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 ." داًباَوا لُّضن تَلَ ماهِم بِکتُسَمن تَما ا ....... ، .......  و.......   الثَّقَلَینِم فیکُ كتارِ انِّی ":را کامل کنید"ثقلین  "شریفحدیث 

  .را ترجمه کنید " مهِسنفُاَروا ما بِیغَیی تّح ومٍقَما بِ رُیغَالی اهللاَ نَّا "ۀ شریف ۀآی
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کدام هدف ازدواج است؟ بیانگر " ...  ةًدفَح و نینَم بکُزواجِن اَم مکُلَ لَعج  ... " آیۀ شریفۀ
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  : مشخص کنید) غ / ص( هاي زیر را با  ت یا نادرست بودن گزارهدرس) ب

  .تبلیغ دائمی و مستمر آن است،استمرار و ماندگاري یک پیام  ۀالزم

 .نکردپس از ایشان ایجاد  ۀهیچ مشکلی در جامع) ص(پیامبر اکرم  احادیثنوشتن  ممنوعیت از

  .استوار و قاطع است اسالمی نسبت به سرنوشت جامعه و اصول اسالمی ۀرهبر جامع

 .رشد و پرورش فرزندان است ، گیري خانواده شکل ۀترین زمین ابتدایی
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  .باشد ..........   بخش است که همه جانبه و  پاسخ به نیازهاي برتر انسان زمانی راهگشا و اطمینان

  .ندارداو از آن آگاهی  است و کسی جز  ............در اختیار  )عج(تعیین زمان ظهور امام زمان 
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  والیت ظاهري) ب        مرجعیت دینی) الف
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   . اند هایی که تمایالت عالی خود را نادیده گرفته و چشم از آن فرو بستهانسان) الف
 . اند ت خود را در بندگی خدا یافتههایی که عزّانسان) ب
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  و جاودانه باقی خواهد ماند؟ نداردچرا کتاب قرآن کریم نیازي به تکمیل و تصحیح 

  ترین هدف تشکیل خانواده چیست؟عالی

  وري است؟و مادر ضر مشورت با پدر، چرا در مورد انتخاب همسر آینده 
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  . به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید)  ح

  ؟ندشد نائل به این مقام ایشانچیست؟ چگونه )ص(پیامبر   معنويوالیت 

  .ها را بنویسیدآن،آید دست میه سه نکته ب ،  »...   آن است درِ من شهر علم هستم و علی « از حدیث نبوي

  چیست؟باره   پیروان پیامبران در این علت اختالفاند؟ سخن گفته طرح خاصیاز چه الهی براي پایان تاریخ پیامبران 

  .ولی فقیه را بنویسیدویژة  شرایطو مرجع تقلید و دو مورد از  فقیه ولی مشترك شرایطدو مورد از 
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  .ها را بنویسیدناپذیري در دو مورد ضروري است ، آنت و شکستعزّ

 .را توضیح دهید»  تدبیر امور خانه «از وظایف زن در خانواده 
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 ١

  
    
  
  

  : و احادیثآیات ) الف
  67ص  5درس                                                                     25/0        اهل بیتی      25/0     ، عترتی  و     25/0   کتاب اهللا -1
  5/0     .دهند تغییر را   شانسرنوشت خودمگر این که     5/0 دهد را تغییر نمی هیچ قومیهمانا خداوند سرنوشت   -2

  109ص  9درس        
  160ص  13درس                                     5/0    ) طاعت خداوندابندگی و /  پیوند با سرچشمۀ عزت (  روي آوردن به خدا  -3
  179ص   14درس                                                                                                                   5/0  رشد و پرورش فرزندان  -4

75/2  
  

  
  

  )نمره  5/0هر مورد (    : درستی و نادرستی گزاره ها )ب
  178ص  14درس    غ   -8         145ص  12درس       ص  -7        89ص  7درس       غ   -6         26ص  2درس         ص  -5

2  

  )نمره 5/0هر مورد (       :خالی جاي) ج  
  114ص   9درس                                         خداوند  -10                       13ص  1درس          ) قابل اعتماد ( کامالً درست   -9
  188ص  15درس            )مؤمن بودن  ( ایمان  -12                   137ص  11درس                             فقیه  والیت  -11

2  

  
  

  )نمره  5/0هر مورد (     : مناسب ۀانتخاب گزین) د
    161ص  13درس       ب  -14                                             98ص  8درس                             الف   – 13

1  

  )نمره  5/0هر مورد (    :تعریف اصطالحات) هـ   
این . خواهد اگر در الهی بودن این کتاب شک دارند، یک سوره مانند آن بیاورند از مخالفان می) ص(پیامبر اکرم  )الف  – 15

   39ص  3درس                                                                                                 .گویند می» يتحد«دعوت به مبارزه را 
  104ص  8درس    . زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند اي که در عین ضربه نی اقدامات خود را مخفی نگه دارند، به گونهیع) ب

1  

  )نمره  25/0هر مورد (     : کشف ارتباط )و  
      122ص  10درس       1  - ج                      122ص  10درس         5  - ب                       43ص  3درس        6  – لفا  -  16

