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  ..........بخش الزامی..........  

  .نمره پاسخ دهید  16براي کسب )  13تا  1(به سؤاالت زیر :  عزیز دانش آموز 

  

    .معنا کنید واژه ها و اصطالحات قرآنی زیر را  1
  5/0  لهو )  الف   
  5/0  حزن) ب   
  5/0  شعب ) پ   
  5/0  کتاب ) ت   
  5/0  مرابطه) ث   
  5/0  ۀ و ال یستقدمونال یستأخرون ساع) ج   
  . عبارات زیر را مشخص کنید  صحیح یا غلط بودن  2

  .حیات دنیا به طور مطلق مذموم نیست ، بلکه براي رفع نیازهاي جسمانی ، امري ضروري است ) الف 
  .اجتماع بشري است که فقط می تواند جایگاهی براي شکل گیري حیات دنیایی انسان باشد ) ب 
  .المی نه براي زندگی فردي بلکه براي جامعه وضع شده است اغلب احکام اس) ج 
  .صبر به صورت مطلق شامل صبر بر سختی ها و صبر در راه اطاعت خداست ) د 

  . قرآن در داستان قوم ثمود ، کشتن شتر صالح را به همه آن قوم نسبت می دهد ) هـ 

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

یکی از مهم ترین ویژگی هاي حیات طیبه »ذینَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه یجعلْ لَکُم فُرْقَانًایا أَیّها الَّ«بر اساس این آیه   3

  یست؟ چ

75/0  

  .، در این آیه مشخص کنیدکه در قرآن به قلب نسبت داده شده را احساسات و عواطفی  از انواع   4
»  ظَ قُلُوبِهِمغَی بذْهیوتُوبیو لَ اللَّهىع م  شَاءنْ یاللَّهو یملع یمکح«  

5/0  
  

  1  منظور از کتاب چیست؟ »تَعملُونَ کُنْتُم ما تُجزَونَ الْیوم کتَابِها إِلَى تُدعى أُمّۀٍ کُلُّ  جاثیۀً أُمّۀٍ کُلَّ وتَرَى«با توجه به آیه   5

  .بر اساس این آیه به سؤاالت زیر پاسخ دهید  6
» رًا  وهصا وبنَس لَهعشَرًا فَجب اءنَ الْمي خَلَقَ مالَّذ وکَانَهو ّکبیرًا رقَد«  

  هدف از تشکیل خانواده چیست؟)الف
  منظور از نَسب چیست؟        )ب
  مراد از صهر چیست؟)ج

5/1  

    ادامه سؤال ها در صفحه دوم  
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  خود دستور می دهد که از چگونه افرادي دوري کنند؟بر اساس این ایه خداوند به پیامبر   7
  »الدّنْیا الْحیاةَ إِلَّا یرِد ولَم ذکْرِنَا عنْفَأَعرِض عنْ منْ تَولَّ«

1  

  بر طبق این آیه چرا خداوند زمین را مسخر جانشین خود قرار داده است؟  8
  »	هو أَنْشَأَکُم منَ الْأَرضِ واستَعمرَکُم فیها«

75/0  

  در تفسیر این آیه چه می فرمایند؟  عالمه طباطبائی  9
  » قَالُوا لَقَد علمت ما لَنَا فی بنَاتک منْ حقٍّ  «

  .به تحقیق تو می دانی که براي ما در دخترانت حقی نیست:قوم لوط گفتند

1  

  1  حیات طیبه پیوندي ناگسستنی با قلب انسان دارد؟چرا   10

  1  ها تقسیم کرده است؟ را میان انسانخداوند چگونه معیشت   11

  1  بشري و مادي چیست؟تفاوت اصلی برنامه ي انبیاء با اندیشه هاي   12

  1  منظور از روح جمعی اجتماع چیست؟  13

  .........سؤاالت بخش انتخابی  .........
  و پاسخ آن را با ذکر شماره سؤال را به دلخواه انتخاب  سؤال 4فقط  ) 21تا  14(سؤالنمره از  4براي کسب: عزیز دانش آموز

