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نمرهسؤاالتردیف

١

  بخش الزامی 
 :پاسخ دهیدنمره  16جهت کسب    21تا      1  تسؤاال دانش آموز عزیز به  

 :، پاسخ دهیدو حدیث شریف آیات قرآنی پیام به  )الف 
1 
2 
3 
4 

  ؟شودینیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی م »میدالح ینالغَ وه اهللاُ و ی اهللاِلَا راءقَالفُ منتُاَ« آیۀبا توجه به 
  ؟توبه کنندگان را دوست دارد اریبس ،مهربان داوندـخ چرا » وابِینـالتَّ  بـیح  اللَّه  إِنَ«ینآعبارت قردر 

  است؟ شده ینه شدن به زنا کیاز نزدانسان  »سبِیالً ساء و هفَاحش  کَانَ  إِنَّه  الزِّنَى تَقْرَبوا الَو « ۀیچرا در آ
ـ علیحدیث شریف امام  خدا  یرا گرفتار کند و پرده پوش یکس ،خدا یاپیپ چه بسا احسانِ«:فرمایدکه می المعلیه الس

  ؟استکدام سنت الهی گر بیان» .سازد راو را مغرو

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

 : مشخص کنید) غ / ص (را با  هاي زیرگزارهدرستی یا نادرستی  )ب 
5 
6 
 7 

8 

  .تواند به حقیقت او احاطه پیدا کرده و ذاتش را بشناسدخداوند حقیقتی نامحدود دارد و انسان می
  .خدا انجام شود يبه آن راه نیابد و عمل ما خالص براشرك کنیم تا آفت  یپاسبان ،از حریم دلباید 
  .داست که دار يدودـمح اریاخت نیهماو ت ـسرنوشة کنند نییو تع نسانا يها يریگ میتصم يمبنا

 .قابل قیاس است ،بایدها و نبایدهاي دینی و الهی با قوانین بشري که اهداف محدود وکوچکی دارند

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

 :را با کلمات مناسب تکمیل کنیدخالی  يجاها  )پ  
9 
10 
11 

  .است توحیديجامعۀ  ،حرکت کند ...............................سوي وري کند و بهاي که از تفرقه و تضاد دامعهج
  .کندهمراه گردد، گناهان را به حسنات تبدیل می................. کند و اگر با ایمان و توبه، گناهان را پاك می

 .است ........................... یاز عوامل عقب ماندگ یکی ی،و مال يو فساد ادار نمسئوال یبرخ يگریاشراف

5/0 
5/0 
5/0 

 :کنیدشف را کزیر ارتباط هر یک از مفاهیم   )ت
 :داردط ارتبا بدر قسمت  مراتب توحیدیک از با کدام الفقسمت  عباراتهر یک از   12

  ).یک مورد اضافی است(  »ب«  »فـال«
  .ایی نداردـهمت شریک و د در کار آفرینشـخداون)الف

  .کننددر جهان تصرف میخدا مخلوقات فقط به اذن )ب
 .ار استـر و پرورش مخلوقات در دست پروردگـتدبی)ج

   توحید در ربوبیت)1
  توحید در مالکیت)2
 توحید در خالقیت)3
  تد در والیـتوحی)4

5/1 

  :زیر پاسخ دهید احکام هايبه سؤال   ) ث
 .)یک مورد اضافی است: حرام -مکروه -مستحب -واجب کفایی -جایز(چه حکمی دارد؟ زیر  عباراتهر یک از   13

   یخارج يکاالها دنیخر با گانگانیکشور به ب یوابستگ )الف
   هاي فرهنگی مفیـداستفاده از آالت موسیقی براي برنامه) ب
    رحم یا تبلیغ دین      ۀجهت تقویت صل يدر مجالس شادکردن شرکت ) ج
 فساددور شدن افراد جامعه از  يبرا یفراهم کردن امکانات ورزش ضرورت) د

2 

 )دوم  ۀسؤاالت در صفح ۀادام(
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  نمره  سؤاالت   ردیف
  

٢ 
  

    :دهید کوتاههاي زیر پاسخ به سؤال  )ج
14  

15  

16  

17  

  ؟ذار نکندـواگ خواهد که او را به حال خودید مـاز خداون عاجزانهسلم ووآلهعلیهاهللا یصلاسالم  برامیچرا پ

