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  :تدبر در آيات قرآن و حديث ) الف 1
  است؟ كدامراه درست زندگي »  قيمستَم راطهذا ص دوهاعبم فَكُبر ي وبر اهللاَ نَّا «: ةشريف ةآيبا توجه به ) الف

  مقصود از بناي زندگي بر لبه پرتگاه چيست؟ » هارٍ جرُف شَفَا أَم منْ أَسّس بنْيانَه علَى «: با توجه به عبارت قرآني) ب 
به كدام معيار تمدن اسالمي اشاره »  أُولي الْأَمرِ منْكُم يعوا الرَّسولَ ووا اللَّه وأَطيعالَّذينَ آمنُوا أَط هاأييا « :آية شريفة )ج

  دارد؟
دو روش » الَّتي هي أَحسنُالْموعظَةِ الْحسنَةِ وجادلْهم بِِ ومةِ بِالْحكى سبِيلِ ربك دع إِلَاُ«  :قرآني بر اساس عبارت ) د

  صحيح دعوت را بنويسيد ؟ 
كساني كه به سبب نيكوكاري زندگي دراز دارند از كساني كه ... « : كه مي فرمايد عليه السالمحديث شريف امام صادق ) ه

  دربردارنده كدام سنت الهي مي باشد؟» بيشترند به عمر اصلي زندگي مي كنند ، 
  

  
5/0  
5/0  

  

5/0
  

5/0  
  

  

5/0  

2  
  

  : مشخص كنيد) غ / ص ( هاي زير را با  درستي يا نادرستي گزاره) ب
  .          دوره جواني دوره كم شدن انعطاف و تثبيت خوي ها و خصلت هاست) الف

  .      مين مي كندأبختي اخروي و ابدي را تاحكام و قوانين دين اسالم فقط سعادت و نيك ) ب
  .  پايه هاي استقالل يك ملت را تقويت مي كند و مانع تسلط بيگانگان مي شود ،پيشرفت علمي) ج
  .     منحصر نبودن تحصيل علم به طبقه يا قشري خاص بود ،از ويژگي هاي فرهنگ علمي دوره اسالمي) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

3  
  
  
  

:كنيدعبارت هاي زير را با كلمات مناسب تكميل ) ج  
.همراه باشد گناهان را به حسنات تبديل مي كند. .....................و   ......................اگر توبه با ) الف  

.اند الهي وابسته ......................از آن جهت كه به حكم و اراده الهي ايجاد مي شوند به  ، مخلوقات جهان) ب  
.آن حكم و دستور ناميده مي شود .....................داليل خاص خود را دارد كه  ، ، هردستورخداونداحكام دين در) ج  
خويش انقالبي عظيم در جايگاه  .........................و ....................... با  ،در دوره تمدن اسالمي صلي اهللا عليه و آله رسول خدا) د

.خانواده و زن پديد آورد  
  

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

4  
  
  
  
  

  

  :به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد) د
  در چه صورت استغفار بي خاصيت مي شود؟) الف

  .زمينه هاي پيدايش تمدن جديد را بنويسيد) ب
  ؟در چه صورت يك نظام اجتماعي، توحيدي است) ج
گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم نيازمند چه تغيير و تحولي بود؟ )د
  چه بايد بكند؟ ،به آنان دسترسي ندارد براي جبران و ه استضايع كردرا  مردم اگر كسي حقوق مادي يا معنوي) ه

  

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  

5  
  
  

  :گزينه صحيح  را تشخيص دهيد در عبارات زير) ه
  :براي حضوركارآمد در ميان افكار عمومي جهان مهم ترين عامل ) الف

  ترسيم چهره عقالني و منطقي دين اسالم -2استحكام بخشيدن به نظام اسالمي                  -1
  :از شواهد وجود اختيار » اين كه فردا اين كنم يا آن كنم          خود دليل اختيار است اي صنم«بيت ) ب
   تفكر و تصميم -2                                 مسئوليت پذيري            -1

1  
  
  

  

    » ادامه سواالت در صفحه دوم«    
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  :كشف ارتباط) و  6
  )اضافي استيك مورد در سمت چپ (هر يك از موارد سمت راست با كدام يك از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ 

  افزايش معرفت نسبت به خدا) 1              از ميوه هاي درخت اخالص                            ) الف
                  دريافت پاداش وصف ناشدني) 2                                خالص          تاثير روزه در تقويت ا) ب
  واجبات دوري از گناه و تالش براي انجام) 3                                  الهي و نشانه هاي  تفكر در آيات ) ج

  راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او) 4                                                                    
  

5/1  

  :اصطالحات زير را تعريف كنيد) ز  7

  توبه اجتماعي                                                        ) الف
  ) الهيتوفيق ( امداد خاص ) ب  
  

