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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالترديف 
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با تدبر در آیات قرآن و حدیث به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  آ(
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؟ گیردپس از كدام مرتبة توحیدی قرار مي«و ما فی االرض ...ماوات السّو هلل ما فی » شريفة ةيآ  ،  توحید  با توجه به مراتب

 ؟ستمؤمنان از دوستي با دشمنان خداعلت نهي  گر بیانگزينه   كدام«کم اولیاء...ی و عدوّخذوا عدوّذین آمنوا ال تتّیا ایها الّ » ةآيطبق

 اس من یعبد اهلل علی حرف  ( و من الن3ّ( و قد کفروا بما جاءکم من الحق        2          ة ّتلقون الیهم بالمود (1

 ن در پي دارد؟ شایچه نتايجي برا  ،  «جهاد مؤمنان در راه خدا  اهلل لمع المحسنین انّو  هم سبلنافینا لنهدینّذین جاهدوا و الّ »  ةآيطبق  

)نام معیار(؟استكدام معیارتمدن اسالمي    بیانگر  ...«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها» ةمبارك  ةآي

ي است كه انسان در مقابل سلطاني ستمگر  سخن حق؛ » برترين جهاد  :اسالمي بر مبنای حديث نبوی ةافراد جامععمل 

 ؟كندجامعه را به كدام يک از معیارهای تمدن اسالمي نزديک مي  «بر زبان آورد
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 مشخص کنید. ) ص / غ ( ی زیر را باهادرستي یا نادرستي گزاره(ب
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)      (  . گردداو به خداوند نیز بیشتر مي نیازاحساس  ، اش با خداوند بیشتر شود هر چه معرفت انسان به خود و رابطه

)      ( خود را به ايشان واگذار كرده است.  بدين معناست كه واليتِ  ،ها معرفي نموده انسان اينکه خداوند پیامبر اكرم )ص( را وليّ

)      (  بر اختیار آدمي است. پذيری« و شاهدی سئولیتم»   بیانگر« / ور نیايي من دهم بد را سزا » هیچ گويي سنگ را فردا بیا بیتِ

)      (  هاست. حاكم بر زندگي انسان های تسنّ« از نتايج شناخت ما به گرفتن از طبیعتهای الهي و بهره»آشنايي ما با نشانه

)      (  تحصیل علم به طبقه يا قشری خاص بود.  نبودنهای فرهنگ علمي دورة اسالمي منحصر  يکي از ويژگي

)      (  . شدكفر تلقي مي ، آن ضروری بود و مخالفت با   ، موضوعات علمي  به جزپذيرش عقايد رهبران كلیسا در بارة هر موضوعي 
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های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.جاهای خالي گزارهپ(
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 او را دريابیم.  ..........................  توانیمنميبريم اما  وجود خداوند به عنوان آفريدگار جهان پي مي ه ما بگر چه  

 . دانندنميشرک آلود را )ص(رسول خدا از درخواست  ،  مشهور شده .......................... ز جرياني كه امروزه به اغیر  ، هیچ گروهي از مسلمانان 

 كند .  مي ..........................  شرکِ انسان را دچار ،  دل سپردن به هوای نفس و كسب رضايت قدرتهای مادی

 است .  .......................... ي از راه های مِ واجبات« يکی انجادوری از گناه و تالش برا»

 كافي است .  .......................... بنا بر فرمايش امام باقر )ع( » برای توبه كردن  

 دانسته است .  .......................... ها را اها « رمز سعادت و رستگاری انسان» قد افلح من زكّ ة شريفةقرآن كريم طبق آي
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کشف ارتباطت(

ارتباط دارد؟  سمت چپهای ستون  با كدام يک از عبارت  سمت راستهای ستون  هر يک از عبارت 18

