ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ درس :اﺧﻼق 2

رﺷﺘﻪ  :ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ 2 :

ﺳﺎل ﺳﻮم آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن99/4/15 :

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع 8:ﺻﺒﺢ

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 70:دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺰرﮔﺴﺎل و داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎه1399
ردﯾﻒ
1
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ﻧﻤﺮه

ﺳﺆاﻻت ) ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ دارد (
ﺟﻤﻼت درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ) .ﻫﺮﻣﻮرد (0/5

2

(1ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎري درﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻘﺎرت و ذﻟﺖ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 (2ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ را اﻣﻮري ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

(3درﺑﯿﻨﺶ اﻟﻬﯽ ﻣﺎل ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آزﻣﺎﯾﺶ و اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺨﺮ و ﻣﺒﺎﻫﺎت .

(4در ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
2

ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ).ﻫﺮﻣﻮرد (0/25
(1از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ازﮐﯿﻔﯿﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺰوال اﺳﺖ آن را

ﺑﻄﯽء اﻟﺰوال اﺳﺖ آن را

...................................

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

2
...................................

 (2درﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻋﺒﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ......................................ﺧﻮد ﺑﻪ ......................................

ﻣﻨﺰل از ﻣﻨﺎزل آن ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ

از درﺟﺎت آﺧﺮت و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ

(3ﻣﺤﺮك اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺧﻠﯿﻖ و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ در رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ...................................و ...................................اﺳﺖ.

 (4ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(ﻓﺮﻣﻮده  :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻠﻢ از ﺧﻮد  ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﺪ

 ...................................و  ...................................اﺳﺖ.
3

ﺳﻮاﻻت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ اي) :ﻫﺮﻣﻮرد (0/5

2

(1در ﮐﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮدات آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺸﺮي را ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
د(ﺳﯿﺎﺳﺖ
ج(اﺧﻼق
ب(ﺣﮑﻤﺖ
اﻟﻒ(ﻓﻠﺴﻔﻪ
 (2ﭼﺮا ﺳﻮء ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺎن ورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺧﯿﺮات و ﻓﻀﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ رواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﻟﻒ(ﺳﻮء ﺧﻠﻖ ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ
ب(ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻨﺎت را ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ج(در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻮده و ﺑﺎﻃﻦ ﺟﺎﻧﺶ در ﭘﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
د(ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
 (3در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺎل و ﺟﺎه و ﺟﻼل ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
د(ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ج(اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل
ب(اﺻﺤﺎب ﯾﻤﯿﻦ
اﻟﻒ(اﺻﺤﺎب ﻣﻘﺮب
 (4ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( رﯾﺎﺿﺖ در اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﺗﺮك زن و ﻓﺮزﻧﺪ
ب( رﻫﺎﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ج( ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم
د( ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻬﺎدن
اداﻣﮥ ﺳﺆاﻻت در ﺻﻔﺤﮥ دوم
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ﻧﻤﺮه

ﺳﺆاﻻت ) ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ دارد (
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ) .ﻫﺮﻣﻮرد (0/5

4

(1ازﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ اﻋﺘﺪال ﺑﺨﻞ و ﺗﺒﺬﯾﺮ و اﻋﺘﺪال ﺗﮑﺒﺮ و ﺗﺬﻟﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
(2اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ازﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
(3درﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ درﻋﻈﻤﺖ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎ و اﻧﺰال ﮐﺘﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟
(4ﻃﺒﻖ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎل ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺶ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ؟
(5ﭼﺮا ﻋﻠﻢ اﺧﻼق اﺷﺮف ﻋﻠﻮم اﺳﺖ؟
(6در ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺪء ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
(7دو اﻣﺘﯿﺎز روش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﻋﻠﻢ اﺧﻼق را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 (8ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﮐﻤﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﻘﺼﺪ اﻋﻼي رﯾﺎﺿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
5

ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ زﯾﺮ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
1

(1ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎي ﻋﻠﻢ اﺧﻼق درﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ ﻟﺬت را ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟

1/5

(2از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم »آﯾﺎ ﻗﺪرت ﮐﻤﺎل اﺳﺖ«؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
(3ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان دروغ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻣﯿﺰ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد؟

1

(4در دﺳﺘﻮرات رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﭼﺮا ﺻﺪﻗﺎت درﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪﻗﺎت در روز اﺳﺖ؟

1

(5اﻧﺘﻘﺎد ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼﻃﻮن ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ را ام اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

1/5

( 6دو اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻬﻢ اﺧﻼق دﯾﻨﯽ و اﺧﻼق اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

1/5
1

( 7ﮔﺎم ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮏ در رﯾﺎﺿﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 ( 8ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ»اﻗﻮام و ﻋﺸﯿﺮه ﮐﻤﺎل اﺳﺖ« را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟)دو ﻣﻮرد(
ﭘﯿﺮوزﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا
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باسمه تعالي
راهنمای تصحیح سؤاالت امتحان نهايي درس :اخالق 2

رشته  :علوم و معارف اسالمی

تاريخ امتحان 5311/ 4/51 :

