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 صبح  8: ساعت شروع و معارف اسالمی علوم: رشته  2تفسیر و علوم قرآنی : راهنماي تصحیح سؤاالت امتحان نهایی درس

 صفحه 2: تعداد صفحه 05/03/1398: تاریخ امتحان  سال سوم آموزش متوسطه  

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

 

  بارم راهنماي تصحیح ردیف
 قرآن از این جهت /.) 5(عی است اب این کتاب به نویسنده تا چه اندازه قطیعنی بدانیم انتس) 25/0(شناخت سندي  1

هرگز /.) 5(است باقی نمانده  هاي قدیمی به اندازه قرآن بدون شبهه  زیرا هیچ کتابی در میان کتاب .نظیراست بی
وجود ندارد و یقین  از طرف خدا آورده شده است) ص(وکلمات توسط پیامبر اکرم  رشک در مورد اینکه تمام سو

  /.)25(.داریم که از طرف خدا می باشد

5/1  

رمز  و معمامتشابه آیاتی است که به صورت /.) 5(ساده مطرح کرده  صریح و محکم آیاتی است که مطالب راآیات  2
ولی آیات متشابه اصال قابل /.) 25(مردم حق دارند درباره آیات محکم اندیشه کنند /.) 5(مطرح شده است 

  /.)25(شناخت نیست 
5/1  

لذا بسیار است  و متعدد، ولی مسیر انحراف وگمراهی /.) 5(نی راه راست فقط یکی بیشتر نیست نور  مفرد آمده یع 3
  )/.5.(ظلمت جمع آمده است 

1 

  /.)25(که مخاطبش عقل است /.) 25(استدالل  ان منطق وزب 4
  /.)25(قلب انسان است  که مخاطبش دل و/.) 25(زبان احساس 

1 

هدایت  و هرکس سراغ قرآن بیاید نجات پیدا می کندتی که هدایت براي همه مطرح شده می خواهد بگوید ادر آی 5
متقین اختصاص یافته می خواهد  تی که هدایت براي مومنین وولی درآیا) 1(ي همه است ابر. اختصاصی نیست 

  )1(.چه کسانی ازقرآن دوري می کنند و نشان دهد درنهایت چه کسانی رو به قرآن میاورند
2 

  )1(الیعقل اند  وگنگ و بدترین جنبنده ها کسانی هستند که کر) الف  6
   یا می شنوند و نمی خواهند حقیقت را بشنوند و الل عضوي مقصود نیست بلکه منظور کسانی هستند که و کر) ب 

خزعبالت آمادگی  صرفا براي شنیدن مهمالت و که از شنیدن حقایق عاجز است وگوشی . به زبان اعتراف نمی کنند
  )1.(زبانی که به چرند گویی به کار می افتد الل است  دارد و

  /.)5.(رارمی گیرندسود نمی برند درسلک حیوانات ق کسانی که از اندیشه خود) ج 

5/2  

عمل انسان بر او  تصمیم و سرنوشت ها به اراده خداست ولی خداوند سرنوشت را از ماوراي اختیارو هدرست است هم 7
 بدون و نظامی دارند که خداوند سرنوشت هیچ جامعه اي را به خودي خودهم   ها تحمیل نمی کند بلکه سرنوشت

5/1  .مربوط به خودشان تغییري ایجاد نمایند  ند مگر اینکه آنان خودشان در اموردلیل عوض نمی ک  

  دوم ادامه راهنماي تصحیح درصفحه 
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 صبح  8: ساعت شروع علوم و معارف اسالمی: رشته  2تفسیر و علوم قرآنی : راهنماي تصحیح سؤاالت امتحان نهایی درس

 صفحه 2: تعداد صفحه 05/03/1398: تاریخ امتحان  سال سوم آموزش متوسطه  

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1398ماه سال  خرداددانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در 
http://aee.medu.ir 

  بارم راهنماي تصحیح ردیف
  /.)25(پیروي از هواي نفس  -/.)  25(پیروي از ظن وگمان  -/.)  25(تقلید کورکورانه ) الف  8

  /.)25(پیروي کورکورانه وتقلید از گذشتگان بدون مالك عقل ) ب 
  از دستورات الهی پیروي کنید می گویند آیا از روشهاي پدران خود دست برداریم ؟ وقتی به آنها گفته می شود) ج 

نها اشتباه می کردند یعنی اگر آ(بدهید  مادران شما شعور نداشتند شما باید جریمه بی شعوري آنها را آیا اگر پدران و
  )1)(می پردازید  شما جریمه آنها را چرا

–ن آدرستی  نه موجب صحت و ن است وغلط بودن آ تاکید بر این مطلب که قدمت یک اندیشه نه دلیل کهنگی و) د 

ش باطل نیز با کهنگی ارزنظریه  صحیح است و همیشه خوب و حقایق هر قدر زمان بر آنها بگذرد فرسوده نمی شود و
  )1.(پیدا نمی کند بلکه مالك عقل است 

3 

اینها درحکم ...... ، ومن ِ انسانی عبارتند از مجموعه بسیاري از اندیشه ها ، باورها آرزوها ، ترسها، امیدها ، عشقها  9
ق و ژرفی است که هنوز خود این مرکز دریاي عمی. هایی هستند که در یک مرکز به هم می پیوندند رودها ونهر

  .تاحدودي آن راکشف کرده اند .......عرفا و هریک از افراد فالسفه و ن دست نیافته وه عمق آبشرب
1 

دست جمعی انجام دهید نه  کار نیکو را. از زشتی فاصله بگیرید  دنبال کار خیر باشید و -قلب   –عقل  –قلب  –عقل  10
  )نمره 5/0هرمورد . (آرام می گیرد  –کار زشت  عدم تجانس روح با -فردي  

4 

 آرام می گیرد و وجدانت آسوده می هستی آنگاه که قلبت به چیزي رّاگر واقعا دنبال بِ: فرمودند ) ص(پیامبر اکرم  11

ناراحت هستی مطمئن باش  ولی اگر به چیزي راغب هستی ولی دلت آرامش ندارد مضطرب و/.) 5(است  رّشود این بِ
  /.)5(ن اثم است که آ

1 

 20 جمع نمرات                                         .            همکار محترم خسته نباشید                                                                        

 




