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  :و حدیثقرآن آیات  )الف
                           10ص  1درس                     )      5/0 ( .و خداوند بی نیاز و ستوده است )5/0( ما به خدا نیازمند هستید اي مردم ش) الف

  67- 68ص  6 درس                                                                                                                            ) 5/0( هدایت )ب
                       128ص 10درس                                                                                             ) 5/0(   )دانش و آموختن ( علم آموزي  )ج
  19 ص 2درس                                                                                                                                              )5/0( الف )د
                                    48 ص 4درس                                                                                                                                                5/0(ب  )ه

                                                                                                                                                  

  
3 

  )غلط/ صحیح( :درستی یا نادرستی گزاره ها)ب                                                            2
                                                    110ص  9درس ) 5/0(ص ) ب                                                                                                89ص 7درس )5/0( غ) الف

                      124ص  10درس )  5/0( ص  )د                                                                                                85 ص7درس )5/0( غ )ج

2  
 

  
3  

  :کردنی کاملجمالت )ج
                                                     97ص 8درس )5/0(توفیق  )ب                                                                                  87ص 7درس )5/0(ایمانشان) الف

                          125ص  10درس  )5/0(خانواده) د                                                               96ص  8درس)  5/0(تخلیه یا پیرایش  )ج
 

2 

  

  :پاسخ کوتاه)د  4
و بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا در ) 25/0(وانین الهی به حکومت رسیده باشد اساس ق آن بر حاکم )الف

  34ص  3درس                                                                                                                                        )25/0. (دبیاور
                                                          56ص  5درس     ) 25/0دو مورد هر کدام ( مسئولیت پذیري -3احساس رضایت یا پشیمانی  -2تفکر و تصمیم  -ا )ب
  70ص  6درس                                                                         ) 5/0(   .مایدزآد با هر امر خیر یا شري ما را میخداون) ج
  126ص10درس                                                                                              ) 25/0( جبهه باطل  )  25/0( جبهه حق ) د
ر اثر بی حرمتی فرزندي شکسته اگر با دروغ ، غیبت، و تهمت  آبروي انسانی ریخته شود ، اگر قلب پدر و  مادري  ب) ه

، اگر باتوزیع کتاب یا راه انداختن یک شبکه اجتماعی گمراه کننده در فضاي مجازي  فساد و تباهی در جامعه شده
      ) 25/0دو مورد هر کدام ... (بدبینی دیگران به دین شده و  گسترش یافته، اگر رفتار ناپسند برخی افراد سبب

                                                                                                                 101ص  8 درس  
                                  23ص  2درس                                                     )    5/0( زمانی که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم )و
                                                                                         115ص  9درس )                                                             5/0( . اي و ارتباط بیگانگان بر کشور شویمرسانهمانع سلطۀ ) ز

5/3  
 
 
 

  :ارتباطکشف ) ه 5
  73 ص 6درس )5/0( 1) ج                           73- 74ص  6درس )5/0( 3 )ب                          74ص6درس  )5/0( 2) الف
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  :اصطال حات) و 
  )25/0( .و همانگونه که او دستور داده است، انجام دهد)  25/0(شخص عملش را فقط براي رضاي خداوند ) الف
    44ص 4درس                                                                                                                                                                   

و حتمیت بخشیدن است  قضا  به معناي به انجام رساندن، پایان دادن، حکم کردن  )25/0(قدر به معناي اندازه است  )ب
                                                                                                                             58ص 5درس                                                                                                                           ) 25/0یکی از این موارد  (

1  

  
7  

  

  :احکام   )ز
   115ص  9درس) 5/0( حرام )ب                                                                       117ص 9درس  )5/0( واجب) الف

   115- 116ص  9درس  )5/0(  مستحب) د                                                                116ص 9 درس) 5/0( واجب کفایی) ج

2  

  

8  
  
  

  
  
  
  

  تشریحی) ي 
حضور زن در )25/0.(رد و استقالل مالی به دست آوردگرویدن مردم به اسالم، زن منزلت انسانی خود را کسب ک با )الف 
استفادة  زناشویی در چارچوب خانواده و به شکل ازدواج قرار گرفت و ۀرابط) 25/0(ه با عفاف و پاکدامنی توأم شد، جامع

-بی فساد واز ضایل اخالقی، دوستی و مودت گردد و محیط جامعه تا خانواده کانون رشد ف) 25/0(ابزاري از زن لغو شد 

  126ص  10 درس                                                           ) 25/0(. و حریم عفاف و عزّت حفظ شودري محفوظ بماند و بابند
  

  ها و شدن انعطاف و تثبیت خويدورة کم ل و دگرگونی و دورة پیريپذیري، تحورة انعطافدورة جوانی دو) ب
ن آنها در پیري بسیار هایی در انسان پدید آمد و ماندگار شد خارج کرداگر در دورة جوانی خصلت) 5/0( .هاستخصلت

                                                         103ص 8درس                                                           )                                              5/0(.فرسا خواهد بودسخت و طاقت
             
براي جامعه ندارد به کار      ايقمار عالوه بر اینکه کار بیهوده است، پول و ثروت مردم را درمسیري که هیچ فایده) ج 
  112ص 9درس           )5/0. (آوردو دشمنی به وجود می ازنده کینهاز طرف دیگر، این عمل میان برنده و ب)  5/0.( گیردمی

                    
اگر گناهکار ، در همین مرحله توبه کند، خود . کندگذرد و شخص را از درون ناراحت میگناه بر وجدان انسان اثر می) د 

دان خود، پیوسته دست به کردن وجبراي راحت ، اما اگر گناه را تکرار کند ) 5/0( .را از اندوه درونی نجات داده است
  90ص  7درس                         )     5/0( .زند تا باالخره بر وجدان خود چیره شود و گناه را به آسانی انجام دهدتوجیه می

  
  )25/0هر کدام (گناه اصرار بر  - 4ن بر گناه    شادمانی کرد  – 3 افتخار کردن به گناه   -2   کوچک شمردن گناه  -1 )ه

  88-89ص  7درس                                                                                                                                                          
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  :  قابل توجه همکاران مصحح   
  )خدا قوت . (، مفهوم مورد نظر را رسانده باشند نمره کامل منظور گرددچنانچه دانش آموزان  در پاسخ سؤاالت
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