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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت رديف
تدبر در آيات قرآن و حديث ) الف 1

  .را ترجمه كنيد "انَّ الّلّه يغفرُ الذُّنوب جميعاً انَّه هو الغَفور الرَّحيم ...  ": عبارت قرآني ) الف
زندگي محكم  و استوار برچه پايه  »تَقوي منَ اللّه و رِضوانٍ خَيرٌعلَي منْ أَسّس بنْيانَه فَأَ «: با توجه به عبارت قرآني) ب

  هايي بنا مي شود؟
به كدام معيار تمدن »  ...لَقَد اَرسلنا رسلَنا بِالبينات واَنزَلنامعهم الكتاب والميزانَ ليقوم النّاس بِالقسط « :آية شريفة )ج

  اسالمي اشاره دارد؟
دو جبهه اي كه هميشه  "محمد رسولُ اللّه  و الَّذينَ معه اَشداء علَي الكُفّارِ رحماء بينَهم  ": با توجه به آية شريفة ) د

  دارند، كدام اند؟ ارمقابل هم قر
كساني كه به واسطة به واسطة گناه مي ميرند، از كساني كه « : كه مي فرمايدعليه السالمحديث شريف امام صادق ) ه 

  ؟استكدام سنت الهي بيانگر»  سرآمدن عمرشان مي ميرند، بيشترند
  سنت سبقت رحمت برغضب ) سنت تأثير اعمال  انسان در زندگي او                              ب) الف

1 
5/0 

5/0 

5/0 
  

5/0 

.مشخص كنيد ) غ / ص ( هاي زير را با درستي يا نادرستي گزاره) ب 2
.         احكام الهي انسان را از توجه به اميال مادي منع مي كند ) الف
 .سعادت و نيك بختي اخروي و ابدي را تأمين مي نمايداحكام و قوانين دين اسالم فقط ) ب
  . نازل شد درباره دانش و آموختن بود صلي اهللا عليه وآله اولين آياتي كه بر رسول خدا ) ج
 .اسالم فقط ورزشي را كه همراه با قمار يا زيان آورباشد، بد مي شمارد و منع مي كند )د

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

.كنيدعبارت هاي زير را با كلمات مناسب تكميل ) ج 3
.است......................... زمينه ساز رفتن انسان به سمت گناهان ............................ عادت و تكرار گناهان )الف  
. از شواهد وجود اختيار در انسان است............................. و ........................... احساس رضايت و پشيماني و ) ب  
و  دارد.....................تنظيم كرده ، شخصيتي ثابت و رضايت خدا انسان موحد، چون زندگي خود را براساس ) ج

  .. است..................... برخوردار از 
و ............. ......و................. دعوت خود را درجامعه اي آغاز كردكه نشانه هايي بسياراندك از صلي اهللا عليه و آله رسول خدا) د

.دانايي داشت

5/0
5/0 

5/0 

5/0

 .به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد) د 4
  مهم ترين راه اصالح و معالجة جامعه از انحراف هاي اجتماعي كدام است؟) الف
          نيست؟   در آفرينش، يك موجود در چه صورتي در وجود خود نيازمند به ديگري) ب
  بعـد اجتمـاعي توحيـد  به چه معنـا است؟ ) ج
  گذراز عصر جاهليت به عصر اسالم، نيازمند چه تغيير و تحولي بود؟ )د
  نبايد گناهش را براي ديگران بيان كند؟ چرا اگر كسي به هر علتي گناهي را انجام داد، ) ه
ه دارد؟ ارتصرف و تغيير در آن چيز را دارد، به كدام مرتبه توحيد اشهركسي مالك چيزي باشد حق )و

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

 5/0 
5/0 

 » ادامه سواالت در صفحه دوم« 

پاس(ت 
ر در آياتتدبر در آيات قر

 انَّه هو الغَفوعاً انَّه هو الغَفور الرَّح
وي منَ اللّه وتَقوي منَ اللّه و رِض

يزانَ ليقوموالميزانَ ليقوم النّا

رِ رحماء بينَهكُفّارِ رحماء بينَهم

 كسان ميرند،ي ميرند، از 

 

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

.. كنيدكنيدليل 
........................هان   

تيار درد اختيار در انسان

 رسلن

حمد رسمحمد رسولُ"": 

كه مي فكه مي فرمايدلسالم
كدام سكدام سنتانگربيانگر» 

                                    
(هاي زير راهاي زير را با هزاره

كندي كند            .         ي
روي و ابدي را تأخروي و ابدي را تأم

ش و آموختننش و آموختن بود
و منع ميرد و منع مي كند

 ......................ثابت و  ثابت و 

....و....  ...و... 

عبعبار) جج
 زمي.........................................

و.............................

