درس()5/0(.شده

نشود متزلزل خانواده جسم)25/0(موقعیت سالمت روحیو نیفتدیو خطر به ها (25/0(.انسان )101صفحه8درس)
استدراج(استدراجسنت و )75صفحه6درس()5/0)(امالء

2

5
6
7
8

نادرستی)ب یا :درستی
)12صفحه1درس()5/0(غ

)43صفحه4درس()5/0(ص
)53صفحه5درس()5/0(ص
)97صفحه8درس()5/0(غ

2

9
10
11

کنید)پ :تکمیل
)35صفحه3درس()5/0()هماهنگی(وحدت

صالح )85صفحه7درس()5/0(عمل
)106صفحه8درس()5/0(اقتصادي

5/1

12
ارتباط)ت  :کشف

هاي2درس()5/0(1)ج)5/0(4)ب)5/0(3)الف )20و19صفحه
5/1

13
صفحه8درس(:احکام)ث )106تا102از

کفایی)د)5/0(مستحب)ج)5/0(جایز)ب)5/0(حرام)الف )5/0(واجب
2

14

15
16
17

کوتاه)ج :پاسخ
ب خدا با اش رابطه و خود به انسان معرفت نشتریهرچه بازیشود، را او ناتوانشتریبه و بندگیاحساس بیو را شتریخود

م )10صفحه1درس()5/0(کندیابراز
)45صفحه4درس()5/0(علیف

پذیري )54صفحه5درس()5/0(مسئولیت
)90صفحه7درس()5/0(اجتماعیتوبۀ

2

صفحراهنماادامه« »دومۀدر
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٢

18

19

20

21

تشریحی)چ :پاسخ
ب فردمیان رابطاجتماعیويعد دارد)دوسویه(متقابلۀتوحید به.وجود جامعه یک مردم که قدر توحیديسوهر

کنند توحید،حرکت رنگ بیشتر جامعه ميارکان خود نهادهاو)5/0(گیرد؛یبه قدر اجرایاجتماعيهر خدمت يدر
اله براد،باشیقوانین انسانيزمینه سوهارشد به حرکت مآسانخداونديو )35ص3درس()5/0(.گرددیتر

امتحان بمايبشردر افراد درون حقیقت مخبریاز و طریهستیم از تا آگاهقیکوشیم به آنها کردن الزمیِامتحان
خداوندیول)5/0(برسیم؛ برايبراامتحان بلکه نیست، افراد درون از شدن رساندنيآگاه ظهور به و دادن رشد

تما دادن نشان و )70صفحه6درس()5/0(.استدافرایدرونالتیاستعدادها

ر»فیتسو« معنا»سوف«شهیاز به ويو کردن فردا و استامروز انداختن فردا به را امروز دائما.کار گنهکار بهفرد
م زود«دیگویخود م».کنمیمتوبهيبه تکرار قدر آن میو تا ملیکند، خاموش او در توبه بهطانیش)5/0(.شودیبه
می میاو و داري توبه فرصت و جوانی هنوز تو کنیگوید توبه آینده در )87صفحه7درس()5/0(.توانی

کننده ستمیتوبه اگر بکوشد مردمباید وبر نماید جبران را آن است یاحقوقکرده ادايمعنومادي توان حد در را آنها
ب را حق صاحبان رضایت و آوردهکند (دست معنوي)1. بسانسانحقوق استمهماریها آنان مادى حقوق از اگرمثالً.تر

غ دروغ، ربتیبا انسانى آبروى تهمت ضا...یاشدهختهیو افراد معنوى حقوق واقع باعیدر و است توبهدیشده فرد
حقو جبران به بپردازدکننده رفته دست از نمره()1(.ق بنویسد افراد معنوي حقوق از دیگري مثالهاي آموز دانش چنانچه

گردد )89صفحه7درس(.)منظور

1

1

1

2

انتخابی :بخش
22

23

24

توانای به اکرمیعقیده اولیا)ص(پیامبر تواناییوقت)ع(دینيو این که است شرك ازیموجب مستقل و آنها خود از را
بدانیم )24صفحه2درس(.خدا

درجاتیابیدست حکمتیبه ناپذ-از هايرینفوذ وسوسه برابر نشدنیپاداشافتیدر-طانیشيدر وصف ذکر(هاي
مورد هر ، مورد هاي4درس()نمره5/0دو )48و47صفحه

ناشاراختیوجود انسان ارادیدر اخت.خداستةاز فعل ارادارى،یدر ما که زمانى اکاريةتا کار آن ایم، نکرده نجامرا
ما،لذارد؛یگنمى ماارادةوجود از که عملى و ارادةخداستارادةبهوابستههمگیزندمیسرما طولدرنسانایعنی

(استخداوندارادة هاي5درس. )61و60صفحه

سوم ي صفحه در راهنما ادامه

1

1

1
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٣

25

26

27

28

29

و پول است، بیهوده کار یک مسیرقمار در را مردم فایدهيثروت هیچ ميبراياکه کار به ندارد از)5/0(.گیردیجامعه
دشمن و کینه بازنده و برنده میان عمل این دیگر، میطرف وجود (5/0(.آوردیبه )100صفحه8درس)

 
)111صفحه9درس()5/0(معاد-)5/0(توحید

خانهپدرهرصبح پنجرة ممیرااشدریچۀ سالم دخترش به و در.کردیگشود داشت، سفر قصد زدمیرااومنزلهرگاه
خداحافظ او با برمهرگاه.کردیمیو سفر فاطمهیاز کس)س(گشت، کهیاولین م)ص(پیامبربود سراغش حالآمدیبه و

م را کدام(.پرسیدیاو هر ذکر است کافی مورد دو (5/0(ذکر )114فحهص9درس)

قانون به تشک-)5/0(توجه در مردم )135فحهص10درس()5/0(حکومتلیمشارکت

شکست و قرن چند گذشت با غربی جوامع پیچون کههاي دریافتند تجربدرپی پاسخگوینمیعلم ۀهميتواند
پسباشدانسانيازهاین ایجاد، باعث معنویت به غربی انسان نیاز عرفاناین معنویمکاتب دل)5/0(.شديو به لیاما