  ؟باشدمیسن دام حـک يدارا ،از جهت کمیت و کیفیت مطابق دستور خداوند انجام گیردکه  هر عبادتی

  ۀ کدام یک از شواهد اختیار است؟نشان» ور نیایی من دهم بد را سزا/ هیچ گویی سنگ را فردا بیا « تیب

  اي است؟وند خارج گردد، نیازمند چه توبهاي در برخی موارد از مسیر توحید و اطاعت از خدااگر جامعه

5/0  

5/0  

5/0  

5/0    

  :هاي زیر پاسخ کامـل دهیدبه سؤال            )چ    

18  

19  

20     

21  

  .دیرا شرح ده یاجتماع دیو توح يفرد دیتوح انیارتباط م

  . ري بنویسیدـهی را با امتحان بشـامتحان المیان تفاوت 

  کند؟استفاده می براي گمراهی جوانان هحیلاین شیطان از نه چگومنظور از تسویف چیست؟ 

  .توضیح دهید مثال یک را با است، آن )حق الناس( یکی از مراحل توبه، جبران حقوق مردم

  1      

1  

1  

2  

  نتخابیا بخش
  :اسخ دهیدو پکرده را به دلخواه انتخاب  سؤال 4فقط   29تا    22 ت سؤاالنمره از  4کسب جهت عزیز  دانش آموز

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29   

  گردد؟در برآوردن حاجات موجب شرك می آلهوعلیهاهللاصلیدر چه صورت اعتقاد به توانایی پیامبر

  .هاي درخت اخالص را نام ببریدمیوهدو مورد از 

  .رابطۀ ارادة الهی و اختیار انسان را بنویسید

  چرا قمار در اسالم حرام شمرده شده است؟

  .آمده است، بنویسید »...م هجرُم اَهلَا فَحصال لَمع و رِخاآل ومِالی و اهللاِبِ نَن آمم«اعتقادي را که درآیۀ  اصلِدو 

  .بنویسیدبا هدف ارتقاي جایگاه زن،   علیهااهللاسالم را با دختر خود حضرت فاطمه وسلموآلهعلیهاهللا یصل خدارسولرفتار 

  .بت تمدن جدید در حوزة عدل و قسط را نام ببریددو مورد از آثار مث

  اي جز سردرگمی براي بشر نداشته است؟علت ظهور مکاتب عرفانی و معنوي در غرب چیست و چرا نتیجه

  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  24  جمع نمرات                                                   ». در پناه حضرت حق موفق باشید«   
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  ١

  

  
1  
2  
3  
4  

  :بخش الزامی
    : شریف آیات قرآن و حدیث پیام)الف

  ) 10صفحه 1درس (       )                                                                                                           5/0(نیاز در پیدایش و بقا
  )86صفحه  7درس ( )5/0( .شده است مانیپش شاز عمل اوست و با قلبش امافتاده اگناه در دام  نکهیبا ا او ندیبیمخدا 

                                                                                                                             )101صفحه 8درس )   (25/0(.  انسان ها به خطر نیفتد یو روح یو سالمت جسم) 25/0(موقعیت خانواده متزلزل نشود 
  )75صفحه   6درس (                                                                                       ) 5/0)(امالء و  استدراج( استدراج  سنت

  
2  

  
5  
6  
7  
8  

  :درستی یا نادرستی)ب
  ) 12صفحه 1درس (                )                                                                                                                            5/0(غ  
  )43صفحه 4درس (                                       )                                                                                                    5/0(ص
  )53صفحه 5درس (                                                         )                                                                                 5/0( ص
)                                 97صفحه 8درس (               )                                                                                                                            5/0(غ 

  

2  
  
  
  
  

  
9  
10  
11  

  :تکمیل کنید)پ
  ) 35صفحه 3درس (                                                                                                                 )5/0( )هماهنگی(وحدت

  ) 85صفحه 7درس (     )                                                                                                                        5/0( عمل صالح
  ) 106صفحه 8درس (                                                                                                                               )5/0( اقتصادي

5/1  
  

  
12  

                                                                                                        :کشف ارتباط)ت
  ) 20و  19صفحه هاي  2درس (                  )5/0(  1 )ج                             )5/0(  4) ب)                                 5/0( 3)الف