  .نامه بنویسید پاسخ  در
14  
15  
16  
17  
  
18  
19  
20  
21  

  را چگونه معرفی می کند؟» ولی « ي قرآن واژه 
  از ویژگی هاي اولیاي حق می باشد؟یک  گر کدامبیان »فاعف عنهم و استَغفر لَهم و شاورهم فی االمر «آیه ي 

  ن مفهوم اخوت و والیت وجود دارد؟از نظر معنایی چه رابطه اي میا
سر راه تحقق یکی از موانع جدي بر»ولَقَد بعثْنَا فی کُلِّ أُمّۀٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوت«با توجه به آیه ي

  امعه چیست؟وحدت در ج
  هر و نمایانگر صفات خداوند باشد؟با توجه به جنبه ي طبیعی و مادي انسان ، آیا او می تواند مظ

  وجودات براي انسان به چه معناست؟تسخیر م
  ر خود فراموشی می شود؟چرا انسان دچا

    طمأنینه و آرامش درونی می رسند؟ مؤمنان چگونه در حیات طیبه به

1  
1  
1  

1  
  
  
  

1  
1  
1  
1  

  24  یروزباشید                                                            جمع نمرهپ
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    :بخش الزامی سؤال هاي پاسخ   
  5/0  .به معناي سرگرمی و مشغول شدن به امور غیر مهم است) الف   1

  5/0  .اندوه از دست دادن چیزي از گذشته است) ب   
  5/0  .قبیله ي بزرگ و او پدر همه ي قبیله هاست) پ   
  5/0  ) ن دین و شریعتقانون الهی یا هما ( .هر حکم و قانونی که پیروي از ان واجب باشد) ت   
  5/0 .برقراري ارتباط میان نیروهاي افراد در جمیع شئون زندگی چه در حال سختی و چه راحتی) ث   
  5/0  .نه پیش افتادنی است و نه پس افتادنی  ) ها عمر و اجل امت ( این زمان) ج   
  حیح          ص) الف   2

  غلط            ) ب 
  صحیح           ) ج 
  لط          غ) د 

      )  5/0هر مورد ( صحیح          ) هـ 

5/2  

مؤمنانی که از حیات طیبه برخوردارند از آگاهی و درکی فزون تر و عمیق تر از  ) 25/0(فزونی علم و آگاهی  3
  75/0  )  5/0(  .دیگران برخوردارند 

  5/0  )     غیظ ( خشم   4
بلکه جوامع نیز که با )  5/0(ام کتاب و سرنوشتی مخصوص به خود دارند با توجه به این آیه نه تنها افراد هر کد  5

  1  ) 5/0.  ( فرهنگ و اعتقادات و عالیق مشترك با هم زندگی می کنند کتاب مخصوص به خود دارند 

  )5/0 ( .تداوم نسل و ایجاد واحدهاي بزرگتر اجتماعی) الف   6
  )5/0 ( .یدآد و ولد بوجود می ها از طریق زا پیوندي است که در میان انسان) ب 
  )5/0 (.   ان دو طایفه برقرار می شودپیوندهاي است که از طریق ازدواج می) ج 

5/1  

ها دنیاگرانه است و فقط محصور به حیات دنیاست چرا که این حیات دنیا  از افرادي که حد نگاه و شناخت آن  7
  1  .آخرین حد شناخت آنهاست

یراتی در آن بتواند از فوایدش بهره مند شود، خداوند قدرت آبادانی زمین را به انسان تا با تصرف و ایجاد تغی  8
  75/0  .عطا کرده تا در مقام جانشینی خداوند زمین را آباد کند و محیط زیست را سامان بخشید

