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نمرهسؤاالتردیف

١

 :بنویسیدرا  شریف حدیثو  نیآقرتیاآ مپیا) الف
1 
2 

3 

4 

  بیانگـرکدام سنت الهی است؟ » محظُورا ربِّک عطَاء کَانَ و ما ربِّک ْعطَاء ِمن و هؤُلَاء ؤُلَاءکُلًّا نُمدّ ه«  ۀشریف ۀآی
به کدام معیار تمدن » المیزانَ لیقوم النّاس بِالقسط أَنزَلنا معهم الکتاب و لَقَد أَرسلنا رسلَنا بِالبیِّنات و« شریفۀ  آیۀ

  اسالمی اشاره دارد؟
 حیصح روشسه »  الموعظَۀِ الحسنَۀِ و جادلهم بِالَّتی هی اَحسنُلِ ربک بِالحکمۀِ و اُدع الی سبی «آیۀ  با تدبیر در 

  .رده و بنویسیدرا استخراج کبه دین اسالم دعوت 
توان از گرفتاري به کسب حرام چگونه می »ا معشَرَ التُّجار، اَلفقه، ثُم المتجرَی« م السالعلیهمطابق حدیث امام علی 

  ؟دوري کرد

5/0 
5/0 

5/1 

5/0 

: مشخص کنید) غ / ص ( هاي زیر را با  درستی یا نادرستی گزاره) ب

5 
6 
7 
8 

  .از درونی آرام و شخصیتـی پایدار برخـوردار است ،انسانی که گرفتار شرك عملی شده
.ندک کم می، غفلت از خداوند را براي تقویت اخالصیاري از او طلب نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و 

  .نداهـی وابستـر الهیدـقتبه  شوندی ایجاد میـاله ارادةفرمان و م و ـحکجهت که با   ، از آنودات جهانـموج
. ن بودـل شد و آغازگر رسالت وي بود، درباره دانش و آموختازنوآله و سلم علیه اهللا ی صلاولین آیاتی که بر رسول خدا 

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 

 :کنید تکمیل مناسب تکلما بارا  خالیيجاها) ج
9 
10 
11 
12 

  .شده است.......... ..............اند، گرفتار شرك در  آفریدهدا ـخاگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند 
  .افراد ضایع شده است................ ، در واقع حقوق راد سبب بدبینی دیگران به دین شوداگر رفتار ناپسند برخی از اف

  .است.... ........زندگی  ،دارداندیشی قرار  نسان خردمند و عاقبتمطمئن و قابل اعتمادي که پیش روي هر ا شیوة تنها
یاهللا   صل . و برقراري فرهنگ هاي طبقاتی  رفع تبعیضاز هر فرصتی براي وآله و سلم علیهپیامبر در جامعه، کمال ...............

  .نمود استفاده را می

5/0 
5/0
5/0
5/0 

 :زیر پاسخ کوتاه دهیدهاي پرسشبه ) د
13 

14 
  

15 
16 

17 
  

18 

 موجب آوردن حاجات انسان چه موقعدر برالسالم علیهم و اولیاي دینوآله و سلم علیه اهللا یصل اکرمعقیده به توانایی پیامبر
  ؟است شرك

  گیرد؟گام برداشتن انسان در مسیر توحید عملی چگونه صورت می
  ؟نداردرا  يفریب چه افراد یدر پیشگاه خداوند اقرار کرده است که توانایشیطان 

دهنده کدام حیله او براي دور نشان ،از زبان شیطان» چه صد وجب از سر گذشت چه یک وجب،آب که « بیان عبارت
  کردن انسان از توبه است؟

  )ذکر دو مورد کافی است( . درا بنویسیـالم دالیل حرام بودن قمار در اس
  بود؟ یتحولچه ییر و غهلیت به عصر اسالم، نیازمند چه تجاگذر از عصر 

