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 بارم راهنماي تصحیح رديف

/.5 صحیح است .  گزینه د 0  

/.5 /.(  25/.(  و اجتهاد )25سنت ) 2  

/.5 صحیح است . گزینه د 9  

4 
 الف : آشنائی با زبان عربی    ب : آشنائی با تاریخ اسالم      ج ( آشنائی با سخنان پیامبر اکرم )ص (

 نمره ( 25/1)هرمورد 
55/1  

/.25 سخنان پیامبر اکرم )ص( آشنائی با 5  

6 
عوام می پندارند آیات محکم آنهایی هستند که مطالب در آنها به صورت ساده و صریح است  و به عکس در 

 آیات متشابه ، مطالب به صورت لُغَزو رمز گونه است .
5./  

5 
روج بشر از ظلمت به سوي نور  قرآن می فرماید : اوالً پیامی از جانب خداست نه پیامبر ثانیاً وسیله هدایت و خ

 است .
5./  

/.5 معناي آن این است که راه راست ، یکی بیشتر نیست حال انکه مسیر انحرافی و گمراهی متعدد است . 8  

3 
ن ، عقل انسان است و با زبان منطق و استدالل با او سخن می گوید و گاهی نیز مخاطب قرآن آگاهی مخاطب قر

 م احساس نام دارد .، دل است و این زبان دو
5./  

01 
 آنچه را که ما دل می نامیم عبارت است از احساسی بسیار عظیم و عمیق که در درون انسان وجود دارد و 

 گاهی اسم آن را احساس هستی می گذارند یعنی احساسی از ارتباط انسان با هستی مطلق .
5./  

00 
 ب : استفاده از نظام عِلّی و معلولی در بیان مسائل    الف : دعوت به تعقل از طرف قرآن                  

 /.(25ج : بیان فلسفه احکام                                        ج : مبارزه با لغزشهاي عقل    )دومورد هر مورد 
5./  

02 
. از نظر  عبالت آمادگی داردت و صرفاً براي شنیدن مهمالت و خزیعنی گوشی که از شنیدن حقایق عاجز اس

/.( الذین 25به تعبیر قرآن الل است ) /.( و زبانی که تنها براي چرند گویی به کار می افتد5است ) کرقرآن 
 /.(25الیعقلون نیز کسانی هستند که از فکر و اندیشه خویش سود نمی گیرند.)

0 

 0 به کار می برد . رده  ورابطه علت ومعلول و اصل علیت پایه تفکرات عقالنی است و قرآن آن را محترم شم 09

04 
 قرآن اثر روحی نماز را متذکر می گردد که چگونه به انسان تعالی می دهد و به سبب این تعالی انسان از فحشا

 /.( 5وسیله درک این واقعیت است . )( وعقل 0ر وانصراف پیدا می کند )بدیها انزجا و 
5/0  

/.55 /.(25کورانه            ج : پیروي از هواي نفس  )سه مورد هر مورد الف : پیروي از ظن وگمان       ب : تقلید کور 05  

راهنماي تصحیح در صفحه دومادامه   
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 /.(5/.(              ب : در مورد تقلید کوروکورانه است .)5الف : در مورد پیروي از ظن وگمان است . ) 06

مت دوم آیه در مورد پیروي از هواي نفس است /.( و قس5ج : قسمت اول آیه در مورد پیروي از ظن وگمان )
(.5)./ 

2 

معناي این سخن این است که قرآن به نیروي عقل و با استدالل عقالنی براي پیامبر حاصل نشده ، بلکه این  05

 هودقلب پیامبر اکرم )ص( بود که به حالتی رسیده غیر قابل تصور براي ما ودرآن حالت استعداد و درک و ش

 آن حقایق متعالی را پیدا کرده است .

5/0  

/.55 /.(25)ج : خلوص نیت                   /.(25)ب : روشنایی دل                /.(25)الف : تزکیه نفس  08  

وهرگاه کار  /.(5) می فرماید : آن که هرگاه کار زشتی انجام می دهد دچار ناراحتی و پشیمانی می شود 03

 0 /.(5) شاد می گردد او از ایمان بهره مند است . م می دهد خوشحال وشایسته اي انجا

و الزم می /.(5)همه این تاکیدها نشان می دهد که قرآن یک جوّ روحی و معنوي عالی براي انسان قائل است  21

 0 /.(5)سالم نگاه دارد . داند که هر فردي این جوّ را پاک و

ل لهو ولعب و شهوترانی را به سهولت در اختیار مسلمانان قرار دادند و در وسائ مسیحیان تا آنجا که توانستند 20

. و به این آلوده ساختند و آنان رااین کار تا آنجا پیش رفتند که حتی سرداران و مقامات دولتی را نیز فریفتند 

د و آنها را به عزم و اراده و نیرو و شجاعت و ایمان و پاکی روح مسلمین را ازمیان بردارن ترتیب توانستند

مبدل کنند و پرواضح است که غلبه و پیروزي برچنین آدمهایی زبون و ضعیف و شهوتران و شرابخوار و زنباره 

 مردمی کار دشواري نیست .

2 

/.( اما گروه اول باید از منافع شخصی و گروهی 25گروه دوم به اقتضاي طبع در راه عدالت حرکت می کنند ) 22

/.5 /.(25پا روي امیال خود بگذارند .) خود صرف نظر کنند و  

/.( و این گروندگان 5قرآن می گوید گروندگان به او آنهایی هستند که روحشان پاک و تصفیه شده است ) 29

/.( نه 5هر انسانی است به قرآن گرایش پیدا  کرده اند ) حقیقت جویی و عدالت طلبی که فطري صرفا براساس

 /.( 5مادي و جاذبه هاي دنیوي . )به اقتضاي منافع و تمایالت 
5/0  

 21 جمع نمرات                                                     .همکار محترم خسته نباشید                                                         

 