   ها های او و مغرورشدن انسانپوشي خدا و پرده احسان پیاپيِ( آ

 ثبت فوری اعمال نیک بندگان توسط فرشتگان الهي ب( 

تر به مقصد رساندن مؤمنان ايجاد شرايط و اسباب برای آسانپ( 

   ت( ايجاد شرايط و موقعیت برای بروز صفات دروني افراد

يک مورد اضافي است    : توجه

 (سنت امداد عام الهي 2    سنت امداد خاص  (1

 سنت امالء و استدراج ( 4            سنت ابتالء   (3

بقت رحمت بر غضب الهيسسنت ( 5 

1

دهید.کوتاه به سؤاالت زیر پاسخ ث(

19
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21
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به ويژه برای نوجوانان و جوانان است؟  هدفي قابل دسترس  با هر چیزی ديدن«خدا را  چرا رسیدن به معرفت عمیقِ »  

 ها و رفتارهای انسان چیست؟ترين عامل در تعیین هدفمهم

 ؟ زندگي دنیايي فراتر برد ةها را از محدودچگونه افق نگاه انسان ، در راستای تبیین معیارهای تمدن اسالمي رسول خدا )ص(  

 سعادت را تنها در »علم تجربي« جستجو كرد؟  تواننميچگونه بسیاری از مردم در جوامع غربي دريافتند كه  

دوم ادامة سؤاالت در صفحة 
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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت رديف 
 

 
2  

  تعریف کنید. زیر را  اصطالحات (ج
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 حکمتِ احکام :

 اخالص در كاربرد ديني :

 تخلیه :پیرايش يا 
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  را انتخاب کنید. گزینة مناسب چ(
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28 

 

29 

 شود؟ موجب جلب رحمت خداوند مي«  توبه  تکرار »كدام گزينه بیانگر آن است كه 

 المتطهّرین   وابین و یحبّاهلل یحبّ التّ ( ان3ّ               نب کمن ال ذنب لهائب من الذّ( الت2ّ               من جاء بالحسنة فله عشر امثالها( 1

 اجتماعي درست است؟  ةكدام گزينه در مورد توب

 های اجتماعي ضرورتا در مراحل ابتدايي خود اصالح شوند. (الزم نیست كه انحراف 1

 سازد. »امر به معروف و نهي از منکر« اصالح جامعه برای تحقق توبة اجتماعي را مشکل مي (كوتاهي در انجام2ِ

 . شودنمي مانع گسترش اين گناهان   ي ،(حساسیت مردم در برابر گناهان اجتماع3

 است؟  نادرستقبل از اسالم در دورة   زنان كدام گزينه در بارة وضعیت 

 اش بود سرافکندگي خانواده  موجب( تولد دختر 3       ( از حق مالکیت برخوردار بودند  2    شدند    (همچون كاال تلقي مي1

 ؟باشدنميكدام گزينه از آثار تمدن جديد در حوزة عدل و قسط  

 های موروثي   (از صحنه خارج شدن حکومت2                                ای به نام وزارت تنهايي   ( تاسیس وزارتخانه 1

   ها ( آشنايي مردم با حقوق خود در مقابل دولت3
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   احكام ح(

 (  حالل و جايز – حرام   –واجب   –مستحب   -واجب كفايي )               .هر يک از موارد زير را مشخص كنیدفقهي  احکام   30

 ورزش به قصد آمادگي برای انجام وظايف الهي (  آ

 فرهنگيِ مفیدهای  ها و برنامهاستفاده از ابزارها و آالت موسیقي برای اجرای سرود  ب(

 خريداری و مصرف كاالهای خارجي كه سبب وابستگي كشور شود  پ(

 های ارتباطي بومي و داخلي توسط دولتهای الزم برای پايگاهفراهم كردن زيرساخت  ت(
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  دهید.پاسخ کامل )تشریحي(به سؤاالت زیر  خ(
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 رسد؟ به چه نتايجي مي  ،  كندهنگامي كه كشاورز رابطة خود را با خداوند بررسي مي  ، «توحید در ربوبیت »در بحث

 « بیانگر كدام میوة درخت اخالص است؟توضیح دهید.  » برو اين دام بر مرغي دگر نه / كه عنقا را بلند است آشیانه بیتِ