آمد
 سنتالف)الف

حكام الهياحكام الهي انسان
وانين دينم و قوانين دين اس

ه بر رسولي كه بر رسول خد
را كه هشي را كه همراه با

رضرضايت براساس را براساس 

ي آغاز كرعه اي آغاز كردكه

.كوتاه دهيداسخ كوتاه دهيد
   كدام است؟ي كدام است؟

نيس  نيست؟   يگري
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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت رديف
 

  

  كشف ارتباط)ه  5
  )اضافي استيك مورد در سمت چپ (هر يك از موارد سمت راست با كدام يك از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ 

  افزايش معرفت نسبت به خدا) 1                                                      اخالص  تقويتتاثير روزه در ) الف
  دريافت پاداش وصف ناشدني) 2                                                           برو اين دام بر مرغي دگر نه)ب
  دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات) 3                                           .آفرينش همه تنبيه خداوند دل است) ج

  نفوذ ناپذيري در برابر وسوسه هاي شيطان ) 4                                                                                                    
  

5/1  

  .اصطالحات زير را تعريف كنيد)و  6

  "تخليه  " يا" پيرايش " ) الف
  "در خالقيتشرك " ) ب

  

  
1  
5/0  

  احكام)ز  7
  )يك مورد اضافي است( واجب كفايي –واجب –مستحب–و حالل  جايز -حرام :  حكم هر يك از موارد زير را بنويسيد

  خود داري از خريد كاالهاي خارجي كه مصرف آن سبب وابستگي كشور شود؟  - الف
  ه  كه موجب انحراف و فساد مي شوند؟ دخريد و فروش و تبليغ فيلم ها و لوح هاي فشر - ب
  استفاده از موسيقي، خواه موسيقي سنتي و كالسيك باشد و خواه غيرسنتي و مدرن ؟  - ج
  ؟براي دورشدن افراد جامعه از فساد و بي بندوباري ها ي ورزشي فراهم كردن امكانات ورزش  و بازي ها -د

2  

  
8  

  .به پرسش هاي زير پاسخ كامل دهيد)ي
  .دـرا شرح دهيموقعيت و جايگاه زن پس از اسـالم  )الف
  . تفاوت ميان امتحان الهي و امتحان بشري را بنويسيد) ب
  .رابطـه اختيـار انسـان با اراده الهـي را شرح دهيـد) ج
  .دهيد توضيح را» تالش در جهت دور شدن از گناه« ز مراحل تكميلي توبه ا)د
  .دهيد توضيحرا  "سلب توفيق  "، از آثار نامطلوب گناه بر زندگي دنيوي و اخروي انسان) ه
  
  

5  

  20  .باشيددر پناه ايزد منان سالمت و سربلند   

  

  ) اضافي استورد اضافي است

پاس(ت 
شفكشف ا)هه

سمت چپ ارتسمت چپ ارتباط
 اف) 1                           

 دريافت)2)2              
  دوريدوري از گن)3)3   

فوذ نانفوذ ناپذيري در)4

   ..هيد  5

احكا)ز
و حالل  ايز –مستح–و حالل يز

ن سبب وابسآن سبب وابستگي
جب انحرموجب انحراف و ف

خواه غيرسنتو خواه غيرسنتي

وند د
                                 

 جامعه ازفراد جامعه از فسا

 باشيد.باشيدسربلند و سربلند 

را شس از اسـالمس از اسـالم 
حان بشريمتحان بشري را بن

ي را شرح دهـي را شرح دهيـ
شدن از گ دور شدن از گناه

ي انسانوي انسان

حكم هر يكحكم هر يك از
 خود داريخود داري از خ- ف

د و فروش ويد و فروش و تبليغ
وسيقي، خواز موسيقي، خواه

ت ورمكانات ورزش  و ب

سلب "، ، 
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1    
  : و حديث تدبر در قرآن كريم) الف 

   97صفحه  8درس      5/0 بدرستيكه او بسيار بخشنده و مهربان است  5/0بخشد همانا خداوند تمام گناهان را مي) الف
  109-110صفحه  9درس                                                                                  25/0خشنودي خدا  25/0تقواي الهي )ب
125صفحه  10درس                                                                                       5/0براساس عدالت  جامعه  پاييبر) ج  
126-127صفحه  10درس                                                                                        25/0جبهه باطل  25/0جبهه حق )د   
  75-76صفحه 6درس                                                                                          5/0تاثير اعمال انسان در زندگي )ه

3  

  :درستي گزاره هادرستي يا نا ) ب    2
  109صفحه  9درس   غ                 )  ب                           85صفحه  7غ                         درس ) الف
  )نمره 5/0هر كدام (  111صفحه  9درس ص                  ) د                  127-128صفحه  10درس          ص                 ) ج

2  

  جاي خالي)  ج  3
  89صفحه  7درس                                      )                    25/0( كبيره –) 25/0(صغيره ) الف
56صفحه   5درس                                       25/0پذيري مسئوليت  25/0تفكر و تصميم ) ب  
  33صفحه  3درس                                                         25/0آرامش روحي  25/0پايدار ) ج
  127 صفحه 10درس                          )                                     25/0( تفكر –)  25/0(تعقل ) د

