
10: يصفحهدانشگاهیعمومی پیش95مهر 23آزمون-)2(يپروژه

شناسانه و عمیق، مبتنی بر استدالل اي معرفتاگر بخواهیم نیازمندي جهان و مخلوقات به خداوند را در قالب قضیه-41

؟استل اويیک از مفاهیم ناظر بر بیان مقدمهکدام،ترسیم کنیم

.نیازمند به دیگري استبراي موجود شدن ،از خودش نباشدشاي که وجودپدیدههر )1

.ذات و حقیقتش مساوي با موجود بودن است،نداشته باشدهموجودي که نیستی در او را) 2

.هایی هستند که در وجود به خودشان اتکا ندارندموجودات جهان پدیده) 3

.پدیده نیست و خودش همواره هست،نداشته باشدموجودي که نیستی در او راه) 4

؟ داندنمیانجام چه امري را براي خود دشوار کریم خداوند در قرآن-42

»ماوات و األرضاهللا نور الس«) 2»الی اهللاءیا ایها النّاس انتم الفقرا«)1

»ان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید«) 4»و اهللا هو الغنی الحمید«) 3

.د این حقیقت استمؤی…ي ي شریفهکه آیهتواند وجود خداوند را بگیرد و نابودش کندکسی نمیدر نتیجه ،…که ینبه علت ا-43

»اهللا هو الغنی الحمیدو «-وجود خداوند وابسته به چیزي نیست)1

»إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید«-وجود خداوند وابسته به چیزي نیست) 2

»اهللا هو الغنی الحمیدو«- ته به خداوند استوجود مخلوقات وابس) 3

»إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید«- وجود مخلوقات وابسته به خداوند است) 4

آید؟ دست می، این مفهوم از کدام عبارت قرآنی به».ي معمار با ساختمان نیستي خدا با مخلوقات، مانند رابطهرابطه«:اگر بگوییم-44

»ت بخلق جدیدأیذهبکم و یأان یش«) 2»ط بهم دعوا اهللاظنّوا انّهم احیو «) 1

»رکم فی البحرذي یسیهو الّ«) 4»و ما ذلک علی اهللا بعزیز«) 3

…چنین هم…چرا که ،کندپیش رفتن انسان در راه کسب فضایل و کماالت، تغییري در نسبت فقر وجودي وي به خداوند ایجاد نمی-45

.است…مولود 

تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- تر فقر خود به خداوندتهسایشدرك و فهم - کندی نامحدود دارد و ذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمیتحقیقخداوند)1

تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- فقر خود به خداوندتر تهسایشدرك و فهم - گیرددست آورده است، از خدا سرچشمه میچه که بهخود و هر آن) 2

فقر خود به خداوندتر تهسایشدرك و فهم - تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- گیرددست آورده است، از خدا سرچشمه میچه که بهخود و هر آن) 3

فقر خود به خداوندتر تهسایشدرك و فهم - تر شدن انسان به معناي حقیقیکامل- کندی نامحدود دارد و ذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمیتخداوند حقیق) 4

دقیقه15دانشگاهیدین و زندگی پیش
اندیشه و قلب

)بخشهستی(
1درس 

13تا 4هاي صفحه

.د را از مسئولین حوزه دریافت کنیدهاي معارف مربوط به خوتوانید سؤالشما میهاي مذهبی،اقلیتآموزاندانش
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.آن استناظر بر…است که حدیث شریف …ق منوط به تحقّ،هاي جهان به خداوند براي انساندرك نیازمندي پدیده-46

»اهللا نور السماوات و األرض«-بندگی خدا) 2»ما رأیت شیئاً الّا و رأیت اهللا قبله و بعده و معه«- خداشناخت)1

»ماوات و األرضاهللا نور الس«- خداشناخت) 4»هللا المتجلّی لخلقه بخلقهالحمد«-بندگی خدا) 3

47-و ال تفکّتفکّ«ل در حدیث با تأم دبرخداوند پی…توان به ممنوعیت اندیشه در می،»روا فی ذات اهللاروا فی کلّ شیءه در شعر و از توج

.شودمستفاد می…مفهوم عبارت » ل خدا دیدبه هر چیزي که دید او/ عرفت نور و صفا دید دلی کز م«

»و اهللا هو الغنی الحمید«- چیستی) 2»الحمدهللا المتجلّی لخلقه بخلقه«- هستی)1

»و اهللا هو الغنی الحمید«- هستی) 4»الحمدهللا المتجلّی لخلقه بخلقه«- چیستی)3

يشریفهيباشد و طبق آیهمی…ينتیجه،برنددر مشکالت به خداوند پناه میکنند و ز دیگران با خدا راز و نیاز میش ابیکه امامان این-48

ها و زمین به امر خدا که از دلیل استوار بودن آسمان،»م تخرجوننترض بأمره ثم إذا دعاکم دعوة من األرض إذا أاء و األمن آیاته أن تقوم السمو«

