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  5/1  . گزینه صحیح را بیابید و در پاسخنامه بنویسید  1

به کدام یک از ویژگی هاي قلب اشاره  ».... وإِذا تُلیت علَیهِم آیاتُه إِنَّما المؤمنونَ الَّذینَ إِذا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلوبهم «آیه – 1  
  می کند؟ 

  قلب محل احساسات ظاهري ) د       قلب محل احساسات باطنی  ) ج        گاه ایمان  قلب جای) ب         قلب ابزار علم     ) الف 

  

  به کدام یک از مهم ترین ویژگی هاي حیات طیبه اشاره دارد ؟ »  جاء ربّه بِقَلْبٍ سلیمٍ إِذْ« آیه  - 2  
  همه موارد ) د                  ه و آرامش  طمأنین) ج       مسالمت و مدارا     ) ب              فزونی علم    ) الف 

  

مختارند اما نمی توانند » ولی « کدام عبارت قرآنی زیر بیانگر این مفهوم است که گرچه انسان ها در انتخاب  - 3  
  در آن واحد به هر دو جبهه اقبال کنند ؟ 

        کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامهِم نَدعو یوم)  ب                         والَّذینَ کَفَروا أَولیاؤُهم الطّاغوت)  الف

  قَلْبینِ  منْ ما جعلَ اللَّه لرَجلٍ ) د                             .یحزَنُونَ هم لَا خَوف علَیهِم ولَا)  ج

  

  5/1  . را بیابید و در پاسخنامه بنویسید  صحیح و غلطعبارات   2
    . ور یک کودتا یا انقالب بدون پشتوانه استظه) الف   
    . د جمعی استرد مؤمنان در مقابل جبهه باطل نبرنب) ب   
دانشمندي که تحت حکومت طاغوت زندگی می کند و اختراعات او چرخ صنعت آن کشور را می گرداند در عین ) ج   

  . در دنیا و آخرت سعادتمند است  حال عبادات و دستورات الهی را انجام می دهد، فردي شایسته تقدیر و
  

  . با آیات را درباره کیفیت تعامل اولیاء حق با انسان ها بیابید  عبارات هماهنگ  3
   اتکریم انسان ه – 1       یتَّقُونَ وکَانُوا لَّذینَ آمنُوا هم یحزَنُونَ ولَا علَیهِم أَولیاء اللَّه لَا خَوف  إِنَّ أَلَا )الف 
                   هدایت ما به سوي حیات طیبه – 2                                                  لَهم وشَاوِرهم فی الْأَمرِ فَاعف عنْهم واستَغْفرْ )ب 

5/1  

   فعال کردن عقل – 3         ما عنتُّم حرِیص علَیکُم بِالْمؤْمنینَ م عزِیزٌ علَیهأَنْفُسکُ منْ لَقَد جاءکُم رسولٌ )ج   

  تحقیر انسان ها  – 4                                                                                         
  

  .  را تکمیل کنید و در پاسخنامه بنویسید جاهاي خالی  4
  . شکل می گیرد  ........................................حیات طیبه بر مدار ) الف 
  . شکل می گیرد  ........................................جهان بینی انسان بر اساس شناخت از ) ب 
  . می شود  ........................................خدا فراموشی سبب ) ج 
  . ات طیبه شود یاست که می تواند صاحب ح ........................................ن تنها در بستر انسا) د 

  .آن جامعه در آن قرار دارد  ........................یانی ملحق می شوند که رانسان هاي حاضر در هر جامعه اغلب به همان ج) هـ 
   .شکل گرفته است  ........................................دیدگاه قرآن کریم اخوت و همبستگی میان مؤمنان در جامعه بر محور از ) و 

3  

    ادامه سؤال ها در صفحه دوم  
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 ٢

  5/2  . دهید  پاسخ کوتاهبه سؤاالت زیر   5
    می شود ؟  آرامش در یاد خدا فهمیدهچگونه انحصار » مئنُّ الْقُلُوباللّه تَطْ بِذکْرِ أَالَ«از دیدگاه عالمه طباطبایی در آیه– 1  
    منظور از سجده مالئک بر آدم چیست ؟  – 2  
    مرگ و انقراض امت ها اغلب در چه صورت رخ می دهد ؟  – 3  
  منشأ قدرت اجتماعی در جامعه چیست ؟  – 4  

  چیست ؟ ) ولی (معناي لغوي ریشه   – 5
  

  . زیر را بنویسید  الحات قرآنیاصطمعنی   6
  شُعوب) ب                            حیات دنیا ) الف 

1  

  : استنباط آیات   7
فیما اخْتَلَفُوا  النَّاسِ م بینَفَبعثَ اللَّه النَّبِیِّینَ مبشّرِینَ ومنْذرِینَ وأَنْزَلَ معهم الْکتَاب بِالْحقِّ لیحکُ کَانَ النَّاس أُمّۀً واحدةً«براساس آیه

یهبه سؤاالت پاسخ دهید  »ف .  

