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 1دٗي ٍ سًذگٖ پ٘ص  «استبد حبهذ اوجزٕ»

خذا کسی است کِ دریا را           تَشکُرُونَ اهللُ الَّذِی سَخَّرَ لَکُم البَحرَ لِتَجرِیَ الفُلکُ فِیهِ بِأمرِهِ وَ لِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ وَ لَعَلَّکُم: 1ًىتِ ضوبرُ 

 بزای شوا رام کزد تا بِ فزهاى اٍ کشتی در آى رٍاى گزدد ٍ تا فضل اٍ بجَییذ ٍ شایذ سپاس گشار باشیذ.

صت را ثزإ سٍرگَٗبى فزٍ اس فزد ٍ خبهعِ هٖ گ٘زد را  ًطبطٍ  سبسًذگٖ، تحزن، فلح ٍٗزٍسهبًٌذ خجزٕ گزٕ          : عم٘ذٓ 5ًىتِ ضوبرُ 

سٍرگَٗبى ٍ تدبٍسگزاى ثِ حمَق هزدم، لذرت ٍ ثزٍت ثِ چٌگ آٍردُ را هَّجت الْٖ هعزفٖ هٖ وٌٌذ ٍ هذعٖ هٖ ضًَذ اٗي اس . فزاّن هٖ وٌذ

خبلفت ٍ هٖ پٌذارًذ هاعتزاض ًوٖ دٌّذ  حك است. اس عزف دٗگز، وسبًٖ وِ اس اٗي ًعوبت الْٖ هحزٍم ضذُ اًذ، ثِ خَدتمذٗز ٍ سزًَضت 

 است.خَاست الْٖ ٍ تمذٗز آًبى، اعتزاض ثِ 

 هحَر لزار دادى خَاست ّبٕ خَد ثذٍى تَخِ ثِ عَالت ٍ ًتبٗح آىآسادٕ هغلك   : پٌذار ٍٗزاًگز          اخت٘بر ثِ هعٌبٕ 6ًىتِ ضوبرُ 

 حبون ثز خْبى خلمت ٍ حتٖ ًبدٗذُ گزفتي لبًًَوٌذٕ ّبٕ                                                                                  

 اخت٘بر را ثزإ ارضبٕ ه٘ل ٍ َّس ّبٕ خَد هٖ خَاٌّذ   اٌٗبى

 ٍ تَخِ ًوٖ وٌٌذ وِ چٌ٘ي ثزداضتٖ اس اخت٘بر، ًتبٗح سٗبًجبرٕ ثزإ آى ّب ٍ خبهعِ ٍ هح٘ظ سًذگٖ آًبى خَاّذ داضت.         

آًْب را تع٘٘ي هٖ وٌذ همذر ثِ  سهبًٍٖ هَلع٘ت هىبًٖ ، ٍٗژگٖ، اًذاسُ، حذٍدهَخَدات خْبى، اس آى خْت وِ خذاًٍذ هتعبل : 7ًىتِ ضوبرُ 

 ّستٌذ.لضبٕ الْٖ اٗدبد هٖ ضًَذ، هزثَط ثِ حىن ٍ فزهبى ٍ ارادُ ٕ الْٖ ّستٌذ ٍ اس آى خْت وِ ثب تمذٗز الْٖ 

 لضب ٍ لذر الْٖ ّ٘چ ًظوٖ ثزلزار ًوٖ ضَد ٍ ّ٘چ سهٌِ٘ إ ثزإ وبر اخت٘برٕ پذٗذ ًوٖ آٗذ.: ثذٍى پذٗزش 8ًىتِ ضوبرُ 

: علل عزضٖ          در پ٘ذاٗص ّز پذٗذُ هوىي است چٌذ عبهل ثِ صَرت هدوَعِ ٍ ثب ّوىبرٕ ٗىذٗگز دخبلت وٌٌذ. وِ ّز 10ًىتِ ضوبرُ 

 عبهل ثِ عَر هستم٘ن ًمطٖ ثز عْذُ دارد وِ ثب ًمص دٗگزٕ هتفبٍت است.

 ( تفىز ٍ تصو٘ن : اًذٗطِ وزدى ٍ سجه ٍ سٌگ٘ي وزدى خَاًت. تزدٗذ در چٌذ راُ ٍ ثزگشٗذى ٗه را1ًُطبًِ ّبٕ اخت٘بر   : 3ًىتِ ضوبرُ 

 اٗي وِ فزدا اٗي وٌن ٗب آى وٌن / خَد دل٘ل اخت٘بر است إ صٌن                                            

 ( احسبس رضبٗت ٗب پط٘وب2ًٖ                                           

 ( هسئَل٘ت پذٗز3ٕ                                            

. ّز لضبٕ الْٖ ثز اسبس ٗه تمذٗزٕ است ٍ ّوِ چ٘ش در خْبى ثِ اًذاسُ هع٘ي آفزٗذُ ضذُ          لَّ شَیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍاِنّا کُ: 2ًىتِ ضوبرُ 

 ّز تمذٗزٕ ثز اسبس علن ٍ حىوت خذا

ِ آى هعتمذ است، احسبس َّٗت هٖ وٌذ، ٍ اس خَدثبٍرٕ ثبالٖٗ ثزخَردار است؛ در لجبل اًسبًٖ وِ اخت٘بر خَد را ثبٍر وزدُ ٍ ث: 4ًىتِ ضوبرُ 

 وبرّبٕ خَد احسبس هسئَل٘ت هٖ وٌذ، تصو٘ن ّبٕ اضتجبُ خَد را هٖ پذٗزد ٍ در صذد خجزاى ثزهٖ آٗذ.

