
 دومبرای امتحان ترم  نکات 
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  تِ خَد ظلن ه٘کٌذ.إ سضت ٍ ًاپسٌذ اًساى تا اًدام کارّ           «يَ مَه یَعمل سًءًا اَي یَظلَم وَفسَه ثُمِ یَستَغفَرِ اهلل یَجدَ اهلل غَفًرًا رحیمًب»: 1 ضوارُ ًکتِ

 اًمالب ه٘کٌذ.خَد عالٖ علِ٘ خَد داًٖ ذ. ٍ تَتِ تِ درگاُ خذا علِ٘ خَد اًمالب ه٘کٌ تا استغفار

 2دٗي ٍ سًذگٖ پ٘ص  «استاد حاهذ اکثزٕ»

هعٌٖ : پس ّز کس تعذ اس ستن کزدًص تَتِ کٌذ ٍ تا )کار خَب(           «فَمَه تبة مَه بعد ظلمه ي اَصلح فبنَّ اهلل یَتًةُ علیه اَنَّ اهلل غفًرٌ رحیمٌ»: 2 ضوارُ ًکتِ

                                         خثزاى کٌذ پس تِ درستٖ کِ خذاًٍذ اٍ را هٖ تخطذ. ّواًا خذاًٍذ آهزسًذُ ٕ هْزتاى است.                                            

 .اصالح کارّإ خَد عطك هزدم ٍ حك خذا اًدام ضًَذ_2تَتِ اس کار سضت ٍ ًاپسٌذ _1دادُ ضذُ  ٍ تزإ رس٘ذى تِ هزحلِ آهزسش تاٗذظلن ٍ ستن تِ گٌاُ ًام 

هعٌٖ : هگز کسٖ کِ تَتِ کٌذ ٍ اٗواى            «مَه تبةَ ي آمه ي عمل عملًب صبلحًب فَبُيلئکَ یُبَدَّلُ اهلل سَیِّئبتَهِم حَسَىبتُ ي کبن اهلل غفًرا رحیمباَلّب »: 3 ضوارُ ًکتِ

                                    آٍرد، ٍ عول ضاٗستِ اًدام دّذ، پس خذا تذٕ ّاٗطاى را تِ خَتٖ ّا تثذٗل هٖ کٌذ.                                                  

 عول صالحٍ خذا  اٗواى تِ، تَتِتثذٗل گٌاّاى تِ ً٘کٖ ّا تا هفَْم : 

اًساى تٌْا هَخَدٕ است کِ ه٘تَاًذ علِ٘ خَاستِ ّإ سضت خَد اًمالب کٌذ ٍلٖ تمِ٘ هَخَدات ًو٘تَاًٌذ علِ٘ خَد ٍ تواٗالت درًٍٖ کارٕ : 4 ضوارُ ًکتِ

 اًدام دٌّذ.

 ها لاتل هماٗسِ ً٘ست.گزاٗص ٍ ضَق ها تِ دٗذار خذاًٍذ، تااضت٘اق اٍ تِ رستگارٕ ٍ سعادت : 5ًکتِ ضوارُ 

هٖ گذارد ٍ خَد را تِ گٌاّاى  ًاسپاسٖتا ٍخَد چٌ٘ي راتغِ إ ه٘اى خالك ٍ هخلَق، گاّٖ آدهٖ حزهت خذإ خَد را هٖ ضکٌذ، گام در هس٘ز : 6ًکتِ ضوارُ 

عمل ٍ فغزت کِ چزاغ  ٌٔ گٌاُ آًچٌاى گستزدُ هٖ ضَد٘ز رستگارٕ دٍر هٖ ضَد. گاّٖ ً٘ش حزهت ضکٌٖ تِ تذرٗح افشاٗص هٖ ٗاتذ ٍ داهآلَدُ هٖ کٌذ ٍ اس هس

 د.تِ خاهَضٖ هٖ گزاٗذ؛ در اٗي صَرت، خْت الْٖ سًذگٖ عَض هٖ ضَد ٍ آدهٖ، پطت تِ خذا، تِ سَٖٗ کِ ض٘غاى ٍسَسِ اش هٖ کٌذ، لذم تزهٖ دار

 ( عادت تِ آى2( تَخِ٘ گٌاُ  1اس پزتگاُ ّإ خغزًان سمَط در ٍادٕ ضاللت     : 7ًکتِ ضوارُ 

 خارج ٍ گزفتار ض٘غاى ٍ َّس ّإ ض٘غاًٖ ه٘کٌٌذتَح٘ذ ٍ اخالظ تِ سزعت آدهٖ را اس هس٘ز تشرگ  گٌاّاى: 8ًکتِ ضوارُ 

