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 زير را تعريف کنید. اصطالحات 1

ب(صِهر                          الف(حیات طیبه

1

 را مشخص کنید. صحیح و غلطعبارات  2

سوی آن فرا خوانده مي شوند.ه الف( عالوه بر افراد، جوامع نیز کتابي مخصوص به خود داشته و در روز قیامت ب

د سلب نموده بودند.قوم ثمود عمالً حق طبیعي ازدواج را از خو ب(

1

يک از ويژگي های قلب مي باشد؟ يات بیانگر کدامهر يک از اين آ 3

 .يَتَوَكََّلُونَ رَبَِّهِمْإِيمَانًا وَعَلَى إِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللََّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ  الف(

 الََّتِي الْقُلُوبُ تَعْمَى وَلكِنْ الْأَبْصَارُ تَعْمَى لَا فَإِنََّهَا ۖ  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا  ب(

 .الصَُّدُورِ فِي

1

5/0اب و انبیاء الهي به میان مي آورد؟چرا خداوند درکنار تبشیر و انذار ، سخن از حاکمیت کت 4

5/0چیست؟ «اجل امت ها» منظور از  5

75/0بر چند دسته تقسیم مي شود؟ «صبر»  ،در قرآن  6

5/0«  نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا »  آيه به چه معناست؟ اين بخش از 7

5/0نه است؟سجده ی مالئکه بر انسان چگو 8

5/0وجود آيد؟  نام ببريد.ه وع واليت بدر هر جامعه ممکن است چند ن 9

5/0جبهه ی حق  دو ويژگي را بنويسید. ويژگي هایاز  10

5/0چیست؟   «الحياة الدنيا»دقیق ترين معنا برای  11

5/0«معيشت ضنک»    ر مي گیرند؟چه کساني در زندگي زمیني در تنگي و فشار قرا 12

5/1دست کیست و چگونه تحقق مي يابد؟ه ها در جامعه ب مديريت اراده انسان 31

1تعبیرمي کند؟  «نفس »  چرا در قرآن از امت اسالمي به 31

25/1؟نظر قرآن راجع به عاقبت و سرانجام جبهه حق و باطل چیست 31

     ن آيه چیست؟  آن را توضیح دهید.     ر ايمراد از امام د 31

«.يَوْمَ نَدْعُو كُلََّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»

5/1

ادامه سؤال ها در صفحه دوم

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 تعالي
 سؤاالت امتحان نهايي درس: 

 3علوم و معارف قرآنی 

 2تعداد صفحه :  نام و نام خانوادگي : علوم و معارف اسالمی:  رشته

  

 دقیقه 51مدت امتحان: 01/01/0311  حان:تاريخ امت  صبح  01 ساعت شروع: دوره دوم متوسطه پايه دوازدهم

    0311 سال دی ماه نوبت  کشور درسراسر، بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانهدانش آموزان 
 مرکز سنجش و پايش کیفیت آموزشي

http://aee.medu.ir 
 

 نمره ) پاسخ نامه دارد (   سؤاالت رديف
 

 2 

 ها مي باشد؟ يک از کیفیت تعامل اولیای حق و باطل با انسان اين آيه بیانگر کدام 31

 «.مًا فَاسِقِينَقَوْ كَانُوا إِنََّهُمْفَاسْتَخَفََّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ »

 

1 

يکي از موانع جدی برسر راه تحقق  «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَِّ أُمََّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللََّهَ وَاجْتَنِبُوا الطََّاغُوتَ » با توجه به آيه ی 31

 وحدت در جامعه چیست؟

25/1 

 75/0 اشاره مي فرمايد؟ قرآن کريم در داستان قوم ثمود چگونه به روح جمعي اجتماع 31

 1 .را بنويسید  « مرابطه »و «  مصابره »تفسیر عالمه طباطبايي درباره ی واژه ی  02

  :  هآيدر  03
 كُمَ بَيْنَ النََّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِلْحَقَِّ لِيَحْكَانَ النََّاسُ أُمََّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللََّهُ النََّبِيَِّينَ مُبَشَِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِا

 ر اين آيه چیست؟الف(منظور از کتاب د 

 ب(براساس اين آيه هدف بعثت انبیاء چیست؟   

1 

 1 .از نظر قران انسان موجودی اجتماعي است يا فردی،توضیح دهید 00

 به اين آيه به سواالت پاسخ دهید.      با توجه 01

 .الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًارينَ اَعماالً قُل هَل نُنَبِئُكُم بِاألخْس                          

 کار ترين افراد چه کساني هستند؟زيان  الف(

 ؟ خسِرَ به چه معناست ب(

 

 

5/0 

5/0 

 20 جمع نمره                                            پیروزباشید                
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 1 

 
الف(حیاتي است که بر مدار ايمان شکل مي گیرد و ايمان نیز امری دروني و قلبي است .پس حیات طیبه پیوندی  1

 5/0ناگسستني با قلب انسان دارد.