خداوند ذکر شده است، کدام آیه است؟هاينشانه

»یدیأت بخلقٍ جدإن یشأ یذهبکم و«- درك فقرشان نسبت به خدا) 1

»رضاألوات واماهللا نور الس«- درك فقرشان نسبت به خدا) 2

»رضاألوات واماهللا نور الس«- وجود انسانفطري بودن خدا در) 3

»یدیأت بخلقٍ جدهبکم وإن یشأ یذ«- وجود انسانفطري بودن خدا در) 4

49-فل«ي ي شریفهه به آیهبا توجرض بغیر الحقّا انجاهم اذا هم یبغون فی األمةها النّاس انّما بغیکم علی انفسکم متاع الحیایا ایالینا الد نیا ثم

؟ گرددام کدام بخش از آن مستفاد میت در پیاز دقّ» لت از سراي حقیقیغفي دهندههاي شکلزمینه«، »بما کنتم تعملونفننبئکم مرجعکم 

»الینا مرجعکم«) 2»رض بغیر الحقّهم یبغون فی األا انجاهم اذامفل«)1

3(»ةبغیکم علی انفسکم متاع الحیاانّما ها النّاس یا ای4»نیاالد (»ئکم بما کنتم تعملونفننب«

تها ریح و فرحوا بها جاءبۀٍطیریحٍإذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بی و البحر حتّررکم فی البهو الّذي یسی«يشریفهيت در آیهاز دقّ-50

دریافت ،»ینروا أنّهم أحیط بهم دعوا اللّه مخلصین له الدین لئن أنجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاکو جاءهم الموج من کلّ مکانٍ و ظنّفعاص

صورت فطري خداوند را صدا زده و از او درخواست کمک کرده و نسبت به اصالح ه، ب…ها در لحظات دچار شدن به گردد که انسانمی

.بندندعهد می…بیان با،خوديعملکرد گذشته

»رینلئن أنجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاک«-»بةٍ طيجرین بهم بریحٍ «) 2»دعوا اللَّه مخلصین له الدین«-»ةٍ طيبین بهم بریحٍ رج«) 1

»لئن أنجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاکرین«-»جاءتها ریح عاصف«) 4»دعوا اللَّه مخلصین له الدین«-»فصها ریح عاجاءت«) 3
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)پورامین اسدیان(-41
هایی هستند که در وجود به شود انسان و موجودات جهان پدیدهوقتی گفته می

اثبات نیازمندي جهان ل از اويمهه ما به مفهوم مقدتوج،خودشان متکی نیستند
.شودو مخلوقات در پیدایش به خداوند جلب می

)6ي، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (
 ----------------------------------------------

)سیداحسان هندي(-42
يآیهيادامهدر » .این کار براي خدا دشوار نیست: و ما ذلک علی اهللا بعزیز«ي آیه
برد و آفرینش جدیدي بخواهد شما را میاگر: أ یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدان یش«
.آمده است»آوردوجود میبه

)5ي، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (
 ----------------------------------------------

)وحیده کاغذي(-43
او را بگیرد و تواند وجودچون وجود خداوند وابسته به چیزي نیست، کسی نمی

و اهللا هو «ي که این امر، پیام آیهنیاز استاو در ذات خود غنی و بیونابودش کند
.است»الغنی الحمید

)5ي، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (
 ----------------------------------------------

)الهیجان-مرتضی یعقوبی(-44
، ».ي معمار با ساختمان نیستا مخلوقات، مانند رابطهي خدا برابطه«: اگر بگوییم

برخالف ساختمان که در بقا به . یعنی جهان در بقا هم به خداوند نیازمند است
و این مفهوم یعنی نیازمندي جهان در بقا به خداوند که از . معمار نیازي ندارد

.آیددست میبه»ان یشأ یذهبکم و یأت بخلقٍ جدید«عبارت قرآنی 
)7و 5يها، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (

 ----------------------------------------------
)محمدحسن فضلعلی(-45

هر چه انسان کماالتی نظیر علم و قدرت کسب کند، باز هم نسبت به خداوند فقیر 
. گیردچه به دست آورده، از خدا سرچشمه میي آنزیرا خود و همه. است

، فقر و )علّت(تر شوند ها هر قدر که به معناي حقیقی کاملچنین، انسانهم
).معلول(کنند نیازمندي خود به خداوند را بهتر درك می

)7ي، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (
 ----------------------------------------------

)فیاضحسن (-46
ي جهان، معرفت و هاي او در پدیدهو نظارهي درك نیازمندي جهان به خدا الزمه

به »…ی هللا المتجلّالحمد«و »…الّا ما رأیت شیئاً«شناخت خداست که احادیث 
)9و 8يها، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (.دنآن اشاره دار

 ----------------------------------------------
)عباس سیدشبستري(-47

جایش چیستی خداوند را ندارد و هر چیستی که براي او فرض کنیم، او ذهن ما گن
از این جهت است که .ایمود پایین آورده و محدود کردهرا در حد تصورات ذهنی خ