               : تاسگطتي اس گٌاُ تِ سَٕ فزهاى تزدارٕ اس خذا تٌذگاى                           :9نکته شماره 

             تَتِ                     

      : تاسگطت لغف ٍ آهزسش الْٖ تِ اًساى تَتِ کار  خذاًٍذ                                 

 تَتِ گٌاّاى را اس للة خارج ه٘کٌذ ٍ آى را ضستطَ ه٘ذّذپ٘زاٗص ٗا تخلِ٘             : 10ًکتِ ضوارُ 

                        (خثزاى حمَق ال4ْٖ(خثزاى حمَق هزدم     3(تصو٘ن تز تکزار ًکزدى گٌاُ      2(پط٘واًٖ اس گذضتِ   1:  هزاحل تَتِ : 11ًکتِ ضوارُ 

کِ هذاٍم گٌاُ ،ًِ تٌْا پذٗزفتِ ً٘ست تل،در حال تکزار استغفار  هزحلِ دٍم : تصو٘ن تز تکزار ًکزدى گٌاُ  : اظْار ًذاهت ظاّزٕ ٍ گفتي کلوِ: 12ًکتِ ضوارُ 

 «کَبلمُستَهزِئ بِربٍه اَلمُستَغفَرُ يیَفعلُه»)ع( هٖ فزهاٌٗذ :  اهام رضاه٘کٌذ. تٖ خاص٘ت استغفار را 

     دستزسٖ ادا کٌذ ٍ اگز تِ آًاى در حذ تَاى : فزد تاٗذ ستوٖ را کِ تز هزدم کزدُ خثزاى ًواٗذ ٍ حمَق هادٕ ٗا هعٌَٕ آًْا را خثزاى حمَق هزدم : 13ًکتِ ضوارُ 
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 «99 -93نمونه سواالت امتحان نهایی از سال » 

 (96)خزداد  چِ ًاهٖ تِ گٌاُ دادُ ضذُ است؟ چزا؟« فَمَه تبة مَه بعد ظلمه ي اَصلح فبنَّ اهلل یَتًةُ علیه» در آٗٔ ضزٗفٔ -1

  (93ٍ ضْزَٗر  96، 95درستٖ ٗا ًادرستٖ گشارُ ّإ سٗز را هعلَم کٌ٘ذ : )خزداد  -2

 اًساى ٍ هَخَدات پ٘زاهَى ها، تَاًاٖٗ آى را دارًذ کِ علِ٘ تواٗالت درًٍٖ خَد، ل٘ام کٌٌذ. الف(

 ب( اگز گٌاّاى تِ تذرٗح افشاٗص ٗاتٌذ، چزاغ عمل ٍ فغزت آدهٖ رٍ تِ خاهَضٖ هٖ گزاٗذ.

 َاًٖ، کن ضذى اًعغاف ٍ تثث٘ت خَٕ ّا ٍ خصلت ّاست.ج( ٗکٖ اس ٍٗژگٖ ّإ دٍراى خ

 د( در همام تَتِ، هزدم تز ٗکذٗگز حمَق هادٕ دارًذ کِ تس٘ار هْن تز اس حمَق هعٌَٕ است.

 (96، 95)خزداد  خوالت کاهل کزدًٖ : -3

 الف( اگز حزهت ضکٌٖ ه٘اى خالك ٍ هخلَق افشاٗص ٗاتذ، چزاغ عمل ٍ .......... تِ خاهَضٖ هٖ گزاٗذ.

 در حال تکزار گٌاُ، پذٗزفتِ ً٘ست ٍ استغفار را .......... هٖ کٌذ. ب( اظْار ًذاهت ظاّزٕ

  ج( راُ اصالح ٍ هعالدٔ خاهعِ اس گٌاّاى اختواعٖ، اًدام دادى .......... است.

 (93ٍ  96گٌاّاى اختوإ را لَٕ تز ٍ هحکن تز هٖ ساسد؟ )خزداد  کَتاّٖ در اًدام کذام ٍظ٘فٔ ضزعٖ، -4

 (96هْن تزٗي حك خذاًٍذ تز تٌذگاى چ٘ست؟ خاٗگاُ آى را در همام تَتِ ضزح دّ٘ذ. )خزداد  -5

  (94ٍ  96)خزداد تْتزٗي سهاى تزإ تَتِ چِ سهاًٖ است؟ -6

 (95)خزداد  چزا ٗکٖ اس ح٘لِ ّإ ض٘غاى تِ تأخ٘ز اًذاختي تَتِ است؟ ضزح دّ٘ذ. -8

  (95)خزداد  سِ هَرد اس هزاحل تَتِ را ًام تثزٗذ. -9

است . تَتِ کٌٌذُ تاٗذ تکَضذ کِ کَتاّٖ ّإ خَد در پ٘طگاُ خذا را حك اعاعت ٍ تٌذگٖ ،هْوتزٗي حك خذاًٍذ تز هزدم خثزاى حمَق الْٖ : : 14ًکتِ ضوارُ 