 در بحث توبه را توضیح دهید.  »جبران حقوق الهي«مقصود از

 » ارتباط جنسي خارج از چارچوب شرع « حرام دانسته شد؟ چرا از ديدگاه اسالم 

 ترين جوامع روزگار خود را مشتاق علم نمايد؟توانست يکي از جاهل )ص(  چگونه پیامبر گرامي اسالم

 توضیح دهید. ،   را شهادت و صبر« در حوزة عدل و قسط ، » مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد   اهمیتِ

 و هم انسان را موجودی مختار دانست؟ توضیح دهید.توان هم به قضا و ارادة الهي اعتقاد داشت چگونه مي
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 1  

 قرآن و حدیث تدبر در آیات    (   آ 

 19    ص   2درس                                                                                                                                   . نمره / 5                          خالقیت توحید در     -1

                       32ص   3درس                     35  ص   3درس                                                                                                                                  ره . نم / 5                                      2گزینه    -2

 65ص    6درس                                                                   /. نمره 5  كند ی كند و آنان را همراهی م های خود هدایت می خدا آنان را به راه   –  3

 112ص    9درس                                                                              /. نمره 5       یل او های اص و ارزش زن    منزلت احیاء  و    ارتقاء جایگاه خانواده   -4

 110  ص    9درس                                                                              /. نمره 5           محور ت ل ا ای عد برپایی جامعه   -5

5/2 

 

 نمره (   0/ 25درستی و نادرستی گزاره ها:    )  هر مورد  (  ب 

         54ص    5درس       ص  -8                                     19ص    2درس        غ  -7                                   10  ص  1درس          ص  -6

       128  ص  10درس      غ  -11                                   117  ص 9درس      ص      -10                           67  ص  6درس           غ  -9

5/1 

 نمره(   0/ 25جای خالی:     )  هر مورد      ( پ 

               33ص    3درس                عملی  -14             24ص    2درس            جریان تکفیری  -13                  12ص   1درس            (چیستی  )ذات    -12

                           94ص   8تزكیه نفس    درس    -17                82ص    7پشیمانی         درس    -16                 47ص   4درس            تقویت اخالص  -15

5/1 

 نمره (   . / 25    د مور   ط :   )  هر ا ( كشف ارتب ت 

                      72ص    6درس         5ب(                                        73ص    6درس        4(  آ  -18

    68  6درس         3ت(                                             71ص     6درس       1(  پ

1 

 نمره (   0/ 5پاسخ كوتاه:  )  هر مورد  ( ث 

 12ص    1درس                                                                               كی و صفای قلب برخوردارند                                 از پا  زیرا  -19

 31ص   3درس                                                                                                         افکار و اعتقادات هر فرد                               -20

 109ص    9درس                                                      آنها را با زندگی در آخرت آشنا كرد                                                                -21

 131ص   10درس                        این جوامع  در  های اخالقیبحران  و ظهورة اخالق  عرص  دردرپی جوامع غربی  های پیبا شکست  -22

2 

 ( نمره   0/ 5هر مورد  ) تعریف اصطالحات   ج( 

 96ص    8درس    شود.                           دالیل خاص خود را دارد كه حکمتِ آن حکم و دستور نامیده می  ،   هر دستور خداوند  -23

 44ص    4درس                     .      انجام دهد  ،  و دستور داده استهمانگونه كه ای رضای خدا و  ش را فقط برالمیعنی شخص ع    -24

 82ص   7درس  پیرایش یا تخلیه گویند.          ، دهد به این عمل وشو میكند و آن را شستتوبه گناهان را از قلب خارج می  -25

5/1 

 نمره (   0/ 25  ورد م مناسب :   )  هر    ة ( انتخاب گزین چ 

  133ص     10درس         1  -29             112ص   9درس         2 -28             88ص   7درس            2  -27                   83ص    7درس            3  -26

1 

 نمره (   . / 25احکام : )  هر مورد  ( ح 

          102ص    8درس              زیحالل و جاب(                                   97ص    8درس               مستحب  (  آ  -30

