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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ١

  :تدبر در آیات قرآن و حدیث ) الف 1
  است؟ کدامراه درست زندگی »  قیمستَم راطهذا ص دوهاعبم فَکُبر ی وبر اهللاَ نَّا «: ۀشریف ۀآیبا توجه به ) الف

  مقصود از بناي زندگی بر لبه پرتگاه چیست؟ » هارٍ جرُف شَفَا أَم منْ أَسّس بنْیانَه علَى «: با توجه به عبارت قرآنی) ب 
به کدام معیار تمدن اسالمی اشاره »  أُولی الْأَمرِ منْکُم یعوا الرَّسولَ ووا اللَّه وأَطیعالَّذینَ آمنُوا أَط هاأییا « :آیۀ شریفۀ )ج

  دارد؟
دو روش » الَّتی هی أَحسنُالْموعظَۀِ الْحسنَۀِ وجادلْهم بِِ ومۀِ بِالْحکى سبِیلِ ربک دع إِلَاُ«  :قرآنی بر اساس عبارت ) د

  صحیح دعوت را بنویسید ؟ 
کسانی که به سبب نیکوکاري زندگی دراز دارند از کسانی که ... « : که می فرماید علیه السالمحدیث شریف امام صادق ) ه

  دربردارنده کدام سنت الهی می باشد؟» بیشترند به عمر اصلی زندگی می کنند ، 
  

  
5/0  
5/0  

  

5/0  
  

5/0  
  

  

5/0  

2  
  

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

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

  

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

3  
  
  
  

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

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

.خانواده و زن پدید آورد  
  

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

4  
  
  
  
  

  

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

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

  

  

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

  

5  
  
  

  :گزینه صحیح  را تشخیص دهید در عبارات زیر) ه
  :براي حضورکارآمد در میان افکار عمومی جهان مهم ترین عامل ) الف

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

1  
  
  
  
  

    » ادامه سواالت در صفحه دوم«   





 اسمه تعالیب

   3تعلیمات دینی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  )دینی، اخالق و قرآن(

  دقیقه  90 :مدت امتحان  علوم تجربی -ریاضی فیزیک  :رشته   
  

  صبح  8 :ساعت شروع

31/02/1398   :تاریخ امتحان    دورة دوم متوسطهدوازدهم  پایه 3:  تعداد صفحه   

  1398 سالماه  خرداددر کشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
 وپایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش 

http://aee.medu.ir  
   

     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  ١

1  
  

  :و حدیث تدبر در قرآن کریم) الف 
  31صفحه  3درس                             5/0. راه درست زندگی یا همان صراط مستقیم، عبادت و بندگی است) الف

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

                                                                                                                    100  -  99صفحه هاي  8درس                  5/0) .یعنی انسان  زندگی خود را برپایه دستورات الهی بنا نکرده باشد (  دارد
     114صفحه  9درس                                       5/0)  ونفی طاغوت پذیرش والیت الهی( اطاعت از خدا و رسول و امام ) ج
  139صفحه  10درس  )25/0 مورد، هرذکر دو مورد کافی است(  به روش نیکوتر مجادله بحث و  ،درز نیکوان ،دانش استوار) د
  78صفحه 6درس                   5/0تاثیر اعمال انسان در زندگی )ه

5/2  

  :درستی یا نا درستی گزاره ها) ب   2
  99صفحه  8غ                   درس )  ب                            92صفحه  7غ                         درس ) الف

  )نمره 5/0هر کدام (  120صفحه  9ص                  درس ) د                          138صفحه  10درس          ص                 ) ج

2  

  جاي خالی) ج   3
   88صفحه  7درس                                                    ) 25/0(عمل صالح  –) 25/0(ایمان ) الف

  59صفحه   5درس              )                                                                           5/0(قضاي) ب
  102صفحه  8درس                                               )                                       5/0(حکمت  ) ج
  116 صفحه 9درس                           )                                     25/0(رفتار  –)  25/0(گفتار) د

2  

  :پاسخ کوتاه) د   4
   5/0. مى کند تیاستغفار را بى خاص ،استغفار در حال انجام گناه کلمه گفتن و ظاهرى ندامت اظهار) الف

                                                                                                90صفحه   7درس  
      25/0تمدن ها  ریسا اتیاز تجرب يریبهره گ -2                       25/0 شده فیتحر میو تعال سایلک -1) ب

   135و  133صفحه هاي   10درس  
به حکومت رسیده باشد و  یاست که حاکم و زمامدار آن بر اساس قوانین اله يتوحید ییک نظام اجتماع یوقت) ج
رادرجامعه به اجرا  یو بکوشد قوانین اله 25/0) حاکم تعیین کرده است دارا باشد يراکه خداوند برا یهمان شرایط(

                                                                                                                                                                                                                                     نمره 5/0  34صفحه  3درس      25/0.درآورد
ردى ف تحولی بنیادین در شیوه زندگی و 25/0 ها انسان نگرش در تغییر نیازمند اسالم عصر به جاهلیت عصر از گذر) د

