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 :   ث حدیقرآن و  آیات ف(ال

 ( 2)جمه کنید. را تر  «بَصیرٌ تَعمَلونَ بِما إِنَّهُ مَن تاَب مَعَکَ وَال تَطغَوا َفَاستَقِم کَما أُمِرَت و»آیه شریفه  (1

 (0/ 5) ؟دن اسالمی اشاره دارد« به کدام معیار تممبَینَهُ  رُحَماءُ الكُفّارِ  عَلَى  أَشِدّاءُ مَعَهُ  وَالَّذینَ مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ آیه » (2

 (0/ 5) ویت اخالص اشاره دارد؟قراه های تبه کدام یک از  «تس هان جمع شده اناتمام اخالص در دوری ازگحدیث » (3

 :  (ص/ غ) یا نادرستی گزاره ها ب( درستی 

 ( 0/ 5کنیم. )لب  را از اشیاء و انسان س   ای قبول توحید در ربوبیت، باید هرگونه اثرگذاریبر (4

 (0/ 5سمت گناهان کبیره است.)به ه ساز رفتن انسان ، زمینیره ان صغناهتكرار گعادت و  (5

 (0/ 5میسر است. )اره توفیق توبه برای انسان ها هموو  ز است شه باتوبه کردن همی درِ (6

 (0/ 5)ت. فی تمدن جدید اس امد های مناز پی علم زدگی و مصرف زدگیسریع علم،   رشد( 7

 ج( جمالت کامل کردنی: 

 (0/ 5ت می کند. ) ز تفرقه دوری کرده و به سوی ................... حرک، جامعه ای است که ا عه توحیدیجام (8

 (0/ 5). ن پشتوانه، ..................... استو آ  دوری از گناهان استم برای ك، نیازمند یک پشتوانه محانسان  (9

 (0/ 5ه این به معنای امروز و فردا کردن است. )....... می کشاند ک.....انسان را به سوی ..........ن شیطا (10

 (0/ 5) . شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیمآن آشنا  با ....................... رت، باید د ه عرصه تجاوقبل از ور  (11

  :کوتاهپاسخ ( د

 (0/ 5)  م؟ن را دارند، به چه شرکی گرفتار شده ایاصرف در جهان نیز حق ت، دیگرقد باشیم در کنار خداونداگر معت (12

 ( 0/ 5) توجه کرده است؟ ( فاعلی -فعلی  ن ) ، به کدام حس هددم انجا، ان داده فرماگر کسی عملی را به صورتی که خداوند   (13

 (0/ 5) ربا خواری باید در مراحل ابتدایی اصالح گردند؟ وه گرفتن و بیل رشجتماعی از قهای اراف  انحچرا  ( 14

 (0/ 5) اند؟  دهش  منع آن ده است و انسان از انجام شقمار، حرام شمرده  چرا در دین مبین اسالم،  (15

 ( کشف ارتباط: ه

 (یک مورد اضافی است.ینه های ستون سمت راست مربوط می باشد؟ )سمت چپ به گز کدام یک از گزینه های ستون  (16

 (ب ) ( فال)

 ی ( برهم خوردن تعادل ترکیبی گار های جو1ّ

 نین حمایت از خانواده های تک سرپرست وا ق (2

 و مرد  زنبه رسمیت شناختن حقوق متقابل ( 3

 ه قانون ب  ف( توجهلا

 طبیعت بودی  ب( نا

 ج( استفاده ابزاری از زن 

 ند و باری جنسی بد( بی 
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 و( احکام: 

  (مكروه  –حرام  –واجب  –ستحب م –جایز )  (5/1).  را بنویسیدزیر  از مواردیک هر  محك (17

 ظایف الهیو نجامای اد آمادگی برف( ورزش کردن به قصال

 فزایش تولید داخلیو اعلمی ای پیشرفت ب( تالش بر

 ویغیر له یا مدرنِاز موسیقی سنتی زاری ج( استفاده اب

  االت تشریحی:ؤز( س

 (1) رد؟ستی او را مشخص ک پی برد و چیی توان به ذات خدا چرا نم (18

 (5/1ببرید. )، نام تنسان اسا ردد اختیار جودی را که بیان گر وورد از شواهسه م( 19

 (1) شرح دهید؟ ار (امهالسنت امالء ) (20

 (1) بنویسید.ر مثال ذک ا را بوق الهی ق، جبران حاحل تكمیلی توبهاز مر (21

 (5/1. )ت؟ توضیح دهیدخق علم ساجاهل ترین جامعه آن روز را مشتا (صچگونه پیامبر ) (22

 (2اسالمی را بنویسید. ) مظام بخشیدن به نای استحكاوامل برمهم ترین ع (23

 

 



 

4 

 

 پاسخ نامه

   ت قرآن و حدیث:الف( آیا

طغیان نكنید  و  (0/ 5. )سوی خدا بازگشتند ا تو به ز کسانی که بو نی (0/ 5) ای استقامت کنیافته  نکه فرما  گونه  پس همان( 1

