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                                                                                                                                  : و حدیثقرآن آیات )الف
طغیان  و )5/0(.که با تو به سوي خدا بازگشتندنیز کسانی  و)5/0(اي استقامت کنیافته گونه که فرمانپس همان

           )139ص11درس(                                                                )5/0(.بیندمی ،دهیدچه را انجام میآنکه خدا )5/0(نکنید
     )130ص10درس(                                                             ) 5/0( ) جبهه حق و جبهه باطل( حق طلبی و باطل ستیزي

  )49ص4درس(                                                                                  ) 5/0(دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات
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5/0  
5/0 
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  )غلط/ صحیح( :درستی یا نادرستی گزاره ها  )ب
  )26ص2سدر(                                                                                                                                        )       5/0(غ

     )93ص7درس(                                                                                                                                            )5/0(ص
  )102ص8درس(                                                                                                                                           )  5/0(غ
  )159- 158ص12درس(                                                                                                                           )       5/0(غ
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  :کردنی کاملجمالت )ج
 )35ص3درس(                                                                                                                    )5/0()هماهنگی(وحدت

 )90ص7درس(                                                                                                                         )5/0(ایمان به خداوند
  )103ص8درس(                                                                                                                                    )5/0(تسویف
  )120ص9درس(                                                                                  )                                                   5/0( احکام 
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  : پاسخ کوتاه )د
  )23ص2درس(                                                                                                                         )5/0(در والیتشرك 
  )46ص4درس(                                                                                                                               )5/0(فعلی حسن

 )  106ص8درس(                                                                                          )5/0(. تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند
و موجب کینه و دشمنی  ) 25/0.(گیردکار میاي براي جامعه ندارد بهزیرا پول مردم را در مسیري که هیج فایده

                                                                                                      )115ص9درس(                                   )                                                                25/0.(شودمیان برنده و بازنده می
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  : ارتباطکشف )هـ
                )160ص12درس(   )5/0(الف)3                        )162ص12درس(    )5/0(د)2            )159ص12درس(    )5/0(ب)1
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                :احکام)و
            )118ص9درس(   )5/0(جایز)ج            )121ص9درس(   )5/0(واجب)ب              )116ص9سدر(   )5/0(مستحب)الف
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  : تشریحی)ز
توانیم ذات به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی ما .هر چیزي احاطه و دسترسی به آن استۀ شناخت زیرا الزم 

در نتیجه ذهن خداوند حقیقتی نامحدود است،  )5/0( .مامور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابی
                                                                               )  13و12ص1درس(                                   )5/0( .تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نمایدنمیما 

  
1  

  

   )56ص5درس(                                     )5/0(مسؤلیت پذیري) 5/0(احساس رضایت یا پشیمانی) 5/0(تفکر و تصمیم 19
 

5/1 

اما اگر کسانی چنان در  )25/0( توبه کند، تاکند خداوند براي او شرایطی فراهم می افتد،انسانی که به دام گناه می  20
این فرصت را با اختیار خود دهد و آنها می ، خداوند به آنها فرصتر خود خرسند باشندگناه پیش روند که از کا

دهند، به طوري که اگر در ابتدا اندك امیدي وجود داشت که نور حق در ناهان قرار میور شدن در گۀ غوطهوسیل
 معاندان و حاکم بر زندگی ،سنتاین )5/0( .شوندرفته و به شقاوت ابدي گرفتار می دلشان بتابد، چنین امیدي بر باد

         )78ص6درس(                                                                                                                    )25/0( .استکارانگناه

1  

هاي خود را در ید بکوشد کوتاهیتوبه کننده با. تحق اطاعت و بندگی اوسبر بندگان، ترین حق خداوند مهم   21
             ) 1( .ه را به تدریج قضا نماید هاي از دست دادنمازها یا روزه پیشگاه خداوند جبران کند، براي مثال،

  )105ص8درس(

1  

هاي و تشویق) 75/0(نزول تدریجی  آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي و دانش از یک طرف  22
ترین گرایی را شکست و یکی از جاهلافهر،سد جاهلیت و خرآموزي از طرف دیگبه علم)ص(دائمی رسول خدا

   )132ص10درس(                                                                                  )75/0( .جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت

5/1  
  

ۀ عدالت در همۀ ابعاد، تقویت اتحاد ملی، انسجام اقتصادي و تالش براي کاهش فقر، توسع هاياستحکام پایه  23
ذکر چهار مورد کافی است و هر . مشارکت عمومی و عمل به وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر اسالمی و

            )174 ص13درس(                                                                                                                                    )5/0(مورد 

2  
 

  20  جمع نمره  
  )خدا قوت(   .، نمره منظور گرددمفهوم مورد نظر را رسانده باشنداسخ سؤاالت، آموزان در پچنانچه دانش:قابل توجه همکاران مصحح