سردرگمياجهینت،یستندنیانیحوهايآموزهازدهبرآمآنکه نداشتيبرایجز (5/0(.اندهبشر ) 133فحهص10درس)

1

1

1

1

1

مؤید و 24.باشیدموفق
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تعالیب اسمه
درس نهایی امتحان تصحیح دینی:راهنماي 3تعلیمات

قرآن( و اخالق )دینی،
فیزیک:رشته تجربی-ریاضی امتحانمدعلوم شروعدقیقه75:ت صبح10:ساعت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة صفحه 02/10/1398:تاریخ 2:تعداد
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

:الف
1
2
3

احادیثپیام و :آیات
خالقیت در )19ص2درس()5/0(توحید

خدا به آخرت-)25/0(ایمان به )111ص9درس()25/0(ایمان
واجبات انجام براي تالش و گناه از )47ص4درس(   )5/0(دوري

 

5/0
5/0
5/0

:ب
4
5
6
7

:غلط/صحیح
(غ( )9ص1درس()5/0)
(غ( )83ص7درس()5/0)
(ص( )100ص8درس()5/0)
)114ص9درس()5/0()غ(

2

:ج
8
9
10
11

خالی جاي کردن :تکمیل
مستضعفان(انمحروم )35ص3درس()5/0()یا

)84ص7درس()5/0(پشیمان
(آموختن(دانش )116ص9درس()5/0)

اخالقی )139ص10درس()5/0(فضایل

2

:د
12

:ارتباط
)138و135و132ص10درس()5/0(1)ج)5/0(4)ب)5/0(3)الف

5/1

:هـ
13

:احکام
(5/0(حرام)ج)5/0(حبمست)ب)5/0(واجب)الـف )104و103ص8درس)

5/1

:و
14
15
16
17

کوتاه :پاسخ
فاعلی )45ص4درس()5/0(حسن
الهی )70ص6درس()5/0()ابتالء(امتحان

منکر از نهی و معروف به اجتماعی(امر )90ص7درس()5/0()توبۀ
وسطیکلیسانامطلوبحاکمیت قرون )135ص10درس( )5/0(در

2

دوم« صفحۀ در تصحیح راهنماي »ادامۀ
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تشریحی :پاسخ
حقیقتی نمیخداوند ما محدود ذهن و دارد رانامحدود ذاتش و کند پیدا کامل احاطۀ او حقیقت به تواند

نماید )12ص1درس()1(.شناسایی
1

می19 بصیرت از درجاتی به حکیم، میانسان که تشخیصرسد باطل از را حق پیچیده، و سخت شرایط در تواند
نشود باطل گرفتار و )47ص4درس()1(.دهد

1

می20 کارهایش مسئول را خود میهرکس را خود عمل عواقب و اساسپیمان)5/0(.پذیردداند همین بر ها
می مجازات مستحق را خود ندهد انجام را مسئولیتش و کند شکنی پیمان کسی اگر و )5/0(.دانداستوارند

)54ص5درس(

1

می21 فرا الهی دین به را مردم انبیاء آنهاوقتی برابر در مردم میخوانند، دسته دستهدو حقشوند، نداي به اي
می مثبت دستهپاسخ و میدهند حق مقابل در و ورزند می لجاجت (ایستنداي این)5/0. بر را خود سنت خداوند،

تا کند استفاده داده قرار اختیارش در خدا که امکاناتی همین از بتواند برگزید، را راهی هر کس هر که داده قرار
ک مسیري همان کنددر آشکار را خود باطن و رود پیش به است کرده انتخاب (ه .5/0) )72ص6درس)

1

می22 خود به دائما گنهکار فرد است، کردن فردا و امروز معناي به میتسویف توبه زودي به به)1(.کنمگوید شیطان
می یک:گویدجوان این و داري توبه فرصت و جوانی هنوز میتو گناه به جوان عادت سبب که است ودام شود

می سخت برایش گناه (1(.گرددترك )87ص7درس)

2

بیگانگان-اول23 نفوذ و سلطه عدم و اقتصادي به-دوم)5/0(استقالل کاهشسوپیشروي و قسط و عدالت ي
طبقاتی به-سوم)5/0(فاصلۀ تجملحرکت و دنیازدگی از دوري عین در عمران و آبادانی )5/0(گراییسوي

)105ص8درس(

5/1

انسان24 همۀ براي رشد امکان و بستاند ظالم از را خود حق آسانی به بتواند مظلوم که اي نهجامعه باشد فراهم ها
نعمت انحصاراینکه در زمین باشدهاي محدود هر)ص(پیامبر)1(.گروهی تبعیضاز رفع براي هايفرصتی

جاهلی نظام بر حاکم میطبقاتی را استفاده کمال جامعه در مساوات فرهنگ برقراري تالشیو هیچ از و نمود
نمی )112ص9درس()1.(کردفروگذار

2

افزونبا« روز توفیق آرزوي و محترم همکاران از نمرات»تشکر 20جمع
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١

حدیث)الف1 و قرآن آیات در :تدبر
نمایید)الف مشخص یک هر در را توحید مراتب زیر آیات به توجه :با

1(»ءشَی کُلِّ خَالقُ اللَّه«
و«)2 ولیٍّ منْ هوند منْ ملَه أَحداما هکْمح فی شْرِكی »َلَا

آلهچرا)ب و علیه اهللا صلی خدا فرمایدرسول نکنیددر«:می تفکر خداوند ذات در ولی کنید تفکر چیز ؟»همه
به)ج توجه شریفۀبا و«آیۀ التَّوابینَ بحی اهللاَ المتَطَهرینَانَّ بحچیست؟»ی ، باشد واقعی اگر توبه، تکرار نتیجۀ
صال«شریفۀآیۀ)د عملَ و اآلخرِ الیومِ و بِاهللاِ آمنَ یحزَنونَحاًمن هم ال و علَیهِم خَوف ال و ربهِم ندع اَجرُهم به»فَلَهم

