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 ١

     
  .ص نمائیدصحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخّ

  . متعلّق به ولی جامعه استها، اراده انسان مدیریت: الف  1
  1  .نبرد مؤمنان در مقابل جبهه باطل نبردي فردي است: ب

  .گزینه صحیح را در پاسخنامه بنویسید

2  
  چه بود؟ "کند؟دهی که در زمین فساد میآیا کسی را در زمین خلیفه  قرار می "پاسخ خداوند به مالئکه که 

  ال لهو مقام معلومو ما منا إ  :بنی جاعل فی االرض خلیفه                              إ  :الف
  و نفخت فیه من روحی  :دعلم ما ال تعلمون                                           إنی أ :ج

5/0  

3  

کدام قوم عمالً حق طبیعی ازدواج را از خود  "...علمت ما لنا فی بناتک من حققالوا لقد  "بر اساس آیه شریفه 
  سلب نمودند؟

  قوم لوط :بقوم ثمود                                                            :الف
  قوم قریش: د                                                       قوم عاد         : ج

5/0  

  .عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمائید

4  
  .تواند صاحب حیات طیبه شوداست که می.................. انسان تنها در بستر : الف
 1  .کندیاد می................ قرآن کریم از رابطه میان مؤمنان در جامعه با عنوان : ب

    .اصطالحات زیر را تعریف نمائید  

  ولی: الف  5
 1  استحیاء: ب

.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید  
5/0  شود؟چرا انسان دچار خود فراموشی می  6  
5/0  .از نظر قرآن، انسان موجودي است اجتماعی یا فردي؟ مختصر توضیح دهید  7  
5/0  .دو نوع از انواع صبر در قرآن کریم را نام ببرید  8  

   .سؤاالت مربوطه پاسخ دهیدبر اساس استنباط از آیات شریفه ذکر شده، به   

9  
  »ذا دعاکم لما یحییکمین آمنوا استجیبوا هللا و للرسول إیها الذأیا « 

  در آیه فوق چه حیاتی می باشد؟ "حیات"منظور از  - الف
  .مورد اشاره شود 2هایی دارد؟ به این حیات چه ویژگی - ب

1 

  »....ا لعب و لهو و الدنیا الّ ةو ما الحیا«   10
5/0  .را بنویسید" الدنیا  ةالحیا "یق ترجمه دق  

11  
  »و صهراً و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله  نسباً« 

  چیست؟ "نسب"منظور از واژه  - الف
  باشد؟چه می "صهر"منظور از واژه  - ب

1 

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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 ٢

12  

معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما نزل اهللا النبیین مبشرین و منذرین و أفبعث  ةً واحد ةً أمکان الناس «
  »...اختلفوا فیه

  )نمره5/0( در این آیه چیست؟ "کتاب"منظور از  - الف
  )نمره 1( .باشد؟ به دو مورد اشاره کنیدبر اساس این آیه هدف بعثت انبیاء چه می - ب

5/1  

13  
  »فاسقین نهم کانوا قوماًفاستخف قومه فأطاعوه إ« 

  باشد؟ها میفوق بیانگر کدام یک از انواع کیفیت تعامل اولیاء حق و باطل با انسانآیه  –الف
  در اینجا چیست؟ "استخفاف "مراد از  - ب

1 

14  
  »و ال یستقدمون ةًعجلهم ال یستأخرون سافإذا جاء أ اجلٌ ةٍ أمولکل «

  باشد؟ها غالباً بر اثر چه چیزي میمرگ و انقراض امت
5/0  

15  
  »أن اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت رسوالً ةٍأما  فی کل و لقد بعثن« 

  باشد؟ دو رکن اصلی دعوت انبیاء بر اساس آیه فوق چه می
1 

16  
  »مامهمبإ ناسٍیوم ندعو کل أ«

  به چه معناست؟ "ناسأ" –الف 
  چیست؟" مامإ"مراد از  - ب

1 

17  
»ا یأتینّکم منّی هديفإم هم یحزنونعلیهم و ال فمن تبع هداي فال خوف «  

  در آیه فوق چیست؟ "حزن"و  "خوف"مراد از 
1 

18  
  »الدنیا متاع ةیا قوم إنما هذه الحیا«

  به چه معنا می باشد؟ "متاع"واژه 
5/0  

  .به سؤاالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید
  1  .هاي جبهه حق  را نام ببریددو مورد از ویژگی  19

20  
قوم ثمود، کشتن شتر حضرت صالح را به همه نسبت داده و همه را مستوجب خداوند در قرآن کریم در داستان  

  داند، دلیل این موضوع چیست؟عذاب می
1  

 1  کند؟تعبیر می "نفس"  چرا قرآن کریم از امت اسالمی به  21

 1  باشد؟به چه معنا می "مؤمن ولی خداست"وقتی می گوئیم   22

را  "مرابطه"و  "مصابره"» کم تفلحونقوا اهللا لعلّاتّ ا اصبروا و صابروا و رابطوا ویا أیها الذین آمنو«با توجه به آیه   23
  .توضیح دهید

5/1  

 20  باشید                                                                جمع نمره پیروز                                                                           
 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج



 باسمه تعالی

 صبح 8 :ساعت شروع  لوم و معارف اسالمیع : رشته    3علوم و معارف قرآنی :  تصحیح سؤاالت امتحان نهایی درسراهنماي

