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 «99 -93نمونه سواالت امتحان نهایی از سال » 

 (66)خزداد  ًام سٌّت الْی کِ اًساى گٌاُ کار را تِ تذریج تِ سَی ّالکت اتذی ًشدیک هی کٌذ، تٌَیسیذ. -1

  (65کاهل تعزتف کٌیذ. )خزداد سٌت اهذاد الْی را  -2

 ( 64سٌت تَفیق الْی را تعزیف کٌیذ. )خزداد  -3

  (63سٌت اهتحاى ٍ اتتالء را تعزیف کٌیذ. )خزداد  -4

 2دیي ٍ سًذگی پیص  «استاد حاهذ اکثزی»

 هزتَط تِ چگًَگی ٍ فزآیٌذ رضذ ٍ تکاهل اًساىاهتحاى ٍ اتتالء    سٌت : 1ًکتِ ضوارُ 

 ستٍ عاهل ظَْر ٍ تزٍس استعذادّای اٍ                                                

 دّذّز اًساى اًتخاتگزی تزای ایٌکِ ًیت ٍ توایل درًٍی خَد را ًطاى                                                 

 ِ را تزگشیذُ است، آضکارا هطاّذُ کٌذ، ّوَارُ در هعزض اهتحاى ٍ آسهایص است.ٍ ًتیجِ ی آًچ                                                

 کسی کِ ایواى خَد تِ خذاًٍذ ٍ راُ ّذایت الْی را اعالم هی کٌذ، ٍارد آسهایص ّای ٍیژُ ٍ اهتحاى ّای                                                

 خاظ هی گزدد.                                                

 اوّما المؤمهُ بمىشلۀ کفَّۀ المیشانِ کلَّما سیدَ فی بالئهاهام صادق )ع( هی فزهایذ :  -

ّذایت الْی را هی پذیزًذ ٍ دستِ ای در  ء هزدم دٍ دستِ هی ضًَذ: دستِ ای کِدر تزاتز دعَت اًثیااهذاد الْی          : سٌت 2ًکتِ ضوارُ 

خَد، راُ حق یا تاطل را تزگشیٌذ، ضزایطی تزای اٍ فزاّن ضَد کِ در  اختیارٍ  ارادُهقاتل حق هی ایستٌذ. سٌت الْی ایي است کِ ّزکس تا 

هَرد لطف خذا قزار هی گیزد ٍ یعٌی کسی کِ راُ حق را تزهی گشیٌذ،  .پیص رٍد ٍ سزضت خَد را آضکار کٌذهسیزی کِ اًتخاب کزدُ، تِ 

 افزادی کِ فقط خَاّاى دًیا ّستٌذ آى را تِ دست آٍردُ ٍ عَاقة آى را در آخزت هطاّذُ خَاٌّذ کزد.

خذای هتعال ًسثت تِ آًاى کِ تا ًیت پاک، قذم در راُ حق هی گذارًذ ٍ سعادت جْاى تَفیق الْی          اهذاد خاظ سٌت : 3ًکتِ ضوارُ 

 رضایت پزٍردگار را ّذف خَد قزار هی دٌّذ. آخزت ٍ

آًاى کِ راُ تاطل را تزهی گشیٌٌذ ٍ تا حق عٌاد ٍ دضوٌی هی ٍرسًذ، خذاًٍذ تِ آى ّا هْلت سًذگی           اهال ٍ استذراجسٌت  :4ًکتِ ضوارُ 

قزار هی دٌّذ. ایي هْلت تِ صَرت تالی الْی جلَُ گز ضذُ ٍ تاعث هی غَطِ ٍر ضذى در تاریکی ّا هی دّذ اها آى ّا ایي فزصت را ٍسیلِ ی 

 ضَد تار گٌاّاى آًاى سٌگیي ضَد.

