
 باسمه تعالی
:خانوادگینام و نام ادبیات و علوم انسانی:رشته دورة دوم متوسطه دوازدهم: پایه 28/2/1400:  تاریخ امتحان
        3تعلیمات دینی :    درس نهایی سؤاالت امتحان 

)   دینی، اخالق و قرآن(               
2: تعداد صفحه دقیقه  80 : مدت امتحان صبح8: ساعت شروع 

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 1400سال خرداد  نوبتسراسرکشوردرروزانه ، بزرگسال و داو طلبان آزاد آموزان دانش
http://aee.medu.ir 

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

تدبر در آیات قرآن و حدیث ) الف 1
  .را ترجمه کنید "انَّ الّلّه یغفرُ الذُّنوب جمیعاً انَّه هو الغَفور الرَّحیم ...  ": عبارت قرآنی ) الف

زندگی محکم  و استوار برچه پایه  »تَقوي منَ اللّه و رِضوانٍ خَیرٌعلَی منْ أَسّس بنْیانَه فَأَ «: با توجه به عبارت قرآنی) ب
  هایی بنا می شود؟

به کدام معیار تمدن »  ...لَقَد اَرسلنا رسلَنا بِالبینات واَنزَلنامعهم الکتاب والمیزانَ لیقوم النّاس بِالقسط « :آیۀ شریفۀ )ج
  اسالمی اشاره دارد؟

دو جبهه اي که همیشه  "محمد رسولُ اللّه  و الَّذینَ معه اَشداء علَی الکُفّارِ رحماء بینَهم  ": با توجه به آیۀ شریفۀ ) د
  دارند، کدام اند؟ ارمقابل هم قر

کسانی که به واسطۀ به واسطۀ گناه می میرند، از کسانی که « : که می فرمایدعلیه السالمحدیث شریف امام صادق ) ه 
  ؟استکدام سنت الهی بیانگر»  سرآمدن عمرشان می میرند، بیشترند

  سنت سبقت رحمت برغضب ) سنت تأثیر اعمال  انسان در زندگی او                              ب) الف

1 
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5/0 

5/0 
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 .مشخص کنید ) غ / ص ( هاي زیر را با  درستی یا نادرستی گزاره) ب 2
.         احکام الهی انسان را از توجه به امیال مادي منع می کند ) الف

 .سعادت و نیک بختی اخروي و ابدي را تأمین می نمایداحکام و قوانین دین اسالم فقط ) ب
  . نازل شد درباره دانش و آموختن بود صلی اهللا علیه وآله اولین آیاتی که بر رسول خدا ) ج
 .اسالم فقط ورزشی را که همراه با قمار یا زیان آورباشد، بد می شمارد و منع می کند )د

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

.کنیدعبارت هاي زیر را با کلمات مناسب تکمیل ) ج 3
.است......................... زمینه ساز رفتن انسان به سمت گناهان ............................ عادت و تکرار گناهان )الف  

. از شواهد وجود اختیار در انسان است............................. و ........................... احساس رضایت و پشیمانی و ) ب  
و  دارد.....................تنظیم کرده ، شخصیتی ثابت و رضایت خدا انسان موحد، چون زندگی خود را براساس ) ج

  .. است..................... برخوردار از 
و ............. ......و................. دعوت خود را درجامعه اي آغاز کردکه نشانه هایی بسیاراندك از صلی اهللا علیه و آله رسول خدا) د

.دانایی داشت

5/0
5/0 

5/0 

5/0

 .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید) د 4
  مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از انحراف هاي اجتماعی کدام است؟) الف

          نیست؟   در آفرینش، یک موجود در چه صورتی در وجود خود نیازمند به دیگري) ب
  بعـد اجتمـاعی توحیـد  به چه معنـا است؟ ) ج
  گذراز عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند چه تغییر و تحولی بود؟ )د
  نباید گناهش را براي دیگران بیان کند؟ چرا اگر کسی به هر علتی گناهی را انجام داد، ) ه
ه دارد؟ ارتصرف و تغییر در آن چیز را دارد، به کدام مرتبه توحید اشهرکسی مالک چیزي باشد حق )و