5/1  

  
13  

    ) 106تا  102از صفحه  8درس (                                                                                                     :احکام)ث
  )5/0(واجب کفایی  ) د)                       5/0(مستحب  )ج)                          5/0( جایز )ب               )5/0(حرام  )الف

2  

  
14  

  
15  
16  
17  

  

  :پاسخ کوتاه)ج
 شتریخود را ب یو بندگ یاحساس و ناتوان شتریبه او را ب ازیشود، ن شتریهرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا ب

  )10صفحه 1درس (                                                                                                                               )5/0(کند یابراز م
  ) 45صفحه  4درس (                                                                                                                                     )5/0( علیف

  )54صفحه 5درس (                                                                                                                     )5/0(مسئولیت پذیري
  ) 90صفحه 7درس (                                                                                                                          )5/0(اجتماعی توبۀ

2  
  

  »دوم  ۀدر صفحراهنما ادامه « 

تلفن متاس: ٠٢٦٣٣٤٠٨٩٤٤

www.akoedu.ir

www.ak
oed

u.ir



 باسمه تعالی

   3تعلیمات دینی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
 )دینی، اخالق و قرآن(

  دقیقه 80 :مدت امتحان علوم تجربی -ریاضی فیزیک  :رشته   
 

 صبح  8 :ساعت شروع

17/03/1399:   تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهم  پایه 3:  تعداد صفحه   

 1399سال ماه  خردادسراسرکشور در روزانهدانش آموزان 
  مرکز سنجش وپایش کیفیت آموزشی 

http://aee.medu.ir 
 

 
 

  ٢

  
18  

  
  
  

  

19  
  
  
  

20  
  
  
  

21  

  :پاسخ تشریحی)چ
توحید  يسو هر قدر که مردم یک جامعه به. وجود دارد )دوسویه(متقابل ۀتوحید رابط اجتماعیو  يعد فردمیان ب

 يدر خدمت اجرا یاجتماع يهر قدر نهادهاو  )5/0(گیرد؛یبه خود م يارکان جامعه بیشتر رنگ توحید ،حرکت کنند
)                                                                                                                             35ص  3درس (           )5/0( .گرددیتر مآسانخداوند  يو حرکت به سوها رشد انسان يزمینه برا د،باش یقوانین اله

  
الزم  یِامتحان کردن آنها به آگاه قیکوشیم تا از طریهستیم و م خبریاز حقیقت درون افراد ب ما يبشر در امتحان

رشد دادن و به ظهور رساندن  يآگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برا يبرا امتحان خداوند  یول)5/0(برسیم؛ 
  ) 70صفحه  6درس (                    )                                          5/0( .است دافرا یدرون التیاستعدادها و نشان دادن تما

  
به  فرد گنهکار دائما. کار امروز را به فردا انداختن است امروز و فردا کردن و يو به معنا» سوف« شهیاز ر »فیتسو«

به  طانیش )5/0(.شود یبه توبه در او خاموش م لیکند، تا م یو آن قدر تکرار م» .کنمیم توبه يبه زود« دیگویخود م
                                       )87صفحه  7درس ( )                    5/0(   .توانی در آینده توبه کنیگوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري و میاو می

  
آنها را در حد توان ادا  يمعنو مادي یا حقوقکرده است آن را جبران نماید و بر مردم باید بکوشد اگر ستمی  توبه کننده

اگر مثالً  . تر از حقوق مادى آنان استمهم اریها بسانسان حقوق معنوي)1. (دست آوردهکند و رضایت صاحبان حق را ب
فرد توبه  دیشده است و با عیدر واقع حقوق معنوى افراد ضا... یا  شده ختهیو تهمت آبروى انسانى ر بتیبا دروغ، غ

چنانچه دانش آموز مثالهاي دیگري از حقوق معنوي افراد بنویسد نمره ( )1( .ق از دست رفته بپردازدکننده  به جبران حقو
)                                                          89صفحه  7درس (                                                                                                                                             .)منظور گردد

  
1  
  
  
  
1  
  
  
  
  
  

1  
  
  

  

2  
  
  

    :بخش انتخابی  

22  
  
  

  

23  
  
  

  

  24  
  
  
 
  

را از خود آنها و مستقل از  یموجب شرك است که این توانای یوقت) ع(دین يو اولیا) ص(پیامبر اکرم یعقیده به توانای
)                                                                      24صفحه  2درس (         .                                                                                                                            خدا بدانیم

