
 نام و نام خانوادگی: 

  مقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 جمهوری اسالمی ایران صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 زندگیدین و نام درس: 

نام دبیر:

 امتحان: تاریخ

 : ساعت امتحان

 دقیقه 57مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 جمه کنيد:تری را آسمانالف( آیات  1

 «انتم الفقراءالی اهلل واهلل هو الغنی الحميد ان یشاءیذهبکم و یات بخلق جدید»  -1

 

 «ولقد بعثنا فی کل امه رسوال ان اعبداهلل و اجتنبوا الطاغوت»  -2

 

 «اهلل الذی سخرلکم البحر لتجری الفلک فيه بامره ولتتبعوا من فضله و لعلکم تشکرون»  -3

 

 «واحِدَةٍ اَنْ تَقومواهللِ مَثْنی وَ فُردای ثُمَّ تَفَکَّرواقُلْ اِنَّما اَعِظُکُمْ بِ»  -4

 

 «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسئه فال یجری اال مثلها و هم ال یظلمون» -5

 

 «والذین جاهدوافينالنهدینهم سبلناو ان اهلل لمع المحسنين» -6

 

3 

 ب(آیات ذیل اشاره به چه نکات و موضوعی دارد؟ 2

 هذا صِراطٌ المُسْتَقيمٌاعَبُدُه فَ رَبّی وَ رَبُّکُمْاِنَّ اهلل  -2یءٍ                                                        خالِقُ کُلّ شَل اهللُ قُ -1

 بک و ما کان عطاءربک محظوراو هوالءمن عطا رهوالءکالنمد -4                                                     قدره بخلقناانا کل شی  -3

1.5 

 ای ( ج( جاهای خالی را تکميل کنيد)پاسخ گزاره 3
 

 ............. آن است............................ و .....………پس تقدیرات و قانمونمندی ها هم الزمه کاری اختياری انسان و هم  -1

ون مندی  ها ............................. اما در نگاه ژرف تر زمينه ساز محدوه اختيار انسان  در نگاه اول تصور می کند این قان -2

 .............................وی به سوی قله های کمال است.

 باشد. ....... و باالترین ثمره اخالص ............................ می...اولين ثمره اخالص...................... -3

 ..است.تقدیر از علم و .................. خداوند سرچشمه می گيرد  و اختيار انسان  امری ......................و........................-4

الهی .......................و................................ ازجمله عوامل موثر در طول عمر یا کوتاهی آن است و این امر به سنت -5

 .................... اشاره دارد.

3 

 د( اصطالحات 4

 قضا وقدر -3سنت امالء و استدراج                                    -2سنت امتحان و ابتالء                         -1
 

3 

 ه( درستی و نادرستی سؤاالت ذیل را مشخص کنيد:  5

 ساس ميزان اعمالشان پاداش و جزاء می دهد.براساس فضل خداوندهمه بندگان برا – 1

سنت توفيق الهی  این است که هرکس با اراده و اختيار خود راه حق یا باطل را برمی گزیند شرایطی برای او فراهم می   -2

 شود که در مسيری که پيش گرفته سرشت خود را آشکار کند.

مندی خود را نسبت به دیگران بهتر درک می کند و بندگی و انسان هر قدر به معنای حقيقی کامل تر شود فقر و نياز -3

 عبودیتشان در پيشگاه خداوند قوی تر می شود.

