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 :تدبر در آيات قرآن و حديث ) الف 1
: با توجه به آيات زير مراتب توحيد را در هر يك مشخص نماييد )الف

1 ( »ءقُ كُلِّ شَيخَال اللَّه  «
» َلَا يشْرِك في حكْمه أَحدا ما لَهم منْ دونه منْ وليٍّ و« ) 2
 ؟» همه چيز تفكر كنيد ولي در ذات خداوند تفكر نكنيددر « : مي فرمايد  صلي اهللا عليه و آلهرسول خدا چرا ) ب 

     نتيجة تكرار توبه،  اگر واقعي باشد ، چيست؟» يحب المتَطَهرينَ  انَّ اهللاَ يحب التَّوابينَ و«  آية شريفة با توجه به )ج
به » فَلَهم اَجرُهم عند ربهِم و ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنونَ  حاًمن آمنَ بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صال« شريفة  آية )د

    ؟كدام دو اصل اساسي اعتقادي كه دو معيار تمدن اسالمي نيز به حساب مي آيند ، اشاره دارد

1 

5/0 
5/0 
5/0 

: مشخص كنيد) غ / ص ( هاي زير را با  درستي يا نادرستي گزاره) ب  2
           .استبرقرار  يارتباط و هماهنگ) احكام(دين  يدر آخرت و بايدها و نبايدها ياله هاي نعمت ميان )الف

  .، نعمت ها و ثروت هاي زمين در انحصار گروهي محدود، بود صلي اهللا عليه و آله درجامعه  عدالت محور پيامبر) ب
 . خواهد بود شتريما ب يرپذيريباشد، قدرت تأث شتريبمسلمانان از تمدن جديد اروپا ما  ياريو هوش يهر قدر آگاه) ج
 خداوند يسپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان ها) بت درون(نفس  يدل به هوا ياگر كس )د

           .شده است يترجيح دهد گرفتار شرك عمل

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

 :كنيدعبارت هاي زير را با كلمات مناسب تكميل ) ج 3
. است........................... و ........................ عملي داراي دو بعد توحيد ) الف

. است.......................... و ............................ مصرف زدگي ،  علم؛ در حوزه ديتمدن جد و پيامدهاي منفيآثار از ) ب
ام نظ......................... و .............................  ،افكار عمومى جهان انيدر م مهم ترين عامل براي حضور كارآمد) ج

.          استحكومتى يك كشور
و تعقل دعوت خود را در جامعه اي جاهلي آغاز كرد كه نشانه هايي بسيار اندك از  صلي اهللا عليه و آلهرسول خدا ) د

. داشت......................... و ........ .................

5/0 
5/0 
5/0 

5/0 

 :به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد) د 4
؟          دو مورد از آسيب هاي قمار را بنويسيد) الف

          ؟توبه در مورد بندگان خدا به چه معناست )ب
           ؟ستيچ ازين يب يبه خدا يازمنديه درك نرثم )ج
          .ديبنويسرا  عدل و قسط در حوزه ديآثار مثبت تمدن جد)د
 .در حوزه خانواده وارد كرده است را بنويسيداز آسيب هايي كه تمدن جديد با نگاه مادي به انسان  ددو مور )ه

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
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5 
 :در عبارات زيرگزينه صحيح  را تشخيص دهيد) ه

  :اختيار  وجود  از شواهد» اگر به كسي زيان رسانده ايم ، آن را جبران مي كنيم« عبارت ) الف
تفكر و تصميم           - 2مسئوليت پذيري                                                                   -1

 :درخت اخالص  يها وهياز م »كنند تكن تا همه جانرها تن          كن تاكه سلطانت كنند  يبندگ« بيت) ب
يناشدنوصف  يپاداش ها افتيدر -2                        طانيش يدر برابر وسوسه ها يرينفوذ ناپذ  -1

1 

  :كشف ارتباط) و 6
) مورد اضافي استدر سمت چپ يك (هر يك از موارد سمت راست با كدام يك از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ 

  ابتالء  - 1                                             و مجاهد شگرخداوند از انسان تال تيحما) الف
 )ياله قيتوف(امداد خاص   - 2                                انسان ها تيو شخص تيساخته و شناخته شدن هو) ب
  استدراج   - 3    سنت حاكم بر زندگي معاندان و غرق شدگان در گناه                          ) ج

 )امهال( ء امال  - 4          

5/1 

:اصطالحات زير را تعريف كنيد) ز 7
 5/1 يحسن فاعل) ب  )تخليه(پيرايش )الف

  احكام) ح 8
) يك مورد اضافي است( مستحب –حرام  –واجب كفايي  –جايز  –واجب :  حكم هر يك از موارد زير را بنويسيد