                            
ذکر (هاي وصف نشدنی پاداش افتیدر  - طانیش يدر برابر وسوسه ها يرینفوذ ناپذ -از حکمت  یبه درجات یابیدست

  ) 48و  47صفحه هاي  4درس (                     )                                                                     نمره 5/0دو مورد ، هر مورد 
  

نجام را نکرده ایم، آن کار ا کاري ةتا زمانى که ما اراد ارى،یدر فعل اخت. خداست ةاز اراد یدر انسان ناش اراختی وجود
 طول در نسانایعنی ارادة  خداستارادة  به وابستههمگی  زندمی سر ما و عملى که از ماارادة وجود ما، لذا  رد؛یگنمى

  ) 61و  60صفحه هاي  5درس .                                                                                                          ( است خداوندارادة 

  
  ادامه  راهنما در صفحه ي سوم

1  

  
1  

  
  

1  
  

  
 
  

تلفن متاس: ٠٢٦٣٣٤٠٨٩٤٤

www.akoedu.ir

www.ak
oed

u.ir



 باسمه تعالی

   3تعلیمات دینی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
 )دینی، اخالق و قرآن(

  دقیقه 80 :مدت امتحان علوم تجربی -ریاضی فیزیک  :رشته   
 

 صبح  8 :ساعت شروع

17/03/1399:   تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهم  پایه 3:  تعداد صفحه   

 1399سال ماه  خردادسراسرکشور در روزانهدانش آموزان 
  مرکز سنجش وپایش کیفیت آموزشی 

http://aee.medu.ir 
 

 
 

  ٣

 

  
25  

  
  

26  
  

27  
  
  

  
28  

  
29  

  
از ) 5/0(. گیردیجامعه ندارد به کار م يبرا ياکه هیچ فایده يثروت مردم را در مسیرقمار یک کار بیهوده است، پول و 

  ) 100صفحه  8درس )                         ( 5/0(. آورد یبه وجود م یطرف دیگر، این عمل میان برنده و بازنده کینه و دشمن
   

  )111صفحه  9درس (                                                                             )                                   5/0(معاد - )5/0(توحید 
  

زد می رااو  منزلهرگاه قصد سفر داشت، در . کردیگشود و به دخترش سالم ممی رااش دریچۀ پنجرة خانه پدر هرصبح
و حال آمدیبه سراغش م)ص(پیامبر بود که یاولین کس )س(گشت، فاطمهیاز سفر برمهرگاه . کردیم یو با او خداحافظ

  ) 114 فحهص 9درس  )                                                         (5/0(ذکر دو مورد کافی است ذکر هر کدام( .پرسیدیاو را م
  

  ) 135 فحهص 10درس  (                         )                        5/0(حکومت لیمشارکت مردم در تشک - ) 5/0(توجه به قانون
  

ۀ هم يتواند پاسخگوینم یعلم تجربدرپی دریافتند که هاي پیچون جوامع غربی با گذشت چند قرن و شکست
 لیاما به دل) 5/0( .شد يو معنو یمکاتب عرفاناین نیاز انسان غربی به معنویت باعث ایجاد  ، پسباشد انسان يازهاین

  )  133 فحهص 10درس )   ( 5/0( .اندهبشر نداشت يبرا یجز سردرگم ياجهینت ،یستندن یانیحو هايآموزه از دهبرآم آنکه
                                                                                                                                            

  
1  

  
1  

  
1  

  

  
1  
  
  

1  

  24  .باشیدموفق و مؤید   
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  باسمه تعالی
  1:  تعداد صفحه   صبح  8 :ساعت شروع  رشته ها کلیه:رشته  »ویژه ارامنه « )3( تعلیمات دینی :درس نهایی سؤاالت امتحان

  قیقهد 80 :مدت امتحان    1399/  03/  17  : تاریخ امتحان  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه  :نام و نام خانوادگی
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش    1399  سال  ماه خرداد نوبت در سراسرکشور روزانه دانش آموزان

http//aee.medu.ir  
  نمره  سؤاالت  ردیف

  
  بخش الزامی) الف  

  ).نمره پاسخ دهید 16جهت کسب ( 12تا  1به سؤاالت  عزیز آموزدانش
  

  .هاي زیر را مشخص کنیدنادرستی عبارت یادرستی   1
  .است که ارزش ایمان، وابسته به عمل استمنظور از اصالت ایمان این )الف