دارد اشاره ، آیند می حساب به نیز اسالمی تمدن معیار دو که اعتقادي اساسی اصل دو ؟کدام

1

5/0
5/0
5/0

گزاره)ب2 نادرستی یا بادرستی را زیر کنید)غ/ص(هاي :مشخص
نبایدهایالههاينعمتمیان)الف و بایدها و آخرت هماهنگ)احکام(دینيدر و .استبرقراریارتباط

آله)ب و علیه اهللا صلی پیامبر محور عدالت بود درجامعه محدود، گروهی انحصار در زمین هاي ثروت و ها نعمت ،.
آگاه)ج قدر هوشیهر اروپاماياریو جدید تمدن از تأثشتریبمسلمانان قدرت بيرپذیریباشد، بودشتریما .خواهد
کس)د هوایاگر به درون(نفسيدل ها)بت فرمان به را اوامرش و دهد قرار خود معبود را او و خداونديسپرده

عمل شرك گرفتار دهد استیترجیح .شده

5/0
5/0
5/0
5/0

تکمیل)ج3 مناسب کلمات با را زیر هاي :کنیدعبارت
بعدتوحید)الف دو داراي .است..........................و.......................عملی

منفیآثاراز)ب پیامدهاي جدو حوزهدیتمدن ،علم؛در زدگی .است..........................و............................مصرف
کارآمد)ج حضور براي عامل ترین ممهم جهانانیدر عمومى امنظ.........................و.............................،افکار

کشور یک .استحکومتى
خدا)د آلهرسول و علیه اهللا ازصلی اندك بسیار هایی نشانه که کرد آغاز جاهلی اي جامعه در را خود وتعقلدعوت

.داشت........................و.......................

5/0
5/0
5/0

5/0

دهید)د4 کوتاه پاسخ زیر سؤاالت :به
بنویسید)الف را قمار هاي آسیب از مورد ؟دو

معناست)ب چه به خدا بندگان مورد در ؟توبه
نرثم)ج درك خدايازمندیه ؟ستیچازینیبيبه
جد)د تمدن مثبت حوزهدیآثار قسطدر و .دیبنویسراعدل
مور)ه انسانددو به مادي نگاه با جدید تمدن که هایی آسیب بنویسیداز را است کرده وارد خانواده حوزه .در

5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
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5
دهید)ه تشخیص را صحیح زیرگزینه عبارات :در

کنیم«عبارت)الف می جبران را آن ، ایم رسانده زیان کسی به شواهد»اگر :اختیاروجوداز
پذیري-1 تصمیم-2مسئولیت و تفکر

کنندیبندگ«بیت)ب سلطانت تاکه جانرهاتنکن همه تا م»کنندتکن اخالصيهاوهیاز :درخت
ناپذ-1 هايرینفوذ وسوسه برابر هاافتیدر-2طانیشيدر یناشدنوصفيپاداش

1

ارتباط)و6 :کشف
یک چپ سمت (در دارد؟ ارتباط چپ سمت موارد از یک کدام با راست سمت موارد از یک استهر اضافی )مورد

تالتیحما)الف انسان از مجاهدشگرخداوند ابتالء-1و
هو)ب شدن شناخته و شخصتیساخته هاتیو خاص-2انسان )یالهقیتوف(امداد
گناه)ج در شدگان غرق و معاندان زندگی بر حاکم استدراج-3سنت

)امهال(ءامال-4 

5/1

کنید)ز7 تعریف را زیر :اصطالحات
فاعل)ب)تخلیه(پیرایش)الف 5/1یحسن

احکام)ح8
بنویسید را زیر موارد از یک هر کفایی–جایز–واجب:حکم است(مستحب–حرام–واجب اضافی مورد )یک

شاد)الف مجالس در صلهيشرکت تقویت رحمجهت
بنزدراسراف)ب آب،  يانرژوپوشاك،ییموادغذان،یمصرف
هاي)ج زیرساخت کردن اسالمتوسطالزمفراهم هايبرایدولت داخلیبومیارتباطيپایگاه یو
فرهنگى)د تهاجم با مبارزه و اسالمى معارف و فرهنگ گسترش منظور به هنرى آثار انواع  توزیع

2

دهید)ط9 کامل پاسخ زیر هاي پرسش :به
بنویسزنموقعیت)الف را اسالمی تمدن در خانواده .یدو

انسـرابط)ب اختیار دهیـه شرح را خداوند اراده با .دـان
توبه)ج تکمیلی مراحل الهی«از حقوق دهید»جبران توضیح .را .
وعده)د ، توبه از انسان کردن دور براي شیطان هاي حیله کن«از توبه بعد و کن دهید»گناه توضیح .را
م)ه آثار قاز و عدل حوزه در جدید تمدن تسلیحات«سطنفی در محصور و شده نظامی دهید»جهان شرح .را

5

باشید مؤید و 20.موفق
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حدیث)الف1 و قرآن آیات در :تدبر
خالقیتتوحید)1)الف والیت)202فحهص2درس)5/0(در در 21فحهص2درس)5/0(توحید

چمیتوانینمچون)ب و دراویستیذات 13فحهص1درس )5/0(.میابیرا
باشد)ج واقعی اگر توبه نزتکرار انسان شدن محبوب موجب بلکه نیست، خداوند از شدن دور معنی به تنها نه د،

شود می او رحمت جلب و (خداوند 88فحهص7درس)5/0.
/25/0(توحید)د 113فحهص9درس)25/0(معاد)

5/2

گزاره)ب2 نادرستی یا بادرستی را زیر کنید)غ/ص(هاي :مشخص
114صفحه9درس)5/0(غ)ب100صفحه8درس)5/0(ص)الف

33فحهص3درس)5/0(ص)د133فحهص10درس)5/0(غ)ج

2

تکمیل)ج3 مناسب کلمات با را زیر هاي :کنیدعبارت
32فحهص3درس)25/0(اجتماعی/)25/0(فردي)الف

طبیعت)ب زدگی/)25/0(نابودي 137فحهص10درس)25/0(علم
142فحهص10درس)25/0(راقتدا/)25/0(استحکام)ج
118فحهص9درس)25/0(دانایی/)25/0(تفکر)د