  
5/0  

1  
  احكام) ح  8

  )يك مورد اضافي است(  مستحب –حرام  –واجب كفايي  –جايز  –واجب :  حكم هر يك از موارد زير را بنويسيد
  هر نوع تجارت به نفع رژيم صهيونيستي  -1
  تالش براي پيشرفت علمي ، صنعتي و افزايش توليد داخلي -2
  افراد به ورزشكاراندادن جايزه توسط سازمانها ، نهادها و  -3
فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني،تاريخي و اجتماعي به سبب اعتالي فرهنگ اسالمي و تربيت ديني در  توليد -4

شرايط ويژه 

2  

  

  :به پرسش هاي زير پاسخ كامل دهيد) ط 9
  .را شرح دهيد» جبران حقوق الهي « از مراحل تكميلي توبه ) الف

  چگونه يكي از جاهل ترين جوامع آن روز مشتاق علم گرديد؟ ،با ظهور اسالم) ب
  .نيازمندي جهان به خدا در پيدايش را با دو مقدمه و يك نتيجه استدالل نماييد) ج
از آثار و پيامدهاي منفي تمدن جديددر حوزه عدل و قسط ، افزايش فاصله ميان انسان هاي فقير و غني در جهان ) د

  .را شرح دهيد
در برآوردن حاجات انسان چه زماني موجب شرك و چه  عليهم السالمو اولياء دين صلي اهللا عليه و آله توانايي پيامبر عقيده بر)ه

   زماني عين توحيد است؟ 
  
  

5  

  20  .موفق و مؤيد باشيدد  
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1  
  

  :و حديث تدبر در قرآن كريم) الف 
  31صفحه  3درس                             5/0. راه درست زندگي يا همان صراط مستقيم، عبادت و بندگي است) الف

يعني انسان به جاي اينكه سبك زندگي خود را بر مبناي دين و دستورات الهي قرار دهد كه پشتوانه اي محكم و )ب
است ، هوي و هوس و مكاتب دنيوي را مبنا و معيار زندگي خود قرار دهد كه سرانجامي تاريك به دنبال قابل اعتماد 

  100  -  99صفحه هاي  8درس                  5/0) .يعني انسان  زندگي خود را برپايه دستورات الهي بنا نكرده باشد (  دارد
     114صفحه  9درس                                       5/0)  ونفي طاغوت پذيرش واليت الهي( اطاعت از خدا و رسول و امام ) ج
  139صفحه  10درس  )25/0 مورد، هرذكر دو مورد كافي است(  به روش نيكوتر مجادله بحث و  ،درز نيكوان ،دانش استوار) د
  78صفحه 6درس                   5/0تاثير اعمال انسان در زندگي )ه

5/2  

  :درستي يا نا درستي گزاره ها) ب   2
  99صفحه  8غ                   درس )  ب                            92صفحه  7غ                         درس ) الف

  )نمره 5/0هر كدام (  120صفحه  9ص                  درس ) د                          138صفحه  10درس          ص                 ) ج

2  

  جاي خالي) ج   3
   88صفحه  7درس                                                    ) 25/0(عمل صالح  –) 25/0(ايمان ) الف

  59صفحه   5درس              )                                                                           5/0(قضاي) ب
  102صفحه  8درس                                               )                                       5/0(حكمت  ) ج
  116 صفحه 9درس                           )                                     25/0(رفتار  –)  25/0(گفتار) د

2  

  :پاسخ كوتاه) د   4
   5/0. مى كند تياستغفار را بى خاص ،استغفار در حال انجام گناه كلمه گفتن و ظاهرى ندامت اظهار) الف

                                                                                                90صفحه   7درس  
      25/0تمدن ها  ريسا اتياز تجرب يريبهره گ -2                       25/0 شده فيتحر ميو تعال سايلك -1) ب

   135و  133صفحه هاي   10درس  
به حكومت رسيده باشد و  ياست كه حاكم و زمامدار آن بر اساس قوانين اله يتوحيد ييك نظام اجتماع يوقت) ج
رادرجامعه به اجرا  يو بكوشد قوانين اله 25/0) حاكم تعيين كرده است دارا باشد يراكه خداوند برا يهمان شرايط(

                                                                                                                    نمره 5/0  34صفحه  3درس      25/0.درآورد
ردى ف تحولي بنيادين در شيوه زندگي و 25/0 ها انسان نگرش در تغيير نيازمند اسالم عصر به جاهليت عصر از گذر) د

                                                                                                             113صفحه  9درس    25/0  . و اجتماعى مردم بود
         25/0 . ديو طلب آمرزش نما ريدعاى خ شانيو برا 25/0آنان صدقه دهد ابتيبه ن ديتوبه كننده با) ه

     91صفحه  7درس    
                                                                               

5/2  
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  :تشخيص)ه   5
               56صفحه   5درس                      2) ب                                   142صفحه  10درس                               1) الف 

1  

  :كشف ارتباط) و   6
   46-  47صفحه    4درس     1) ج                          49صفحه    4درس         3) ب                  50صفحه  4درس     2) الف

