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/.25.                                                              ضعف می یابد  ثابت نیست ، بلکه شدت و اینکه ایمان حقیقتی پایدار و 1  

/.5   .را روزي می دهد اینکه از جایی که گمان نمی برد او  دوم می دهد و  اینکه  خداوند براي او راه نجاتی قرار اول 2  

  /)025. ( توحید در مالکیت  ) الف  3

                                                                         /.)5(. صاحب اختیار آ ن نیز هست  چون خداوند جهان را خلق کرده است ، مالک و) ب  
75./  

                                                                                                                   /.)25(سنت استدراج   ) الف  4

با  آنها با استفاده از همین امکانات وگاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن ، بر امکانات گمراهان می افزاید و ) ب
قدم به قدم از انسانیت فاصله می گیرند و به تدریج به هالکت ابدي . اصرار خود ، بیشتردرفساد فرو می روند 

/.)75.(می خوانند» استدراج « چنین حالت تدریجی درحرکت به سوي عذاب الهی را . نزدیک تر می شوند        

1 

/.25                                                                                          "مقدمۀ ایمان  آگاهی ،  علم و " 5  

 شکل و: دوم  /.)5() حسن فاعلی ( قلبی انسان ، الهی باشد  نیت ، در انجام هر عمل باید نیت درونی و: ول ا 6
 1  /.)5( )حسن فعلی (  .فرمان داده است انجام شود  ظاهر عمل، اینکه عمل باید مطابق شیوه اي که خدا

/.25  ایمان 7  

/.25  شهادت 8  

،  "حکم کردن  "،  "پایان دادن   "،   "به انجام رساندن   "سه معنا از این چهار معنا  از ( "اندازه گرفتن   " 9
  " حتمیت بخشیدن "

1 

./75  /.)25( ،    طول/.)25(،  طولی     /.)25(عرضی  10  

 /.5  /.)25(و     شرّ    /.)25(خیر 11

  /.25                                                                                                   "صفات نسبی  " 12

  /.5                                                             /.)25(طاقت  ، وسع و /.)25(سعادت  13

 /.)5(.بدي وجود دارد  ظلم به ترتیب درذاتشان خوبی و اینکه  عدل و)الف  14

 /.)5(.  تشخیص می دهد  بدي ذاتی هرچیز را اینکه عقل انسان خوبی و) ب 

                                                                                /.)5(.  یا ترك آن است  اختیار به معناي توانایی انجام یک کار و) ج   

2  

  ي دومادامه راهنماي تصحیح در صفحه
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                        /.)5(.   "قرار دادن هرچیز در جاي خود   "یا          "دادن حق به هر صاحب حقی  ") د  14

  /.5  )مورد کافی است  ذکردو(   "تماثیل "،        "اوثان  "،      "نام اص " 15

حس مسئولیت  "،    "امیدوار به حال وآینده  "،   "وسعت دید  "،   "ثبات شخصیت  "،   "حب خدا  " 16
)                                                                                          ذکر چهار مورد کافی است (  "نسبت به مخلوقات 

               

1  

 "ي الهی سنت ها "اجتماعی انسان ها حاکم است با عنوان  زندگی فردي و در قرآن از قوانین ویژه اي که بر 17
  .  یادکرده است

5./  

بیـدارگري   هشـدار و  "،  "دریافـت پـاداش الهـی     "،  "آزمـون الهـی    "،   "شدن اسـتعدادها   شکوفا " 18
  )    ذکر سه مورد کافی است .   (  "کفارة خطاها وگناهان  "،  "قدرشناسی نعمت هاي الهی  "،  "

75./  

    ) 25/0(احساس رضایت یا پشیمانی) الف  19
                              /.)25(مسئولیت پذیري ) ب 
                     /.)25(تفکر وتصمیم      )   ج

75./ 

 "حفظ آبروي بندگان گناهکار  "،  "آمرزش برخی دیگر با انجام کارنیک "،  "آمرزش برخی گناهان با توبه  " 20
صبر  ثبت فوري کارنیک و "،  "طلب آمرزش کرده  رضایت سریع از کسی که "،  "پذیرش عبادت اندك  "،

  )  ذکر دو مورد کافی است (     "براي ثبت گناه به جهت دادن فرصت براي توبه و جبران 
5./  

به عبارت . از چیزي به وجود نیامده است  او هستند و موجودات همه از او.خالق جهان است  تنها مبدأ و خدا 21
نه به اصل هاي متعدد باز می گردد، از یک اصل پدید  متعدد پدید آمده است ودیگر ،جهان نه از اصل هاي 

  )بیان مفهوم الزم است نه عین عبارات . ( به همان نیز باز می گردد  آمده است و
75./ 

معبود خود قرار داده یا در پی کسب رضایت قدرت هاي  را او و) بت درون ( کسی که دل به هواي نفس سپرده  22
  .  ، گرفتارشرك عملی شده است )بت هاي بیرون (است  طاغوت ها مادي و

1 

 زمامدار آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و وقتی نظام اجتماعی توحیدي است که حاکم و 23

بکوشد که قوانین الهی را در  و)  5/0(همان شرایطی را که خداوند براي حاکم تعیین کرده است ، دارا باشد 
  )    5/0( عه به اجرا درآوردجام

1 

  درصفحه سوم راهنماي تصحیح   ادامه
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بیهـوده   آن است که فاعل یک عمـل از انجـام اعمـال لغـو و    ) که درکتاب بیان شده (یکی از معانی حکمت  24
  1  ) . 5/0( موجهی باشد  داراي اغراض معقول و اووکارهاي )  5/0( خودداري کند

 هر جزئی از نظام هستی را به بهترین وجه خلق کرده و خیرخواه مطلق است ، و، عالم ، قادر زآنجا که خداوند ا 25

 "به همین سـبب اسـت کـه خداونـد را     . اجزاي آفرینش به بهترین وجهی که امکان داشته خلق شده است 
  .ی دانیم م "احسن الخالقین 

1  

 رحمت خویش بخشیده است و شایستگی هاي آن موجود از فضل و خداوند به هر موجودي به اندازة ظرفیت و 26

  1.                                                                                            اعطاي وجود وکمال به هر موجودي مطابق قابلیت آن موجود است 

درد ورنجی که گناهکاران می کشند ، موجب . بی فایده نیست  رنجی بی حکمت و دربینش اسالمی هیچ درد و 27
دردنیا وآخرت به همراه دارد که  براي بی گناهان عوض هایی را تخفیف ویا پاك شدن گناهانشان می شود و

رنجی است که آنها تحمل  بسیار بیشتر از درد و و بیماري ها می شود موجب جبران ضرر ناشی از درد ها و
.کرده اند   

1  

  20  موفق وپیروزباشید                                                        جمع نمره                                                                             

 