2

دهید)د4 کوتاه پاسخ زیر سؤاالت :به
استقمار-)الف بیهوده کار ثروت-.یک و میپول کار به ندارد جامعه براي اي فایده هیچ که مسیري در را مردم

آورد–.گیرد می وجود به دشمنی و کینه بازنده و برنده است.میان کافی مورد دو مورد.ذکر 101فحهص8درس)25/0(هر
معنابتوبه)ب سويه به گناه از اوستيبازگشت غفران و عفو دامن در گرفتن قرار و  86فحهص7درس)5/0(.خداوند
11فحهص1درس)5/0(یبندگوتیعبودشیافزا)ج
قانون1)د به توجه تشک2)25/0(ـ در مردم مشارکت 140فحهص10درس)25/0(حکومتلیـ
خانوادهیروپاشف-1)ه ب2نهاد باریـ و یجنسيبند
زنانابزارياستفاده-3 است(از کافی مورد دو مورد.ذکر 143فحهص10درس)25/0هر

5/2

5
دهید)ه تشخیص را صحیح زیرگزینه عبارات :در

پذیري-1)الف 56فحهص5درس)5/0(مسئولیت
هاافتیدر-2)ب 50فحهص4درس)5/0(یناشدنوصفيپاداش

1

ارتباط)و6 :کشف
است.) اضافی مورد یک چپ سمت (در دارد؟ ارتباط چپ سمت موارد از یک کدام با راست سمت موارد از یک هر

خاص-2)الف 5/0( ابتالء-1)ب75صفحه6درس)5/0()یالهقیتوف(امداد 72صفحه6درس)
5/0()امهال(ءامال-4)ج 76صفحه6درس)

5/1
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٢

کنید)ز7 تعریف را زیر :اصطالحات
هاست)الف آلودگى از شدن پاك توبه، و است آلودگى دهد.گناه، مى وشو شست را آن و کند مى خارج قلب از را گناهان به.توبه
انیهم رانیجهت گو»هیتخل«ای»شیرایپ«عمل 87فحهص7درس)1(.ندیمى
فاعل)ب الهيداراکاردهندهانجامکهمعناستبدینیحسن نیت و درست 46صفحه4درس)5/0(.باشدیمعرفت

5/1

احکام)ح8
بنویسید را زیر موارد از یک هر کفایی–جایز–واجب:حکم است(مستحب–حرام–واجب اضافی مورد )یک

107صفحه8درس)5/0(حرام)ب105صفحه8درس)5/0(مستحب)الف
کفایی)د104صفحه8درس)5/0(واجب)ج 104صفحه8درس)5/0(واجب

2

کامل)ط9 پاسخ زیر هاي پرسش :دهیدبه
داشتند،)الف وکار مالکیت حق قراردسترنزنان پدر یا همسر دراختیار و داشت تعلق خودشان به آنها همین،گرفتینمج جهتبه

اموریم وقف را خود ثروت کنندتوانستند المنفعه هاازيبسیار.عام خیکشوریقدیميموقوفه زنان به مربوط کهيرما ثروتاست
خیریه امور وقف را اندخود برا.کرده بزرگيتحصیل دانشمندان و بود آزاد سابقهیزنان قبال که شدند پیدا اسالم جهان در زنان از

اصوال.تنداش کریم، نفیتلققرآن شدت به را زن بودن دوم ویدرجه عصر آن در اینکه با و هایحتکرد دوره همین دريتا اخیر،
ت دوم درجه موجود تورات، براساس را زن قرآنیمیلقاروپا آیات کردیکردند، مبارزه نگاه این هاي9درس)نمره1(.با 118و 117صفحه

ناشاریاختوجود)ب انسان در اراده ارادیو خداستهاز خواست و د.الهى عبارت انسانگر،یبه که است کرده اراده خداوند
باشد اراده داراى و مختار اخت.موجودى فعل ماارى،یدر که زمانى انجامتا نمىم،اینکردهارادهفعلیدادنبه انجام فعل آن

ع)5/0(رد،یگ کهنیدر عملى و ما اراده ما، وجود درانسانارادهعنىی.خداونداستارادهبهوابستههمگیزندمیسرماازحال،
خداسطول آنتاراده با 63فحهص5درس)5/0(.نداردمنافاتو

را)ج حقوقی کند می تالش کننده نمایدتوبه جبران است کرده ضایع خود گناه با خداوند.که به مربوط حقوق این از اي دسته
تر.است خداوندنیمهم اوست،حق بندگى و اطاعت با)5/0(.حق کننده پدیتوبه در خود هاى کوتاهى خداوندشگاهیبکوشد

کند؛ جبران نمازهابراىرا تدرایمثال، به را داده دست از هاى نماجیروزه آورددیقضا جا به را شده ترك هاى عبادت البته.و
بب اگر و است مهربان خود بندگان به نسبت وندیخداوند کرده را خود تالش کار توبه شخص گناهانکه همه جبرانرانتوانسته

کندهیبق،کند مى عفو را او و نموده جبران خود را 91صفحه7درس)5/0(.موارد
اشیطان)د با را انسان کهنیابتدا کن«وعده توبه بعد و کن سو»!گناه ميبه وقتیگناه و الهیکشاند رحمت از شد، آلوده او یکه
میموسشیمأ و چه«دیگویسازد گذشت سر از که صد،وجبکیآب منایدر».وجبچه خود با انسان کاردیگویحالت، که

قد آن خداوند نزد عملم پرونده و کارگذشته داهیسراز که پذگریاست ام آدمیدرحال)5/0(.ستینرفتهیتوبه هم،یکه هرقدر
کند توبه واقعا اگر باشد، بد پشوکه و ممانینادم را اش توبه خداوند 89صفحه7درس)5/0(.ردیپذیشود،

کارمخاطرهدرلحظههرجهانمردمامروزه،)ه امکاناتتجمعیتمامبار،چندینتواندمیکههستندیسالحهایافتادنبه و بشر
کره روى راموجود کندزمین پ)5/0(.نابود از انباشته اسلحه، هاىدهیچیانبارهاى سالح جمله از کشتارجمعى، هاى سالح ترین

