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    :بخش الزامی سؤال هاي پاسخ   
  5/0.با ایمان به خداوند و با تقوا پیشه کردن-الف - 1  1

  1  5/0.مسرورند) دنیا و آخرت( در هر دو حیات - ب

  5/0فراموشی  خدا-الف -2
یعنی فرد آن روح الهی را که خدا به او بخشیده است از یاد می برد و رشد خود را در پرورش همین بعد - ب

  5/0.و طبیعی می داندجسمانی 
  5/0فاسق- ج

5/1  

  1  )  5/0هر مورد (   فقط رفاه و آسایش دنیوي را طلبیدن - غافل شدن از یاد خدا -3
  1  .خداوند آنها را وسیله قرار داده است تا انسان براي رسیدن به منافعش از آنها استفاده کند -4
  5/0 درك امت ها و عمل بر اساس آن -5
       ها با پیروي از هدایت الهی زندگی خود را بر ایمان و عمل صالح بنا  انسان -و آرامش درونیطمانینه  - 6

می کنند از حیات طیبه برخوردار می شوند و از جمله آثار پیروي از این هدایت رهایی از هر گونه خوف و حزن 
  .می باشد

1  

راي رفع نیازهایشان به صورت متقابل یکدیگر را به صورت که افراد ب وسیله ي استخدام یکدیگر ، به اینه ب - 7
  1  .خدمت می گیرند و اساس زندگی را تعاون و یاري یکدیگر قرار می دهند

  5/0  گزینه ب  - 8
  5/0.چیزي مرغوب و زیبا ضمیمه ي چیز دیگر شود تا او را زیبا و جذاب کند -آراستگی و آرایش: زینت-1  2

  5/0.بع و عالقه ي انسان باشدچیزي که سازگار با ط: طیبات-2
  5/0.آخرت سراي همیشگی است: هی دار القرار -3
حیات حقیقی انسان که فراتر از حیات دنیاست و غیر از حیات همگانی است اما از ان جدا : حیات طیبه -4

  5/0.نیست
  5/0.مقابل خصومت و دشمنی است و موافقت شدید در ظاهر و باطن: سلیم -5
ی به اتفاق یکدیگر سختی ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگري تکیه جمعیت : ةمصابر- 6

  5/0.دهد

3  

              لطغ-1  3
             حیحص-2
            حیح ص-3
  )  5/0هر مورد (            حیحص-4

2  
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ئکه فاقد شهوت و غضب است و مال: مالئکه ویژگی هایی دارند که ظرفیت جانشینی خدا را ندارند از جمله-1  4
  .و کامالً مطیع اوامر الهی هستد مالئکه فاقد اختیارند –تعارضی بین عقل و غضب ایجاد نمی شود 

را  ن با تعابیري چون تعقل و تفقه درك و فهم را به قلب نسبت می دهد و آنآقلب ابزار علم و درك است، قر-2
ایمان  ن ایمان می داند و فرد مؤمن را فردي می داند که اعتقاد ون قلب را سرزمیآقر. ابزار فهم معرفی می کند

  .به خدا درقلب او است
این زمان نه . مرگ امت ها هم مانند مرگ افراد در زمان مشخصی پایان می پذیرد و تخلف ناپذیر است -3

  .پیش افتادنی است و نه پس افتادنی و این مرگ به صورت دفعی است
از منظر قرآن روح جمعی در سرنوشت افراد جامعه تأثیر دارد تا آن جا که گاه کار یک فرد به همه ي جامعه - 4

  .نسبت داده می شود

1  
  
1  

  
1  

  
5/0  

  
    : انتخابیپاسخ سؤال هاي بخش   
نسانیت در واقع در مقابل مقام آدم یعنی مقام ا. به این معنا نیست که رو به روي ادم پیشانی بر خاك نهد -1  5

  .خضوع و کرنش کردند و خود را در خدمت انسان و رشد او قرار دادند
  تکاثر -تفاخر -زینت -لهو -لعب-2
در نتیجه سعی و .او می افزاید» من«کسانی که تصور می کردند که پرداختن صرف به مظاهر مادي ، به ارزش -3

  .تالش انها گم می شود
ر سایه ي تزکیه و تقوا می تواند به حدي از شایستگی برساند که قلب انسان ابزار شناخت حقایق است که د-4

  .دست آورده معارف و حقایق فراوانی را درك کند و قدرت تشخیص حق از باطل را ب
زیرا او می تواند جامعه اي را که هدف توحیدي دارد به هدف و مقصدش برساند و از انحراف ان  -امام-5

  .ز شخصیت رهبر آن نیستجلوگیري کند و هویت جامعه چیزي ج
گداشت انسان ها را رهبران حق اساس تعامل خود با دیگران را حفظ کرامت آنها قرار می دهند و همواره بزر- 6

  .مد نظر دارند
امت اسالمی اجزاي یک واقعیت و یک پیکره هستند و . زیرا امت اسالمی به منزله ي یک نفس هستند- 7

  .از خودتان عیب جویی نکنید - خودتان را نکشید: د لذا می فرمایدابعاض یک پیکر از یکدیگر جدا نیستن
زیرا تالش براي تحقق این ویژگی ها در جامعه ي دینی ،مقدمه ساز پیروزي نهایی حق در جامعه یا همان -8

  .ظهور خواهد بود
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1  

  
1  

  
1  

  
1  

  
1  
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