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  باسمه تعالی              
  ) 3(قرآن وتعلیمات دینی  :درس نهایی امتحان   راهنماي تصحیح

  دقیقه  90 :مدت امتحان  کلیۀ  رشته ها  صبح 10 :ساعت شروع  2 اصول عقاید                                                                   

  1398/  02/10 :تاریخ امتحان   سال سوم آموزش متوسطه

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1398سال     ماه دينوبت  و داوطلبان آزاد  سراسر کشور دربزرگسال  دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره   راهنماي تصحیح  ردیف
  

 ١

  
    
  
 

  :و احادیث آیات ) الف
  61ص  5درس     25/0 جاهلیه    –  25/0    زمانه -1
  77ص  6درس                         5/0     )ع(حضرت علی  -2
کننـدگان   همانـا خداونـد توکـل       5/0    پس هرگاه تصمیم گرفتـی بـر خـدا توکـل کـن        5/0کارها  مشورت کن      و با آنها در  -3

  143ص  12درس                           5/0     . اردرا دوست د
 179ص  14درس                               5/0  انس با همسر -4

3  
 

  
 

  )نمره  5/0هر مورد :            (   درستی و نادرستی گزاره ها) ب
  145ص  12درس             ص  -6         52ص  4درس    ص  -5
 188ص  15درس              غ  -8        164ص  13درس    غ  -7

2 

  :      جاي خالی) ج 
  112ص  9درس    25/0  معنوي   25/0  والیت -10    76ص  6درس      25/0)      طرفدار(  یار    –    25/0 پیرو  -9
199ص  16رس د        25/0نفقه  –    25/0مرد  -12     163ص  13درس                    25/0  دانی  –    25/0  عالی -11

2 

  
 

  )نمره  5/0هر مورد :   (  انتخاب گزینه مناسب ) د
  32ص  2درس     ب -13
  39ص  3درس     الف  -14
 100ص  8درس   الف  -15

5/1 

  )نمره  5/0هر مورد (  :   تعریف اصطالحات) هـ  
هـا نرونـد ایـن حکـم قرآنـی       نبیگانگـان را نپذیرنـد و زیـر بـار آ     ۀخواهد که سلط قرآن کریم از مسلمانان می) الف -16

  54ص  4درس   .گویندنفی سبیل می ةرا قاعد
حکومـت را دارد، رهبـري جامعـه را     ةاز میان فقیهان داراي شـرایط، آن کـس کـه توانـائی الزم بـراي برپـایی و ادار      ) ب

برعهـده دارد،   فقیهـی کـه ایـن مسـئولیت را    . کنـد  گیرد و به پیاده کردن قوانین الهی در جامعه اقـدام مـی   به دست می
 137ص  11درس   .    شود ولی فقیه نامیده می

1 

  )نمره  25/0هر مورد (  :   کشف ارتباط ) و 
  31ص  2درس       1) ب      26ص  2درس          4) الف     -17

 198ص  16درس    2) د      202ص  16درس     5) ج            

1 

  )نمره  5/0هر مورد (  :   پاسخ کوتاه )ز 
         معرفی خویش به عنوان امام بر حق      –   دم تائید حاکمانع  -18

  103ص  8درس   )25/0هر مورد  –مورد کافی است  2(      هاي درست مبارزه  انتخاب شیوه  –آگاهی بخشی به مردم          
  122ص  10درس                                            سبز  ةآیند –سرخ  ۀگذشت -19
  175ص  14درس         درك درست زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد -20
 190ص  15درس                                           بلوغ جنسی و بلوغ عقلی -21
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 ٢

  
  
  
  
 

  : هاي  تشریحی  پاسخ) ح
زیـر ابعـاد جسـمی و روحـی، فـردي      . تلـف انسـان پاسـخ دهـد    ؛ به طوري که به نیازهاي مخ همه جانبه باشد) الف -22

تـوان بـراي هـر بعـدي      و اجتماعی و دنیوي و اخروي انسـان پیونـد و ارتبـاط کامـل و تنگـاتنگی بـا هـم دارنـد و نمـی         
  5/0   . اي کرد ریزي جداگانه برنامه

