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 گذر اس عػز جاّلیت تِ عػز اسالم ًیاسهٌذ تغییز در ًگزش اًساى ّا ٍ تحَلی تٌیادیي درضیَُ سًذگی فزدی ٍ اجتواعی هزدم تَد: 5ًکتِ ضوارُ 

 2دیي ٍ سًذگی پیص  «استاد حاهذ اکثزی»

سى کاالیی در کٌار سایز کاالّا تلمی هی ضذ ٍ اس کوتزیي حمَق، اس جولِ حك هالکیت تزخَردار ًثَد  جایگاُ سى در عػزجاّلیت : در آى عػز: 6ًکتِ ضوارُ 

ل ضذُ تَد، ٍ تَلذ دختز در خاًَادُ سزافکٌذگی آى خاًَادُ را تِ دًثال داضت. در ضزایطی کِ سى غزفاً تِ اتشاری تزای َّس راًی ّای جٌسی هزد تثذی

 ر خَیص اًمالتی عػین پذیذ آٍرد.رسَل خذا )ظ( تا گفتار ٍ رفتا

 تَأم پاکذاهٌى ٍ عفاف تا جاهعِ در سى حضَر آٍرد؛ دست تِ هالى استمالل ٍ کزد کسة را خَد اًساًى هٌشلت سى ،تا گزٍیذى هزدم تِ اسالم : 7ًکتِ ضوارُ 

 ٍ گزدد هَدّت ٍ دٍستى اخاللى، لفضای رضذ کاًَى خاًَادُ تا گزدیذ هلغى سى اس اتشارى استفادُ ٍ اختػاظ یافت خاًَادُ هحیط تِ سًاضَیی طِرات ضذ،

 ضَد. حفع سى عشّت ٍ عفاف ینحز ٍ تواًذ هحفَظ تٌذٍتارى تى ٍ فساد اس جاهعِ هحیط

 

ّای  لثل اس اسالم پادضاّاى ٍ رٍسای لثائل هعوَال رٍاتط خَد تا دیگزاى را تیطتز تز اساس هٌافع هادی ، سیز سلطِ در آٍردى لثائل ٍ سزسهیي: 8ًکتِ ضوارُ 

س اسالم پیاهثز  ایي غف تٌذی ّارا هزدٍد اعالم کزد ٍ آهَخت کِ دٍ جثِْ اها تعذ ادر جْت ّویي اّذاف سَق هی دادًذ. دیگز تٌػین هیکزدًذ ٍ هزدم را 

 .ای کِ ٍالعادر هماتل یکذیگز لزار داد

          جثِْ یکتا پزستی ، عذالت خَاّی ، کزاهت ّای اخاللی  ٍ درکالم ،ٍالیت الْی است.         حكجثِْ : 10ًکتِ ضوارُ 

 جثِْ تاطل ،جثِْ هطزکاى ،ستوگزاى ،هفسزاى ٍ تِ تعثیز دیگز ،ٍالیت طاغَت ٍ ضیطاى است.         اطلتجثِْ 

 تزلزار کٌٌذ. تزادریسزاسز جْاى پیًَذ  رسَل خذا اس هسلواًاى هیخَاّذ کِ تاّن کیطاى خَد در: 9 ًکتِ ضوارُ

کزدُ، تِ سًذگی خَد ٍ خاًَادُ تی تَجِ تَدًذ، سخت هزدم کٌارُ گیزی ٍ اس ی پٌاُ هی تزدًذ گَضِ عثادتگاّرسَل خذا افزادی را کِ تِ  :11نکته شماره 

 لزار هی داد ٍ آًْا را اس خَد ًوی داًست.هَرد ًکَّص 

 تَد. آهَختيٍ  داًصکِ تز رسَل خذا ًاسل ضذ ٍ آغاسگز رسالت ٍی تَد درتارُ اٍلیي آیاتی : 12ًکتِ ضوارُ 

اس طزف دیگز سذ تطَیك ّای دائوی رسَل خذا اس یک طزف ٍ  داًصٍ  خزدٍرسیایي کتاب تِ دعَت هکزر ٍ ًشٍل تذریجی آیات لزآى  :13ًکتِ ضوارُ 

 جاّلیت ٍ خزافِ گَیی را ضکست.