5/0 

5/0 
5/0 
5/0 

5/0 
5/0 

 »ادامه سواالت در صفحه دوم «  
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٢

 :زیرگزینه صحیح  را تشخیص دهید هايتدر عبار) هـ 
باشد؟ کدام حسن میداراي و به همان صورت که خداوند فرمان داده است  درستیکار به  نجام اتالش براي   19

 فعلی - فاعلی                                                                            ب - الف
1 

 بیانگر کدام  شاهد اختیار است؟»  ؟ زاـایی من دهــم بد را سور نیـ      اـردا بیـهیچ گویی سنگ را ف« بیت   20
 تفکر و تصمیم - ب                                            پذیري              مسئولیت -الف 

 :کشفکنیدرا  یرز مفاهیماز  یک هر طتباار) و
: ارتباط دارد بقسمت هاي عبارتیک از  با کدام الف قسمت هايتهر یک از عبار  21

 )یک مورد اضافی است( ب الف
 انونـتوجه به ق) 1  نظریات و کشفیات جدید در علوم مختلف )الف

مصرف زدگی ) 2  ها آشنایی مردم با حقوق خود در مقابل دولت  )ب
 زدگی   لمـع )3  تبلیغات در مردم ازهاي کاذب با استفاده از جاذبۀنی ایجاد  )ج

 رشد سریع علم) 4

5/1 

:           هیدد یرپاسخز محکاا يهاالبهسؤ) ز
  

 )یک مورد اضافی است( مستحب -  حرام - واجب کفایی - جایزواجب –:  زیر را بنویسیدحکم هر یک از موارد   22
 توسط دولتهاي ارتباطی بومی و داخلی  هاي الزم براي پایگاه زیرساخت کردن فراهم) الف

  ی و مدرن ـی و کالسیک و خواه غیرسنتـاستفاده از موسیقی، خواه موسیقی سنت) ب
  به شرط رعایت احکام الهی رحم صلۀشرکت در مجالس شادي براي تقویت ) ج
  ولی ـاي معمـه ها و ورزش ازيـبندي در بشرط   ) د

2 

 :به پرسش هاي زیر پاسخ کامل دهید) ح
23 
24 
25 
26 
27 

 چرا انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند ناتوان است؟
  . تفاوت امتحان الـهی را با امتحان بشـري بنویسید

  .دــهید حرـشبا ذکـر مثـال را  اعیـجتما ۀــتوب
  جـوانی بهتـرین زمان براي توبـه است؟ چرا دورة

.موقعیت زن و خانواده را در تمدن اسالمی بنویسید

1 
1 
5/1 

1 
1 

 20 .موفق و مؤید باشید
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 ١

  :آیات و حدیث ) الف
  70ص   6درس                                                                                                                                         )5/0 (    )امداد(عام الهی امداد) 1
  111 ص 9درس                                                                                                          ) 5/0 ()  ایی جامعه عدالت محوربرپ(برقراري عدالت  )2
   132ص 10درس                                                                                                                                          ) 5/1(جدل  - موعظه - حکمت ) 3
  103ص 8درس                                          )                                                                                          5/0) (فقه (شنایی با احکام تجارتآ) 4

3  
  

  )نمره  5/0د هر مور:    (  درستی و نادرستی گزاره ها) ب
  47ص  4درس                                                        ص )6                                        34ص  3درس         غ   )5
  114ص  9درس                                                      ص )8                                                                          56ص  5درس         غ )7

2  

  )نمره 5/0هر مورد :     (  جاي خالی) ج
  87ص  7درس                                         حقوق معنوي  ) 10                                    21ص  2درس          شرك در خالقیت )9
  110ص  9درس                                )        مساوات  (برابري  )12                                    95ص  8درس             )الهی(دینی )11

