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١

 :تدبر در آیات قرآن و حدیث ) الف 1
: با توجه به آیات زیر مراتب توحید را در هر یک مشخص نمایید )الف

1 ( »ءقُ کُلِّ شَیخَال اللَّه  «
» َلَا یشْرِك فی حکْمه أَحدا ما لَهم منْ دونه منْ ولیٍّ و« ) 2
 ؟» همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنیددر « : می فرماید  صلی اهللا علیه و آلهرسول خدا چرا ) ب 

     نتیجۀ تکرار توبه،  اگر واقعی باشد ، چیست؟» یحب المتَطَهرینَ  انَّ اهللاَ یحب التَّوابینَ و«  آیۀ شریفۀ با توجه به )ج
به » فَلَهم اَجرُهم عند ربهِم و ال خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنونَ  حاًمن آمنَ بِاهللاِ و الیومِ اآلخرِ و عملَ صال« شریفۀ  آیۀ )د

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

1 

5/0 
5/0 
5/0 

: مشخص کنید) غ / ص ( هاي زیر را با  درستی یا نادرستی گزاره) ب  2
           .استبرقرار  یارتباط و هماهنگ) احکام(دین  يدر آخرت و بایدها و نبایدها یاله هاي نعمت میان )الف

  .، نعمت ها و ثروت هاي زمین در انحصار گروهی محدود، بود صلی اهللا علیه و آله درجامعه  عدالت محور پیامبر) ب
 . خواهد بود شتریما ب يرپذیریباشد، قدرت تأث شتریبمسلمانان از تمدن جدید اروپا ما  ياریو هوش یهر قدر آگاه) ج
 خداوند يسپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان ها) بت درون(نفس  يدل به هوا یاگر کس )د

           .شده است یترجیح دهد گرفتار شرك عمل

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

 :کنیدعبارت هاي زیر را با کلمات مناسب تکمیل ) ج 3
. است........................... و ........................ عملی داراي دو بعد توحید ) الف

. است.......................... و ............................ مصرف زدگی ،  علم؛ در حوزه دیتمدن جد و پیامدهاي منفیآثار از ) ب
ام نظ......................... و .............................  ،افکار عمومى جهان انیدر م مهم ترین عامل براي حضور کارآمد) ج

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

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

5/0 
5/0 
5/0 

5/0 

 :به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید) د 4
؟          دو مورد از آسیب هاي قمار را بنویسید) الف

          ؟توبه در مورد بندگان خدا به چه معناست )ب
           ؟ستیچ ازین یب يبه خدا يازمندیه درك نرثم )ج
          .دیبنویسرا  عدل و قسط در حوزه دیآثار مثبت تمدن جد)د
 .در حوزه خانواده وارد کرده است را بنویسیداز آسیب هایی که تمدن جدید با نگاه مادي به انسان  ددو مور )ه

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
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آموزشى
کیفیت

ش
 پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز



 باسمه تعالی
    3تعلیمات دینی : درس  نهاییسؤاالت  امتحان 

حصب 8 :ساعت شروع  دقیقه 80:مدت امتحان  علوم تجربی -ریاضی فیزیک:رشته  )دینی، اخالق و قرآن(

2: تعداد صفحه  :نام و نام خانوادگی   دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه     2/6/1398: تاریخ امتحان
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال شهریور  نوبتو داوطلبان آزادسراسرکشور دربزرگسال روزانه، آموزاننشدا

http://aee.medu.ir   
 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف

٢

5 
 :در عبارات زیرگزینه صحیح  را تشخیص دهید) ه

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

 :درخت اخالص  يها وهیاز م »کنند تکن تا همه جانرها تن          کن تاکه سلطانت کنند  یبندگ« بیت) ب
یناشدنوصف  يپاداش ها افتیدر -2                        طانیش يدر برابر وسوسه ها يرینفوذ ناپذ  -1

1 

  :کشف ارتباط) و 6
) مورد اضافی استدر سمت چپ یک (هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ 

  ابتالء  - 1                                             و مجاهد شگرخداوند از انسان تال تیحما) الف
 )یاله قیتوف(امداد خاص   - 2                                انسان ها تیو شخص تیساخته و شناخته شدن هو) ب
  استدراج   - 3    سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه                          ) ج