دلی کز معرفت «و شعر »…شیءروا فی کلّتفکّ«: فرموده است) ص(پیامبر اکرم 
.کندمیره اشا» الحمدهللا المتجلّی لخلقه بخلقه«مفهوم حدیث » …

)9و 8يها، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (

)تبریز-فیروز نژادنجف(-48
که علت این. شوداحساس فقر کرده و عبودیتش قوي می،هر کس به کمال برسد

احساس شدید ،کمال و به تبع آن،امامان در مشکالت به خدا پناه می برند
.فقرشان است

ها و دلیل استوار بودن آسمان»…أن تقوم السماء و األرضمن آیاته و«ي در آیه
از این ،آسمان و زمین را نابود خواهد کرد،اراده کندخدا زمین این است که اگر 

. هم مفهوم است»جدیدت بخلقٍأیذهبکم و یأن یشإ«ياین آیه با آیهجهت 
أان یش«لیلش با  ولی د»رضماوات و األاهللا نور الس«با »…من آیاته و «قسمت

.مفهوم استهم»جدیدت بخلقٍأیذهبکم و ی
)13و 7، 5يها، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (

 ----------------------------------------------
)محبوبه ابتسام(-49

ناگهان در زمین به ناحق سرکشی ،پس چون آنان را رهانید«: معناي عبارت شریفه
ي زندگی شما بهره،ان خود شماستیشما فقط به زاي مردم سرکشی.دکننمی

پس شما را از .سپس بازگشت شما به سوي ما خواهد بود]طلبیدمی[دنیا را 
هاي زمینه«توجه کنید که ».با خبر خواهیم کرد،دادیدچه انجام میآن

انّما «مورد پرسش قرار گرفته که عبارت» آخرتسرايي غفلت از دهندهشکل
).اندیشه و تحقیق(به آن اشاره دارد»…بغیکم 

)13ي ، صفحه1، درسدانشگاهیپیشدین و زندگی (
 ----------------------------------------------

)سیدهادي هاشمی(-50
ها در این هنگام احساس خطر بیانگر طوفان شدید است که انسان» ریح عاصف«

ها را نجات دهد، تواند آنچ انسان و موجود دیگري نمیکه هیکرده و به دلیل این
بندند زنند و با او عهد میصورت فطري به خداي خود رجوع کرده و او را صدا میبه

لئن أنجیتنا من هذه لنکوننّ من (گزاران خواهیم بود که اگر ما را نجات دهی، از سپاس
)13ي، صفحه1، درسانشگاهیدپیشدین و زندگی (.)اندیشه و تحقیق()الشَّاکرین

 ----------------------------------------------

)حامد دورانی-سیداحسان هندي(-51
هر ،»الّذي خلق فسوي و الّذي قدر فهدي«ي شریفهو آیات) ع(سخن حضرت علی 

)14و 5يها، صفحه1، درس2دین و زندگی (. دندو به هدف خاص اشاره دار
-- --------------------------------------------

)عباس سیدشبستري(-52
ما در چگونه جهانی «هاي اصلی هر نوجوان و جوان این است که یکی از سؤال

السماوات خلق اهللا «ي ي شریفهکه آیه)یعنی ماهیت این جهان(» کنیمزندگی می
. مفهوم استبا آن هم»و األرض بالحقّ

)6و 4ي ها، صفحه1، درس2دین و زندگی(
 ----------------------------------------------

)سیدهادي هاشمی(-53
حرکت وپنداري که بیبینی و میها را میو کوه«در این آیه بیان شده است که 

ند، صنع خداي یکتاست که همه چیز را به اکه مانند ابر در حرکتحالیدر،جامدند
گیریم پس نتیجه می» .دهید آگاهی داردچه انجام میهمانا او از آن،کمال آورده
.ها گمانی باطل استحرکت بودن کوهها در مورد بیگمان انسان

)6ي، صفحه1، درس2دین و زندگی (

دانشگاهی دین و زندگی پیش

2دین و زندگی 
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پيام  ،»تواند وجود او را بگيرد و نابودش كند كسي نمي ،چيزي نيستبه چون وجود خداوند وابسته «: اگر بگوييم -41

  ؟ايم را ترسيم كرده  ي شريفه كدام آيه

1 (»الحميد«) 2    »ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و اهللا هو الغني«  

  »و ما ذلك علي اهللا بعزيز«) 4    »اهللا نور السماوات و األرض«) 3

   بيانگر چيست و با كدام آيه مطابقت دارد؟» به دريا بنگرم دريا تو بينم/ به صحرا بنگرم صحرا تو بينم «: بيت -42