  رحم جهت تقويت صله  يشركت در مجالس شاد) الف
   يانرژ و پوشاك ،ييموادغذا ن،يمصرف آب، بنزدر اسراف) ب
 يو داخل يبوم يارتباط يپايگاه ها يبرا يدولت اسالمتوسط الزم فراهم كردن زيرساخت هاي ) ج
   توزيع انواع آثار هنرى به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى) د

2 

 :به پرسش هاي زير پاسخ كامل دهيد) ط  9
      .    يدو خانواده در تمدن اسالمي را بنويس زنموقعيت )الف

           .دـان با اراده خداوند را شرح دهيـه اختيار انسـرابط) ب
. .        را توضيح دهيد »جبران حقوق الهي« از مراحل تكميلي توبه  )ج
  .را توضيح دهيد» گناه كن و بعد توبه كن« از حيله هاي شيطان براي دور كردن انسان از توبه ، وعده  )د
. را شرح دهيد »جهان نظامي شده و محصور در تسليحات« سطنفي تمدن جديد در حوزه عدل و قاز آثار م) ه

5 

 20 .موفق و مؤيد باشيد
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 نمره راهنماي تصحيح رديف

 :تدبر در آيات قرآن و حديث ) الف 1
 21 فحه ص 2درس   )5/0( توحيد در واليت) 2  20فحه ص 2درس  ) 5/0(در خالقيت توحيد ) 1  )الف

 13 فحهص 1درس                                                                       )5/0( . ميابيرا در او يستيذات و چ ميتوان ينم چون )ب
د ، نه تنها به معني دور شدن از خداوند نيست، بلكه موجب محبوب شدن انسان نز تكرار توبه اگر واقعي باشد) ج

  88 فحهص 7درس                                                                                            )5/0. (خداوند و جلب رحمت او مي شود
 113 فحهص 9درس                                                                                                       )25/0(معاد  ) /  25/0( توحيد  )د

5/2 

: مشخص كنيد) غ / ص ( هاي زير را با  درستي يا نادرستي گزاره) ب 2
 114صفحه  9درس              )5/0( غ) ب  100صفحه  8درس  ) 5/0( ص) الف

 33 فحهص 3درس   )5/0( ص)د  133 فحهص 10درس   )5/0(غ  ) ج

2 

 :كنيدعبارت هاي زير را با كلمات مناسب تكميل ) ج 3
 32 فحهص 3درس   )25/0(اجتماعي  /  )25/0(فردي) الف

 137 فحهص 10درس   )25/0(علم زدگي/  )25/0(نابودي طبيعت )ب
 142 فحهص 10درس   )25/0(راقتدا  /)25/0(استحكام  ) ج
 118 فحهص 9درس         )25/0(دانايي/  )25/0( تفكر ) د 

2 

 :به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد) د 4
مردم را در مسيري كه هيچ فايده اي براي جامعه ندارد به كار مي پول و ثروت   -. يك كار بيهوده استقمار   -)الف

101 فحهص 8درس    )25/0(هر مورد.ذكر دو مورد كافي است.ميان برنده و بازنده كينه و دشمني به وجود مي آورد – .گيرد
  86 فحهص7 درس  )5/0(. خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست يبازگشت از گناه به سو يه معنابتوبه ) ب
  11 فحهص 1درس                                       )5/0(  يبندگو  تيعبود شيافزا )ج
 140 فحهص 10درس   )25/0(  حكومت ليـ مشاركت مردم در تشك2  )25/0(   ـ توجه به قانون1)د
 يجنس يبند و بار يـ ب2                          نهاد خانواده يروپاشف -1)ه
 143 فحهص 10درس      )25/0هر مورد . ذكر دو مورد كافي است(از زنان ابزاري استفاده -3

5/2 

5 
 :در عبارات زيرگزينه صحيح  را تشخيص دهيد) ه

  56 فحهص 5درس           ) 5/0 ( مسئوليت پذيري -1) الف
 50 فحهص 4درس    )  5/0( يناشدنوصف  يپاداش ها افتيدر -2) ب

1 

  :كشف ارتباط) و 6
    .)مورد اضافي استدر سمت چپ يك (هر يك از موارد سمت راست با كدام يك از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ 

 72 صفحه  6درس )   5/0(    ابتالء -1) ب              75 صفحه 6درس       ) 5/0( )ياله قيتوف(امداد خاص  -2)الف
 76 صفحه 6درس )   5/0(  )امهال( ء امال -4) ج

5/1 
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 نمره راهنماي تصحيح رديف
 :اصطالحات زير را تعريف كنيد) ز 7