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع  8 :صبح

تعداد صفحه 2 :
مرکز سنجش و پايش کیفیت آموزشي

دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه 5311
رديف
1

http://aee.medu.ir

نمره

راهنمای تصحیح
)1درست
) 2نادرست

2

)3درست
)4نادرست
2

( هر مورد ) 0/5

)1حال -ملکه
)2حسن خلق – باالترین درجه

2

)3وظیفه شناسی  -اداء تکلیف
 )4بدعت گزار -گمراه
3

( هر مورد ) 0/5

)1ب
 )2د

2

)3الف
 )4ج
4

( هر مورد ) 0/5

)1کرامت -مناعت
)2ملکات فاضله و ا خالق حسنه و مودب بودن به آداب دینی
) 3راهنمایی به تهذیب اخالق و تزکیه نفوس
)4اگر برخالف دستورات الهی باشد یعنی در بدست آوردن مال به شریعت پایبند نباشد
) 5زیرا موضوع علم اخالق انسان در حال سیر و سلوک به سوی کمال مطلق(خدا) است و انسان اشرف

4

مخلوقات است.
) 6از نفس بهیمی و سبعی اماره به سوی نفس مطمئنه
)7درباره روابط انسان با خودش و جهان و خدا بحث می کند -پویا و متحرک است .
 )8رسیدن به مقام قرب که از آن به لقاء اهلل و مقام وصل و مقام فنا تعبیر می کنند.
5

) 1زیرا لذت انسان درهنگام دست یافتن به کمال مطلوب است و باالترین و پرارج ترین مطلوب انسان همان
سعادت ابدی و کمال حقیقی اوست وقتی انسان به چنین مطلوبی دست یابد به بهترین لذتها نائل آمده و از

1

طرف دیگر ن رسیدن به هدف واقعی مایه رنج و الم است.
)2قدرت همانند مال و جمال یکی از نعمت های الهی است که اگر در اختیار کسی قرار گرفت باید شکرش را به
جای آورد ( ) 0/5و شکر آن تواضع و فروتنی دربرابر ضعفا و زیردستان است ( ) 0/5و اگر کسی به خوبی

1/5

ازعهده امتحان برآید این قدرت می تواند وسیله کمال او باشد) 0/5( .
 )3به خاطر اینکه خیر امور در راستی است پس اگر در موردی همین راستی باعث مفسده ای باشد بد خواهد
بود زیرا راستی بماهو راستی خوب نیست بلکه خوبی آن از جهت خدمت به دیگران است لذا اگر درموردی
خیانت به دیگران باشد بد خواهد بود.
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تعداد صفحه 2 :

دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه 5311

مرکز سنجش و پايش کیفیت آموزشي
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نمره

رديف

راهنمای تصحیح

ادامه

 )4به خاطر همان ظرافت اخالقی است زیرا در علن و آشکار ممکن است سائل خجالت بکشد یا وقتی سائل

5

بفهمد که آن احسان ازناحیۀ ما به ایشان شده است هرگاه چشمش به ما بیافتد شرمنده می گردد .لذا ائمه
اطهار(ع) معموال در شب های تاریک به سراغ مستمندان و ضعفا می رفتند و چه بسا بعداز شهادت آنان

1

مستمندان متوجه می شدند که نان آور شبانه مثال امام صادق(ص)بود.
 )5حکمت کمال قوه عقلیه انسان است و انسان تنها در قوه عقلیه خالصه نمی گردد( )0/5بلکه دارای قوه
غضبیه و شهویه نیز هست ( ) 0/5اگر انسان تنها درقوه عقلیه به کمال رسید دلیل نیست که به تمام معنا کامل

1/5

است)0/5( .
 )6اولین امتیازی که بین اخالق دینی و انتفاعی وجود دارد مسئله نیت است زیرا در اسالم قوام عمل به نیت
بوده و ارزش هرکاری چه درامور عبادی چه در امور اخالقی به نیت و انگیزۀ صاحب کار وابسته است -دومین
امتیاز این است که اخالق دینی بر اصالت وظیفه شناسی و سجایای انسانی استوار است و منافع مادی جنبه

1/5

فرعی و تبعی داردولی در اخالق انتفاعی سودجویی و امور مادی اصل بوده و رعایت اخالق و وظایف انسانی
جنبه تبعی دارد .
 )7اولین گام تهذیب ظاهر است آن با انجام واجبات و ترک محرمات حاصل می گردد(تجلیه) -دومین گام
تطهیر باطن است که با از بین بردن رذائل اخالقی باطن سالک از پلیدیها پاک شده و قابل پذیرش انوارالهی
است(تخلیه) -سومین قدم متصف شدن به صفات پسندیده و جایگزین کردن صفات جمیله به جای رذیله
است(تحلیه)

1/5

( دو مورد  1نمره )

)8قرآن تمامی آنچه که باعث کمال بشر است را از اکثریت نفی کرده است()0/5به یک فرد از افراد
انسان به خاطر عظمتی که داشت امت تلقی کرد( )0/5ارحام و اوالد در روز قیامت به درد انسان نخورده و از او

1

جدا می شود)0/5( .
جمع نمره
همکاران محترم  :لطفاً به مفهوم های صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد .

ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا
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