 هعیار خزدٍرسیاضارُ تِ «            ٍاجة است لن تزّز هزدٍ سىلة عط»پیاهثز هی فزهایٌذ : : 14ًکتِ ضوارُ 

 اعتماد تِ تَحیذ ٍ هعاد          ىیَحزًََ هُن ال ٍَ هِنعَلَی خََفٌ ال ٍَ  ربِّهِن عٌِدَ اَجرُهُن فَلَهُن اصاِلحً عَوِلَ ٍَ آلخِرا الیََمِ ٍَ هباللِّ آهَيَ هَي :1ًکتِ ضوارُ 

آیا  یکساًٌذ کساًی کِ هیذاًٌذ ٍ کساًی کِ تگَ هعٌی :        لبابِ اال اٍُلَُا یترکَّسُ اًََّواعلَوَى یال الَّریي علَوَىَ ٍَی الَّریيستََِى قُل هَل ی: 2ًکتِ ضوارُ 

 / هعیار آیِ خزدٍرسی است. ًویذاًٌذ فمط خزدهٌذاى هتذکز خَاٌّذ ضذ

هعٌی :            یَتَفَکَّسٍىَ لقََمٍ یاتُلَأ ذَلكَ فی اَىَّ  ۀزَحوَ ٍَ هَََدِةً بَیٌَکُن جَعَلَ ٍَ الَیها لَتَسکٌَُا اَشٍاجًا اًَفُسَکُن هَي کُنلَ خَلَقَ اَى آیاَته هَي ٍَ: 4ًکتِ ضوارُ 

 گاُ خاًَادُهعیار تثییي جای /  ٍ یکی اس ًطاًِ ّای اٍ ایي است کِ ّوسزاًی اس خَدتاى تزای ضوا آفزیذ تا تا ایطاى آراهص یاتیذ

هحوذ فزستادُ خذاست ٍ کساًی کِ تا اٍ ّستٌذ تز  هعٌی:          هُنبَیٌَ الکُفّازِزُحَواءُ عَلَی ٍ اَشَدٍاءُ هَعَه الَّریيَ اللِّه ٍَ زَسَلُ دٌهُحَوِ : 3ًکتِ ضوارُ 

 هعیار حك خَاّی ٍ تاطل ستیشی   /کافزاى سختگیزًذ ٍ تا یکذیگز هْزتاًٌذ 
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 «99 -93نمونه سواالت امتحان نهایی از سال  »

را تزجوِ کزدُ ٍ تٌَیسیذ تیاًگز کذام هعیار توذى اسالهی است؟ « بابِل الا اٍُلَُا یترکَّسُ اًََّواعلَوَى یال الَّریي علَوَىَ ٍَی الَّریيستََِى یقُل هَل : »ضزیفۀآیۀ  -1

 (96)خزداد 

  (96ٍ  95ٍ  94ٍ  93 ٍ ضْزیَر درستی یا ًادرستی گشارُ ّای سیز را هطخع کٌیذ. )خزداد -2

  پیاهثز )ظ( ًعوت ّا ٍ ثزٍت ّای سهیي را در اًحػار ّن کیطاى ٍ یاراى خَد هی داًست.الف( 

  هثارسُ تا خزافِ گَیی تَد. اس جٌثِ ّای عذالت خَاّی رسَل خذا )ظ(ب( یکی 

 ج( پیاهثز )ظ( افزادی را کِ تِ گَضۀ عثادتگاّی پٌاُ تزدُ، اس هزدم کٌارُ گیزی هی کزدًذ، ّوَارُ تکزین هی ًوَد.

 ضٌذ.ا غالواى سخت گیز تاتد( رسَل خذا )ظ( اس هسلواًاى هی خَاّذ کِ تا ّن کیطاى خَد، هْزتاى ٍ 

 ُ( پیاهثز اسالم )ظ( ّوِ ی اهتیاسات اضزافی را لغَ کزد ٍ ّیچ لَهی را تز لَم دیگز تزتز ًذاًست.

 ٍ( پیص اس غَْر اسالم، رؤسای لثایل رٍاتط خَد را تا دیگزاى تزاساس جثِْ ی حك ٍ تاطل تٌػین هی کزدًذ.