مشـکوك نیازمنـد تجربـه و آزمـون     ؛ زیـرا هـر پاسـخ احتمـالی و      ها باید کامالً درست و قابـل اعتمـاد باشـند    پاسخ) ب
اي کـافی نیسـت، بـه خصـوص کـه       در حالی که عمر محدود آدمی بـراي چنـین تجربـه   . است تا کارایی آن مشخص شود

  12ص  1 درس                                                        5/0 .هاي پیشنهادي هم بسیار زیاد و گوناگون است راه
هـا یـا فرامـوش شـدن اصـل       یافت و امکان کم و زیـاد شـدن عبـارت    ث افزایش مییدر نقل احاد طااحتمال خ) الف -23

آمـد کـه براسـاس اغـراض شخصـی بـه        شرایط مناسب براي جـاعالن حـدیث فـراهم مـی    ) ب      . شد حدیث فراهم می
نوشـته  ) ج    .جعل یا تحریف حدیث بپردازنـد یـا بـه نفـع حاکمـان سـتمگر از نقـل برخـی احادیـث خـودداري کننـد           

شد که مـدرك و منبعـی کـه از طریـق آن بتـوان احادیـث درسـت را از نادرسـت تشـخیص داد،           نشدن حدیث سبب می
ماندنـد و بـه    بهـره مـی   تر از همه این کـه مـردم و محققـان از یـک منبـع مهـم هـدایت بـی         مهم) د     . در دست نباشد

   89ص  7درس   )   5/0هر مورد /  مورد کافی است   2(     .دادند ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت می
خداونـد آخـرین ذخیـره و حجـت خـود را از نظرهـا        ،  قدرناشناسی و ناسپاسی و در خطر بـودن جـان آن حضـرت    -24

  110ص  9درس                                . پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پردة غیبت ادامه یابد
شـود و   کاري که بخواهد خـود را مهـدي موعـود معرفـی کنـد، بـه زودي شـناخته مـی         هر ماجراجوي فریب  -اول  -25

یابنـد و   پیـروان آن حضـرت، امـام خـود را حاضـر و نـاظر بـر خـود مـی           -دوم  . خورنـد  مردم هوشیار فریب او را نمـی 
-پیـروان مـی   -سـوم    .هـدت مؤمنـان اطـالع دارنـد    هـا و مجا  اند و از فداکاري دانند که ایشان از حال مسلمانان آگاه می

  تواند از والیت معنوي ایشان برخوردار گردد جامعه می –چهارم        توانند با امام خود سخن بگویند
  121ص  10درس  )  5/0هر مورد / ت مورد کافی اس 2(                                                                                           

       5/0 .اي از علـم فقـه اطـالع داشـته باشـیم کـه بتـوانیم فقیـه داراي شـرایط را بشناسـیم            خود مـا بـه انـدازه    -1 -26
    5/0. از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند، بپرسیم -2
علم آنچنان مشـهور باشـد کـه انسـان مطمـئن شـود و بدانـد کـه ایـن فقیـه، واجـد             یکی از فقیهان، در میان اهل -3

  138 ص 11 درس                                                                                              5/0  . شرایط است
در برابـر دشـمنان    -2  .شـوند  ه مـی هاي نامشـروع درونـی کـه سـبب روي آوردن مـا بـه گنـا        در برابر خواسته -1 -27

  159ص  13درس           . د در مقابل ظلم آنان تسلیم باشیم و ذلت را بپذیریمنخواه ظالم و ستمگر بیرونی که می
ـ گیر بختـی او را در نظـر مـی    پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معمـوالً مصـلحت و خـوش    -28 د و بـه علـت   ن

  . بینی کنند توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش تر میشان، به تجربه و پختگی
 187  15درس                                                                                                                                     

  
1  

  
  
  
  
  
1  

  
  
  
  
  
1  

  
1  

  
  
  
  

5/1  
  
  
  
1  

  
1  

  
 

  20  ) ؛ نوشتن عین عبارات کتاب الزامی نیست، با توجه به مفهوم کلی، نمره لحاظ شود مصححان گرامی ضمن عرض خدا قوت  (  
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