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

 » ادامه سواالت در صفحه دوم« 
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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف
 

  ٢

  کشف ارتباط)ه  5
  )اضافی استیک مورد در سمت چپ (هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ 

  افزایش معرفت نسبت به خدا) 1                                                      اخالص  تقویتتاثیر روزه در ) الف
  دریافت پاداش وصف ناشدنی) 2                                                           برو این دام بر مرغی دگر نه)ب
  دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات) 3                                           .آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) ج

  نفوذ ناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان ) 4                                                                                                    
  

5/1  

  .اصطالحات زیر را تعریف کنید)و  6

	"تخلیه  " یا"	پیرایش "	) الف 	
  "در خالقیتشرك "	) ب

  

  
1  
5/0  

  احکام)ز  7
  )یک مورد اضافی است( واجب کفایی –واجب –مستحب–و حالل  جایز -حرام :  حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید

  خود داري از خرید کاالهاي خارجی که مصرف آن سبب وابستگی کشور شود؟  - الف
  ه  که موجب انحراف و فساد می شوند؟ دخرید و فروش و تبلیغ فیلم ها و لوح هاي فشر - ب
  استفاده از موسیقی، خواه موسیقی سنتی و کالسیک باشد و خواه غیرسنتی و مدرن ؟  - ج
  ؟براي دورشدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباري ها ي ورزشی فراهم کردن امکانات ورزش  و بازي ها -د

2  

  
8  

  .به پرسش هاي زیر پاسخ کامل دهید)ي
  .دـرا شرح دهیموقعیت و جایگاه زن پس از اسـالم  )الف

  . تفاوت میان امتحان الهی و امتحان بشري را بنویسید) ب
  .رابطـه اختیـار انسـان با اراده الهـی را شرح دهیـد) ج
  .دهید توضیح را» تالش در جهت دور شدن از گناه« ز مراحل تکمیلی توبه ا)د
  .دهید توضیحرا  "سلب توفیق  "، از آثار نامطلوب گناه بر زندگی دنیوي و اخروي انسان) ه
  
  

5  

  20  .باشیددر پناه ایزد منان سالمت و سربلند   
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  ١

1    
  : و حدیث تدبر در قرآن کریم) الف 

                              97صفحه  8درس      5/0 بدرستیکه او بسیار بخشنده و مهربان است  5/0بخشد همانا خداوند تمام گناهان را می) الف
  109-110صفحه  9درس                                                                                  25/0خشنودي خدا  25/0تقواي الهی )ب
125صفحه  10درس                                                                                       5/0براساس عدالت  جامعه  پاییبر) ج  
126-127صفحه  10درس                                                                                        25/0جبهه باطل  25/0جبهه حق )د   
  75-76صفحه 6درس                                                                                          5/0تاثیر اعمال انسان در زندگی )ه

3  

  :درستی گزاره هادرستی یا نا ) ب    2
  109صفحه  9درس   غ                 )  ب                           85صفحه  7غ                         درس ) الف

  )نمره 5/0هر کدام (  111صفحه  9درس ص                  ) د                  127-128صفحه  10درس          ص                 ) ج

2  

  جاي خالی)  ج  3
  89صفحه  7درس                                      )                    25/0( کبیره –) 25/0(صغیره ) الف
56صفحه   5درس                                       25/0پذیري مسئولیت  25/0تفکر و تصمیم ) ب  
  33صفحه  3درس                                                         25/0آرامش روحی  25/0پایدار ) ج
  127 صفحه 10درس                          )                                     25/0( تفکر –)  25/0(تعقل ) د

2  

  :پاسخ کوتاه) د   4
                                                                                           102صفحه  8درس                     5/0 امر به معروف و نهی از منکر) الف