  »الحمد هللا المتجلي لخلقه بخلقه« - مشهود بودن مخلوقات در عالم هستي) 1

  »ت و األرضاهللا نور السماوا« - مشهود بودن مخلوقات در عالم هستي) 2

  »الحمد هللا المتجلي لخلقه بخلقه« - مشهود بودن خداوند) 3

 »اهللا نور السماوات و األرض« -مشهود بودن خداوند) 4 

  .او خواهد بود …و عامل  …در انسان در طول عمر خود، سبب درك بهتر  …افزايش  -43

  تقويت عبوديت - فقر و نيازمندي -كمال) 1

  ارتقاء معرفت و بينش - فقر و نيازمندي -تقوا) 2

  ارتقاء معرفت و بينش -هاي الهي آثار و جلوه -كمال) 3

  عبوديتتقويت  -هاي الهي آثار و جلوه -تقوا) 4

فرحوا بها و  يبةطّي اذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح ر و البحر حتّركم في البهو الّذي يسي«ي  شريفه اتبا توجه به كدام قسمت از آي -44

من  نا من هذه لنكوننّتن انجيئين لط بهم دعوا اهللا مخلصين له الدوا انّهم احيمكان و ظنّ جاءتها ريح عاصف و جاءهم الموج من كلّ

  گردد؟ خدا و ظهور آن به هنگام گرفتار آمدن به باليا مفهوم مي فطري بودن توجه به» …اكرين الشّ

  »ا انجاهم اذا هم يبغون في االرضفلم«) 2  »بةطيبهم بريح ي اذا كنتم في الفلك و جرين حتّ«) 1

  »ر و البحرركم في البهو الّذي يسي«) 4  »ينط بهم دعوا اهللا مخلصين له الديهم احوا انّظنّ«) 3

  …پنداريم  نشأت گرفته از اين مطلب است كه ما مي ،…اد ناصحيح كه قاين اعت -45

 .ها نيست سازنده هميشه علت اصلي وجود يافتن پديده -ي آن وجود ندارد ا سازندهي چنداني ميان بقاي يك مصنوع ب رابطه )1

 .ها نيست سازنده هميشه علت اصلي وجود يافتن پديده - يك معلول در بقاي خود نيازي به علت ندارد )2

 .قرار دادن اجزاء در جاي خويش است ي،بخش تيهس همراه باي سازنده  وظيفه -ي آن وجود ندارد ي چنداني ميان بقاي يك مصنوع با سازنده رابطه )3

  .قرار دادن اجزاء در جاي خويش است ي،بخش هستي همراه باي سازنده  وظيفه - يك معلول در بقاي خود نيازي به علت ندارد )4

دقيقه 15 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين توانيد سؤالشما مي هاي مذهبي،اقليت آموزاندانش  
 .حوزه دريافت كنيد

دانشگاهيپيشدين و زندگي 
 انديشه و قلب 

)همتابي ييگانه و بخشهستي( 
 2تا پايان درس  1درس 

  20تا  4هاي صفحه
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  واليت ارائه كرد؟در بيني اسالمي از توحيد  توان برداشتي درست و مبتني بر جهان مي ،از دقت در كدام عبارت -46

  .به معناي واگذاري واليت خداوند به ديگري است) ص(اذن تصرف به پيامبر  )1

  .توأم با استقالل از خداوند در مسير و مجراي واليت الهي است) ص(واليت پيامبر ) 2

  .هاي خداوند به مردم است ي فرمان واسطه و رساننده) ص(پيامبر ) 3

  .دارديك شخص با اذن خداوند هم اذن تصرف در اشيا را ن) 4

  شريفه ترسيم گشته است؟ عبارتدر كدام » همتايي خداي تعالي و يگانگي او اعتقاد به بي« -47

1 (»و الي اهللا تُرجع االمور«) 2    »قل اهللا خالق كلّ شيء«  

  »و هو الواحد القهار« )4    »ال يشرك في حكمه احداً« )3

  .منافات دارد ،صورت گرفته … ي ي شريفه يفي از خداوند كه در آيهبا توص ،اين تصور كه پيدايش جهان حاصل همكاري خدايان متعدد است - 48

1 (»و ال يشرك في حكمه احداً«) 2    »ماوات و ما في األرضو هللا ما في الس ما لهم من دونه من ولي«  

3 (»ار«) 4    »قل اهللا خالق كلّ شيءو هو الواحد القه«  

/  ي دارد و اين موضوع در آيه …اشاره به توحيد در  ،نمايد هدايت مي ،فرموده رايش معينخداوند جهان را به سوي مقصدي كه بكه  اين -49

  .ترسيم شده است …ي  شريفه آيات

  »و ال يشرك في حكمه احداً ما لهم من دونه من ولي« -ربوبيت) 1

  »و ال يشرك في حكمه احداً ما لهم من دونه من ولي« - واليت) 2

  »ارعونم تزرعونه ام نحن الزّافرايتم ما تحرثون ا انت« - واليت) 3

  »ارعونافرايتم ما تحرثون أ انتم تزرعونه ام نحن الزّ« -ربوبيت) 4

رفع  ردهي الاولياي  ييناواتاست و  …و  …معلول » و هللا ما في السماوات و ما في االرض«، »افرايتم ما تحرثون«ي  ترتيب آيات شريفه به -50

  . … مردم را حاجات

  .منافاتي با توحيد ندارد ،انيمدب خداوند اذنبه اگر  -»ءشي قل اهللا خالق كلّ« -»ءيش قل اهللا خالق كلّ«) 1

  .عين شرك است ،انيمدبهم به اذن خداوند اگر حتي  -»ءشي قل اهللا خالق كلّ« -»ءشي قل اهللا خالق كلّ«) 2

3 (»افاتي با توحيد نداردمن ،انيمدببه اذن خداوند اگر  -»ما لهم من دونه من ولي« - »ما لهم من دونه من ولي.  

