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  .....................الزامیبخش سؤاالت   .....................  

  .  پاسخ دهید   4تا   1نمره  ، به  سؤال هاي   16براي کسب  : دانش آموز عزیز
  

    :به سؤاالت مربوط به آیات پاسخ دهید  
  .»	الدنْیا وفی الْآخرَةِ لَهم الْبشْرَى فی الْحیاةِ	الَّذینَ آمنُوا وکَانُوا یتَّقُونَ«-1  1

  بر اساس این آیه اولیاء خدا چگونه توانسته اند زندگی صحیح در پیش گیرند؟) الف
  چه بشارتی به اولیاء خدا داده می شود؟) ب

1  

  .»ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم أَنْفُسهم أُولَئک هم الْفَاسقُونَ«-2  
  برطبق این آیه، سبب خود فراموشی چیست؟) لفا

  خود فراموشی به چه معناست؟) ب
  خداوند چنین فردي را چگونه معرفی می کند؟) ج

5/1  

 با توجه به این آیه نقص اساسی اندیشه هاي بشري» 	فَأَعرِض عنْ منْ تَولَّى عنْ ذکْرِنَا ولَم یرِد إِلَّا الْحیاةَ الدنْیا«-3  
  چیست؟

1  

بر اساس این بخش از ایه تسخیر موجودات براي انسان .»	السماوات وما فی الْأَرضِ أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَکُم ما فی«-4  
  به چه معناست؟

1  

  5/0  .»لکُلِّ أُمۀٍ عملَهمزینَّا «یک از ویژگی هاي شخصیت اجتماعی انسان اشاره می کند؟ خداوند در این آیه به کدام-5  
  یک از ویژگی هاي حیات طیبه است؟ توضیح دهید که این آیه بیانگر کدام- 6  

  .»	فَِإما یأْتینَّکُم منِّی هدى فَمنْ تَبِع هداي فَلَا خَوف علَیهِم ولَا هم یحزَنُونَ«
1  

  چگونه تقسیم می شود؟ ها بر اساس این آیه ، معیشت میان انسان- 7  
  .»	ورفَعنَا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات لیتَّخذَ بعضُهم بعضًا سخْرِیا«

1  

  چه بود؟ »آیا کسی را در زمین خلیفه قرار می دهی که در زمین فساد می کنند « پاسخ خداوند به مالئکه که-8  
            إنی اعلم ما ال تعلمون)ب                                        وما منا له مقام معلوم)الف

  و نفخت فیه من روحی) د                                   إنی جاعلٌ فی االرض خلیفه)ج

5/0  

  .کنید یواژه ها و عبارات قرآنی را معن  2
  طیبات- 2                                       زینت-1

  حیات طیبۀ-4                             ارهی دارالقر-3
  مصابرة-6  سلیم                                    -5

3  

    ادامه سؤال ها در صفحه دوم  
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  .عبارات زیر را مشخص کنید لط بودنصحیح یا غ  3
  .را به مالئکه خبر می دهد» ع«فقط خالفت حضرت آدم » إنی جاعلٌ فی االرض خلیفه« خداوند در این آیه -1
  .به معناي سرگرمی و مشغول شدن به امور غیر مهم است » لهو«  -2
  .در واقع جهان بینی انسان بر اساس شناخت از خود، شکل می گیرد -3
  .برپایی حکومت دینی همراه با موعظه و داوري است -4

2  

  .پاسخ کامل دهیدبه سؤاالت زیر   4
  ؟ندارندبگویید که چرا مالئکه ظرفیت جانشینی خداوند را  دو دلیل با ذکر -1
  .توضیح دهید از منظر قرآن ، قلب چه ویژگی هایی دارد؟-2
  و اجل امت ها چه می فرماید؟ قرآن درباره ي عمر-3
  چرا خداوند کشتن شتر صالح را به همه ي آن قوم نسبت می دهد؟-4

1  
1  
1  
5/0  

  .........ت بخش انتخابی سؤاال .........  
  .پاسخ دهیدانتخاب و به دلخواه را   سؤال 4زیر  فقط  سؤال قسمت  8از ، نمره  4براي کسب: دانش آموز عزیز

  

  1  معناي سجده ي مالئکه در مقابل آدم چیست؟-1  5
  1  )مورد4ذکر (د؟یات دنیایی به کار می برخداوند در قرآن چه واژگانی را براي بیان ویژگی هاي ح-2
زیان کارترین افراد چه کسانی »الَّذینَ ضَلَّ سعیهم فی الْحیاةِ الدنْیا وهم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعا«برطبق این آیه-3

  هستند؟
1  

  1  چه ارتباطی بین قلب انسان و قدرت تشخیص حق از باطل وجود دارد؟-4
  1  چرا؟ دن به هدف توحیدي را چه می داند ؟سی در رسیقرآن کریم ، عنصر اسا-5
نوع تعامل  »ملَقَد جآءکُم رسولٌ منْ أَنْفُسکُم عزِیزٌ علَیه ما عنتُّم حرِیص علَیکُم بِالْمؤْمنینَ رءوف رحی «با توجه به این آیه - 6

  ها چگونه است؟ جبهه حق با انسان
1  

  1  تعبیر می کند؟» نفس«اوند در قرآن امت اسالمی را به چرا خد- 7
  1  دلیل تأکید قرآن در بیان ویژگی هاي جبهه ي حق چیست؟-8