 نخستين گام برای ورود به بندگی و اخالص تقویت روحيه حق پذیری است. -4

 

1 



 و( پاسخ کوتاه دهيد:  6

 شواهد اختيار را نام ببرید. -1

 مورد( 3ببرید. ) آثار رواج جبری گری در جامعه را نام -2

 بين شناخت قوانين جهان خلقت  و شناخت قوانين حاکم بر زندگی انسان ها چه تفاوتی وجود دارد. -3

 چرا اراده انسان در طول اراده خداوند است و با آن منافات ندارد. -4

3 

 ز( به سواالت زیر پاسخ کامل دهيد.  7

 نتيجه گيری کنيد . استدالل  2های درک نيازمندی جهان را با  راه -1

 در انجام هرعمل دو حسن وجوددارد نام برده و پاسخ خود را با ذکر مثال توضيح دهيد. -2
 ضيح دهيد. وزمينه ساز شکوفایی اختيار را نام ببرید و یکی را به دلخواه ت -3
 طور کامل توضيح دهيد.ریزی برای اخالص )تقویت روحيه حق پذیری ()اهتمام به عمل صالح( را بمه از مراحل برنا -4
 .چرا نمی توان به ذات خدا پی ببریم و بدانيم که اوچيست و چگونه است-5
 .در پيدایش هر پدیده چند علل وجود دارد نام ببرید و پاسخ خود را با ذکر مثال توضيح دهيد-6

5.5 

 



 پاسخ نامه سواالت

  
جمهوری اسالمی ایران

 

   نام دبیر:

  : ساعت امتحان

 دقیقه57مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 :ترجمه کنيد الف( آیات آسمانی 1

 «و ستوده است اگر بخواهد شما را می برد و خلق جدیدی می آوردشما نيازمندان به خداهستيد و خداوند بی نياز »  -1

 «و در هر امتی رسولی را برگزیدیم که خدا بپرستندو از طاغوت پيروی کنند»  -2

و خداند دریا را برای شما رام کرد تا کشتی ها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فضل او طلب کنند باشد که شکر گزار »  -3

 «او باشيد

 «من فقط به شمااندرز می دهم که فقط برای خدا بپاخيزید دو تا دوتا و یک به یک پس بيندیشيد  بگو»  -4

 «برابر پاداش خواهد داشت و هرکس کار بدی بياورد جزمانند آن جزا نيابد و برآن ستم نرود 11هر کس کار نيکی بياورد » -5

 «هدایت را می نمایانيم چرا که آنان از نيکوکارانندو کسانی که در راه ما تالش و مجاهدت کردند قطعا به آنان راه » -6

3 

 ب(آیات ذیل اشاره به چه نکات و موضوعی دارد؟ 2

هذا صِراطٌ اعَبُدُه فَ رَبّی وَ رَبُّکُمْاِنَّ اهلل  -2یءٍ      )توحيد در خالقيت(                  خالِقُ کُلّ شَقُل اهللُ  -1

 المُسْتَقيمٌ)ربوبيت/عملی(

و هوالءمن عطا ربک و ما کان عطاءربک هوالءکالنمد -4     )قضا/قدر(                        قدره بخلقناکل شی انا  -3

 محظورا)امدادالهی(

1.5 

 .ج( جاهای خالی را تکميل کنيد 3

 .. آن است.جهت دهنده...... و ...محدود کننده.…پس تقدیرات  و قانمونمندی ها هم الزمه کاری اختياری انسان و هم  -1

محدوه اختيار انسان  در نگاه اول تصور می کند این قانون مندی  ها ..مانع تحرک و پویایی انسان.. اما در نگاه ژرف تر  -2

 زمينه ساز زمينه ساز عروج و صعود....وی به سوی قله های کمال است.

ترین ثمره اخالص دیدار محبوب حقيقی و تقرب به اولين ثمره اخالص..عدم نفوذ شيطان و یاس او از فرد با اخالص. و باال -3

 باشد. پيشگاه خداوند. می

 تقدیر از علم و حکمت  و اختيار امری مشهود....و...انکار ناپذیر...است.-4

ر .نيکوکاری....وگناه........ ازجمله عوامل موثر در طول عمر یا کوتاهی آن است و این امر به سنت الهی ...تاثير نيکی و بدی د-5

 سرنوشت.. اشاره دارد.