مایىیمیش داکروبىیو کمک به که استنشاست شده ساخته 141فحهص10درس)5/0(.جدید
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باشید مؤید و 20.موفق

آموزشى
کیفیت

ش
پای

ش و
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز



تعالی باسمه
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الزامی بخش
به عزیز آموز کسب23تا1تسؤاالدانش دهید16جهت پاسخ :نمره

قرآنیپیام)الف شریفآیات حدیث بنویسیدو :را
1
2
3
4

به توجه آسماناینمعناي»رضِاالَوتواامالسنورهللاُاَ«آیۀبا نور خداوند چیستکه است، زمین و ؟ها
فهللاِِ و«ینآرـقشریفعبارت السمما فوتواای االَما توحی»...رضِی مرتبۀ کدام میـبه اشاره ؟کندد

آ اَمفَاَ«یۀدر تَعهنیانَبسسن ملی وزندگی»یرٌخَضوانٍرِواهللاِنَقوي پایهمحکم چه بر میاستوار بنا ؟شودهایی
اماممطابق السعلیحدیث به»نوبالذُّلُغستَولوبالقُرُهِّطَتُهوبلتُّاَ«:المعلیه میتوبهعملچرا تخلیه و ؟دگوینپیرایش

5/0
5/0
5/0
5/0

نادرستی)ب یا زیرگزارهدرستی باهاي کنید)غ/ص(را :مشخص
5
6
7
8

نیازمند صورتی در فقط موجود کهبهیک نیست ذاتدیگري باشداًـخودش .موجود
اسال اعمالالصـاخم،در قبولی درگشرط به فرد که است عرضـی خدا میـاه .دارده

موجودات زمانی و مکانی موقعیت ویژگی، حدود، استقضايبهوابسته،اندازه، .الهی
انسان اتوفیق،براي میسر همواره لحظه،ستتوبه باید توفیفرد شکارـهاي را .کندق

5/0
5/0
5/0
5/0

کنیدیخاليجاها)پ تکمیل مناسب کلمات با :را
9
10
11
12

می باعث نفسانی امیال برابر در بودن شخصتسلیم ناپایدار.....................درونی،شود شخصیتی باشدو .داشته
تقوی اخبراي خدا،ـت شناخت افزایش راه از استالص صرفخوب را اله..................ساعاتی آیات کـدر .نیمی

خاص پاكخداوندامداد نیت با که کسانی به می،نسبت حق راه در داردالهی................سنت،گذارندقدم .نام
می خود به دائماً گناهکار فرد میوقتی توبه زودي به بهگوید را او شیطان واقع در .کشاندمی....................کنم

5/0
5/0
5/0
5/0

ی)ت هر مفاهیمارتباط از کزیرک :کنیدشفرا
از13 یک کدامالفقسمتعباراتهر ازبا اختیارنشانهیک قسمتهاي :داردطارتبابدر

است(»ب«»فـال« اضافی مورد ).یک
ودچار)الف انتخابشک در شدن  هاتردید

انجافسوس)ب از کارـخوردن اشتباههايام
دانستن)ج مجازات عهدمستحق در شکنیخود

پذیري)1 مسئولیت
تصمیم)2 و تفکـر
پشیمانی)3 احساس
رضایت)4 احساس

5/1

سؤال)ث دهیداحکامهايبه پاسخ :زیر
از14 یک دارد؟زیرعباراتهر حکمی کفایی-جایز(چه است:حرام-مکروه-مستحب-واجب اضافی مورد .)یک

الهـی)الف وظایف انجام براي آمادگی قصـد به کردن   ورزش
فیلم)ب اسالمیتولید فرهنگ گسترش جهت تلویزیونی هاي
آنها)ج کاالي ترویج و صهیونیستی رژیم نفع به تجارت نوع هر
جشن)د مانند شادي مجالس در دینیملهايشرکت احکام رعایت با

2

صفحهادامه( در سؤاالت دومي )ي
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سؤال)ج پاسخبه زیر :دهیدکوتاههاي
15

16

17

18

19

20

می معنا آن به و دارد حضور دین احکام پیکرة در روحی مانند دینی اعتقاد ؟بخشدکدام

قدرت رضایت کسب پی در کسی است؟اگر شده گرفتار شرکی چه به باشد مادي هاي

کیفیت و کمیت جهت از که انجاعملی الهی فرمان شودمطابق است؟،م حسنی چه داراي

ندارد؟ را مؤمنان از گروه کدام فریب توانایی که است کرده اقرار خداوند نزد در  شیطان

اله سنت استعدادهاکدام رساندن ظهور به موجب استی درونی تمایالت دادن نشان ؟و

کنند خودداري خارجی کاالهاي مصرف از جامعه یک افراد است واجـب صورت چه ؟در

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

سؤال)چ دهیدبه کامـل پاسخ زیر :هاي

21

22

23

ببرید نام را توبه تکمیلی .مراحل

دهید شرح مثال ذکر با را اجتماعی .توبه

خارج جنسی ارتباط اسالم در شرعچازچرا است؟،ارچوب شده شمرده حرام

 1

5/1

1

ا نتخابیبخش
عزیزدانش سؤاال4کسبجهتآموز از انتخاب4فقط31تا24تنمره دلخواه به را دهیدکردهسؤال پاسخ :و

24

25

26

27

28

29

30

31

است؟ ناتوان خداوند چیستی و ذات شناخت در انسان چرا

اخالص درخت هاي میوه از است،یکی حکمت از درجاتی به دهیدآن،دستیابی شرح .را

ام اسءالـسنت تعتدراجـو کنیـرا .دـریف

توبهجوانیچرا براي زمان دهیداست؟کردنبهترین .توضیح

صلیهايتالش محوروسلموآلهعلیهاهللا پیامبراکرم عدالت جامعۀ برپایی براي ده،را .یدتوضیح

جوامع ترین جاهل از یکی پیامبرچگونه صلیروزگار علموسلموآلهعلیهاهللا اسالم گردید؟مشتاق