   .اندندانستهکسی را از این آزمایش معاف  هاي الهی شمرده وپیامبران آزمایش انسان را ازسنت )ب
  

1  

  .با کلمات داده شده کامل نمایید هاي زیر راعبارت  2
  )خداوند  -  مرگ - زندگی -بندگان خداوند  ( 

  .است ....................................هاي آسمانی عبادت و بندگی مخصوص در مکتب) الف 
 .زائیده میل به جاودانگی است ....................................نگرانی از ) ب
  

1  

  1  .را شرح دهید»  بیگانگیاز خود«   3
  5/1  ارزش و در چه صورت ارزشمند است؟ي مادي انسان در چه صورت بیجنبه  4
  5/1  ي تربیت صحیح با جبرهاي درونی و بیرونی چیست؟رابطه  5
  5/1  .پیوستگی اندیشه، عمل و اخالق را توضیح دهید  6
  5/1  ایمان و اعتقاد اصیل و سازنده کدام است؟ و چرا؟  7
  1  راز توجه بسیار زیاد انبیاء به معاد چیست؟  8
  5/1  .آوریم؟ توضیح دهیدعمل میاي است که از آن بهارزش آن بسته به استفادهآیا حیات دنیوي در نفس خود با ارزش است یا   9
  5/1  دستور عقل سلیم است؟ » گریز از خطر احتمالی « چرا   10
  5/1  .آیا ما مجاز هستیم در هر شرایطی از حق خود بگذریم؟ توضیح دهید  11
  5/1  وابسته به جسم او باشد؟ تواندنمیحقیقی انسان » من « چرا   12
  بخش انتخابی) ب  

   .و پاسخ دهید کرده را به دلخواه انتخاب سؤال 4فقط  20تا  13نمره از سؤاالت  4آموز عزیز جهت کسب دانش
  

  1  ي جهان براي چیست؟بینی الهی ظهور انسان در عرصهاز نظر جهان  13
  1  عالم بعد از مرگ چگونه عالمی است؟  14
  1  ؟نیستبعد از پذیرفتن اصل نبوت چرا اعتقاد به معاد بدیهی بوده و کورکورانه   15
  1  .رؤیاهاي راستین را تعریف کنید  16
  1  سیماي حقیقی انسان چیست؟  17
  1  .توبه را تعریف کنید  18
  1  ؟نداردچرا در بهشت مالل و خستگی و دلزدگی وجود   19
  1  واالترین سعادت در جهان آخرت چیست؟  20
  24  جمع نمره»                                                          سربلند و پیروز باشید «                                                                     
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  1399/  03/  17  : تاریخ امتحان  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1399سال   ماه خرداد نوبت سراسرکشور در روزانه دانش آموزان
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف

   

   ١

  1          )                                     5/0( درست ) ب                           )                                        5/0( نادرست ) الف  1
  1  )         5/0( مرگ ) ب                             )                                      5/0( خداوند ) الف   2
گاه بیگانگی یعنی گم کردن خویشتن حقیقی و شخصیت اصیل انسانی، و بیگانه شدن نسبت به آن؛ و آناز خود  3

  )                                            1. ( اش با چیز دیگري که او نیستجایگزینی
1  

اي                     »وسیله«آرمان با عظمت هستی قرار نگیرد و از آن به عنوان اگر این زندگی مادي در جهت رسیدن به   4
که آدمی را به خود مشغول دارد و                         د هدف قرار گیرد، جز ایناستفاده نشود و خو» هدف « جهت رسیدن به 

اي                                                             قیقی و حیات پاك باز دارد؛ نتیجهاساس، از رسیدن به زندگی حبا آرزوهاي دور و دراز و پندارهاي بی
اي براي پرورش بذر حقیقت و نردبانی براي                اما اگر همین زندگانی دنیا، مزرعه )57/0( .نخواهد داشت پی در

اي مقدس براي نیل به                    بازیچه نخواهد بود، بلکه وسیلههاي بلند عالم انسانی باشد، نه تنها رسیدن به قله
  )57/0(. سعادت جاوید خواهد بود