 (96)خزداد  ِ عثادتگاُ ّا پٌاُ هی تزدًذ، چِ تَد؟تزخَرد پیاهثز )ظ( تا کساًی کِ اس هزدم کٌارُ گیزی کزدُ ٍ ت -3

  (96رٍاتط تیي هلت ّا، لثل اس اسالم ٍ تعذ اس آى را تٌَیسیذ. )خزداد  -4

 (95را تزجوِ کٌیذ. )خزداد « هُنبَیٌَ الکُفّازِزُحَواءُ عَلَی ٍ اَشَدٍاءُ هَعَه الَّریيَ اللِّه ٍَ زَسَلُ هُحَوِدٌ»آیِ ضزیفِ  -5

 (95)خزداد   تیاًگز کذام هعیار توذى اسالهی است؟...«   ٍَ الَیها لَتَسکٌَُا اَشٍاجًا اًَفُسَکُن هَي لَکُن خَلَقَ اَى آیاَته هَي ٍَ»زیفِ آیِ ض -6

  (95چِ هَضَعی آغاسگز رسالت پیاهثز )ظ( تَد؟ )خزداد  -7

  (95)خزداد پیاهثز اسالم )ظ( چِ کساًی را ًکَّص هی کزد ٍ اس خَد ًوی داًست؟  -8

  (94جای خالی را تا کلوِ ی هٌاسة کاهل کٌیذ : )خزداد  -9

 الیت الْی است.الف( جثْۀ حك، جثْۀ یکتاپزستی، عذالت خَاّی ٍ .......... ٍ در یک کالم ٍ

 ب( رسَل خذا )ظ( اس هسلواًاى هی خَاّذ کِ تا ّن کیطاى خَد در سزاسز جْاى پیًَذِ .......... تزلزار کٌٌذ.

 (94)خزداد  جاهعِ ای کِ هػلَم تِ آساًی حك خَد را اس غالن تستاًذ، تز چِ هحَری استَار است؟ -10

 (94؟ )خزداد ضکستِ ضذ جاّلیت ٍ خزافِ گزاییچزا تا غَْر اسالم، سذ  -11

 

 تزاى رضذ اهکاى ٍ تستاًذ غالن اس را خَد حك آساًى تِ هػلَم آى در کِ طَری تِ ًوایذ تزپا هحَر عذالت اى جاهعِ کزد تالش حضزت آى :15ًکتِ ضوارُ 

 تز حاکن طثماتىِ ّاى ضتثعی رفع تزاى فزغتى ّز اس اىایط .تاضذ هحذٍد گزٍّى اراًحػ در سهیي ّاى ثزٍت ٍ ّا ًعوت کِایٌ ًِ تاضذ، فزاّن ّا اًساى ّوِ

 ًوَد هى را استفادُ کوال جاهعِ، در هساٍات ٍ تزاتزى فزٌّگ تزلزارى ٍ جاّلى ًػام

 

ّوِ اهتیاسات اضزافی را لغَ کزد ٍ ّیچ  تَد. ایطاىهثارسُ تا تثعیض ًژادی ٍ اهتیاسات اضزافی یکی اس جٌثِ ّای عذالت خَاّی رسَل خذا : 16 ًکتِ ضوار

 دیگز تزتز ًذاًست.لَهی را تز لَم 

2وارُ ًکتِ ض  

16ٍ  15ٍ  11ٍ  9ٍ  8ًکتِ ضوارُ   

11ًکتِ ضوارُ   

8ًکتِ ضوارُ   

3ًکتِ ضوارُ   

12ًکتِ ضوارُ   

11ًکتِ ضوارُ   

10ٍ  9ًکتِ ضوارُ   

15ًکتِ ضوارُ   

13 ًکتِ ضوارُ  

3ًکتِ ضوارُ   

4ًکتِ ضوارُ   
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 (93است؟ )خزداد  تیاًگز کذام هعیار توذى اسالهی« طلة علن تز ّز هزد ٍ سى ٍاجة است.»ایي حذیث پیاهثز )ظ( کِ هی فزهایذ :  -12

 

 (94ٍ ضْزیَر  93تا گزٍیذى هزدم تِ اسالم، سًاى اس چِ جایگاّی تزخَردار ضذًذ؟ )خزداد  -13