5/1  

    در این آیه چیست ؟ » کتاب « منظور از ) الف      
    سخن از حاکمیت کتاب و انبیاء الهی به میان می آورد به چه معناست؟  اینکه در آیه فوق درکنار تبشیر و انذار)ب    

  »     فَجعلَه نَسبا وصهرًا الْماء بشَرًا منَ وهو الَّذي خَلَقَ«  .    پاسخ دهید  بر اساس آیه به سؤاالت  8
  چیست ؟ »  صهر« معناي ) الف    
  چیست ؟ »  نَسب« منظور از ) ب     

1  

  . به سؤاالت پاسخ دهید »     لَعلَّکُم تُفْلحونَ قُوا اللَّهیا أَیّها الَّذینَ آمنُوا اصبِرُوا وصابِرُوا ورابِطُوا واتَّ«  بر اساس آیه   9
  صبر در آیه بر کدام یک از انواع صبر اشاره دارد ؟ ) الف    
  . از دیدگاه عالمه طباطبایی را بنویسید »  مصابره و مرابطه« تفاوت دو مفهوم ) ب    

5/1  
  

  : »    قَوما فَاسقینَ إِنَّهم کَانُوا أَطَاعوهفَاستَخَفّ قَومه فَ«  بر اساس آیه   10
  مراد از استخفاف در آیه فوق چیست ؟ ) الف    
  یاد شده است ؟ »  فَاسقین« چرا در این آیه از قوم فرعون به ) ب    

1  

    : سؤاالت تشریحی   
  1  . دو مورد از ویژگی هاي جبهه حق را فقط نام ببرید   11
  1  ح جمعی اجتماع چیست ؟ منظور از رو  12
  1  اند؟ دمستحق عذاب می شتر صالح توسط یک نفر همه قوم را قوم ثمود به خاطر کشتن قرآن در داستان خداوند در چرا  13
  1  یست؟ چسر راه تحقق جامعه  یکی از موانع جدي بر» أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطّاغوت کُلِّ أُمّۀٍ رسولًا فی بعثناولَقَد«توجه به آیهبا  14
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 5/1 (  5/0) هر مورد            د          – 3ب                – 2ج                 – 1 1

       الف ( غلط    2

 ب ( صحیح        

 ( 5/0) هر مورد          ج ( غلط      

5/1 

 5/1 ( 5/0) هر مورد                      1ج (                 3ب (               2الف ( 3

 (  خود      ب                          الف ( ایمان      4

 د ( اجتماع ) جامعه (                 ج ( خودفراموشی        

 ( 5/0) هر مورد هـ ( ولی ) رهبر (                     و ( توحید                      

3 

 5/2 ذکراهلل ( بر فعل مقدم شده ) بخش دوم کافی است ( زیرا متعلق فعل ) ب –آیه از چینش الفاظ  – 1 5

  منظور خضوع و کرنش در برابر مقام انسانیت ) یا در خدمت انسان و رشد او قرار گرفتند (  – 2 

  در اثر انحراف از مسیر حق و عدالت و روی آوردن به ظلم و ستم  – 3 

  اطاعت از ولی جامعه  – 4 

  و پیوند میان دو چیز نزدیکی و اتصال  – 5 

 1 (  5/0تعریف کردنی ) هر مورد  6

 الف ( مرتبه پایین تر حیات انسان که مربوط به جسم مادی او و پرداختن به نیازهای مادی اش است .  

 ب ( قبیله بزرگ 

 

 

 (  5/0الف ( قوانین و دستورات خداوند ) دین (  )  7

الهی صرفا با همراه  یا کار فرهنگی است . چراکه نه همه احکام ب ( به معنای ضرورت برپایی حکومت دینی 

موعظه و داوری ، بدون ضمانت اجرا رفع  می گردد .  جردآموزش و ارشاد ، عملی می شود و نه اختالفات به م

 بلکه باید حکومت به دست پیامبران و پیروانش برپا شود تا احکام در جامعه پیاده شود)مفهوم کفایت می کند.( 

 نمره (  1) 

5/1 

 الف ( داماد           8

 (  5/0ب ( پیوندی که از طریق زاد و ولد به وجود می آید .   ) هر مورد 
1 

آیه مطلق آمده شامل انواع صبر بر سختی ها و صبر در طاعت و صبر ترک گناهان در الف ( از آنجا که صبور  9

 می شود . 

فاق یکدیگر سختی را تحمل می کنند و هر یک صبر خود را بر دیگری ب ( مصابره وقتی است که جمعیتی به ات

تکیه دهد که در نتیجه حال افراد تقویت شده و صبر آنها بیشتر می شود اما مرابطه اعم از مصابره است و به 

       معنای برقراری ارتباط میان نیروهای افراد در جمیع شئون زندگی چه در سختی و چه در راحتی و خوشی

 نمره (  1)

5/1 

 (  5/0الف ( سبک شمردن عقل و اندیشه افراد  )  10

خدا خارج ب ( چون فرعون با تعطیل کردن اندیشه ورزی در قوم خود، آنها را مطیع خود کرده بود و از اطاعت 

 (  5/0کرده بود قرآن آنها را با صفت فاسق مذمت کرده است .) 

1 
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 2 

      خوت دینی همبستگی ایمانی بر مبنای ا – 1 11

 شکل گیری ساختار حکومت بر محور ولی  – 2
1 

قرآن نوعی حیات برای جوامع قائل است که ورای حیات فردی یکایک انسان های اجتماع و مستقل از  12

آنهاست. بر این اساس هر جامعه فهم و اندیشه خاص خود دارد و نامه عمل مخصوص به خود دارد و اجلی معین 

یات را روح جمعی اجتماع می نامیم ) یا روح جمعی ترکیبی از اندیشه ها ، عواطف و اراده های دارد که این ح

 افراد آن جامعه است که هویت جدیدی را تشکیل می دهد و بر سرنوشت تک تک افراد جامعه مؤثر است . ( 

1 

افراد نسبت داده می شود  تأثیر روح جمعی در سرنوشت افراد جامعه تا آنجاست که گاه کاریک فرد به عموم 13

 زیرا مردم یک جامعه عموما یک اراده اجتماعی واحد دارند . 
1 

یکی از آسیب های جامعه امروز این است که عده ای خود را تحت والیت ولی حق می دانند در حالی که  14

 جامعه اسالمی است . اجتناب و برائت الزم از والیت طاغوت ندارند و این یکی از موانع جدی بر سرراه موفقیت
1 
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