 .هی افشایذ/ خذاًٍذ عالٍُ تز هْلت دادى تز اهکاًات گوزاّاى حالت تذریجی در حزکت تِ سَی عذاب الْی استذراج          

بِاآلجالِ يَ مَه مَه یَمًتُ بِالذُّوًبِ اَکثَزُ مِمَّه یَمًتُ »سٌت تأثیز ًیکی یا تذی در سزًَضت          سخي اها صادق )ع( هزتثط است.  :5ًکتِ ضوارُ 

 «یَعیشُ بِاالَعمارِ

4ًکتِ ضوارُ   

2ًکتِ ضوارُ   

3ًکتِ ضوارُ   

1ًکتِ ضوارُ   
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کساًی کِ تِ سثة ًیکَکاری سًذگی دراس دارًذ، اس کساًی کِ تِ عوز اصلی سًذگی هی کٌٌذ، »ایي حذیث اهام صادق )ع( کِ هی فزهایذ :  -5

 (65)ضْزیَر  تِ کذام سٌت الْی اضارُ دارد؟« تیطتزًذ.

 (64)ضْزیَر  سٌت ّای الْی در سوت چپ اضارُ دارد : )یک هَرد اضافی است(ّز یک اس هَارد سوت راست تِ کذام یک اس  -6

 ( تَفیق الْی1الف( ًصزت ٍ ّذایت الْی تِ دًثال تالش ٍ هجاّذت                                      

 الْی( اهذاد 2ب( هْلت تِ گوزاّاى تزای غَطِ ٍر ضذى در تاریکی ّا                                  

 ء ٍ استذراج( اهال3ج( عاهل ظَْر ٍ تزٍس استعذادّای اًساى تزای تکاهل                                      

 ( تَفیق الْی4                                                                                                      

 «پاسخ تشریحی»

 استذراج -1

تزاتز دعَت اًثیاء هزدم دٍ دستِ هی ضًَذ: دستِ ای کِ ّذایت الْی را هی پذیزًذ ٍ دستِ ای در هقاتل حق هی ایستٌذ. سٌت الْی ایي در  -2

ٍ  است کِ ّزکس تا ارادُ ٍ اختیار خَد، راُ حق یا تاطل را تزگشیٌذ، ضزایطی تزای اٍ فزاّن ضَد کِ در هسیزی کِ اًتخاب کزدُ، تِ پیص رٍد

د را آضکار کٌذ. یعٌی کسی کِ راُ حق را تزهی گشیٌذ، هَرد لطف خذا قزار هی گیزد ٍ افزادی کِ فقط خَاّاى دًیا ّستٌذ آى را تِ سزضت خَ

 دست آٍردُ ٍ عَاقة آى را در آخزت هطاّذُ خَاٌّذ کزد.

اى آخزت ٍ رضایت پزٍردگار را ّذف خَد قزار اهذاد خاظ خذای هتعال ًسثت تِ آًاى کِ تا ًیت پاک، قذم در راُ حق هی گذارًذ ٍ سعادت جْ -3

 هی دٌّذ

سٌت اهتحاى هزتَط تِ چگًَگی ٍ فزآیٌذ رضذ ٍ تکاهل اًساى ٍ عاهل ظَْر ٍ تزٍس استعذادّای اٍست ّز اًساى اًتخاتگزی تزای ایٌکِ ًیت ٍ  -4

 وَارُ در هعزض اهتحاى ٍ آسهایص است.توایل درًٍی خَد را ًطاى دّذ ٍ ًتیجِ ی آًچِ را تزگشیذُ است، آضکارا هطاّذُ کٌذ، ّ

 سٌت تأثیز ًیکی یا تذی در سزًَضت           -5

 : ًصزت ٍ ّذایت الْی تِ دًثال تالش ٍ هجاّذت، تَفیق الْی است.                                       4الف(  -6

 تذراج است.                                 هْلت تِ گوزاّاى تزای غَطِ ٍر ضذى در تاریکی ّا، اهالء ٍ اس : 3ب(     

 : عاهل ظَْر ٍ تزٍس استعذادّای اًساى تزای تکاهل، اهتحاى الْی است.                                      1ج(     

 

 

 

 

 

 

5ًکتِ ضوارُ   

 4ٍ  3ٍ  1ًکتِ ضوارُ 
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