5/1  

  :اصطالحات) ز   7
و  ديتوح ريبازگشت به مس ازمندني شد، خارج خداوند ازو اطاعت  ديتوح ريدر برخى از ابعاد از مس اگر جامعه) الف

                                                                                                       نمره 5/0 .است »يتوبه اجتماع« ازمندين عنىياصالح، 
                                                             91صفحه   7درس 

 تيرت و رضاو سعادت جهان آخ 5/0 راه حق گذارنددر امداد خاص خداى متعال نسبت به آنان كه با نيت پاك قدم ) ب
                                                                                 نمره 5/0.  نام دارد» توفيق الهى«پروردگار را هدف خود قرار دهند، 

   75صفحه  6درس 

5/1  

  

  :احكام ) ح  8
  )108تا  104صفحه هاي  8درس ( 
  واجب  -2                                  حرام   -1

                )نمره  5/0هركدام   (واجب كفايي  -4                                 جايز   -3

2  

  :پاسخ كامل)  ط  9

حقوق، مربوط  نياز ا يدسته ا. ديكرده است جبران نما عيرا كه با گناه خود ضا يكند حقوق يكننده تالش متوبه )الف

بكوشد كوتاهى هاى خود در  ديتوبه كننده با.حق اطاعت و بندگى اوست ز،يحق خداوند ن نيمهم تر. به خداوند است

و عبادت هاى ترك  ديقضا نما جيروزه هاى از دست داده را به تدر ايخداوند را جبران كند؛ براى مثال، نمازها  شگاهيپ

كه شخص توبه كار تالش خود را  ندينسبت به بندگان خود مهربان است و اگر بب البته خداوند 0 /5شده را به جا آورد

  5/0 .جبران نموده و او را عفو مى كندموارد را خود  هبقي كند، جبران را گناهان همه نتوانسته كرده و

                                                                                                                                             91تا  90صفحه هاي   7درس 

 و تشويق هاى دائمى 5/0اين كتاب به خردورزى و دانش از يك طرف نزول تدريجى آيات قرآن كريم و دعوت مكرر ) ب

رسول خدا از طرف ديگر، سد جاهليت و خرافه گرايى را شكست و يكى از جاهل ترين جوامع آن روز را مشتاق علم 

   118صفحه  9درس         5/0. ساخت

5  
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 يايدراش. ستيمان از خودمان ن يود و هستكه وج ميابي يم يا دهيخود را پد م،ياگر به خود نظر كن: مقدمه اول) ج

ستاره ها و كهكشان ها، همه  ن،ينباتات، جمادات، زم وانات،يح م؛ينيب يگونه م نيآنها را هم م،يكه تأمل كن زين رامونيپ

ما و اين جهان پديده هستيم يعني وجودمان از ( . ستيكه وجودشان از خودشان نبوده و ن ميابي يم ييها دهيرا، پد

  25/0 . )خودمان نيست

هستند كه  يا دآورندهيبه پد ازمنديموجود شدن ن يبرا ست،يها، كه وجودشان از خودشان ن دهيپد: مقدمه دوم 

  25/0. نباشد، بلكه وجودش از خودش باشد دهيخودش پد

 دهيكه خودش پد ميازمندين يا نندهآفري به خود شدنو هست  دآمدنيجهان، در پد يها دهيما و همه پد : جهينت

                       7صفحه  1درس       5/0 .شود يم دهينام» خدا« يموجود برتر و متعال نيا. باشد ينباشد و سرچشمه هست

صاحبان  25/0.قدرت سرمايه داران و نفع طلبى فزاينده آنان بود پايه بر جديد اسىينظام هاى س رىيشكل گ )د

و يا با قدرت نظامى خود تاراج 25/0 ،اندك خريدند اربسي بهايى به را جهان نقاطاكثر  عىيسرمايه و صنعت، منابع طب

 ب،يبدين ترت. 25/0ها فروختند نيبه مردم همان سرزم نيسنگ اريهايى بس متيخود را با ق كاالهاىو  25/0كردند 

     141صفحه  10درس .   رفت بخش اعظم آن در فقر و تنگدستى فرو يبخش كوچكى از جهان روز به روز غنى تر شد ول

مانند شفا (در برآوردن حاجات انسان عليهم السالم دين  يو اولياصلي اهللا عليه و آله  پيامبر اكرم يعقيده به تواناي) ه

را صرفا از  ياما اگر اين تواناي 5/0.را از خود آنها و مستقل از خدا بدانيم يموجب شرك است كه اين تواناي يوقت) دادن

عين توحيد است و از اين جهت مانند اثر  نيمخدا و انجام آن را با درخواست اولياء از خداوند و به اذن خدا بدا

                                                                 24صفحه   2درس   5/0.  د به آن بخشيده استداروست كه خداون  يشفابخش

  .در پاسخ به سواالت درصورت رساندن مفهوم نمره كامل لحاظ گردد: قابل توجه مصححان گرامي  
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