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1    

  : و حديث تدبر در قرآن كريم) الف 
   25/0.است) راست ( اين راه مستقيم  25/0پس اورا بپرستيد5/0پروردگار من و پروردگار شماست همانا خدا) الف

  32صفحه   3    درس                                                                                                                                            
  109-110صفحه  9درس سهل انگاري درعمل به دستورات خدا                                                                           )ب
   124صفحه  10درس                                                             5/0) تشكيل حكومت الهي( پذيرش واليت الهي) ج
124صفحه  10درس                                                                                              25/0و  معاد   25/0توحيد  )د   
75-76صفحه 6درس                                                                        5/0 )تاثير اعمال انسان در زندگي(الف يا  )ه  

3  

  :درستي يا نا درستي گزاره ها) ب   2
  109صفحه  9غ               درس )  ب88صفحه  7غ                      درس ) الف

  
  )نمره 5/0هر كدام ( 127صفحه  10ص                  درس ) د115صفحه 9ص                 درس ) ج

2  

  جاي خالي) ج   3
  127- 128صفحه  10درس  25/0وآموختن  ) 25/0(دانش ) الف
  87صفحه 7درس25/0خداوند   25/0 ايمان)ب
  64صفحه   5درس5/0قضاي الهي ) ج
  126صفحه 10درس )                                     25/0( باطل )  25/0(حق) د

2  

  :پاسخ كوتاه) د   4
  3درس - 5/0. زندگي خود از فرمان هاي خدااطاعت كند، گام در مسير توحيد عملي گذاشته است هركسي در ) الف

  32صفحه 
دوري از گناه و  -3راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او   -2افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند   -1) ب

                                                         )           46 - 47صفحه  4درس  25/0دو مورد هر كدام ( تالش براي انجام واجبات  
  7صفحه   1درس    5/0. نياز مند به پديد آورنده اي  هستندكه خودش پديده نباشد بلكه وجودش از خودش باشد) ج
  70 فحه ص 6 درس                  سنت ابتالء) د
 ام دو مورد هر كد( اصرار بر گناه  -4شادماني كردن بر گناه  -3افتخار كردن به گناه  -2كوچك شمردن گناه   -1) ه

  87-   89صفحه  7درس )    25/0
    5/0 .درخواست اوليا از خداوند و به اذن خدا بدانيم عين توحيد است اگر اين توانايي را صرفا از خدا و انجام آن را با) و

  23صفحه  2درس 

3  

  :كشف ارتباط)  ه  5
  ) 5/0هر كدام (21صفحه   2درس 1) ج                      21صفحه    2درس 4) ب                 21صفحه 2درس    3) الف

5/1  

  :اصطالحات)  و  6
نيازمند بازگشت به مسير توحيد و اصالح،    5/0جامعه در برخي ابعاد از مسير توحيد و اطاعت خارج شد،  اگر ) الف

5/1  
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  101صفحه   8درس                                                                               5/0 .است» توبه اجتماعي «يعني نيازمند 
به عبارت ديگر ، فرد گنهكار دائماً به ( 5/0.تسويف به معناي امروز و فردا كردن و كار امروز را به فردا انداختن است) ب

و اين گفته را آن قدر تكرار مي كند ، تا اينكه ديگر ميل به توبه دراو خاموش » به زودي توبه مي كنم « خود مي گويد
  99فحه ص 8درس .)مي شود

  
7  

   :احكام ) ز
  واجب  -ب                                                                        حرام - الف
  )115- 118صفحه هاي  9درس (              )نمره  5/0هركدام (مستحب -د                                      و جايز حالل   - ج

2  

  :كاملپاسخ ) ي   8
دورة جواني دورة انعطاف پذيري، تحو ل و دگرگوني و دورة پيري دورة كم شدن انعطاف و تثبيت خوي ها و ) الف 

اگر در دورة جواني خصلت هايي در انسان پديد آمد و ماندگار شد خارج كردن آنها در پيري ) 5/0.(خصلت هاست
  103صفحه  8درس                                                            )             5/0. (بسيار سخت و طاقت فرسا خواهد بود

هركدام از ما همواره تصميم هايي مي گيريم و براي اين تصميم ها ابتدا انديشه مي كنيم و جوانب آن را مي سنجيم ) ب
راه و چندين كار، كدام يك را  گاهي نيز دچار ترديد مي شويم كه از ميان چندين)5/0. (و سپس دست به عمل مي زنيم

  56صفحه  5درس )             5/0.(دست آخر،پس از بررسي هاي الزم، يكي را برگزيده وعمل مي كنيم.انتخاب كنيم
دسته اي از اين حقوق، مربوط به . توبه كننده تالش مي كند حقوقي را كه با گناه خود ضايع كرده است جبران نمايد) ج

توبه كننده بايد بكوشد كوتاهي هاي خود را . هم ترين حق خداوند نيز، حق اطاعت و بندگي اوستم) 5/0.(خداوند است
  101صفحه  8درس                             )                                                        5/0. (در پيشگاه خداوند جبران كند

تا آنجا كه نصيحت هيچ نصيحت )  25/0( قساوت قلب حالتي است كه قلب انسان نسبت به حق تسليم نيست،  )د
اين حالت با تكرار گناه پيدا مي شود، يعني قلب با تكرار گناه، به تدريج چنان سخت )  25/0. ( كننده در او اثر نمي كند

  90 صفحه   7درس                                    )     5/0. ( مي شود كه ديگر انجام هيچ گناهي او را ناراحت نمي كند
تشويق هاي دائمي ) 5/0( نزول تدريجي آيات قرآن كريم و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزي و دانش از يك طرف ) ه

سد جاهليت و خرافه گرايي را شكست و يكي از جاهل ترين جوامع آن )  5/0( رسول خدا به علم آموزي از طرف ديگر
                 128صفحه   10درس                                                                                              .  روز را  مشتاق علم ساخت

5  
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