2  

  :پاسخ كوتاه) د   4
                                                                              102صفحه  8درس                     5/0 امر به معروف و نهي از منكر) الف
   7صفحه  1درس              5/0ذاتا موجود باشد خودش در صورتي كه ) ب
  34صفحه  3درس      5/0. به معناي قرارگرفتن همه اركان يك جامعه در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست) ج
صفحه 10درس    25/0 . ردى و اجتماعى مردم بودف تحولي بنيادين در شيوه زندگي و 25/0 ها انسان نگرش در تغيير) د

124  
 7درس  25/0. كند وانجام گناه امري عادي جلوه مي 25/0رود زيرابا اظهار گناه، زشتي آن درنظراو و ديگران ازبين مي) ه

    89صفحه 
                                                                                                                     2درس  19صفحه      5/0توحيد در واليت ) و

3  

  :كشف ارتباط)  ه  5
)     5/0هر كدام (  46صفحه    4درس       1) ج          48صفحه    4درس       4) ب        47-48صفحه  4درس     3) الف

5/1  

  :اصطالحات)  و  6
كند و آن را شست و شو  توبه گناهان را از قلب خارج مي5/0. پاك شدن از آلودگي استگناه، آلودگي است و توبه، ) الف

   96صفحه   8درس  5/0.مي دهد
  5/0.معتقد باشد كه اين جهان را چند خالق آفريده اند، گرفتار شرك خالقيت شده است ياگر كس) ب

  21صفحه  2درس  

5/1  



 اسمه تعاليب

   3تعليمات ديني  :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس
  )ديني، اخالق و قرآن(

  دقيقه  80 :مدت امتحان  علوم انسانيادبيات و  :رشته   
  

  صبح  8 :ساعت شروع

28/2/1400   :تاريخ امتحان    دورة دوم متوسطهدوازدهم  پايه 2:  تعداد صفحه   

  1400 سالماه  خرداددر كشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
 وپايش كيفيت آموزشي مركز سنجش 

http://aee.medu.ir  
   

     نمره  راهنماي تصحيح  رديف

  

  
7  

  )115-117صفحه هاي  9درس ( :احكام ) ز  
  حرام  )ب                                 واجب  ) الف
                )نمره  5/0هركدام   (واجب كفايي  )د          و حالل                  جايز   )ج

2  

  :پاسخ كامل) ي   8
زن در جامعه حضور . با گرويدن مردم به اسالم، زن منزلت انساني خود را كسب كرد و استقالل مالي به دست آورد)الف

با عفاف و پاك دامني توأم شد، رابطه زناشويي در چارچوب خانواده و به شكل ازدواج قرارگرفت و استفاده ابزاري از زن 
لغو شد تا خانواده كانون رشد فضايل اخالقي، دوستي و مودت گردد و محيط جامعه از فساد و بي بندوباري محفوظ 

  126صفحه   10درس   25/0هر مورد .بماندو حريم عفاف و عزت زن حفظ شود
در امتحان بشري ما غالباً از حقيقت درون افراد بي خبر هستيم و مي كوشيم تا از طريق امتحان كردن آنها به ) ب

ولي امتحان خداوند عليم براي آگاه شدن از درون افراد نيست، بلكه براي رشد دا دن  و به 5/0آگاهي الزم برسيم، 
                                                                             5/0. دها و نشان دادن تمايالت دروني افراد استظهور رساندن استعدا

  69- 70صفحه  6درس 
به عبارت ديگر، خداوند اراده كرده است كه . از اراده الهي و خواست خداستوجود اختيار و اراده در انسان ناشي ) ج

در فعل اختياري، تا زماني كه ما اراده كاري را نكرده ايم، آن كار انجام . انسان موجودي مختار و داراي اراده باشد
اراده خداوند است، يعني اراده درعين حال، وجودما، اراده ما و عملي كه ازما سرمي زند همگي وابسته به  5/0گيرد نمي

  61صفحه هاي  5درس 5/0. انسان درطول اراده خداست و باآن منافات ندارد
هي كه از آن پشيمان شده است نرود، زيرا انجام آن مساوي با شكستن اكندديگر به سراغ گن توبه كننده تالش مي)د

، اگر توبه كننده حقيقتا توبه كرده باشد، گرچه ممكن به عبارت ديگر.( توبه است كه در آن صورت باز هم بايد توبه كند
ها و  اسن به آن گناه عالقه اي هم داشته باشد سعي خواهد كرد در عمل از آن دوري نمايد، يعني از افراد، مكان

مفهوم كلي سوال را رساند نمره ) (   .كندمي هايي كه مي توانند زمينه ساز شكل گيري گناه باشند، دوري  موقعيت
                                            100صفحه  8درس . ) حاظ گرددل
شود، عالوه بر آثار مستقيم گناه، توفيقي نيز از او سلب و دري از خير به روي او بسته  وقتي انسان مرتكب گناه مي) ه

س از انجام گناه، قلبا شود، مگر اينكه شخص پ همين محروميت چه بسا سرچشمه محروميت هاي بعدي مي 5/0.شود مي
                                                                               90صفحه  7درس . /5  . گرددپشيمان شود و با توبه به درگاه الهي باز

5  
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