4 (»عين شرك است ،انيمدبهم به اذن خداوند اگر حتي  -»ما لهم من دونه من ولي« - »ما لهم من دونه من ولي.  



 

  6: يصفحه  دانشگاهيعمومي پيش  95آبان  7 آزمون -)2( يپروژه     
    

  
 

 
 )سيداحسان هندي(   -41

تواند وجود او را بگيرد  چون وجود خداوند وابسته به چيزي نيست، كسي نمي«مفهوم 
  هو الغنيو اهللا«ي  از دقت در آيه ،».نياز است و نابودش كند، او در ذات خود غني و بي

 )5 ي، صفحه1 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش(   .آيد دست مي به »الحميد

----------------------------------------------  
 )كاغذي هوحيد(   -42

اي كه با اين موضوع  اين بيت با مشهود بودن خداوند در عالم كائنات ارتباط دارد و آيه
نيز با  »هللا المتجلي الحمد« عبارت. است »و األرض اهللا نور السماوات«مطابقت دارد 

  .اين موضوع مطابقت دارد، ولي حديث است نه آيه
  )8ي  ، صفحه1 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش(   

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(   -43

يازمندي خود را به خدا تر شوند، فقر و ن لها هر قدر كه به معناي حقيقي كام نانسا
  .شود تر مي تر و بيش كنند و بندگي و عبوديتشان در پيشگاه خدا قوي بهتر درك مي

 )7 ي، صفحه1 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(   -44

برد و او را خالصانه  پناه ميها و مشكالت به خدا  جايي كه انسان در سختي از آن
به اخالص  ،گيرد و احتمال غرق شدن دارد خواند، وقتي انسان در دريا قرار مي مي

  .»ظنّوا انّهم احيط بهم دعوا اهللا مخلصين له الدين« خواند خداوند را مي
  )13ي ، صفحه1دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(  

----------------------------------------------  
 )ابتساممحبوبه (   -45

چنداني ميان بقاي يك مصنوع با  ي ايم كه در مصنوعات انساني، رابطه ما همواره ديده
اما آن خانه بدون هيچ  ،سازد اي را مي مثالً يك معمار خانه ؛ي آن وجود ندارد سازنده

ين به هم .ماند حتي پس از مرگ او تا ساليان طوالني باقي ميو ارتباطي با معمار 
  .كنند يك معلول در بقاي خود نيازي به علت ندارد جهت برخي گمان مي

  .علت اصلي ساختمان نيست و به آن وجود نبخشيده است رامدقت كنيد مع
 )7ي   ، صفحه1 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(   -46

هاي  واليت و فرمان ي واسطه و رساننده) ص( بدين معناست كه پيامبرتوحيد در واليت 
  .خداوند به مردم است

 )17ي   صفحه، 2 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )سكينه گلشني(   -47

اصل توحيد است كه خداوند يگانه است و شريك و همتايي ندارد، بيانگر  اعتقاد به اين
  .است »ارو هو الواحد القه«ي  ي شريفه كه اين موضوع در ارتباط با آيه

 )16و  15 ي ها ، صفحه2 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش( 

 )الهيجان -مرتضي يعقوبي(   -48

كه تصور كنيم دو يا چند خدا وجود دارند و هر كدام خالق بخشي از جهان  اين
ها را  اند، در واقع هر كدام از آن ، اين جهان را آفريدهديگر هستند يا با همكاري يك

قل «ي  ايم كه اين امر، با توحيد در خالقيت كه مفهوم آيه محدود و ناقص فرض نموده
است، منافات دارد »اهللا خالق كلّ شيء.  

  )16و  15ي ها   ، صفحه2 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش(   
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(   -49

 »… افرأيتم ما تحرثون« اتآيتوحيد در ربوبيت است و  ، بيانگرهدايت به سوي مقصد
  .ربوبيت داردتوحيد در اشاره به 

  )17 و 15 ي ها ، صفحه2 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش(   
----------------------------------------------  

 )ذيوحيده كاغ(   -50

 رفع حاجات در الهياولياي  توانايي و پس مالك و رب است ،استچون خدا خالق 
  .با توحيد هيچ منافاتي ندارد ،بدانيمي خدا  اذن و ارادهبه اگر  را مردم

 )18تا  15ي  ها  ، صفحه2 دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  

 
 )پور ديانامين اس(   -51

 …خود  ها خودبه ها و همكاري در مجموعه هماهنگي ي ههم«در نقد اين نظريه كه 
پذيرند  هاست كه نمي عملي انسان ي توان گفت كه رويه ، مي»ايجاد شده باشند