 آٍرد.خثزاى کٌذ ٗعٌٖ ًواسّا ٗا رٍسُ ّإ اس دست دادُ را لضا ًواٗذ ٍ عثادت ّإ تزن ضذُ را تِ خا 

اس اتعاد اس هس٘ز تَح٘ذ ٍ اعاعت اس خذاًٍذ خارج ضَد ً٘اسهٌذتاسگطت تِ هس٘ز تَح٘ذ ٍ اصالح  اگزخاهعِ إ در تزخٖ      تَتِ اختواعٖ      : 15ًکتِ ضوارُ 

 اختواعٖ است ، ٗعٌٖ ً٘اسهٌذ تَتِ است.

 است.اهز تِ هعزٍف ٍ ًْٖ اس هٌکز راُ اصالح ٍ هعالدِ خاهعِ اس اٗي ت٘وارٕ ّا اًدام دادى ٍظ٘فِ : 16ًکتِ ضوارُ 

پ٘زٕ دٍرٓ کن ضذى اًعغاف، تثث٘ت دٍرٓ خَاًٖ دٍرٓ اًعغاف پذٗزٕ، تحَّل ٍ دگزگًَٖ ٍ دٍرٓ است. سٗزا تْتزٗي سهاى تزإ تَتِ دٍراى خَاًٖ : 17ًکتِ ضوارُ 

 آهذ، خارج کزدى آى خصلت ّا در پ٘زٕ تس٘ار سخت ٍ عالت فزسا خَاّذ تَد.خَاًٖ خصلت ّاٖٗ در اًساى پذٗذ  است، اگز در دٍرَٕٓ ّا ٍ خصلت ّا خ

دم ّإ گٌاُ اٍالً : پ٘زٕ هحصَل کطت خَاًٖ است. تس٘ار ًادرًذ کساًٖ کِ در پ٘زٕ تَاًستِ تاضٌذ خَد را هتحَل کٌٌذ. ثاً٘اً : تعذاد اًذکٖ اس آ: 18ًکتِ ضوارُ 

 دّذ.کار، در پ٘زٕ فزصت تَتِ پ٘ذا هٖ کٌٌذ. ثالثاً : فزٗة تشرگ ض٘غاى اٗي است کِ لذت گٌاُ را تزتز اس لذت اعاعت اس فزهاى الْٖ خلَُ هٖ 

 استهعٌَٕ تس٘ار هْن تز کِ  هعٌَٕدارًذ ّن  هادٕهزدم تز ٗکذٗگز ّن حك  دّذ ٍ تزاٗطاى دعإ خ٘ز ًواٗذ. صذلِ، در حك آًاى ًذارد

2ًکتِ ضوارُ   

17ٍ  13ٍ  6ٍ  4ًکتِ ضوارُ   

16ٍ  12ٍ  6ًکتِ ضوارُ   

16ًکتِ ضوارُ   

14ًکتِ ضوارُ   

17ًکتِ ضوارُ   

18ًکتِ ضوارُ   

11ًکتِ ضوارُ   

 «استاد حاهذ اکثزٕ» 2دٗي ٍ سًذگٖ پ٘ص 
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 (94)خزداد  ِ سؤاالت سٗز پاسخ دّ٘ذ:ت«  یَتًةُ علیه فَمَه تبة مَه بعد ظلمه ي اَصلح فبنَّ اهلل»ٕ  تا تَخِ تِ آِٗ ٕ ضزٗفِ -10

 ِٗ، چِ ًاهٖ تِ گٌاُ دادُ ضذُ است؟الف( در اٗي آ

 ب( تزإ رس٘ذى تِ هزحلٔ آهزسش، چِ هزاحلٖ تاٗذ عٖ ضَد؟

« در ع٘ي حال، اًداهص دّذ، هاًٌذ کسٖ است کِ پزٍردگارش را هسخزُ کزدُ است. کسٖ کِ اس گٌاُ استغفار کٌذ ٍ»اٗي کالم اهام رضا )ع( کِ هٖ فزهاٗذ:  -11

 (94ت٘اًگز کذام هزحلٔ تَتِ است؟ ًام تثزٗذ. )خزداد 

 (94)خزداد اگز حمٖ را ضاٗع کٌ٘ن ٍ تِ آى فزد دستزسٖ ًذاضتِ تاض٘ن، در همام تَتِ چِ ٍظ٘فِ إ دارٗن؟ -12