                                                                                                                                       113صفحه  9درس    25/0  . و اجتماعى مردم بود
         25/0 . دیو طلب آمرزش نما ریدعاى خ شانیو برا 25/0آنان صدقه دهد ابتیبه ن دیتوبه کننده با) ه

     91صفحه  7درس    
                                                                               

5/2  
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  ٢

  :تشخیص)ه   5
               56صفحه   5درس                      2) ب                                   142صفحه  10درس                               1) الف 

1  

  :کشف ارتباط) و   6
              46-  47صفحه    4درس     1) ج                          49صفحه    4درس         3) ب                  50صفحه  4درس     2) الف

5/1  

  :اصطالحات) ز   7
و  دیتوح ریبازگشت به مس ازمندنی شد، خارج خداوند ازو اطاعت  دیتوح ریدر برخى از ابعاد از مس اگر جامعه) الف

                                                                                                                                              نمره 5/0 .است »یتوبه اجتماع« ازمندین عنىیاصالح، 
                                                             91صفحه   7درس 

 تیرت و رضاو سعادت جهان آخ 5/0 راه حق گذارنددر امداد خاص خداى متعال نسبت به آنان که با نیت پاك قدم ) ب
                                                                                                               نمره 5/0.  نام دارد» توفیق الهى«پروردگار را هدف خود قرار دهند، 

   75صفحه  6درس 

5/1  

  

  :احکام ) ح  8
  )108تا  104صفحه هاي  8درس ( 
  واجب  -2                                  حرام   -1

                )نمره  5/0هرکدام   (واجب کفایی  -4                                 جایز   -3

2  

  :پاسخ کامل)  ط  9

حقوق، مربوط  نیاز ا يدسته ا. دیکرده است جبران نما عیرا که با گناه خود ضا یکند حقوق یکننده تالش متوبه )الف

بکوشد کوتاهى هاى خود در  دیتوبه کننده با.حق اطاعت و بندگى اوست ز،یحق خداوند ن نیمهم تر. به خداوند است

و عبادت هاى ترك  دیقضا نما جیروزه هاى از دست داده را به تدر ایخداوند را جبران کند؛ براى مثال، نمازها  شگاهیپ

که شخص توبه کار تالش خود را  ندینسبت به بندگان خود مهربان است و اگر بب البته خداوند 0 /5شده را به جا آورد

                                                                                                                              5/0 .جبران نموده و او را عفو مى کندموارد را خود  هبقی کند، جبران را گناهان همه نتوانسته کرده و

                                                                                                                                                                                                                                                   91تا  90صفحه هاي   7درس 

 و تشویق هاى دائمى 5/0این کتاب به خردورزى و دانش از یک طرف نزول تدریجى آیات قرآن کریم و دعوت مکرر ) ب

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

   118صفحه  9درس         5/0. ساخت

5  
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  ٣

 يایدراش. ستیمان از خودمان ن یود و هستکه وج میابی یم يا دهیخود را پد م،یاگر به خود نظر کن: مقدمه اول) ج

ستاره ها و کهکشان ها، همه  ن،ینباتات، جمادات، زم وانات،یح م؛ینیب یگونه م نیآنها را هم م،یکه تأمل کن زین رامونیپ

ما و این جهان پدیده هستیم یعنی وجودمان از ( . ستیکه وجودشان از خودشان نبوده و ن میابی یم ییها دهیرا، پد

  25/0 . )خودمان نیست

هستند که  يا دآورندهیبه پد ازمندیموجود شدن ن يبرا ست،یها، که وجودشان از خودشان ن دهیپد: مقدمه دوم 

  25/0. نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد دهیخودش پد

 دهیکه خودش پد میازمندین يا نندهآفری به خود شدنو هست  دآمدنیجهان، در پد يها دهیما و همه پد : جهینت

                                                                                          7صفحه  1درس       5/0 .شود یم دهینام» خدا« یموجود برتر و متعال نیا. باشد ینباشد و سرچشمه هست

صاحبان  25/0.قدرت سرمایه داران و نفع طلبى فزاینده آنان بود پایه بر جدید اسىینظام هاى س رىیشکل گ )د

و یا با قدرت نظامى خود تاراج 25/0 ،اندك خریدند اربسی بهایى به را جهان نقاطاکثر  عىیسرمایه و صنعت، منابع طب

 ب،یبدین ترت. 25/0ها فروختند نیبه مردم همان سرزم نیسنگ اریهایى بس متیخود را با ق کاالهاىو  25/0کردند 

                                             141صفحه  10درس .   رفت بخش اعظم آن در فقر و تنگدستى فرو یبخش کوچکى از جهان روز به روز غنى تر شد ول

مانند شفا (در برآوردن حاجات انسان علیهم السالم دین  يو اولیاصلی اهللا علیه و آله  پیامبر اکرم یعقیده به توانای) ه

را صرفا از  یاما اگر این توانای 5/0.را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم یموجب شرك است که این توانای یوقت) دادن

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

                                                                                   24صفحه   2درس   5/0.  د به آن بخشیده استداروست که خداون  یشفابخش

  .در پاسخ به سواالت درصورت رساندن مفهوم نمره کامل لحاظ گردد: قابل توجه مصححان گرامی  

  20  

 


	d980231-1
	d980231-1