ق به مثبیکیانونـتوجه آثار عدلـاز حوزة در جدید تمدن آناستت شرح، .دـدهیرا

کارآمدمهم حضور براي عامل کشورترین چرایک چیست؟ جهان عمومی افکار میان ؟در

1

1

1

1

1

1

1

1

باشید« موفق حق حضرت پناه نمرات».در 24جمع
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قرآن( و اخالق )دینی،
فیزیک:رشته امتحانتجربیعلوم-ریاضی شروعدقیقه80:مدت صبح8:ساعت
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١

1
2
3
4

الزامی :بخش
حدیثپیام)الف و قرآن :آیات

از را خود وجود موجودات، میمیخداوندتمام هستی عرصۀ به پا و )11صفحه1درس()5/0(.گذارندگیرند
مالکیت در )19صفحه2درس()5/0(توحید

خدا)25/0(تقوي )97صفحه8درس()25/0(خشنودي
آن،توبه و کرده خارج قلب از را شستگناهان میرا (دهدوشو )84صفحه7درس()5/0.

2

5
6
7
8

نادرستی)ب یا :درستی
)7صفحه1درس()5/0(ص
)44صفحه4درس()5/0(ص
)57صفحه5درس()5/0(غ
)85صفحه7درس()5/0(غ

2

9
10
11
12

کنید)پ :تکمیل
)34صفحه3درس()5/0(ناآرام
)46صفحه4درس()5/0(تفکر

)73صفحه6درس()5/0(توفیق
)87صفحه7درس()5/0(تسویف

2

13
ارتباط)ت :کشف

هاي5درس()5/0(1)ج)5/0(3)ب)5/0(2)الف )54صفحه
5/1

14
:احکام)ث

کفایی)ب)5/0(مستحب)الف )106تا99صفحات8درس()5/0(جایز)د )5/0(حرام)ج)5/0(واجب
2

15
16
17
18
19
20

کوتاه)ج :پاسخ
)18صفحه2درس()5/0(توحید
)33صفحه3درس()5/0(عملیشرك

فعلی )45صفحه4درس()5/0(حسن
اخالص )47صفحه4درس()5/0(با

ابتالء )70صفحه6درس()5/0()امتحان(سنت
کشوراگر وابستگی موجب خارجی کاالهاي )106صفحه8درس()5/0(.شودمصرف

3

صفحؤاسۀادام« در »دومۀالت
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21

22

23

تشریحی)چ :پاسخ
گناه از شدن دور جهت در مردم-)5/0(تالش حقوق و الهی حقوق (5/0(جبران )89و88صفحات7درس)

جامعه بروقتی در اطااي و توحید مسیر از ابعاد از شودخی خارج خداوند از و،عت توحید مسیر به بازگشت نیازمند
است اجتماعی توبه نیازمند یعنی (اصالح اجتمانحراف)1. رباخواري،هاي مانند بیاعی گرفتن، ورشوه عفاف به توجهی

و (پاکدامنی )90صفحه7درس()5/0...

می متزلزل را خانواده بنیان و است جاهلیت دوران به بازگشت ارتباط این شدن رایج وچون جسمی سالمت و کند
می خطر به را انسانها (اندازدروحی )101و100صفحات8درس()1.

1

5/1

1

انتخابی« »بخش
گرامی دانش:مصحح نماییداگر تصحیح را اول سوال چهار فقط باشد، داده پاسخ انتخابی سوال چهار از بیش به .آموز

24

25

26

جج

است، محدود ما ذهن آننمیچون چگونگی و کرده تصور را نامحدود امور ذات دریابدتواند نامحدود.را حقیقتی خداوند
نمی ما ذهن لذا کنداست شناسایی را ذاتش و کرده پیدا احاطه او حقیقت به )12صفحه1درس()1.(تواند

به و استوار و محکم علم معناي به خطاستحکمت از میدور نشان را آن به رسیدن راه و درست هدف مانعکه و دهد
میلغزش وروشنانسان)5/0(.شودها بصیرت از درجاتی به میرسیدهبینیحکیم سختکه شرایط در از،تواند را حق

تشخیص گرفتاردادهباطل )47صفحه4درس()5/0.(نشودآنو

می گناه دام به که میانسانی فراهم شرایطی او براي خداوند نمایدافتد، توبه تا و.کند رود پیش گناه در چنان او اگر اما
فرصتبا او به خدا ورزد، دشمنی میمیحق استفاده گناه در شدن غرق جهت در نعمت و فرصت این از او و کنددهد
سنگین)5/0( روز هر گناهانش بار نزدیکو ابدي هالکت سوي به تدریج به و شده میتر )5/0(.شودتر

)74صفحه6درس(

1

1

1

جج

صفحؤاسۀادام« در سالت »ومۀ
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٣

27

28

29

30

31

خوي تثبیت و انعطاف شدن کم دورة پیري دورة و تحول و پذیري انعطاف دورة جوانی خصلتدورة و اگر)5/0.(هاستها
پیري در آن کردن خارج شد ماندگار و آمد پدید انسان در خصلتی جوانی دورة استدر (دشوار بهترین)5/0. بنابراین

است جوانی دوران توبه براي (زمان )90صفحه7درس.