  (93را تزخوِ کٌ٘ذ. )خزداد  مَه تبةَ ي آمه ي عمل عملًب صبلحًب فَبُيلئکَ یُبَدَّلُ اهلل سَیِّئبتَهِم حَسَىبتُاَلّب »آِٗ ٕ ضزٗفِ ٕ  -13

 (94)ضْزَٗر  سٗز پاسخ دّ٘ذ:تِ سؤاالت « يَ مَه یَعمل سًءًا اَي یَظلَم وَفسَه ثُمِ یَستَغفَرِ اهلل یَجدَ اهلل غَفًرًا رحیمًب » تا تَخِ تِ آٗٔ ضزٗفٔ -14

 الف( اًساى چگًَِ تِ خَد ظلن هٖ کٌذ؟

 ب( تا تَتِ کذام خَد علِ٘ کذام خَد اًمالب هٖ کٌذ؟

 (94تا چِ ضزاٗغٖ تَتِ، گٌاّاى را تِ حسٌات تثذٗل هٖ کٌذ؟)ضْزَٗر  -15

 «پاسخ تشریحی»
 ضَد.ظلن، چَى تا ّز گٌاُ، حمٖ پاٗوال هٖ  -1

: درست آى اٗي است کِ: هزدم تز ٗکذٗگز ّن حك هادٕ دارًذ ّن هعٌَٕ کِ هعٌَٕ تس٘ار غلظد(   ج( غلظ            ب( درست       الف( غلظ -2

 هْن تز است

 ج( ٍظ٘فِ ٕ اهز تِ هعزٍف ٍ ًْٖ اس هٌکز         ب( تٖ خاص٘ت        الف( فغزت -3

 اهز تِ هعزٍف ٍ ًْٖ اس هٌکز -4

حك خذاًٍذ تز هزدم ،حك اعاعت ٍ تٌذگٖ است . تَتِ کٌٌذُ تاٗذ تکَضذ کِ کَتاّٖ ّإ خَد در پ٘طگاُ خذا را خثزاى کٌذ ٗعٌٖ ًواسّا هْوتزٗي  -5

 ٗا رٍسُ ّإ اس دست دادُ را لضا ًواٗذ ٍ عثادت ّإ تزن ضذُ را تِ خا آٍرد.

اًعغاف پذٗزٕ، تحَّل ٍ دگزگًَٖ ٍ دٍرٓ پ٘زٕ دٍرٓ کن ضذى اًعغاف، تثث٘ت تْتزٗي سهاى تزإ تَتِ دٍراى خَاًٖ است. سٗزا دٍرٓ خَاًٖ دٍرٓ  -6

 خَٕ ّا ٍ خصلت ّا است، اگز در دٍرٓ خَاًٖ خصلت ّاٖٗ در اًساى پذٗذ آهذ، خارج کزدى آى خصلت ّا در پ٘زٕ تس٘ار سخت ٍ عالت فزسا خَاّذ

 تَد.

ِ در پ٘زٕ تَاًستِ تاضٌذ خَد را هتحَل کٌٌذ. ثاً٘اً : تعذاد اًذکٖ اس آدم ّإ گٌاُ اٍالً : پ٘زٕ هحصَل کطت خَاًٖ است. تس٘ار ًادرًذ کساًٖ ک -8

 دّذ.کار، در پ٘زٕ فزصت تَتِ پ٘ذا هٖ کٌٌذ. ثالثاً : فزٗة تشرگ ض٘غاى اٗي است کِ لذت گٌاُ را تزتز اس لذت اعاعت اس فزهاى الْٖ خلَُ هٖ 

 (خثزاى حمَق الْٖ                        4(خثزاى حمَق هزدم     3(تصو٘ن تز تکزار ًکزدى گٌاُ      2(پط٘واًٖ اس گذضتِ   1 -9

 الف( ظلن           ب( تَتِ کٌذ، گٌاُ خَد را خثزاى کٌذ. -10

 ُ     م تز تکزار ًکزدى گٌاهزحلٔ دٍم، تصوٖ -11

 در حك آًاى صذلِ دّذ ٍ تزاٗطاى دعإ خ٘ز ًواٗذ. -12

 هگز کسٖ کِ تَتِ کٌذ ٍ اٗواى آٍرد، ٍ عول ضاٗستِ اًدام دّذ، پس خذا تذٕ ّاٗطاى را تِ خَتٖ ّا تثذٗل هٖ کٌذ.   -13

 خَد داًٖ( خَد عالٖ علِ٘ الف( تا گٌاُ کزدى          ب -14

 تا اٗواى ٍ عول صالح -15

2ًکتِ ضوارُ   

13ًکتِ ضوارُ   

4ًکتِ ضوارُ   

3ًکتِ ضوارُ   

3ًکتِ ضوارُ   

12ًکتِ ضوارُ   
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