 )امهال( ء امال  - 4          

5/1 

:اصطالحات زیر را تعریف کنید) ز 7
 5/1 یحسن فاعل) ب  )تخلیه(پیرایش )الف

  احکام) ح 8
) یک مورد اضافی است( مستحب –حرام  –واجب کفایی  –جایز  –واجب :  حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید

  رحم جهت تقویت صله  يشرکت در مجالس شاد) الف
   يانرژ و پوشاك ،ییموادغذا ن،یمصرف آب، بنزدر اسراف) ب
 یو داخل یبوم یارتباط يپایگاه ها يبرا یدولت اسالمتوسط الزم فراهم کردن زیرساخت هاي ) ج
   توزیع انواع آثار هنرى به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى) د

2 

 :به پرسش هاي زیر پاسخ کامل دهید) ط  9
      .    یدو خانواده در تمدن اسالمی را بنویس زنموقعیت )الف

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

5 
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 نمره راهنماي تصحیح ردیف

١

 :تدبر در آیات قرآن و حدیث ) الف 1
 21 فحه ص 2درس   )5/0( توحید در والیت) 2  20فحه ص 2درس  ) 5/0(در خالقیت توحید ) 1  )الف

 13 فحهص 1درس                                                                       )5/0( . میابیرا در او یستیذات و چ میتوان ینم چون )ب
د ، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نز تکرار توبه اگر واقعی باشد) ج

  88 فحهص 7درس                                                                                            )5/0. (خداوند و جلب رحمت او می شود
 113 فحهص 9درس                                                                                                       )25/0(معاد  ) /  25/0( توحید  )د

5/2 

: مشخص کنید) غ / ص ( هاي زیر را با  درستی یا نادرستی گزاره) ب 2
 114صفحه  9درس              )5/0( غ) ب  100صفحه  8درس  ) 5/0( ص) الف

 33 فحهص 3درس   )5/0( ص)د  133 فحهص 10درس   )5/0(غ  ) ج

2 

 :کنیدعبارت هاي زیر را با کلمات مناسب تکمیل ) ج 3
 32 فحهص 3درس   )25/0(اجتماعی  /  )25/0(فردي) الف

 137 فحهص 10درس   )25/0(علم زدگی/  )25/0(نابودي طبیعت )ب
 142 فحهص 10درس   )25/0(راقتدا  /)25/0(استحکام  ) ج
 118 فحهص 9درس         )25/0(دانایی/  )25/0( تفکر ) د 

2 

 :به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید) د 4
مردم را در مسیري که هیچ فایده اي براي جامعه ندارد به کار می پول و ثروت   -. یک کار بیهوده استقمار   -)الف

101 فحهص 8درس    )25/0(هر مورد.ذکر دو مورد کافی است.میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد – .گیرد
  86 فحهص7 درس  )5/0(. خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست يبازگشت از گناه به سو يه معنابتوبه ) ب
  11 فحهص 1درس                                                                                                      )5/0(  یبندگو  تیعبود شیافزا )ج
 140 فحهص 10درس   )25/0(  حکومت لیـ مشارکت مردم در تشک2  )25/0(   ـ توجه به قانون1)د
 یجنس يبند و بار یـ ب2                          نهاد خانواده یروپاشف -1)ه
 143 فحهص 10درس      )25/0هر مورد . ذکر دو مورد کافی است(از زنان ابزاري استفاده -3

5/2 

5 
 :در عبارات زیرگزینه صحیح  را تشخیص دهید) ه

  56 فحهص 5درس           ) 5/0 ( مسئولیت پذیري -1) الف
 50 فحهص 4درس    )  5/0( یناشدنوصف  يپاداش ها افتیدر -2) ب

1 

  :کشف ارتباط) و 6
    .)مورد اضافی استدر سمت چپ یک (هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ 

 72 صفحه  6درس )   5/0(    ابتالء -1) ب              75 صفحه 6درس       ) 5/0( )یاله قیتوف(امداد خاص  -2)الف
 76 صفحه 6درس )   5/0(  )امهال( ء امال -4) ج

5/1 
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 نمره راهنماي تصحیح ردیف

٢

 :اصطالحات زیر را تعریف کنید) ز 7
به . توبه گناهان را از قلب خارج مى کند و آن را شست وشو مى دهد. گناه، آلودگى است و توبه، پاك شدن از آلودگى هاست )الف
 87 فحه ص 7درس                                                                              )1(. ندیمى گو »هیتخل« ای»شیرایپ«عمل را  نیجهت ا نیهم
  46صفحه   4درس  )                5/0( . باشد یمعرفت درست و نیت اله يدارا کار دهنده انجام که معناستبدین  یحسن فاعل) ب