پیامبر مهم اهداف از خ)ص(یکی حق آسانی به مظلوم تا بود محور عدالت جامعۀ امکانبرپایی و بستاند ظالم از را ود
انسان همۀ براي نعمترشد اینکه نه باشد فراهم باشدها محدود گروهی انحصار در رفع.ها براي فرصتی هر از ایشان

میتبعیض استفاده برابري فرهنگ برقراري و جاهلی نظام بر حاکم طبقاتی (1.(نمودهاي )112صفحه9درس)

تدریجی طرفنزول یک از دانش و خردورزي به کتاب این مکرر دعوت و قرآن تشویق)5/0(آیات رسولو دائمی هاي
کرد)ص(خدا علم مشتاق را زمان آن جامعۀ و شکست را جاهلیت سد دیگر طرف (5/0.(از )116فحهص9درس)

اروپایی کشورهاي در وسطی قرون از قانونپس به عکستوجه بودالععموماً کلیسا نامطلوب حاکمیت برابر در .ملی
داشت)25/0( جدید تمدن براي فوایدي و افتاد اتفاق اسالمی آثار ترجمۀ با ابتدا قانون به (آگاهی حقوق)25/0. با مردم

دولت مقابل در سازمانخود آن حفظ براي و پرداختند حقوقی قوانین تدوین به و شدند آشنا تأسیسها را هایی
)135فحهص10درس()5/0.(کردند

مهم کشور، یک حکومتی نظام اقتدار و استاستحکام جهان عمومی افکار میان در کارآمد حضور براي عامل .ترین
می)5/0( منزوي ضعیف، کشور یک طبیعی طور به نمیچون دنیا در همراهی و (5/0.(یابدشود )137فحهص10درس)

1

1

1

1

1
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١

:بنویسیدراشریفحدیثونیآقرتیاآمپیا)الف
1
2

3

4

ه«ۀشریفۀآی ّدنُم هؤُلَاءؤُلَاءکُلًّا نوِمطَاءْعبِّکارم کَانَوطَاءعبِّکظُورارحاست؟»م الهی سنت بیانگـرکدام
و«شریفۀآیۀ یِّناتبِالب رسلَنا أَرسلنا ولَقَد تابالک مهعم بِالقسطأَنزَلنا النّاس قومیل تمدن»المیزانَ معیار کدام به

دارد؟ اشاره اسالمی
در تدبیر سبی«آیۀبا الی اُدعو بِالحکمۀِ کبر اَحسنُلِ یه بِالَّتی جادلهم و الحسنَۀِ حیصحروشسه»الموعظَۀِ

اسالمدعوت دین کبه استخراج بنویسیدرا و .رده
علی امام حدیث المتجرَی«مالسالعلیهمطابق ثُم ،قهاَلف التُّجار، معشَرَ می»ا حرامچگونه کسب به گرفتاري از توان

کرد ؟دوري

5/0
5/0

5/1

5/0

گزاره)ب نادرستی یا بادرستی را زیر کنید)غ/ص(هاي :مشخص

5
6
7
8

شده عملی شرك گرفتار که است،انسانی برخـوردار پایدار شخصیتـی و آرام درونی .از
و خداوند پیشگاه به نیاز عرض و اوطلبنیایش از اخالصیاري تقویت رابراي خداوند از غفلت می، .ندککم

جهانـموج آنودات از با ، که وـحکجهت وم میـالهارادةفرمان ایجاد الهیدـقتبهشوندی وابستـر .نداهـی
ل خدا رسول بر که آیاتی سلمعلیهاهللایصاولین و آموختازنوآله و دانش درباره بود، وي رسالت آغازگر و شد بودـل .ن

5/0
5/0
5/0
5/0

:کنیدتکمیلمناسبتکلماباراخالیيجاها)ج
9
10
11
12

چند را جهان این که باشد معتقد کسی درآفریدهداـخاگر شرك گرفتار است.........................اند، .شده
اف از برخی ناپسند رفتار شوداگر دین به دیگران بدبینی سبب حقوقراد واقع در است................، شده ضایع .افراد

اشیوةتنها هر روي پیش که اعتمادي قابل و عاقبتمطمئن و خردمند قرارنسان .است.............زندگی،دارداندیشی
ل سلمعلیهاهللایصپیامبر و برايوآله فرصتی هر تبعیضاز طبقاتیرفع فرهنگهاي برقراري کمال.................و جامعه، در

می را .نموداستفاده

5/0
5/0
5/0
5/0

دهیدهايپرسشبه)د کوتاه پاسخ :زیر
13

14
15
16

17
18

پیامبر توانایی به سلمعلیهاهللایصلاکرمعقیده و دینوآله اولیاي برالسالمعلیهمو موقعدر چه انسان حاجات موجبآوردن
؟استشرك

می صورت چگونه عملی توحید مسیر در انسان برداشتن گیرد؟گام
توانایشیطان که است کرده اقرار خداوند پیشگاه افرادیدر چه ؟نداردرايفریب

عبارت که«بیان وجب،آب یک چه گذشت سر وجباز صد شیطان»چه زبان دورنشان،از براي او حیله کدام دهنده
است؟ توبه از انسان کردن

اس در قمار بودن حرام بنویسیـالمدالیل است(.درا کافی مورد دو )ذکر
عصر از تجاگذر چه نیازمند اسالم، عصر به وغهلیت بود؟یتحولچهییر

5/0

5/0
5/0
5/0

5/0
5/0

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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نمرهسؤاالتردیف

٢

عبار)هـ دهیدهايتدر تشخیص را صحیح :زیرگزینه
براي19 بهنجاماتالش استدرستیکار داده فرمان خداوند که صورت همان به میدارايو حسن باشد؟کدام

ب-الف فعلی-فاعلی
1

ف«بیت20 را سنگ گویی بیـهیچ نیـاـردا سور را بد دهــم من است؟»؟زاـایی اختیار شاهد کدام بیانگر
تصمیم-بپذیريمسئولیت-الف و تفکر

:کشفکنیدرایرزمفاهیمازیکهرطتباار)و
عبار21 از یک کدامالفقسمتهايتهر ازبا داردبقسمتهايعبارتیک :ارتباط

است(بالف اضافی مورد )یک
مختلف)الف علوم در جدید کشفیات و ق)1نظریات به انونـتوجه

دولت)ب مقابل در خود حقوق با مردم زدگی)2هاآشنایی مصرف
جاذبۀنیایجاد)ج از استفاده با کاذب مردمازهاي در زدگی لمـع)3تبلیغات

علم)4 سریع رشد

5/1

:هیددیرپاسخزمحکاايهاالبهسؤ)ز

موارد22 از یک هر بنویسیدحکم را کفایی-جایز–واجب:زیر است(مستحب- حرام-واجب اضافی مورد )یک
پایگاهزیرساختکردنفراهم)الف براي الزم داخلیهاي و بومی ارتباطی دولتهاي توسط