 ( 139ص 11درس)   (0/ 5بیند. )  می، نچه را انجام می دهیده خدا آ ک (0/ 5)

 ( 130ص  10درس )    (0/ 5) (باطله حق و جبهه جبهستیزی )و باطل طلبی حق   (2

 ( 49ص 4درس)     (0/ 5ت )ام واجبابرای انج ه و تالش دوری از گنا (3

 ( ص / غ : )یا نادرستی گزاره ها تی ب( درس

 ( 26ص  2درس) (0/ 5) (غ) (4

 ( 93ص  7درس) (0/ 5) (ص) (5

 ( 102ص 8درس) (0/ 5) (غ) (6

 ( 159- 158ص 12درس) ( 0/ 5) (غ) (7

   کردنی: املج( جمالت ک 

 (35ص  3درس) (0/ 5) (یهنگ امهوحدت ) (8

 ( 90ص  7درس) (0/ 5ان به خداوند )ایم (9

 ( 103ص 8درس)  (0/ 5)تسویف  (10

 ( 120 ص  9سدر)  (0/ 5احكام ) (11

  ( پاسخ کوتاه:د

 ( 23ص  2درس)   ( 0/ 5شرک در والیت ) (12

 (  46ص  4 درس)   ( 0/ 5حسن فعلی ) (13

 (  106ص   8 درس) (0/ 5تا گسترش نیابد و ماندگار نشود )( 14

ان برنده و بازنده  ی میو دشمنو موجب کینه  (0/ 25ی ندارد به کار می گیرد )درمسیری که هیچ فایده ارا پول مردم را زی  (15

 (  115ص  9 درس)    ( 0/ 25می شود )

 : ه( کشف ارتباط

 (  160ص   12  درس)    (0/ 5)( الف 3  (  162ص  12  درس)      (0/ 5( د )2 (  159ص   12 درس)      (0/ 5( ب )1 (16
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 و( احکام: 

 (  118- 121- 116ص  9 درس)            (0/ 5( جایز )ج     (0/ 5ب( واجب ) ( 0/ 5الف(مستحب  ) (17

 ( تشریحی: ز

  امور ذات  توانیم  نمی خود ذهن  بودن  محدود دلیل به  ما. است آن به  دسترسی و احاطه  چیزی هر شناخت  الزمۀ  زیرا (18

  به  نمیتواند  ما ذهن نتیجه  در است،  نامحدود حقیقتی خداوند (0/ 5) .دریابیم  را شانوجود چگونگی  و کنیم تصور را نامحدود

 ( 13-12ص   1)      ( 0/ 5. )نماید شناسایی  را  ذاتش و  کند پیدا احاطه او حقیقت

 (56ص   5درس )               (0/ 5پذیری )مسئولیت  (0/ 5رضایت یا پشیمانی ) احساس  (0/ 5تفكر و تصمیم ) (19

  گناه  در چنان کسانی  اگر اما (0/ 25، ) کند  توبه تا میكند فراهم شرایطی او برای خداوند افتد، می گناه دام به که انسانی (20

  ور غوطهه وسیل را فرصت  این خود اختیار با آنها و دهد می فرصت آنها به خداوند باشند، خرسند  خود کار از که روند پیش

  بر   امیدی   چنین  بتابد،   دلشان  در  حق  نور  که  داشت  وجود  اندک امیدی  ابتدا  در  اگر   که طوری    به  میدهند،  قرار  گناهان  در  شدن

 ( 78ص   6درس)(0/ 25)  .است   گناهكاران  و   معاندان  زندگی  بر   حاکم  سنت،  این  (0/ 5)  .میشوند  گرفتار  ابدی  شقاوت   به  و  رفته  باد

 

  پیشگاه  در را خودهای  کوتاهی بكوشد  باید کننده توبه . اوست بندگی  و  اطاعت حق بندگان،  بر  خداوند  حق  مهمترین  ( 21

 ( 105ص 8درس)   ( 1. )نماید قضا تدریج به  را  داده دست زهای ا  روزه   یا نمازها  مثال،  برای کند،  جبران  خداوند

 

  دائمی  های  تشویق و (0/ 75) طرف  یک از  دانش و  خردورزی به  کتاب  این مكرر دعوت  و کریم قرآن ات آی تدریجی  نزول  (22

  را  روز  آن  جوامع ترین جاهل از  یكی و  شكست را  گرایی خرافه و جاهلیت  سد دیگر، طرف  از  آموزی  علم  به  ( ص) خدا  رسول

 ( 132ص  10درس )          (0/ 75) .ساخت علم  مشتاق

 

  و  اسالمی انسجام ملی، اتحاد تقویت ابعاد، همۀ در  عدالت هتوسع ،فقر  کاهش  برای تالش وقتصادی ا  های پایه استحكام  (23

 ( 0/ 5) مورد هر و  است  کافی مورد چهار ذکر). منكر از  نهی  و  معروف  به  امر مقدس ه وظیف به  عمل و عمومی   مشارکت

 ( 174ص   13درس )