 ضب ٍ لذر ًِ تٌْب هبًع تحزن ٍ عول اًسبى ً٘ست؛ ثلىِ عبهل ٍ سهٌِ٘ سبس آى است.: ل9ًىتِ ضوبرُ 
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 «39 – 39نوونه سؤاالت اهتحاى نهایی از سال »

  (96زاًگز درثبرُ اخت٘بر، هَخت ًتبٗح سٗبًجبر ثزإ خبهعِ ٍ هح٘ظ سًذگٖ اًسبى است؟ )خزداد وذام پٌذار ٍٗ -1

 (93ضْزَٗر ٍ  94اصغالحبت سٗز را تعزٗف وٌ٘ذ. )خزداد  -2

           ة( علل عَلٖ                لضب ٍ لذر الْٖ  الف( 

 (93در خبهعِ را ثٌَٗس٘ذ. )خزداد « خجزٕ گزٕ»تأث٘زات رٍاج عم٘ذُ ٕ  -3

 (93درستٖ ٗب ًبدرستٖ گشارُ سٗز را هطخص وٌ٘ذ: )خزداد  -4

 الف( اعتمبد ثِ لضب ٍ لذر هبًع تحزن ٍ عول اًسبى است.

 (99را تزجوِ کٌیذ. )شْزیَر  «تَشکُزٍُىَ اهللُ الَّذِی سَخَّزَ لَکُن البَحزَ لِتَجزِیَ الفُلکُ فِیِِ بِأهزُِِ ٍَ لِتَبتَغَُا هِي فَضلِِِ ٍَ لَعَلَّکُن» ضزٗفٔ آٗٔ -5

 ( 99؟ )شْزیَر چگًَِ هی تَاى ّن بِ قضای الْی هعتقذ بَد ٍ ّن اًساى را هَجَدی هختار داًست -6

 (99در اًساى را ًام ببزیذ. )شْزیَر « اختیار»ًشاًِ ّای ٍجَد  -7

 (99ذ. )شْزیَر را در سًذگی فزدی اًساى بٌَیسی« اختیار»فَایذ آگاّی ٍ تَجِ بِ  -8

 (99)شْزیَر  ٍیژگی ّا، کیفیت ّا ٍ کلیِ ی رٍابط هیاى هَجَدات بیاًگز چیست؟ -9

 (99)شْزیَر  اس پٌذارّای ٍیزاًگز است؟ پیاهذّای آى را بٌَیسیذ.« اعتقاد بِ اختیار ٍ آسادی هطلق اًساى»چزا  -01

 «پاسخ تشریحی»

 اختیار بِ هعٌای آسادی هطلق -0

تمذٗز الْٖ آًْب را تع٘٘ي هٖ وٌذ همذر ثِ  سهبًٍٖ هَلع٘ت هىبًٖ ، ٍٗژگٖ، اًذاسُ، حذٍدآى خْت وِ خذاًٍذ هتعبل هَخَدات خْبى، اس الف(  -2

 ّستٌذ.لضبٕ الْٖ اٗدبد هٖ ضًَذ، هزثَط ثِ حىن ٍ فزهبى ٍ ارادُ ٕ الْٖ ّستٌذ ٍ اس آى خْت وِ ثب 

آى عبهل دٍم در عبهل سَم تأث٘ز  اٗص ٗه پذٗذُ اٗي گًَِ است وِ هثالً ٗه عبهل در عبهل دٗگز اثز هٖ گذارد ٍعبهل در پ٘ذگبّٖ تأث٘ز چٌذ ة( 

 اٍل را ثِ هعلَل هٌتمل وٌذ. هٖ وٌذ تب اثز عبهل

اٗص ٗه پذٗذُ اٗي گًَِ است وِ هثالً ٗه عبهل در عبهل دٗگز اثز هٖ گذارد گبّٖ تأث٘ز چٌذ عبهل در پ٘ذعلل عَلٖ          : 11ًىتِ ضوبرُ 

 اٍل را ثِ هعلَل هٌتمل وٌذ. ٍ آى عبهل دٍم در عبهل سَم تأث٘ز هٖ وٌذ تب اثز عبهل

 است. ٍ هحذٍد وٌٌذُ آىخْت دٌّذُ ٍ ّن  اًسبىالسهٔ وبر اخت٘برٕ : تمذٗزات ٍ لبًَى هٌذٕ ّب ّن 13 ضوبرًُىتِ 