   .خود رخ دهند ها خودبه مجموعه
 )13و  12 يها  ، صفحه1 ، درس2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )سكينه گلشني(   -52

ها طوري  و در آفرينش آن«: فرمايد البالغه مي نهج 90ي  در خطبه) ع(حضرت علي 
كه اين مفهوم،  ».ها را برقرار كرد كه محكم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشند اندازه
  .قابل برداشت است »صنع اهللا الّذي اتقن كلّ شيء«ي  ي شريفه از آيه

 )14و  6ي   ها ، صفحه1 ، درس2ين و زندگي د(   

----------------------------------------------  
 )حامد دوراني(   -53

كه  است و اين »خلق اهللا السماوات و االرض بالحقّ«حق بودن آفرينش مفهوم عبارت 
ربنا ما خلقت هذا «راه ندارد پيام عبارت قرآني  آفرينش مخلوقاتبيهوده بودن در 

 )7و  5 ي ها ، صفحه2  ، درس2دين و زندگي (    .است »طالبا

----------------------------------------------  
 )وحيده كاغذي(   -54

ما تري في «ي  به آيه مربوط ،نظمي و شكاف در نظام آفرينش وجود ندارد كه بي اين
  .باشد مي» ر هل تري من فطورصحمن من تفاوت فارجع البخلق الرّ
توان دريافت كه هيچ شكافي در هستي وجود  مي» فارجع البصر«تر  شي عميقو با نگر
 )24و  18 ي ها ، صفحه2  ، درس2دين و زندگي (    »هل تري من فطور«ندارد 

 2دين و زندگي 

دانشگاهي دين و زندگي پيش
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 بقا تأكيد شده است؟ ي به نيازمندي جهان به خداوند در مرحلهفقط در كدام عبارت  -41

  .خودش نباشد، براي موجود شدن به ديگري نيازمند استاي كه وجودش از  هر پديده) 1

 .هايي هستند كه در وجود متكي به غير خود هستند موجودات جهان پديده) 2

  .ش مساوي با موجود بودن باشدي فقط زماني است كه ذات و حقيقتنيازي يك موجود از ديگر بي) 3

  .هد ماندبخشي نكند، ديگر موجودي در جهان نخوا اگر خداوند هستي )4

در انسان  …و بر وجود  …بازتاب اين حقيقت است كه  ،بردكند و در مشكالت به او پناه ميگاه كه انسان به درگاه خدا استعاذه ميآن -42

 .مؤيد آن است …ي ي شريفهكنيم كه آيه كيد ميأت

   »و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها« -فطرت خداآشنا - يابيم خداوند را با تمام وجود مي) 1

  »و نفس وماسواها فالهمها فجورها و تقواها« - گرايش به نيكي - كنيمحضور خداوند را در زندگي درك مي) 2

  »فاقم وجهك للدين حنيفا« -فطرت خداآشنا - يابيمخداوند را با تمام وجود مي) 3

   »فاقم وجهك للدين حنيفا« - ش به نيكيگراي - كنيمحضور خداوند را در زندگي درك مي) 4

 .  …زيرا  ؛خداوند تشويق كرده است …دين مبين اسالم ما را به تفكر در  -43

  .پذير است خداوند از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امكانهاي  ويژگيشناخت  - ماهيت) 1

 .است پذير خداوند از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امكانهاي  ويژگيشناخت  - صفات) 2

  .احاطه بر محدود و درك چگونگي آن براي انسان ممكن است - صفات) 3

  .احاطه بر محدود و درك چگونگي آن براي انسان ممكن است - ماهيت )4

 ؟كدام مرتبه توحيد است رترتيب بيانگ به» قل هو اهللا احد«، »أ أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون«، »و ال يشرك في حكمه احداً«عبارات قرآني  - 44

 اصل توحيد -ربوبيت - واليت) 2    خالقيت - واليت - واليت) 1

  خالقيت -واليت -ربوبيت )4    اصل توحيد - ربوبيت -ربوبيت) 3

 .است …و  …مربوط به ترتيب  به» به سوي مقصد از پيش تعيين شدهجهان هدايت «و » همتايي خداوند در كار آفرينش بي« - 45

  واليتتوحيد در  -اصل توحيد) 2    ربوبيتتوحيد در  - توحيد در خالقيت )1

  واليتتوحيد در  - توحيد در خالقيت )4    خالقيتتوحيد در  -اصل توحيد )3

.هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالشما مي هاي مذهبي،اقليت آموزاندانشدانشگاهيدين و زندگي پيش
 انديشه و قلب 

ي بخش، يگانههستي(
 ) همتا و حقيقت بندگي بي

  3تا پايان درس  1درس 
  29تا  4هاي صفحه

 دقيقه 15
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است كه اين  …بيانگر توحيد ها در صورتي  در برآوردن حاجات ساير انسان) عليهم صلوات اهللا اجمعين(انتساب توانايي اولياي دين  -46