5/1  

است که آدمی به علت برخورداري از موهبت هدایت و آشنایی با حقایق و هدف از تربیت در مکتب آسمانی این  5
انواع جبرهاي درونی یعنی امیال و غرایز حیوانی، و جبرهاي ي هاي الزم، بتواند از تحت سلطه و سیطرهدریافت آگاهی

صورت آگاهانه هدف واقعی زندگی خود را و به)  75/0( بیرونی یعنی جبر اقتصادي، اجتماعی و تاریخی رها شده، 
 انواع امکانات موجود به طرف آن حرکت نموده، نه تنها محکوم و مغلوب شرایط محیطی و انتخاب و با استفاده از

)                                             75/0. ( اجتماعی نباشد، بلکه حتی خود در ساختن محیط و جامعه نقش اصلی را بر عهده بگیرد

5/1  

ها را               توان آننوعی هماهنگی و پیوستگی میان معتقدات انسان و روحیات و اعمال او وجود دارد که هرگز نمی  6
تر این هماهنگی را ایجاد نموده و شخصیت انسان را               تعالیم آسمانی با دقت هر چه تمام. یگر جدا ساختاز همد
تواند در جهت سازندگی شخصیت خود       انسان هنگامی می) 75/0. (بخشدي ایمان به خدا قوام میبر پایه

این هماهنگی را میان معتقدات خود و روحیات و اعمال خویش ایجاد نماید  طرف کمال حرکت کند کهگام بر دارد و به
اي جز نابودي شخصیت صورت نتیجهگانگی در شخصیت به شدت بپرهیزد زیرا که در اینگانگی یا چندو از هر گونه دو

  )  75/0. (اصیل انسانی در میان نخواهد بود

5/1  

ي قـدرت و جاذبـه   کند و سرچشمهمی در تاروپود روح و درون دل ما نفوذتنها ایمان مذهبی است که  ایمان مذهبی،  7
هـا و           هـا، ایثـار  هـا، بخشـش  یمـان مـذهبی در میـان اسـت، فـداکاري     جا که پـاي ا آن) 5/0. (شودپایان ناپذیر می
ی همواره بـا نـوعی محبـت، عشـق و     ایمان مذهب) 5/0. (ها بر اساس آرامش واقعی و رضاي دل استاز خودگذشتگی

هـاي ملکـوتی              ترین تجلیـات انسـانی و جلـوه   ي عالیعرفان همراه است و به همین علت، در طول تاریخ، سرچشمه
  )  5/0. (حیات بشري بوده است

5/1  

فکري و زندگی عملی نظیر و تأثیر عمیقی که در نظام اعتقاد به اصل معاد و حیات ابدي، به علت ارزش و اهمیت بی  8
چون انسان را                             ) 5/0.( دهدترین ارکان بینش دینی را تشکیل میگذارد، یکی از مهمانسان بر جاي می

دارد به همین جهت انبیاء به معاد                      از لذات حیوانی و غفلت از مقصد نهایی حیات خویش در عالم ابدي باز می
  )5/0.( توجه بسیار زیاد دارند

1  

تواند در جهت تحصیل کماالت و رسیدن به مقام قرب او از آن سود جوید ه علت دارا بودن موهبت اختیار میانسان ب  9
اي از عمرش        داند اگر لحظهمی زیرا که )5/0. (و لذا هر لحظه از لحظات عمر براي اهل ایمان ارزشی مافوق تصور دارد

این بابت  به بطالت بگذرد یا مقدار اندکی از نیروي او به هدر رود، به همان اندازه رسیدنش به هدف به تأخیر افتاده و از
  )5/0.  (پس ارزش حیات به استفاده صحیح از آن است )5/0. (گرفته است مسئولیتی بزرگ  بر دوش

5/1  

    »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف

   

   ٢

ي خود یک دستورالعمل عقلی را                                        کس به طور خودآگاه و ناخودآگاه در زندگی روزمرههر   10
یعنی از نظر                         ) 5/0(» دفع ضرر احتمالی عقالً واجب است« : دهد و آن عبارت است ازمورد استفاده قرار می

توان تنها                ي احتمالی داشته باشد، الزم و ضروري است و نمیاز ضرر و خسارت، ولو جنبهعقل سلیم انسانی، فرار 
  ) 1(  .به دلیل احتمالی بودنش، آن را نادیده گرفت