: در فعل اخت٘برٕ، تب سهبًٖ وِ اًسبى ثِ اًدبم فعلٖ ارادُ ًىٌذ، آى فعل اًدبم ًن ٗگ٘زد. اهب در ع٘ي حبل، ٍخَد هب، ارادٓ هب ٍ 12ًىتِ ضوبرُ 

 ٌبفبت ًذارد.عولٖ وِ اس هب سز هٖ سًذ، ّوگٖ ٍاثستِ ثِ ارادٓ خذاًٍذ است. ٗعٌٖ ارادٓ اًسبى در عَل ارادٓ خذاست ٍ ثب آى ه

 6ًىتِ ضوبرُ 

 11ٍ  7ًىتِ ضوبرُ 

5ًىتِ ضوبرُ   

 9ًىتِ ضوبرُ 

1ضوبرُ ًىتِ   

 12ًىتِ ضوبرُ 

 3ًىتِ ضوبرُ 

 4ًىتِ ضوبرُ 

 7ًىتِ ضوبرُ 

 6ضوبرُ ًىتِ 

 «استبد حبهذ اوجزٕ» 1دٗي ٍ سًذگٖ پ٘ص 
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. صت را ثزإ سٍرگَٗبى فزاّن هٖ وٌذفزٍ اس فزد ٍ خبهعِ هٖ گ٘زد را  ًطبطٍ  سبسًذگٖ، تحزن، فلح ٍٗزٍسهبًٌذ رٍاج عقیذُ ی جبزی گزی  -9

تمذٗز ٍ سزًَضت س سٍرگَٗبى ٍ تدبٍسگزاى ثِ حمَق هزدم، لذرت ٍ ثزٍت ثِ چٌگ آٍردُ را هَّجت الْٖ هعزفٖ هٖ وٌٌذ ٍ هذعٖ هٖ ضًَذ اٗي ا

خبلفت آًبى، اعتزاض ثِ ٍ هٖ پٌذارًذ هاعتزاض ًوٖ دٌّذ  حك اس عزف دٗگز، وسبًٖ وِ اس اٗي ًعوبت الْٖ هحزٍم ضذُ اًذ، ثِ خَد  است.

 است.خَاست الْٖ ٍ تمذٗز 

 الف( ًبدرست -4

 خذا کسی است کِ دریا را بزای شوا رام کزد تا بِ فزهاى اٍ کشتی در آى رٍاى گزدد ٍ تا فضل اٍ بجَییذ ٍ شایذ سپاس گشار باشیذ. -5

ِ اس هب سز در فعل اخت٘برٕ، تب سهبًٖ وِ اًسبى ثِ اًدبم فعلٖ ارادُ ًىٌذ، آى فعل اًدبم ًن ٗگ٘زد. اهب در ع٘ي حبل، ٍخَد هب، ارادٓ هب ٍ عولٖ و -6

 ٌبفبت ًذارد.هٖ سًذ، ّوگٖ ٍاثستِ ثِ ارادٓ خذاًٍذ است. ٗعٌٖ ارادٓ اًسبى در عَل ارادٓ خذاست ٍ ثب آى ه

 ( هسئَل٘ت پذٗز3ٕ   ( احسبس رضبٗت ٗب پط٘وب2ًٖ   ( تفىز ٍ تصو٘ن 1  :ّبٕ اخت٘بر  ًطبًِ -7

ِ آى هعتمذ است، احسبس َّٗت هٖ وٌذ، ٍ اس خَدثبٍرٕ ثبالٖٗ ثزخَردار است؛ در لجبل وبرّبٕ خَد اًسبًٖ وِ اخت٘بر خَد را ثبٍر وزدُ ٍ ث -8

 احسبس هسئَل٘ت هٖ وٌذ، تصو٘ن ّبٕ اضتجبُ خَد را هٖ پذٗزد ٍ در صذد خجزاى ثزهٖ آٗذ.

 لذر الْٖ )اٗي وِ آة در چٌذ درخِ ثدَضذ، تعذاد الىتزٍى ّبٕ ّز عٌصز چِ تعذاد ثبضذ، هبُ در وذام هذار دٍر سه٘ي گزدش وٌذ، ثذى اًسبى -9

 ل هٖ ضَد، وبر ّز عضَٕ چِ ثبضذ، ّوِ ٍ ّوِ اس تمذٗزات الْٖ است.(اس چِ اعضبٖٗ تطى٘

وسبًٖ وِ فىز هٖ وٌٌذ اخت٘بر ثِ هعٌبٕ آسادٕ هغلك است ثب ًبدٗذُ گزفت لبًَى هٌذٕ ّبٕ حبون ثز خْبى خلمت، خَاست خَد را هحَر  -10

لزار هٖ دٌّذ، ٍ ثزإ ارضبٕ اه٘بلطبى ثِ تخزٗت ضخص٘ت خَد ٍ ًبثسبهبًٖ ّبٕ اختوبعٖ ٍ گبُ آس٘ت رسبًذى ثِ عج٘عت ٍ هح٘ظ سًذگٖ هٖ 

 اسًذ.پزد
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