3 

 د( اصطالحات 4

 قضا وقدر -3سنت امالء و استدراج                                    -2سنت امتحان و ابتالء                         -1

 فرآیند رشد و تکامل و بروز استعداد انسان-1

گرفتم در بالی الهی/بر امکانات گناهکاران افزودن و قدم و قدم از انسانيت فاصله  فرصت و مهلت به گناهکاران و قرار -2

 گرفتن و حالت تدریجی به سمت عذاب الهی

 قضا به معنای حکم و فرمان و حتميت/قدر به معنای اندازه و حجم و زمان و مکان-3

 

3 

 ستی و نادرستی سؤاالت ذیل را مشخص کنيد: ره( د 5

 داوندهمه بندگان براساس ميزان اعمالشان پاداش و جزاء می دهد. )نادرست(براساس فضل خ – 1

سنت توفيق الهی  این است که هرکس با اراده و اختيار خود راه حق یا باطل را برمی گزیند شرایطی برای او فراهم می   -2

 شود که در مسيری که پيش گرفته سرشت خود را آشکار کند. )نادرست(

به معنای حقيقی کامل تر شود فقر و نيازمندی خود را نسبت به دیگران بهتر درک می کند و بندگی و انسان هر قدر  -3

 عبودیتشان در پيشگاه خداوند قوی تر می شود. )نادرست(

1 



 نخستين گام برای ورود به بندگی و اخالص تقویت روحيه حق پذیری است. )درست( -4

 و( پاسخ کوتاه دهيد:  6

 (55/1مورد13مسيوليت پذیری  –احساس رضایت و ندامت  – تفکر و تصميم -1

 (ویروس فلج /از دست دادن تحرک و سازندگی ....55/1مورد() 3آثار رواج جبری گری در جامعه را نام ببرید. ) -2

اخت (موجب شن55/1بين شناخت قوانين جهان خلقت  و شناخت قوانين حاکم بر زندگی انسان ها چه تفاوتی وجود دارد.)  -3

 و قوانين جهان خلقت /شناخت خداوند.....

 (55/1چرا اراده انسان در طول اراده خداوند است و با آن منافات ندارد. د-4

 چون خداوند خود انسان را صاحب اراده و اختيار آفریده و هر فعل اختياری انسان نشات گرفته از همين امر می باشد 

3 

  ز( به سواالت زیر پاسخ کامل دهيد. 5

 (1استدالل نتيجه گيری کنيد . ) 2های درک نيازمندی جهان را با  راه -1     

 هر مورد  نوشتن استدالل اول و دوم ضروری است

( فاعلی)نيت و قصد و هدف( 1در انجام هرعمل دو حسن وجوددارد نام برده و پاسخ خود را با ذکر مثال توضيح دهيد. )-2    

 نماز–/فعلی)شکل و ظاهر( 

 نمره( 5/1نمره )توضيح  5/1اعتقاد به نظام قانونمند  –اعتقاد به خداوند حکيک  -3     

 (1از مراحل برنامه ریزی برای اخالص )تقویت روحيه حق پذیری ()اهتمام به عمل صالح( را بطور کامل توضيح دهيد.) -4

 ه بندگی را حق پذیر بودن خود می دانددل را دو ندا سر ميزند عقل و هوی و هوس انسانی که تابع عقل است شرط ورود ب

 قرآن کریم ایمان را قرین عمل صالح معرفی کرده و عمل صالح انسان را پرورش ميدهد.

 (55/1چرا نمی توان به ذات خدا پی ببریم و بدانيم که اوچيست و چگونه است)--5

 آن احاطه و دسترسی نداردچون خداوند امری نامحدود است در دایره ظرف ذهن انسان نميگنجد و انسان به 

 (55/1در پيدایش هر پدیده چند علل وجود دارد نام ببرید و پاسخ خود را با ذکر مثال توضيح دهيد)-6

 علل طولی: هر عامل بر عامل بعد تاثير گذار/علل عرضی : هرعامل نقش خاص خود را دارد

5.5 

 