 1401/ 01/03: تاریخ امتحان  دوره دوم متوسطه دوازدهمپایه 

   و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش 1401  سال ماه خرداددر  سراسر کشور و داوطلبان آزاد، بزرگسال  روزانهدانش آموزان 
http://aee.medu.ir  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف
  

 1  )نمره 5/0هر کدام (غلط                      : صحیح              ب: الف  1
5/0  )ج( گزینه   2  
5/0  )ب(گزینه   3  
 1 )نمره 5/0هر کدام (برادري   / أخوت : ب               جامعه    / اجتماع : الف 4

5  
خود را به افرادي که تحت والیت او قرار  نزدیکی، اتصال پیوند میان دو چیز است یا به این معنا که ولی: الف

به معناي طلب حیات و زنده نگاه داشتن : ب            5/0. کند تا آنها را یاري و هدایت کنددارند نزدیک می
 5/0. است

1 

انسان وقتی خدا را فراموش می کند آن جنبه الهی و اتصالش به خدا را فراموش می کند و از همه آن کماالت در   6
 )خدا فراموشی. (سیر پرورش بعد جسمانی خویش استفاده می کندم

5/0  

انسان موجودي اجتماعی است یعنی عالیق فطري و نیازهاي طبیعی که خدا در وجود او قرار داده است در نهایت   7
  .منجر به زندگی اجتماعی می شود

5/0  

  ر راه اطاعت خدا صبر د. 2                                 صبر بر سختی ها. 1  8
  )25/0هر مورد . باشدذکر دو مورد کافی می(                     صبر بر ترك گناهان               . 3

5/0  

9  

حیات طیبه برمدار ایمان شکل می گیرد و ایمان امري درونی و قلبی است و حیات طیبه ) ب 5/0حیات طیبه ) الف
ـ مسالمت و مدارا میان  2    ـ طمانینه و آرامش درونی 1: ها ن ویژگیمهمتری. پیوندي ناگسستنی با قالب دارد

  انسان ها 
  )  25/0مورد و هر مورد  2ذکر (ـ فزونی علم و آگاهی 3   

1 

5/0 زندگی پایین تر و ناچیزتر  10  

11 
  5/0)پدر و فرزند ارتباط.(  دآییزاد و ولد بوجود م قیانسان ها از طر انیاست که در م يوندیپ: منظور از نسب 

. شود یبرقرار م فهیدو طا انیازدواج م قیاست که از طر ییوندهایداماد است پ يکه در لغت به معنا: صهر  مراداز
  5/0) همسرش کانیانسان با نزد( 

1 

12 
5/0. منظور از کتاب در این آیه به معناي قانون الهی یا همان دین و شریعت است) الف  
5/0پیاده سازي ایمان و توحید در میان جوامع انسانی  5/0داوند تقرب انسان ها به خ) ب  

5/1  

13 
  5/0تعطیل یا فعال کردن عقل و اندیشه ) الف
 5/0. مردا از استخفاف در اینجا سبک شمردن عقل و اندیشه افراد است) ب

1 

5/0 روي آوردن به ظلم و ستم / براثر انحراف از مسیر حق و عدالت 14  
 1 5/0اجتناب از اطاعت طاغوت. 2                                   5/0ابندگی خد.1 15

16 
  5/0. اناس به معناي گروهی از مردم است 

 5/0. کسی است که مردم رهبري او را در راه حق یا باطل پذیرفته اند: مراد از امام 
1 

    5/0نگران از دست رفتن چیزي در آینده : مراد از خوف   17
 5/0اندوه از دست دادن چیزي در گذشته: مراد از حزن 

1 

.آیدهر نوع بهره اي که از چیزي بدست می  18  5/0  
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  5/0ـ همبستگی ایمانی بر مبناي اخوت دینی 1 19

 5/0ـ شکل گیري ساختار حکومت بر محور ولی2

1 

20 
همه نسبت داده است که این موضوع خداوند در قرآن کشتن شتر صالح که توسط یک نفر انجام شده بود را به 

.فلذا به دلیل اهمیت روح جمعی این عمل به همه نسبت داده شده است. باشدبیانگر تأثیر روح جمعی می  

1 

21  

امت اسالمی اجزاي یک واقعیت و یک پیکره هستند و از یکدیگر جدا . زیرا امت اسالمی به منزله نفس هستند 

را نکشید از خودتان عیب جویی نکنید حتی یک واقعیت منسجم و هماهنگ  خودتان: نیستند لذا می فرماید 

 .هستند

1 

22  
به این معنا است که او چنان به خدا نزدیک است که با شوق و رغبت همه اوامر و نواهی اورا اطاعت می کند و 

 .تمامی برکات معنوي از قبیل هدایت و توفیق و تایید را از خداوند دریافت می کند

1 

عبارت است از اینکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر سختی ها را تحمل کنند و هریک صبر خودرا به صبر : مصابره   23

  75/0. دیگري تکیه دهد که در نتیجه حال افراد تقویت شده و تاثیر صبر آنها بیشتر شود

در جمیع شئون زندگی ایشان معنایی اعم از مصابره دارد به معناي برقراري ارتباط میان نیروهاي افراد : مرابطه 

 75/0چه در حال سختی و چه در حال خوشی و راحتی . است

 

5/1  

  20 .لطفا به پاسخ هاي صحیح و منطقی به شکل مفهومی نمره تعلق گیرد: همکاران محترم
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