به . توبه گناهان را از قلب خارج مى كند و آن را شست وشو مى دهد. گناه، آلودگى است و توبه، پاك شدن از آلودگى هاست )الف
 87 فحه ص 7درس                                                                              )1(. نديمى گو »هيتخل« اي»شيرايپ«عمل را  نيجهت ا نيهم
  46صفحه   4درس  )                5/0( . باشد يمعرفت درست و نيت اله يدارا كار دهنده انجام كه معناستبدين  يحسن فاعل) ب

5/1 

  احكام) ح 8
) يك مورد اضافي است( مستحب –حرام  –واجب كفايي  –جايز  –واجب : حكم هر يك از موارد زير را بنويسيد 

 107صفحه  8درس   ) 5/0(  حرام) ب  105 صفحه 8درس   ) 5/0( مستحب ) الف
 104صفحه   8درس   ) 5/0(  واجب كفايي) د  104صفحه   8درس   ) 5/0(  واجب) ج 

2 

 :دهيد به پرسش هاي زير پاسخ كامل) ط   9
جهت  به همين، گرفت ينم ج آنها به خودشان تعلق داشت و دراختيار همسر يا پدر قراردسترنزنان حق مالكيت وكار داشتند،)الف

ثروت  است كه يرما مربوط به زنان خيكشور يقديم يموقوفه هااز يبسيار. عام المنفعه كنندتوانستند ثروت خود را وقف امور يم
از زنان در جهان اسالم پيدا شدند كه قبال سابقه  يزنان آزاد بود و دانشمندان بزرگ يتحصيل برا.كرده اندخود را وقف امور خيريه 

اخير، در  يتا همين دوره ها يحتكرد و با اينكه در آن عصر و يدرجه دوم بودن زن را به شدت نف يتلق قرآن كريم، اصوال. تنداش
  118و  117صفحه هاي  9درس   )نمره  1( .با اين نگاه مبارزه كرد يكردند، آيات قرآن يم يلقاروپا زن را براساس تورات، موجود درجه دوم ت

خداوند اراده كرده است كه انسان  گر،يبه عبارت د.الهى و خواست خداسته از اراد يو اراده در انسان ناش ارياخت وجود) ب
آن فعل انجام نمى  م،اي نكرده ارادهفعلي  دادن به انجامتا زمانى كه ما  ارى،يدر فعل اخت. موجودى مختار و داراى اراده باشد

 در انسان اراده عنىي. خداونداست اراده به وابستههمگي  زندمي  سر ما از حال، وجود ما، اراده ما و عملى كه نيدر ع) 5/0( رد،يگ
  63 فحهص 5درس                                                                                               ) 5/0( . ندارد منافاتو با آن  تاراده خداس طول

دسته اي از اين حقوق مربوط به خداوند . كه با گناه خود ضايع كرده است جبران نمايد توبه كننده تالش مي كند حقوقي را )ج
خداوند  شگاهيبكوشد كوتاهى هاى خود در پ ديتوبه كننده با) 5/0( . حق اطاعت و بندگى اوست ،حق خداوند  نيمهم تر. است 

البته . و عبادت هاى ترك شده را به جا آورد ديقضا نما جيروزه هاى از دست داده را به تدر ايمثال، نمازها  براى را جبران كند؛
 جبران را نتوانسته همه گناهانكه شخص توبه كار تالش خود را كرده و   نديخداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر بب

   91صفحه  7درس                                       )                            5/0( . موارد را خود جبران نموده و او را عفو مى كند هيبق ،كند
 يكه او آلوده شد، از رحمت اله يكشاند و وقت يگناه م يبه سو» !گناه كن و بعد توبه كن«وعده كه  نيابتدا انسان را با ا شيطان )د
كه كار  ديگو يحالت، انسان با خود م ناي در ».وجبچه صد  ، وجب كيآب كه از سر گذشت چه « ديگو يسازد و م يم وسشيمأ

هرقدر هم  ،يكه آدم يدرحال ) 5/0( . ستين رفتهيتوبه ام پذ گرياست كه د اهيس راز كارگذشته و پرونده  عملم نزد خداوند آن قد
   89صفحه  7درس                          ) 5/0( . رديپذ يشود، خداوند توبه اش را م مانينادم و پشو كه بد باشد، اگر واقعا  توبه كند 

بشر و امكانات  تجمعي تمام بار، چندين تواندمي  كه هستندي سالحهاي افتادن به كار مخاطره در لحظه هر جهان مردم امروزه،) ه
ترين سالح هاى كشتارجمعى، از جمله سالح هاى  دهيچيانبارهاى اسلحه، انباشته از پ) 5/0( .نابود كند زمين را موجود روى كره

 141 فحهص 10درس                                                   ) 5/0(  .جديد ساخته شده است نشاست كه به كمك دا كروبىيو م ايىيميش

5 
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