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  :آیات و حدیث ) الف
  70ص   6درس                                                                                                                                         )5/0 (    )امداد(عام الهی امداد) 1
  111 ص 9درس                                                                                                          ) 5/0 ()  ایی جامعه عدالت محوربرپ(برقراري عدالت  )2
   132ص 10درس                                                                                                                                          ) 5/1(جدل  - موعظه - حکمت ) 3
  103ص 8درس                                          )                                                                                          5/0) (فقه (شنایی با احکام تجارتآ) 4

3  
  

  )نمره  5/0د هر مور:    (  درستی و نادرستی گزاره ها) ب
  47ص  4درس                                                        ص )6                                        34ص  3درس         غ   )5
  114ص  9درس                                                      ص )8                                                                          56ص  5درس         غ )7

2  

  )نمره 5/0هر مورد :     (  جاي خالی) ج
  87ص  7درس                                         حقوق معنوي  ) 10                                    21ص  2درس          شرك در خالقیت )9
  110ص  9درس                                )        مساوات  (برابري  )12                                    95ص  8درس             )الهی(دینی )11

2  

  )نمره  5/0هر مورد :  (  پاسخ کوتاه)د
  24ص  2درس                                             .                                                  از خدا بدانیم مستقل و  از خود آنهااین توانایی را  )13
  32ص 3درس                               اطاعت از فرمان هاي خدا                                                                                                       ) 14
  47ص  4درس                                                                                                                                          مومنان با اخالص  ) 15
  84ص  7درس                                                                                                                  نا امید کردن از رحمت الهی   ) 16
 این عمل میان  - ج .ه کار می گیردبپول و ثروت مردم را در مسیري که هیچ فایده اي براي جامعه ندارد -ب ، بیهودگی -الف )17

  98ص  8درس                )                         25/0ذکر دو مورد کافی است، هر مورد ( .برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد
  109ص   9 درس)                    25/0(مردم فردي و اجتماعی  شیوة زندگیو تحولی بنیادین در  )25/0(انسان ها نگرشتغییر در  )18

3  

  )نمره  5/0هر مورد :   (  انتخاب گزینه مناسب ) هـ 
                              45ص  4درس                                                                                                                                                                  ب )19
  54ص  5درس                                                                                                                                                                      الف )20

1  

  )نمره  5/0هر مورد :   (  کشف ارتباط ) و
     131 و 130 ص 10درس                                                          2 -ج                                       1 -ب                                    4 -الف )21

5/1  

  )نمره  5/0هر مورد : (  احکام )ز
   102و 101ص 8درس                         حرام - د                     مستحب  -ج                         جایز  -ب                      واجب -الف )22

   

2  
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 ٢

  : پاسخ تشریحی )ح
ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را )23

خداوند حقیقتی نامحدود دارد ؛ در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را .دریابیم 
     12ص  1درس                )                         نامحدود بودن ذات خداوند محدود بودن ذهن انسان و(.شناسایی نماید

                                                                    
در امتحان بشري ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها ) 24

بلکه براي رشد دادن و به  ،ی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداوند علیم براي آگاه شدن از درون افراد نیستبه آگاه
  68ص  6درس                                .                  ظهور رساندن استعدادها ونشان دادن تمایالت درونی افراد است

  
نیازمند بازگشت به مسیر  ،ید و اطاعت از خداوند خارج شوداگر جامعه در برخی از ابعاد از مسیر توح) 25

انحراف هاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی اصالح شوند تا . یعنی توبه اجتماعی است،توحید و اصالح 
ظلم کردن و ظلم  ،اکدامنیپبی توجهی به عفاف و  ،رشوه گرفتن ،ربا خواري . گسترش نیابند و ماندگار نشوند 

مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این . و اطاعت از غیر خدا از جملۀ این بیماري ها و انحراف هاست پذیري
  88ص  7درس                                 .                     ها انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر استبیماري

  
ها و  شدن انعطاف و تثبیت خوي  ول و دگرگونی و دورة پیري دورة کمپذیري، تح دورة جوانی دورة انعطاف)26

هایی در انسان پدید آمد و ماندگار شد خارج کردن آنها در پیري  اگر در دورة جوانی خصلت. هاست خصلت
هاي نهالی هستند که  آیند، شبیه ریشه صفات ناپسندي که در ما پدید می. فرسا خواهد بود بسیار سخت و طاقت

گردد تا جایی که  تر می شود و قوي گذرد، نفوذ آن بیشتر می ابتدا نفوذ کمی در خاك دارد اما هر قدر زمان می در
  88ص  7درس . تر از زمان پیري است از این رو، توبه در جوانی بسیار آسان. شود کندن آن درخت بسیار سخت می

    
در اختیار همسر یا پدر قرار نمی  ان تعلق داشت ودسترنج آنها به خودش ،زنان حق مالکیت و کار داشتند) 27

    . تحصیل براي زنان آزاد بود و اندیشمندان بزرگی در جهان اسالم پیدا شدندکه قبالً سابقه نداشت ،گرفت 
                              114ص  9درس                                                                                                                                                      
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  20  )؛ نوشتن عین عبارات کتاب الزامی نیست، با توجه به مفهوم کلی، نمره لحاظ شود  مصححان گرامی ضمن عرض خدا قوت(  