  24  پیروزباشید                                                            جمع نمره
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    :بخش الزامی سؤال هاي پاسخ   
  5/0.با ایمان به خداوند و با تقوا پیشه کردن-الف - 1  1

  1  5/0.مسرورند) دنیا و آخرت( در هر دو حیات - ب

  5/0فراموشی  خدا-الف -2
یعنی فرد آن روح الهی را که خدا به او بخشیده است از یاد می برد و رشد خود را در پرورش همین بعد - ب

  5/0.و طبیعی می داندجسمانی 
  5/0فاسق- ج

5/1  

  1  )  5/0هر مورد (   فقط رفاه و آسایش دنیوي را طلبیدن - غافل شدن از یاد خدا -3
  1  .خداوند آنها را وسیله قرار داده است تا انسان براي رسیدن به منافعش از آنها استفاده کند -4
  5/0 درك امت ها و عمل بر اساس آن -5
       ها با پیروي از هدایت الهی زندگی خود را بر ایمان و عمل صالح بنا  انسان -و آرامش درونیطمانینه  - 6

می کنند از حیات طیبه برخوردار می شوند و از جمله آثار پیروي از این هدایت رهایی از هر گونه خوف و حزن 
  .می باشد

1  

راي رفع نیازهایشان به صورت متقابل یکدیگر را به صورت که افراد ب وسیله ي استخدام یکدیگر ، به اینه ب - 7
  1  .خدمت می گیرند و اساس زندگی را تعاون و یاري یکدیگر قرار می دهند

  5/0  گزینه ب  - 8
  5/0.چیزي مرغوب و زیبا ضمیمه ي چیز دیگر شود تا او را زیبا و جذاب کند -آراستگی و آرایش: زینت-1  2

  5/0.بع و عالقه ي انسان باشدچیزي که سازگار با ط: طیبات-2
  5/0.آخرت سراي همیشگی است: هی دار القرار -3
حیات حقیقی انسان که فراتر از حیات دنیاست و غیر از حیات همگانی است اما از ان جدا : حیات طیبه -4

  5/0.نیست
  5/0.مقابل خصومت و دشمنی است و موافقت شدید در ظاهر و باطن: سلیم -5
ی به اتفاق یکدیگر سختی ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگري تکیه جمعیت : ةمصابر- 6

  5/0.دهد

3  

              لطغ-1  3
             حیحص-2
            حیح ص-3
  )  5/0هر مورد (            حیحص-4

2  
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ئکه فاقد شهوت و غضب است و مال: مالئکه ویژگی هایی دارند که ظرفیت جانشینی خدا را ندارند از جمله-1  4
  .و کامالً مطیع اوامر الهی هستد مالئکه فاقد اختیارند –تعارضی بین عقل و غضب ایجاد نمی شود 

را  ن با تعابیري چون تعقل و تفقه درك و فهم را به قلب نسبت می دهد و آنآقلب ابزار علم و درك است، قر-2
ایمان  ن ایمان می داند و فرد مؤمن را فردي می داند که اعتقاد ون قلب را سرزمیآقر. ابزار فهم معرفی می کند

  .به خدا درقلب او است
این زمان نه . مرگ امت ها هم مانند مرگ افراد در زمان مشخصی پایان می پذیرد و تخلف ناپذیر است -3

  .پیش افتادنی است و نه پس افتادنی و این مرگ به صورت دفعی است
از منظر قرآن روح جمعی در سرنوشت افراد جامعه تأثیر دارد تا آن جا که گاه کار یک فرد به همه ي جامعه - 4

  .نسبت داده می شود

1  
  
1  

  
1  

  
5/0  

  
    : انتخابیپاسخ سؤال هاي بخش   
نسانیت در واقع در مقابل مقام آدم یعنی مقام ا. به این معنا نیست که رو به روي ادم پیشانی بر خاك نهد -1  5

  .خضوع و کرنش کردند و خود را در خدمت انسان و رشد او قرار دادند
  تکاثر -تفاخر -زینت -لهو -لعب-2
در نتیجه سعی و .او می افزاید» من«کسانی که تصور می کردند که پرداختن صرف به مظاهر مادي ، به ارزش -3

  .تالش انها گم می شود
ر سایه ي تزکیه و تقوا می تواند به حدي از شایستگی برساند که قلب انسان ابزار شناخت حقایق است که د-4

  .دست آورده معارف و حقایق فراوانی را درك کند و قدرت تشخیص حق از باطل را ب
زیرا او می تواند جامعه اي را که هدف توحیدي دارد به هدف و مقصدش برساند و از انحراف ان  -امام-5

  .ز شخصیت رهبر آن نیستجلوگیري کند و هویت جامعه چیزي ج
گداشت انسان ها را رهبران حق اساس تعامل خود با دیگران را حفظ کرامت آنها قرار می دهند و همواره بزر- 6

  .مد نظر دارند
امت اسالمی اجزاي یک واقعیت و یک پیکره هستند و . زیرا امت اسالمی به منزله ي یک نفس هستند- 7

  .از خودتان عیب جویی نکنید - خودتان را نکشید: د لذا می فرمایدابعاض یک پیکر از یکدیگر جدا نیستن
زیرا تالش براي تحقق این ویژگی ها در جامعه ي دینی ،مقدمه ساز پیروزي نهایی حق در جامعه یا همان -8

  .ظهور خواهد بود

1  
  
1  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

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