سنت)ب موسیقی خواه موسیقی، از غیرسنتـاستفاده خواه و کالسیک و مدرنـی و ی
تقویت)ج براي شادي مجالس در الهیرحمصلۀشرکت احکام رعایت شرط به
بشرط)د در ورزشازيـبندي و معمـهها ولیـاي

2

دهید)ح کامل پاسخ زیر هاي پرسش :به
23
24
25
26
27

است؟ ناتوان خداوند چیستی و ذات شناخت در انسان چرا
بنویسید بشـري امتحان با را الـهی امتحان .تفاوت

مثـالرااعیـجتماۀــتوب ذکـر .دــهیدحرـشبا
دورة است؟چرا توبـه براي زمان بهتـرین جـوانی

بنویسید اسالمی تمدن در را خانواده و زن .موقعیت

1
1
5/1

1
1

باشید مؤید و 20.موفق
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١

حدیث)الف و :آیات
الهیامداد)1 70ص6درس )5/0()امداد(عام
عدالت)2 محوربرپ(برقراري عدالت جامعه 111ص9درس)5/0()ایی
 132ص10درس )5/1(جدل-موعظه-حکمت)3
تجارتآ)4 احکام با (فقه(شنایی 103ص8درس)5/0)

3

ها)ب گزاره نادرستی و (درستی مور: )نمره5/0دهر
47ص4درس  ص)346ص3درسغ)5
114ص9درسص)8    56ص5درسغ)7

2

خالی)ج (جاي مورد: )نمره5/0هر
خالقیت)9 در معنوي)2110ص2درسشرك 87ص7درسحقوق
110ص9درس)مساوات(برابري)9512ص8درس)الهی(دینی)11

2

کوتاه)د (پاسخ مورد: )نمره5/0هر
را)13 توانایی آنهااین خود بدانیممستقلواز خدا 24ص2درس.از
خدا)14 هاي فرمان از 32ص3درساطاعت
اخالص)15 با 47ص4درسمومنان
الهی)16 رحمت از کردن امید 84ص7درسنا
ندارد-ب،بیهودگی-الف)17 جامعه براي اي فایده هیچ که مسیري در را مردم ثروت و گیردبپول می کار میان-ج.ه عمل این

آورد می وجود به دشمنی و کینه بازنده و مورد(.برنده هر است، کافی مورد دو 98ص8درس)25/0ذکر
در)18 هانگرشتغییر در)25/0(انسان بنیادین تحولی زندگیو اجتماعیشیوة و 109ص9درس)25/0(مردمفردي

3

مناسب)هـ گزینه (انتخاب مورد: )نمره5/0هر
45ص4درسب)19
54ص5درسالف)20

1

ارتباط)و (کشف مورد: )نمره5/0هر
131و130ص10درس2-ج1-ب4-الف)21

5/1

(احکام)ز مورد: )نمره5/0هر
102و101ص8درسحرام-د مستحب-ججایز-بواجب-الف)22

 

2

صفحۀ در تصحیح راهنماي دومادامۀ
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٢

تشریحی)ح :پاسخ
را)23 وجودشان چگونگی و کنیم تصور را نامحدود امور ذات توانیم نمی خود ذهن بودن محدود دلیل به ما

را.دریابیم ذاتش و کند پیدا احاطه او حقیقت به تواند نمی ما ذهن نتیجه در ؛ دارد نامحدود حقیقتی خداوند
نماید و(.شناسایی انسان ذهن بودن خداوندمحدود ذات بودن 12ص1درس)نامحدود

آنها)24 کردن امتحان طریق از تا کوشیم می و هستیم خبر بی افراد درون حقیقت از غالباً ما بشري امتحان در
آگاه نیستبه افراد درون از شدن آگاه براي علیم خداوند امتحان ولی برسیم؛ الزم به،ی و دادن رشد براي بلکه

است افراد درونی تمایالت دادن ونشان استعدادها رساندن 68ص6درس.ظهور

توح)25 مسیر از ابعاد از برخی در جامعه شوداگر خارج خداوند از اطاعت و مسیر،ید به بازگشت نیازمند
اصالح و است،توحید اجتماعی توبه تا.یعنی شوند اصالح ابتدایی مراحل همان در باید اجتماعی هاي انحراف

نشوند ماندگار و نیابند خواري.گسترش گرفتن،ربا و،رشوه عفاف به توجهی ظلم،اکدامنیپبی و کردن ظلم
هاستپذیري انحراف و ها بیماري این جملۀ از خدا غیر از اطاعت این.و از جامعه معالجۀ و اصالح راه ترین مهم
استبیماري منکر از نهی و معروف به امر وظیفۀ دادن انجام 88ص7درس.ها

انعطاف)26 دورة جوانی تحدورة کمپذیري، دورة پیري دورة و دگرگونی و خوي ول تثبیت و انعطاف وشدن ها
خصلت.هاستخصلت جوانی دورة در پیرياگر در آنها کردن خارج شد ماندگار و آمد پدید انسان در هایی

طاقت و سخت بودبسیار خواهد می.فرسا پدید ما در که ناپسندي ریشهصفات شبیه کهآیند، هستند نهالی هاي
میدر زمان قدر هر اما دارد خاك در کمی نفوذ میابتدا بیشتر آن نفوذ قويگذرد، و میشود کهتر جایی تا گردد

می سخت بسیار درخت آن آسان.شودکندن بسیار جوانی در توبه رو، این استاز پیري زمان از 88ص7درس.تر
  

داشتند)27 کار و مالکیت حق خودش،زنان به آنها ودسترنج داشت تعلق نمیان قرار پدر یا همسر اختیار در
نداشت،گرفت سابقه قبالً شدندکه پیدا اسالم جهان در بزرگی اندیشمندان و بود آزاد زنان براي .تحصیل

114ص9درس

1

1

5/1

1

1

قوت( خدا عرض ضمن گرامی شودمصححان لحاظ نمره کلی، مفهوم به توجه با نیست، الزامی کتاب عبارات عین نوشتن 20)؛
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