2  

  )نمره  5/0هر مورد :  (  پاسخ کوتاه)د
  24ص  2درس                                             .                                                  از خدا بدانیم مستقل و  از خود آنهااین توانایی را  )13
  32ص 3درس                               اطاعت از فرمان هاي خدا                                                                                                       ) 14
  47ص  4درس                                                                                                                                          مومنان با اخالص  ) 15
  84ص  7درس                                                                                                                  نا امید کردن از رحمت الهی   ) 16
 این عمل میان  - ج .ه کار می گیردبپول و ثروت مردم را در مسیري که هیچ فایده اي براي جامعه ندارد -ب ، بیهودگی -الف )17

  98ص  8درس                )                         25/0ذکر دو مورد کافی است، هر مورد ( .برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد
  109ص   9 درس)                    25/0(مردم فردي و اجتماعی  شیوة زندگیو تحولی بنیادین در  )25/0(انسان ها نگرشتغییر در  )18

3  

  )نمره  5/0هر مورد :   (  انتخاب گزینه مناسب ) هـ 
                              45ص  4درس                                                                                                                                                                  ب )19
  54ص  5درس                                                                                                                                                                      الف )20

1  

  )نمره  5/0هر مورد :   (  کشف ارتباط ) و
     131 و 130 ص 10درس                                                          2 -ج                                       1 -ب                                    4 -الف )21

5/1  

  )نمره  5/0هر مورد : (  احکام )ز
   102و 101ص 8درس                         حرام - د                     مستحب  -ج                         جایز  -ب                      واجب -الف )22

   

2  

    دوم ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ
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 ٢

  : پاسخ تشریحی )ح
ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را )23

خداوند حقیقتی نامحدود دارد ؛ در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را .دریابیم 
     12ص  1درس                )                         نامحدود بودن ذات خداوند محدود بودن ذهن انسان و(.شناسایی نماید

                                                                    
در امتحان بشري ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها ) 24

بلکه براي رشد دادن و به  ،ی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداوند علیم براي آگاه شدن از درون افراد نیستبه آگاه
  68ص  6درس                                .                  ظهور رساندن استعدادها ونشان دادن تمایالت درونی افراد است

  
نیازمند بازگشت به مسیر  ،ید و اطاعت از خداوند خارج شوداگر جامعه در برخی از ابعاد از مسیر توح) 25

انحراف هاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی اصالح شوند تا . یعنی توبه اجتماعی است،توحید و اصالح 
ظلم کردن و ظلم  ،اکدامنیپبی توجهی به عفاف و  ،رشوه گرفتن ،ربا خواري . گسترش نیابند و ماندگار نشوند 

مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این . و اطاعت از غیر خدا از جملۀ این بیماري ها و انحراف هاست پذیري
  88ص  7درس                                 .                     ها انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر استبیماري

  
ها و  شدن انعطاف و تثبیت خوي  ول و دگرگونی و دورة پیري دورة کمپذیري، تح دورة جوانی دورة انعطاف)26

هایی در انسان پدید آمد و ماندگار شد خارج کردن آنها در پیري  اگر در دورة جوانی خصلت. هاست خصلت
هاي نهالی هستند که  آیند، شبیه ریشه صفات ناپسندي که در ما پدید می. فرسا خواهد بود بسیار سخت و طاقت

گردد تا جایی که  تر می شود و قوي گذرد، نفوذ آن بیشتر می ابتدا نفوذ کمی در خاك دارد اما هر قدر زمان می در
  88ص  7درس . تر از زمان پیري است از این رو، توبه در جوانی بسیار آسان. شود کندن آن درخت بسیار سخت می

    
در اختیار همسر یا پدر قرار نمی  ان تعلق داشت ودسترنج آنها به خودش ،زنان حق مالکیت و کار داشتند) 27

    . تحصیل براي زنان آزاد بود و اندیشمندان بزرگی در جهان اسالم پیدا شدندکه قبالً سابقه نداشت ،گرفت 
                              114ص  9درس                                                                                                                                                      
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  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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