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1    
  : و حديث تدبر در قرآن كريم) الف 

   97صفحه  8درس      5/0 بدرستيكه او بسيار بخشنده و مهربان است  5/0بخشد همانا خداوند تمام گناهان را مي) الف
  109-110صفحه  9درس                                                                                  25/0خشنودي خدا  25/0تقواي الهي )ب
125صفحه  10درس                                                                                       5/0براساس عدالت  جامعه  پاييبر) ج  
126-127صفحه  10درس                                                                                        25/0جبهه باطل  25/0جبهه حق )د   
  75-76صفحه 6درس                                                                                          5/0تاثير اعمال انسان در زندگي )ه

3  

  :درستي گزاره هادرستي يا نا ) ب    2
  109صفحه  9درس   غ                 )  ب                           85صفحه  7غ                         درس ) الف
  )نمره 5/0هر كدام (  111صفحه  9درس ص                  ) د                  127-128صفحه  10درس          ص                 ) ج

2  

  جاي خالي)  ج  3
  89صفحه  7درس                                      )                    25/0( كبيره –) 25/0(صغيره ) الف
56صفحه   5درس                                       25/0پذيري مسئوليت  25/0تفكر و تصميم ) ب  
  33صفحه  3درس                                                         25/0آرامش روحي  25/0پايدار ) ج
  127 صفحه 10درس                          )                                     25/0( تفكر –)  25/0(تعقل ) د

2  

  :پاسخ كوتاه) د   4
                                                                              102صفحه  8درس                     5/0 امر به معروف و نهي از منكر) الف
   7صفحه  1درس              5/0ذاتا موجود باشد خودش در صورتي كه ) ب
  34صفحه  3درس      5/0. به معناي قرارگرفتن همه اركان يك جامعه در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست) ج
صفحه 10درس    25/0 . ردى و اجتماعى مردم بودف تحولي بنيادين در شيوه زندگي و 25/0 ها انسان نگرش در تغيير) د

124  
 7درس  25/0. كند وانجام گناه امري عادي جلوه مي 25/0رود زيرابا اظهار گناه، زشتي آن درنظراو و ديگران ازبين مي) ه

    89صفحه 
                                                                                                                     2درس  19صفحه      5/0توحيد در واليت ) و

3  

  :كشف ارتباط)  ه  5
)     5/0هر كدام (  46صفحه    4درس       1) ج          48صفحه    4درس       4) ب        47-48صفحه  4درس     3) الف

5/1  

  :اصطالحات)  و  6
كند و آن را شست و شو  توبه گناهان را از قلب خارج مي5/0. پاك شدن از آلودگي استگناه، آلودگي است و توبه، ) الف

   96صفحه   8درس  5/0.مي دهد
  5/0.معتقد باشد كه اين جهان را چند خالق آفريده اند، گرفتار شرك خالقيت شده است ياگر كس) ب

  21صفحه  2درس  

5/1  
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  )115-117صفحه هاي  9درس ( :احكام ) ز  
  حرام  )ب                                 واجب  ) الف
                )نمره  5/0هركدام   (واجب كفايي  )د          و حالل                  جايز   )ج

2  

  :پاسخ كامل) ي   8
زن در جامعه حضور . با گرويدن مردم به اسالم، زن منزلت انساني خود را كسب كرد و استقالل مالي به دست آورد)الف

با عفاف و پاك دامني توأم شد، رابطه زناشويي در چارچوب خانواده و به شكل ازدواج قرارگرفت و استفاده ابزاري از زن 
لغو شد تا خانواده كانون رشد فضايل اخالقي، دوستي و مودت گردد و محيط جامعه از فساد و بي بندوباري محفوظ 

  126صفحه   10درس   25/0هر مورد .بماندو حريم عفاف و عزت زن حفظ شود
در امتحان بشري ما غالباً از حقيقت درون افراد بي خبر هستيم و مي كوشيم تا از طريق امتحان كردن آنها به ) ب

ولي امتحان خداوند عليم براي آگاه شدن از درون افراد نيست، بلكه براي رشد دا دن  و به 5/0آگاهي الزم برسيم، 
                                                                             5/0. دها و نشان دادن تمايالت دروني افراد استظهور رساندن استعدا

  69- 70صفحه  6درس 
به عبارت ديگر، خداوند اراده كرده است كه . از اراده الهي و خواست خداستوجود اختيار و اراده در انسان ناشي ) ج

در فعل اختياري، تا زماني كه ما اراده كاري را نكرده ايم، آن كار انجام . انسان موجودي مختار و داراي اراده باشد
اراده خداوند است، يعني اراده درعين حال، وجودما، اراده ما و عملي كه ازما سرمي زند همگي وابسته به  5/0گيرد نمي

  61صفحه هاي  5درس 5/0. انسان درطول اراده خداست و باآن منافات ندارد
هي كه از آن پشيمان شده است نرود، زيرا انجام آن مساوي با شكستن اكندديگر به سراغ گن توبه كننده تالش مي)د

، اگر توبه كننده حقيقتا توبه كرده باشد، گرچه ممكن به عبارت ديگر.( توبه است كه در آن صورت باز هم بايد توبه كند
ها و  اسن به آن گناه عالقه اي هم داشته باشد سعي خواهد كرد در عمل از آن دوري نمايد، يعني از افراد، مكان

مفهوم كلي سوال را رساند نمره ) (   .كندمي هايي كه مي توانند زمينه ساز شكل گيري گناه باشند، دوري  موقعيت
                                            100صفحه  8درس . ) حاظ گرددل
شود، عالوه بر آثار مستقيم گناه، توفيقي نيز از او سلب و دري از خير به روي او بسته  وقتي انسان مرتكب گناه مي) ه

س از انجام گناه، قلبا شود، مگر اينكه شخص پ همين محروميت چه بسا سرچشمه محروميت هاي بعدي مي 5/0.شود مي
                                                                               90صفحه  7درس . /5  . گرددپشيمان شود و با توبه به درگاه الهي باز

5  
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