5/1  

کند که اگر حقی از کسی به وسیله شخصی ضایع گردید،             ایمان به خدا و عدل و معاد ایجاب می) 25/0(خیر  11
)                       5/0( جویی و خشونت بپرهیزد،جا که ممکن است عفو و گذشت را در پیش بگیرد و از هر گونه انتقامتا آن

تواند                       صورت تنها میتر شدن ظالم گردد که در اینآموزي یا تقویت ستمکار و جريکه گذشت او سبب بدمگر این
  )75/0.(ي حقی که از دست داده از طرف مقابل خود بستاند و نه بیشندازهبه ا

5/1  

شوند و اي است ار ذرات و موادي که مدام عوض میزیرا جسم مدام در حال تغییر و تعویض است و بدن ما مجموعه  12
او باشد باید در طول                اگر شخصیت یا من انسان وابسته به جسم ) 75/0( . سپارندجاي خود را به مواد دیگري می

  )75/0(  .دوران عمر بارها عوض شود در صورتی که چنین نیست

5/1  

تا بتواند                             )25/0(و نیل به کمال است  )25/0(ي این جهان براي تحصیل آمادگی الزم ظهور انسان در عرصه  13
  )25/0(. برسد در جوار رحمت الهی )25/0(جاوید خود  به سعادت

1  

گردد همین امر سبب می هاي عالم ماده فارغ است ومادي بودن، از بسیاري از محدودیتعالم بعد از مرگ به علّت غیر  14
  ) 1(  .ناپذیري برخوردار باشد عظمت وصف که از گستردگی و

1  

توانیم آن را کورکورانه بدانیم که اعتقاد ما به نبوت پیامبران نیز مبتنی بر هیچ دلیل و                     زیرا هنگامی می  15
                     کند ها را تأیید میکه دالیل گوناگون عقلی و علمی رسالت آسمانی آندر صورتی) 25/0. (منطقی نباشد

  )75/0. (گذاردها باقی نمیتردیدي در صحت دعوي آنترین جویی کوچکو بر هیچ فرد حقیقت

1  

دهند که هنوز در جهان خارج واقع نشده و هایی هستند که خبر از حوادثی در زمان آینده میرؤیاهاي راستین خواب  16
ــونگی آن  ــی از چگ ــوچکترین اطالع ــی ک ــال                     کس ــام و کم ــواب تم ــانی آن خ ــت زم ــد از گذش ــدارد و بع ــا ن ه

                                             )  1.( افتداتفاق می

1  

دست هم بهپرورانیم، همگی دستهایی که در سر میصفات و حاالتی که در قلب و روح خود داریم، نیات و اندیشه  17
  ) 1. ( دهدداده و سیماي حقیقی یا چهره باطنی ما را تشکیل می

1  

  1  ) 1. ( توبه عبارت است از پشیمانی قلبی از انجام گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت جبران آن  18
                           در صورت ادامه  و رسندبست میعلت محدود بودنشان به بنبرخالف زندگی دنیوي که لذات آن همگی به  19

هاي بهشت زیرا موهبت. بیندان هرگز روي مالل و خستگی و دلزدگی نمیشوند، در جهان آخرت انسمی آورمالل
  ) 1. ( مادي نبوده و نامتناهی هستند

1  

کسانی که از لحظات عمر خود ) 5/0.( واالترین سعادت در جهان آخرت رضاي انسان از سعی خود در این جهان است  20
اند، در جهان آخرت                  از اتالف وقت خود پرهیز کردهعمل آورده و نجام وظایف حداکثر استفاده را بهدر جهت ا

  )5/0.( ها برخوردارندغرق در شادي بوده و درجوار رحمت الهی از انواع موهبت

1  

  24  جمع نمره                                                           »  خسته نباشید «                                                                                
  

                        همکار گرامی،
  .ه سؤال را منظور فرماییدآموز، لطفاً نمرمشابه توسط دانش هاي صحیحدر صورت ارائه پاسخ                       
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

امتحان دین و زندگی

سواالت متن دینی    گام به گام دینی دوازدهم   جزوه دینی دوازدهم    

امتحان شیمی دوازدهم (امتحان بعدی)

سواالت فصل به فصل شیمی  گام به گام شیمی 3  جزوه شیمی دوازدهم    

شبکه های اجتماعی

ID : nomrebartar12     کانال تلگرام نمره برتر 
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