  139ص  11درس         2 - هـ                      139ص  11درس                    4  - د 

25/1  

  )نمره  5/0هر مورد (    :پاسخ کوتاه )ز  
هـیچ   ایـن کتـاب دچـار تحریـف نشـد و     ، و تـالش مسـلمانان   ) ص(در پرتو عنایـت الهـی و اهتمـام پیـامبر      چون -17 

  31ص  2درس                                                                                     .اي بر آن افزوده و یا از آن کم نگردید کلمه
  180ص  14درس                                                                           یک از اعضاي خانواده رشد اخالقی و معنوي هر - 18
تجربه و  به علت  ( گیرند بختی او را در نظر می، مصلحت و خوش به فرزند محبت به علت عالقه وزیرا پدر و مادر   -19

                    )   تا به انتخاب درست برسند  /بینی کنند توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیششان بهتر میپختگی
  187ص  15درس .                                                                      ذکر یک مورد کافی است                                                

  200ص  16درس                                                          . است مرد ةعهدمدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده بر   -20
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    ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم  
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 ٢

  
  
  
  
  

  : هاي  تشریحی  پاسخ) ح
به  اي برتر و باالتر از والیت ظاهري است مرتبه و ها همان سرپرستی و رهبري معنوي انسانو ) ص(برترین مقام پیامبر  -21

کند و واسطۀ فیض خالق به مخلوق شود و به اذن الهی در عالم  توانست عالم غیب و ماوراي طبیعت را مشاهده می نحوي که
از  مرتبهاین با انجام وظایف عبودیت و بندگی در مسیر قرب الهی به ) ص(پیامبر                75/0        . طبیعت تصرف نماید

  55ص   4درس                                                                                                           25/0  .  نائل شد) والیت معنوي (  کمال
 5/0.در علم خود معصوم است) ع(ثانیاً حضرت علی    5/0   .از همه داناتر است) ص(پس از رسول ) ع(اوالً حضرت علی   - 22

  79 ص  6درس        5/0. ر ایشان عمل کنندبهره ببرند و مطابق نظ) ع(ثالثاً بر مردم واجب است که از  دانش حضرت علی 
گویند که درپایان  اند آنان می هاي الهی، از طرح خاصی براي پایان تاریخ سخن گفته پیامبران الهی، براي تحقق وعده -23

دهد  اي تشکیل می کند و حکومت جهانی و عادالنه که شرایط کامالً آماده شده است، یک ولی الهی ظهور می تاریخ، در حالی
تعلیمات هر پیامبري جز پیامبر اسالم پس از وي دستخوش دگرگونی شد و      5/0. شود که فقط براساس دین خدا اداره می

  120ص  10درس   5/0.  ظهور موعود پیدا کردند ةها اعتقاد خاصی بوده که پیروان هر پیامبر دربار از جمله این دگرگونی
  )  دو مورد کافی است(   5/0  شناس زمان  - عادل  - واتقبا  - تخصص در فقه  :  مشترك - 24

  137ص  11درس                                                                5/0 داشتن شجاعت و قدرت روحی  –با تدبیر و با کفایت  :  خاص
مردم پدید آمده است یعنی اکثریت مردم ساالر ، حکومتی است که بر اساس نظر و رأي اکثریت نظام جمهوري یا مردم -25

در این نوع حکومت ، مردم همواره در تعیین سرنوشت خود . اند، نه فرد یا گروهی خاص نوع حکومت خود را تعیین کرده
و  این ویژگی در حکومت کشور ما کامال وجود دارد    1.   کنندهاي تعیین شده در قانون آن را دنبال میدخالت دارند و از راه

یعنی مردم ایران با قیام و انقالب خود جمهوري اسالمی را بر پا کردند و  بیانگر آن است "اسالمی"در کنار  "جمهوري"لفظ 
  148و  147ص  12درس                                                                                                                        5/0.   به آن رأي دادند 

در برابر دشمنان ظالم  - 2       5/0.  شوند هاي نامشروع درونی که سبب روي آوردن ما به گناه میدر برابر خواسته -1  -26
  159ص  13درس                               5/0. خواهند در مقابل ظلم آنان تسلیم باشیم و ذلت را بپذیریم و ستمگر بیرونی که می

مدیریت داخل  مرد مدیریت خانواده را برعهده دارد و زن:  فرماید می) ع(حضرت علی .مدیریت داخلی خانه با زن است  -27
   5/0  . داري است کننده ارزش خانه این سخن بیانگر یک تقسیم کار طبیعی و اهمیت مدیریت داخل خانه و بیان . خانه را

محیطی براي  وها در زیر یک سقف است  آن ةدارند پدر، مادر و فرزندان و نگه ةهندکننده و پیوندد جمع این مدیریت داخلی
 201ص  16درس                                                        5/0  .  آورد رشد و بالندگی فرزندان و آرامش و نشاط همسر به وجود می
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  20  ) ؛ نوشتن عین عبارات کتاب الزامی نیست، با توجه به مفهوم کلی، نمره لحاظ شود امی ضمن عرض خدا قوتمصححان گر  (  
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