وقتی هنگامی که انجام عملی در میان مردم سنت جاریه شود حق هم براي آنان در آن عمل ثابت می شود و   9
  1  .ترك عملی سنت جاریه شود حق ارتکاب آن نیزاز آن مردم سلب می شود

به پس حیات طی. حیات طیبه حیاتی است که بر مدار ایمان شکل می گیرد و ایمان نیز امري درونی و قلبی است  10
  .با قلب ارتباط ناگسستنی دارد

1 
  

تامین می کند به این صورت که اوالً در جامعه افراد  وسیله ي استخدام یکدیگره خداوند معیشت انسان ها را ب  11
اون و یاري صورت متقابل به خدمت می گیرند و ثانیاً اساس زندگی را تعه براي رفع نیازهایشان یکدیگر را ب

  .یکدیگر قرار می دهند
1  
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عی دارد و هم دقیق ترین برنامه انبیاء بهترین قانون و برنامه را براي جامعه سازي و سازماندهی امور اجتما  12
ها ارائه کرده است ولی اندیشه هاي بشري بدون معنویت  برنامه را براي انسان سازي و معنویت یکایک انسان

  .ي و عدالت اجتماعی را ایجاد کندو حیات طیبه انسانی حتی با بهترین قوانین هم نمی تواند وحدت ، آزاد
1  

جامعه ترکیبی از اندیشه ها ، عواطف،خواسته ها و اراده هاي افراد آن جامعه است که هویت  روح جمعی در یک  13
  1  .جدیدي را تشکیل می دهد و جهت گیري هاي کلی و عمومی زندگی آنها را تعیین خواهد کرد

  :پاسخ سؤال هاي بخش انتخابی 
  .سؤال اول را تصحیح نمایید  4اشد ، فقط سؤال انتخابی پاسخ داده ب 4مصحح گرامی اگر دانش آموز به بیش از 

نور یا  (قرآن از آن عنصري که توده هاي مردم را بر محور حق یا باطل گرد می آورد و به سوي هدف مشخصی   14
  .سوق می دهد با عنوان ولی یاد می کند)  ظلمت

1  

خدا با مشورت کردن با افراد جامعه  ولی. ها بپردازد ولی حق در جامعه باید به فعال کردن عقل و اندیشه انسان  15
  .ها را در انجام دادن امور اجتماعی تقویت می کند عقل هاي ایشان را پویا می سازد و همت آن

1  

در مفهوم اخوت مانند والیت نوعی پیوند و اتحاد میان طرفین وجود دارد که همان یکسانی طرفین در یک دین   16
  .و آیین است

1  

حال .جامعه ي امروز این است که عده اي خود را تحت والیت الهی و ولی حق می دانند  یکی از آسیب هاي  17
  .آنکه اجتناب و برائت الزم را از والیت طاغوت ندارند

1  

سان حقیقتی که با وجود آن ان. حقیقت انسان فراتر از جسم اوست . بله زیرا انسان مرکب از جسم و روح است  18
  استشایسته ي مقام جانشینی خد

1  

ها  به این معناست که خداوند موجودات را وسیله قرار داده است تا انسان براي رسیدن به منافعش از آن  19
  .استفاده کند

1  

انسان در واقع با فراموشی خدا، روح الهی را که خدا به او بخشیده است از یاد می برد و رشد خود را در پرورش   20
  .ی کند این حالت خود فراموشی نامیده می شودهمین بعد جسمانی و طبیعی خالصه م

1  

ها خود را از تعلقات حیات دنیا رها می کنند به چیزي جز خدا دل نمی بندند، زیرا غیر خدا قابل زوال و نابودي  آن  21
است و اگر چیزي از بهره هاي مادي را از دست بدهند به خدا توکل می کنند، لذا هیچ گاه ترسان و اندوهگین 

  .شوندنمی 

1  

  24 جمع نمره  
  . دیگر نمره تعلق گیرد و مفهومی   لطفاً به پاسخ هاي صحیح و منطقی : همکاران محترم 
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