   7صفحه  1درس              5/0ذاتا موجود باشد خودش در صورتی که ) ب
                                                                                                              34صفحه  3درس      5/0. به معناي قرارگرفتن همه ارکان یک جامعه در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست) ج
صفحه 10درس    25/0 . ردى و اجتماعى مردم بودف تحولی بنیادین در شیوه زندگی و 25/0 ها انسان نگرش در تغییر) د

124  
 7درس  25/0. کند وانجام گناه امري عادي جلوه می 25/0رود زیرابا اظهار گناه، زشتی آن درنظراو و دیگران ازبین می) ه

    89صفحه 
                                                                                                                                  2درس  19صفحه      5/0توحید در والیت ) و

3  

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

5/1  

  :اصطالحات)  و  6
کند و آن را شست و شو  توبه گناهان را از قلب خارج می5/0. پاك شدن از آلودگی استگناه، آلودگی است و توبه، ) الف

   96صفحه   8درس  5/0.می دهد
  5/0.معتقد باشد که این جهان را چند خالق آفریده اند، گرفتار شرك خالقیت شده است یاگر کس) ب

  21صفحه  2درس  

5/1  
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  ٢

  
7  

  )115-117صفحه هاي  9درس ( :احکام ) ز  
  حرام  )ب                                 واجب  ) الف

                )نمره  5/0هرکدام   (واجب کفایی  )د          و حالل                  جایز   )ج

2  

  :پاسخ کامل) ي   8
زن در جامعه حضور . با گرویدن مردم به اسالم، زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی به دست آورد)الف

با عفاف و پاك دامنی توأم شد، رابطه زناشویی در چارچوب خانواده و به شکل ازدواج قرارگرفت و استفاده ابزاري از زن 
لغو شد تا خانواده کانون رشد فضایل اخالقی، دوستی و مودت گردد و محیط جامعه از فساد و بی بندوباري محفوظ 

  126صفحه   10درس   25/0هر مورد .بماندو حریم عفاف و عزت زن حفظ شود
در امتحان بشري ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها به ) ب

ولی امتحان خداوند علیم براي آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه براي رشد دا دن  و به 5/0آگاهی الزم برسیم، 
                                                                                                                             5/0. دها و نشان دادن تمایالت درونی افراد استظهور رساندن استعدا

  69- 70صفحه  6درس 
به عبارت دیگر، خداوند اراده کرده است که . از اراده الهی و خواست خداستوجود اختیار و اراده در انسان ناشی ) ج

در فعل اختیاري، تا زمانی که ما اراده کاري را نکرده ایم، آن کار انجام . انسان موجودي مختار و داراي اراده باشد
اراده خداوند است، یعنی اراده درعین حال، وجودما، اراده ما و عملی که ازما سرمی زند همگی وابسته به  5/0گیرد نمی

  61صفحه هاي  5درس 5/0. انسان درطول اراده خداست و باآن منافات ندارد
هی که از آن پشیمان شده است نرود، زیرا انجام آن مساوي با شکستن اکنددیگر به سراغ گن توبه کننده تالش می)د

، اگر توبه کننده حقیقتا توبه کرده باشد، گرچه ممکن به عبارت دیگر.( توبه است که در آن صورت باز هم باید توبه کند
ها و  اسن به آن گناه عالقه اي هم داشته باشد سعی خواهد کرد در عمل از آن دوري نماید، یعنی از افراد، مکان

مفهوم کلی سوال را رساند نمره ) (   .کندمی هایی که می توانند زمینه ساز شکل گیري گناه باشند، دوري  موقعیت
                                            100صفحه  8درس . ) حاظ گرددل
شود، عالوه بر آثار مستقیم گناه، توفیقی نیز از او سلب و دري از خیر به روي او بسته  وقتی انسان مرتکب گناه می) ه

س از انجام گناه، قلبا شود، مگر اینکه شخص پ همین محرومیت چه بسا سرچشمه محرومیت هاي بعدي می 5/0.شود می
                                                                                        90صفحه  7درس . /5  . گرددپشیمان شود و با توبه به درگاه الهی باز

5  
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