  …توانايي را 

 .از خداوند و به اذن او بدانيم - واليت) 2  .وجودشان بدانيمجسماني و  مربوط به حقيقت روحاني -ربوبيت) 1

  .از خداوند و به اذن او بدانيم -بيتربو )4  .وجودشان بدانيم جسمانيمربوط به حقيقت روحاني و  - واليت) 3

 ايم؟ به مضمون كدام آيه اشاره نموده ،»عملكرد انسان موحد تحت تأثير اعتقاد اوست«اگر بگوييم  -47

  »اغوتان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطّ رسوال ةام و لقد بعثنا في كلّ«) 1

 »الوثقي  ةو من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن فقد استمسك بالعرو«) 2

  »كم فاعبدوه هذا صراط مستقيمي و ربرباهللا  انّ«) 3

4( »اياك نستعيناك نعبد و اي«  

  .تجلي دارد …ي  ي شريفه ين موضوع در آيهاست و ا …تنظيم و كنترل غرايز و اميال تابع  -48

  »و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن« -پيش رفتن انسان موحد در راه رضايت الهي )1

  »و هللا ما في السماوات و ما في االرض« -پيش رفتن انسان موحد در راه رضايت الهي )2

  »السماوات و ما في االرضو هللا ما في « - ي ابعاد واقعيت يافتن عدالت اجتماعي در همه )3

   »و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن« - ي ابعاد واقعيت يافتن عدالت اجتماعي در همه )4

را  …باشد كه همين موضوع شرك در  ميدرك نكردن معنويت نيايش با پروردگار  … در دل آدمي ق و برق و زينت دنيارفزوني يافتن ز -49

  .  زند رقم مي

  خالقيت - معلول) 4  عبادت  - علت) 3  عبادت - معلول) 2     خالقيت     - علت) 1

 ؟نيستي موضوع توحيد و شرك در جهان امروز صحيح  كدام گزينه درباره - 50

    .كند خداي يگانه است و خدا جهان را تدبير و اداره مي ،اغلب مردم دنيا قبول دارند كه خالق جهان) 1

 .ي خداوند است ه نموده و تطبيق اين معيارها با زندگي فردي و اجتماعي بر عهدهئپرستي را به ما ارا ابت شرك و بتقرآن معيار ث) 2

  .كنند دين را وارد متن زندگي نمي دستورات ،تن خداوندشها در عين قبول دا پرستي آن است كه برخي از انسان ي شرك و بت ريشه) 3

  .ها جايگاهي ندارد ا فراموش كرده و در قلب آناند كه خدا ر ها چنان به امور دنيوي سرگرم شده بسياري از انسان )4
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 )پور ين اسديانام(  »1« ي گزينه -41

بخشي نكند، ديگر موجودي در جهان باقي  اين حقيقت كه اگر خداوند، هستي
  .بقاستدر نخواهد ماند، ناظر بر مفهوم نيازمندي جهان به خدا 

 )7 ي ، صفحه1دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  

 )حسن فياض(  »1« ي گزينه -42

به همين جهت  ؛كنيميابيم و حضورش را درك مييك از ما با تمام وجود خدا را ميهر 
سال سه در درس . طلبيمبريم و از او كمك ميها و مشكالت به او پناه ميدر سختي

يابيم و حضور او كه خداوند را با تمام وجود مي ه استدوم، نيز به اين مطلب اشاره شد
فاقم وجهك للدين «: فرمايدميدر اين باره كريم  رآنقو كنيم را در زندگي درك مي

  .كندآشنا داللت ميبر فطرت خدااين آيه كه » حنيفا فطرت اهللا التي فطر الناس عليها

    )6 ي ، صفحه1دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
  )37و  33ي  ، صفحه3، درس 2دين و زندگي ( 

 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »1« ي گزينه -43

هاي خداوند براي شناخت صفات الهي  دين مبين اسالم ما را به تفكر در نعمت
هاي خداوند، از راه شناخت  تشويق كرده است چرا كه شناخت صفات و ويژگي

  .پذير است مخلوقاتش تا حدودي امكان
 )10 ي ، صفحه1دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »1« ي گزينه -44

أ أنتم «فرمان، = حكم  .توحيد در واليت است »و ال يشرك في حكمه احداً«ي  آيه

  .بيانگر اصل توحيد است »قل هو اهللا احد«توحيد در ربوبيت و  »تزرعونه

 )17ا ت 15 يها  ، صفحه2  دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  

 )عباس سيدشبستري(  »1« ي گزينه -45

  توحيد در خالقيت ←همتايي خداوند در كار آفرينش بي
  توحيد در ربوبيت ←هدايت جهان به سوي مقصد از پيش تعيين شده

 )17 و 16 يها  ، صفحه2دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  

 )ابتساممحبوبه (  »1« ي گزينه -46

ها را از خدا و  در برآوردن حاجات انسانو اولياي دين، ) ص(توانايي پيامبر اگر اصوالً 
  .عين توحيد در ربوبيت است ،به اذن او بدانيم