5/1 

  احکام) ح 8
) یک مورد اضافی است( مستحب –حرام  –واجب کفایی  –جایز  –واجب : حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید 

 107صفحه  8درس   ) 5/0(  حرام) ب  105 صفحه 8درس   ) 5/0( مستحب ) الف
 104صفحه   8درس   ) 5/0(  واجب کفایی) د  104صفحه   8درس   ) 5/0(  واجب) ج 

2 

 :دهید به پرسش هاي زیر پاسخ کامل) ط   9
جهت  به همین، گرفت ینم ج آنها به خودشان تعلق داشت و دراختیار همسر یا پدر قراردسترنزنان حق مالکیت وکار داشتند،)الف

ثروت  است که يرما مربوط به زنان خیکشور یقدیم يموقوفه هااز يبسیار. عام المنفعه کنندتوانستند ثروت خود را وقف امور یم
از زنان در جهان اسالم پیدا شدند که قبال سابقه  یزنان آزاد بود و دانشمندان بزرگ يتحصیل برا.کرده اندخود را وقف امور خیریه 

اخیر، در  يتا همین دوره ها یحتکرد و با اینکه در آن عصر و یدرجه دوم بودن زن را به شدت نف یتلق قرآن کریم، اصوال. تنداش
  118و  117صفحه هاي  9درس   )نمره  1( .با این نگاه مبارزه کرد یکردند، آیات قرآن یم یلقاروپا زن را براساس تورات، موجود درجه دوم ت

خداوند اراده کرده است که انسان  گر،یبه عبارت د.الهى و خواست خداسته از اراد یو اراده در انسان ناش اریاخت وجود) ب
آن فعل انجام نمى  م،ای نکرده ارادهفعلی  دادن به انجامتا زمانى که ما  ارى،یدر فعل اخت. موجودى مختار و داراى اراده باشد

 در انسان اراده عنىی. خداونداست اراده به وابستههمگی  زندمی  سر ما از حال، وجود ما، اراده ما و عملى که نیدر ع) 5/0( رد،یگ
  63 فحهص 5درس                                                                                               ) 5/0( . ندارد منافاتو با آن  تاراده خداس طول

دسته اي از این حقوق مربوط به خداوند . که با گناه خود ضایع کرده است جبران نماید توبه کننده تالش می کند حقوقی را )ج
خداوند  شگاهیبکوشد کوتاهى هاى خود در پ دیتوبه کننده با) 5/0( . حق اطاعت و بندگى اوست ،حق خداوند  نیمهم تر. است 

البته . و عبادت هاى ترك شده را به جا آورد دیقضا نما جیروزه هاى از دست داده را به تدر ایمثال، نمازها  براى را جبران کند؛
 جبران را نتوانسته همه گناهانکه شخص توبه کار تالش خود را کرده و   ندیخداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر بب

   91صفحه  7درس                                       )                            5/0( . موارد را خود جبران نموده و او را عفو مى کند هیبق ،کند
 یکه او آلوده شد، از رحمت اله یکشاند و وقت یگناه م يبه سو» !گناه کن و بعد توبه کن«وعده که  نیابتدا انسان را با ا شیطان )د
که کار  دیگو یحالت، انسان با خود م نای در ».وجبچه صد  ، وجب کیآب که از سر گذشت چه « دیگو یسازد و م یم وسشیمأ

هرقدر هم  ،یکه آدم یدرحال ) 5/0( . ستین رفتهیتوبه ام پذ گریاست که د اهیس راز کارگذشته و پرونده  عملم نزد خداوند آن قد
   89صفحه  7درس                          ) 5/0( . ردیپذ یشود، خداوند توبه اش را م مانینادم و پشو که بد باشد، اگر واقعا  توبه کند 

بشر و امکانات  تجمعی تمام بار، چندین تواندمی  که هستندی سالحهای افتادن به کار مخاطره در لحظه هر جهان مردم امروزه،) ه
ترین سالح هاى کشتارجمعى، از جمله سالح هاى  دهیچیانبارهاى اسلحه، انباشته از پ) 5/0( .نابود کند زمین را موجود روى کره

 141 فحهص 10درس                                                   ) 5/0(  .جدید ساخته شده است نشاست که به کمک دا کروبىیو م ایىیمیش

5 
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