 5/0در لغت به معنای داماد، پیوندهای که از طريق ازدواج میان دو طايفه برقرار مي شود. ب(

1 

                                                الف(ص  2

 5/0هر کدام                                        ب(غ   
1 

 حل احساسات باطني              الف(قلب م 3

 5/0ب(قلب ابزار علم و ادراک            هر کدام 
1 

 5/0 تا ضرورت برپايي حکومت ديني همراه با کار فرهنگي را متذکر شود. 4

 5/0 ندگي جوامع و ملت هاست که در زمان مشخص پايان مي پذيرد ويک اجل دفعي است.منظور حیات و ز 5

 55/0 (  25/0) هر مورد    صبر بر ترک گناهان      -صبر در اطاعت خدا -صبر بر سختي ها 6

وسیله ی استخدام يکديگر ه دست خداست .او معیشت ايشان را به ها ب يعني تقسیم معیشت میان انسان 5

 تامین مي کند.
5/0 

 5/0 .ئکه در مقابل مقام انسانیت خضوع وکرنش کردند و در خدمت و رشد انسان قرار گرفتندمال 8

 5/0 ( 25/0) هر مورد واليت خداوند يا حق   -واليت طاغوت يا باطل 9

 5/0 ( 25/0) هر مورد شکل گیری ساختار حکومت بر محور ولي  –همبستگي ايماني بر مبنای اخوت ديني  10

 5/0 ناچیزتر  ترکیب وصفي است .به معنای زندگي پايین تر و 11

       را توسعه بیشتری  نه روز آکساني که از ايمان روی گردان هستند و دنیا را مطلوب خود قرار دادند و روز ب 12

 مي دهند.
5/0 

چنین شخصي که افراد جامعه او را به عنوان سرپرست پذيرفته اند و تدبیر امور زندگي فردی و اجتماعي ،  ولي 13

 د به تدريج نظام زندگي شان بر مبنای اراده و خواست ولي شکل مي گیرد.خود را به او سپرده ان
5/1 

 1 چون امت اسالمي به منزله نفس واحده و عضو يک پیکره اند و يک واقعیت منسجم و هماهنگ هستند. 14

وزی و غلبه سرانجام روزی اين مقابله و درگیری میان جبهه حق و باطل به پايان مي رسد و در آن روز شاهد پیر 15

 نهايي جبهه حق و تشکیل حکومت جهاني اسالم خواهیم بود.
25/1 

و خط اصلي يک جامعه را رهبر آن  (5/0) امام کسي است که مردم رهبری او را در راه حق يا باطل پذيرفته اند 16

 (5/0)و در روز قیامت هر گروهي را به امام و مقتدايش مي شناسند و فرا مي خوانند. (5/0)جامعه تعیین مي کند
5/1 

اولیای باطل همراه با استبداد رأی به دنبال تعطیل کردن قدرت عقل و انديشه بشر بوده اند ؛از جمله فرعون که  15

 با دالئل کامالً واهي و غیرعقالني قومش را به اطاعت از خود واداشته بود.

1 

 

اين است که عده ای خود را تحت واليت الهي و ولي حق مي دانند حال آنکه اجتناب و برائت الزم را از واليت  18

 طاغوت ندارند و اين يکي از موانع جدی بر سر راه تحقق وحدت در جامعه است.
25/1 
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آن قوم نسبت مي دهد و خداوند در قرآن کشتن شتر صالح را که به ظاهر توسط يک نفر انجام شده به همه  19

برای آن عمل همه آن قوم را مستحق عذاب مي داند و اين بیانگر تأثیر روح جمعي در سرنوشت افراد از نظر 

 قرآن است.

55/0 

مصابره عبارت است از اينکه جمعیتي به اتفاق يکديگر سختي ها را تحمل کنند و هر يک صبر خود را به صبر  20

نايي اعم از مصابره دارد و به معنای برقراری ارتباط میان نیروهای افراد در مرابطه مع(   5/0)ديگری تکیه دهد.

 (  5/0)جمیع شئون زندگي چه در حال سختي و چه در حال راحتي و خوشي.

1 

 5/0لف(قانون الهي يا دين وشريعت   ا 21

 5/0  ب(سامان بخشیدن به اجتماع و اداره آن بر اساس قانون الهي يا تشکیل حکومت.

1 

اعي ،خداوند عالقه فطری و نیازهای طبیعي در وجود انسان قرار داده که اين عالئق و نیازها انسان را به اجتم 22

ها را به شعوب و قبائل تقسیم کرده و بعد از خلقت انسان به  زندگي اجتماعي مي کشاند . لذا خداوند انسان

 هويت اجتماعي او اشاره مي کند .

1 

ند تنها زينت ها و مظاهر مادی به ارزش )من( آنها مي افزايد ، لذا تالششان را در الف(افرادی که تصور مي کن 23

 5/0یجه سعي و تالش آنها گم مي شود.اين راه صرف کردند در حالي که نت

 5/0اين افراد در اصل سرمايه خود يعني عمرشان ضرر کردند. -ب(زيان کردن در اصل مال و سرمايه

1 

 20 جمع نمره 

 ترم : لطفاً به پاسخ های صحیح و منطقي  و مفهومي  ديگر نمره تعلق گیرد . همکاران مح
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