 101ص    8درس                            واجبت(                                   104ص    8رس  د                            حرام    پ(
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  ادامة راهنمای تصحیح در صفحة دوم 
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 صبح  10 :روعساعت ش
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 2  

 ( پاسخ تشریحی : خ 

و كشت و زرع او بر اساس    0/ 5  از آن خداست    و هم نیرو و توانش   دش خو با خدا بررسی می كند می بیند كه هم  خود را    ة وقتی رابط   -31  

پرورش دهنده  در نتیجه در می یابد كه زارع حقیقی و       0/ 25رشد كرده و محصول داده است    در آن قرار داده استعدادی كه خداوند  

 20ص   2درس                                                                                                             0/ 25  او باشد . ار  ز صلی زراعت او خداست و باید شکرگ ا 

های  اگر انسان در اخالص پیش رود به مرحله ای می رسد كه دیگر فریب وسوسه      0/ 5ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان    نفوذ   –  32  

   0/ 5  رد . اخالص را ندا توانایی فریب دادن مومنان با  خورد چرا كه شیطان خود اقراركرده است كه  می شیطان را ن 

 48و    47ص    4درس    

وند جبران  توبه كننده باید بکوشد كوتاهی های خود را در پیشگاه خدا   0/ 25  حق اطاعت و بندگی اوست   ، اوند  حق خد مهمترین    –  33

     0/ 75  آورد .   ا ج ه ای ترک شده را ب ه بادت تدریج قضا نماید و ع ه های از دست داده را ب وزه نمازها یا ر   : برای مثال    .   كند 

 87  ص   7درس  

همان طور كه در كشورهایی    0/ 25و بنیان خانواده را متزلزل می كند    0/ 25  بازگشتی به دوران جاهلیت است شدن این ارتباط  رایج    –  34

    0/ 25  پرست فراوان شده اند .  سر و فرزندان تک    0/ 25  کام خود را از دست داده  كه این قبیل رابطه ها وجود دارد خانواده استح 

 98ص    8درس  

و تشویق های دائمی رسول خدا )ص( از    طرف   آن كریم و دعوت مکرر این كتاب به خردورزی و دانش از یک ر ات ق تدریجی آی نزول    –  35

ا بر  ه آموختن علم ر ( نه تنها همه را دعوت به علم آموزی كرد بلک رسول خدا )ص   0/ 5سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست  طرف دیگر  

یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم    بدین ترتیب   د و زن مسلمان واجب است « » بر هر مر ود :  مردم واجب دانست و فرم 

 114ص    9درس                                                                                                                                                                                           0/ 5ساخت  

 

از رسالت های اصلی انبیاء مبارزه با ظلم و برقراری عدل و گسترش حق و حقیقت بوده است . هرچند كه بسیاری از مردم با  یکی    –  36

طل  هل با هشیار باشیم كه همواره گروهی از ا ما باید  ا   ، شوند    ت می م می شود و مجذوب حقیقت و عدال شنیدن سخن حق دلشان نر 

كند . این  زیرا گسترش عدالت منافع آنها را تهدید می   0/ 75می شوند    جویی روند بلکه سد راه حق هستند كه نه تنها زیر بار حق نمی 

 134ص    10درس                                              0/ 25ند  گیر آرام نمی   فکنند نی ر گردن دیگران  گروه ها تا همه را تابع خود نکنند و یوغ اسارت ب 

 

به عبارت دیگرخداوند اراده كرده است كه انسان      0/ 5اختیار و اراده در انسان ناشی از اراده الهی و خواست خداست  وجود    –  37

در عین حال    0/ 5م آن كار انجام نمی گیرد  یاری تا زمانی كه ما اراده كاری را نکرده ای در فعل اخت موجودی مختار و دارای اراده باشد .  

 0/ 5خداست    ۀ انسان در طول اراد   ۀ یعنی اراد   0/ 5  خداوند است   ۀ ما و عملی كه از ما سر می زند همگی وابسته به اراد   ۀ اراد   ، ما    وجود 

   59ص    5درس    
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