  (93)ضْزیَر  ؟اّل تزیي جَاهع عػز خَد را هطتاق علن ساخترسَل خذا )ظ( جچگًَِ  -14

 «پاسخ تشریحی»

 هعیار خزدٍرسی .آیا  یکساًٌذ کساًی کِ هیذاًٌذ ٍ کساًی کِ ًویذاًٌذ فمط خزدهٌذاى هتذکز خَاٌّذ ضذتگَ  -1

 یي است : یکی اس جٌثِ ّای عذالت خَاّی رسَل خذا )ظ( هثارسُ تا تثعیض ًژادی ٍ اهتیاسات اضزافی تَد.ًادرست : عثارت درست ا الف( غلط      ب( -2

ئل هعوَال رٍاتط خَد تا دیگزاى را تیطتز رٍسای لثاپیص اس غَْر اسالم درست        ٍ( ًادرست : درست آى ایي است : ج( ًادرست.    د( درست        ُ(      

 تز اساس هٌافع هادی ، سیز سلطِ در آٍردى لثائل ٍ سزسهیي ّای دیگز تٌػین هیکزدًذ

 ًکَّص هی کزد. )آًْا را اس خَد ًوی داًست( -3

ئل هعوَال رٍاتط خَد تا دیگزاى را تیطتز تز اساس هٌافع هادی ، سیز سلطِ در آٍردى لثائل ٍ سزسهیي ّای دیگز تٌػین لثل اس اسالم پادضاّاى ٍ رٍسای لثا -4

اها تعذ اس اسالم پیاهثز  ایي غف تٌذی ّارا هزدٍد اعالم کزد ٍ آهَخت کِ دٍ جثِْ ای کِ ٍالعادر در جْت ّویي اّذاف سَق هی دادًذ. هیکزدًذ ٍ هزدم را 

 .کذیگز لزار دادهماتل ی

 .هحوذ فزستادُ خذاست ٍ کساًی کِ تا اٍ ّستٌذ تز کافزاى سختگیزًذ ٍ تا یکذیگز هْزتاًٌذ -5

 هعیار چْارم : تثییي جایگاُ خاًَادُ -6

 داًص ٍ آهَختي -7

خاًَادُ تی تَجِ تَدًذ، سخت هَرد ًکَّص لزار ی پٌاُ هی تزدًذ ٍ اس هزدم کٌارُ گیزی کزدُ، تِ سًذگی خَد ٍ رسَل خذا افزادی را کِ تِ گَضِ عثادتگاّ -8

 هی داد ٍ آًْا را اس خَد ًوی داًست.

 ب( تزادری        کزاهت ّای اخاللیالف(  -9

 تز هحَر عذالت -10

  ًشٍل تذریجی آیات لزآى ٍ دعَت هکزر ایي کتاب تِ خزدٍرسی ٍ داًص ٍ تطَیك ّای دائوی رسَل خذا -11

 هعیار خزدٍرسی -12

 راتطِ ضذ، تَأم پاکذاهٌى ٍ عفاف تا جاهعِ در سى حضَر آٍرد؛ دست تِ هالى استمالل ٍ کزد کسة را خَد اًساًى هٌشلت سى ،تا گزٍیذى هزدم تِ اسالم  -13

 اس جاهعِ هحیط ٍ گزدد هَدّت ٍ دٍستى اخاللى، لفضای رضذ کاًَى خاًَادُ تا گزدىذ هلغى سى اس اتشارى استفادُ ٍ اختػاظ یافت خاًَادُ هحیط تِ سًاضَیی

 ضَد. حفع سى عشّت ٍ عفاف ینحز ٍ تواًذ هحفَظ تٌذٍتارى تى ٍ فساد

فِ ًشٍل تذریجی آیات لزآى ٍ دعَت هکزر ایي کتاب تِ خزدٍرسی ٍ داًص اس یک طزف ٍ تطَیك ّای دائوی رسَل خذا اس طزف دیگز سذ جاّلیت ٍ خزا -14

 اس جاّل تزیي جَاهع آى رٍس را هطتاق علن ساخت. ضکست ٍ یکیگَیی را 

7ًکتِ ضوارُ   

13ًکتِ ضوارُ   

14ًکتِ ضوارُ   
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