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/.25  )ع (حضرت آدم  1  

/.25  آراستگی به ایمان و تقوا 2  

در /.) 5(تر است اشاره دارد  صفت و موصوف است و به معناي نوع خاصی از زندگی که زندگی پست و پایین الحیا ة الدنیا 3
.   در آخرت نهالیه است یعنی زندگی دنیایی در مقابل زندگی آخرت یعنی زندگی در دنیا  مضاف و مضاف حیاة الدنیاحالیکه 

)25(./  
75./  

  /.)5.(شود که انسان خود را فراموش کند  میفراموش کردن خدا موجب این : الف  4

  /.)25. (به معناي فراموش کردن چیزي که از قبل در ذهن وجود داشته است : ب 
75./  

/.75  /.)25(عمل به ارکان    -/.)    25(معرفت قلبی  -/.)   25(  اقرار به زبان 5  

/.25  . قلب محل احساسات باطنی است 6  

 1  /.)5. (و حزن از دست دادن چیزي درگذشت است /.) 5(رفتن چیزي در آینده  خوف  نگرانی از دست  7

  /.)5. (او کسی است که از آب بشري آفرید و براي او خویشاوندي نسبی و سببی قرار داد  ـالف  8
  از طریقیعنی داماد پیوندهایی که وصهراً /.) 5. (پیوند میان انسان از طریق زادو ولد حاصل شده است : نسب  ـ ب 

  /.)5.(شود می قرارازدواج میان دوطایفه بر
  /.)5(ج ـ اشاره به پیوندهاي سببی و نسبی 

2 

قرآن انسان راموجودي اجتماعی می داند یعنی خداوندعالقه فطري ونیارزهاي طبیعی در وجودانسان قرار داده که این  9
  الهی خداوند انسان ها را به شعوب وقبائل تقسیم کرده ودرآیات .عالئق ونیازها انسان را به زندگی اجتماعی می کشاند 

حضور آدم روي زمین از همان ابتدا به صورت انفرادي نبوده بلکه . بعد ازخلقت انسان به هویت اجتماعی او اشاره دارد
  .بوده وبه مرور ، نسل انسان زیاد شده است ) خانواده (همراه همسرش در قالب کوچک ترین واحد اجتماعی 

5/1  

داده تا تقویت  هکنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگري تکی ها را تحمل می مصابره جمعیتی که به اتفاق یکدیگر سختی 10
  )1( .آنها به این صورت بیشتر شود واستقامت صبرهمدیگر باشند تا 

  )1(پشت یکدیگر بودن اعم ازمصابره است برقراري ارتباط میان افراد جامعه و در خوشی و ناخوشی : مرابطه 

2 

برخی امور در . آیه مبارکه اشاره می کند هر جامعه شعور و فهم واحد و معیاري خاص براي تشخیص زینت و زیبائی هادارد  11
دیده امتی زیبا و همان امور در دیده امتی دیگر نازیبا و زشت ظهور می کند در واقع فرهنگ هر جامعه سلیقه وذائقه 

این . نسبت به عمل خاص به طور یکسان شکل می دهد و ان را مبناي عمل افراد در جامعه قرار می دهد  ادراکی افراد را
فهم ودرك خاص هرجامعه باعث وضع سنت و آداب  و رسوم ومبناي حقوقی براي افراد جامعه است وحتی ممکن است 

 .اساس اخالقی و دینی براي حقی و آدابی نباشد 

2 

درصفحه دوم  حیتصح يادامه راهنما   
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5/1  /.)5. (آنها رایاري کند   –/.) 5(نزدیکی واتصال بین دوچیز  –/.) 5(ولی   12  

  .می کنند رهبران باطل براي افراد جامعه شرافت وکرامت قائل نیستند و براي رسیدن به اهداف خود از افراد بهره کشی 13
فرعون به بنی اسرائیل کارهایی را که : فرعون نسبت به بنی اسرائیل می فرماید  درباره حضرت موسی،  آیه قرآن مثل 

فرزندان آنها را به قتل می رساند و زنان آنها را به کنیزي و خدمت . دوست نداشتند تحمیل می کرد و به آنها ظلم می کرد 
  .می گرفت 

راي انسان کرامت و ارزش قا ئل هستند و هدف آنها بزرگ داشتن انسان و ارزش قائل شدن براي برعکس ، رهبران حق ب
پیامبر ازمیان خود شماست و تحمل سختی و رنج شما براي : می فرماید ) ص(خدا در قرآن درباره پیامبر. انسان است 

  .تاق است و بامومنین بسیار مهربان است پیامبر نسبت به مومنین و هدایت آنها به سمت خوبی مش. پیامبر سنگین است 

3 

پیوند و ارتباطی که حاکی از نوعی مشابهت و پیوستگی میان دو طرف است که ، باشد  الف ـ نوعی اتحاد میان دو طرف می 14
 اي و یا حتی نظر و افکار ودین یکسان گاهی مشابهت بر اساس رابطه نسبی است و گاهی بر اساس رابطه قومی و قبیله

  )1(داشتن 
  .خبر از برادر بودن مومنین می دهد : ب ـ جنبه اخباري 

  )1.(از این جهت که برادر هستند و دین و آیین واحد دارند باید از هر تفرقه و اختالف و درگیري دوري کنند : خبر انشایی 

2 

  هاي  اي بر اساس ارزش اند تا جامعه انبیاء نیامدند فقط مردم را نصیحت کنند بلکه تبلیغ قسمتی از کار انبیا است آمده 15
مامداري و حاکمیت و را ایفا کند مگر در صورتی که همراه با ز تواند اثر خود الهی به وجود آورند دین در هیچ زمانی نمی

  .اقتدار حق بر جامعه باشد 
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