  )18 ي ، صفحه2دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

 )الهيجان -مرتضي يعقوبي(  »1« ي گزينه -47

به توحيد در  »كمي و رببران اهللا «، آمده »3«ي  اي كه در گزينه بخش اول آيه
شود انسان در  و اين اعتقاد سبب مي كند ميي اعتقادي دارد اشاره  ربوبيت كه جنبه

عمل فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نمايد كه اين موضوع در بخش دوم اين آيه 
هاي  كه گزينه در حالي. مورد اشاره قرار گرفته است» مفاعبدوه هذا صراط مستقي«

  .ديگر فقط به توحيد عبادي و عملكرد انسان موحد اشاره دارد
  )22و  21ي   ها ، صفحه3دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »1« ي گزينه -48

پيش رفتن انسان موحد در راه رضايت الهي است ) تابع(يز معلول تنظيم و كنترل غرا
و من «ي  ي شريفه كه آيهاست توحيد عبادي در بعد فردي  موضوع بيانگرو اين 

  .دارد هبه آن اشار» …يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن 
  )24و  22 يها  ، صفحه3دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »1« ي گزينه گز -49

فزوني يافته  ها ق و برق زينت دنيا در دل بسياري از انسانردر دنياي امروز چنان ز
باقي نمانده  كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش با پروردگار

  .اين امر بيانگر شرك در عبادت است. است
  )27 ي  ، صفحه3  دانشگاهي، درسندگي پيشدين و ز(

----------------------------------------------  
 )وحيده كاغذي(  »1« ي ينه -50

پرستي را ارائه نموده و تطبيق اين معيارها با زندگي  قرآن معيار ثابت شرك و بت
  .ي خودمان است فردي و اجتماعي بر عهده
 )28و  27 يها  صفحه، 3دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
  

  
  )سيداحسان هندي(  »4«ي  گزينه -51

 هاحساسات و اخالق هم ،گيري، عواطف ي تفكّر و انديشه، قدرت اختيار و تصميم قوه
پذيرد ولي  مربوط به بعد روحاني وجود انسان است و بعد روحاني انسان تغيير مي

  .پذيرد ليل نميتجزيه و تح
  )44 ي صفحه، 4 درس، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(  »4«ي  گزينهي  گزينه -52

ثم «ي  ي شريفه در آيه »خلقاً آخر« .روح انسان خلقتي متفاوت با بعد جسماني دارد
خداوند به   آيه ي و در ادامه مراحل تكميل جسم بيان شده است »…خلقنا النطفة 

  »فتبارك اهللا احسن الخالقين«: خود آفرين گفته است
  )44و  43 يها  صفحه، 4 درس، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
  )محمدحسن فضلعلي(  »4«ي  گزينه -53

فور نعمت آبادي و وسال  7سال قحطي پس از  7آمدن  »…انّي اري «تعبير خواب 
دار آويخته  به »نان بردن بر روي سر و خوردن پرندگان از آن«تعبير خواب . است
  )ذكر نمونه( .است نشد

  )46ي  صفحه، 4 درس، 2دين و زندگي ( 

دانشگاهي  دين و زندگي پيش

2دين و زندگي 
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 ؟پاسخ به اين سؤال است  ي شريفه پيام كدام آيه ،»؟ت استدتوحيد در عبا ي چه چيزي الزمه« :اگر از ما بپرسند -41

  »ال أفتقر اطعني في ما امرتك دم أنا غنيآيا بني «) 1

 »عيرا في اصحاب السا نسمع او نعقل ما كنّلو كنّ«) 2

  »وء و الفحشا انّه من عبادنا المخلصينالسعنه كذلك لنصرف «) 3

  »اغوتطّرسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا ال امة و لقد بعثنا في كلّ«) 4

مؤيد اين حقيقت است و نتيجه و … ي  ي شريفه است كه آيه… همان اذعان به  ،گاه و پشتيبان جهان دانستن خالق جهان را تنها تكيه -42

 .است …ثمره اين عقيده و نظر، 

  »ا يشركونسبحانه عم« -»و لم يكن له كفواً احد« - توحيد در خالقيت) 1

 »صني امن من عذابيفمن دخل ح« -»ياك نستعيننعبد و ا اكاي« - توحيد در ربوبيت) 2

  »الوثقي ةفقد استمسك بالعرو« -»قل هو اهللا احد« - توحيد در خالقيت) 3

  »فاعبدوه هذا صراط مستقيم« -»كماهللا ربي و رب انّ« - توحيد در ربوبيت) 4

كريم توصيف شده  يز از شرك عبادي چگونه در بيان قرآنپره ،»اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا«ي  ي شريفه با توجه به آيه -43

 است؟

 »الوثقي ةفقد استمسك بالعرو«) 2    »و ما امروا الّا ليعبدوا الهاً واحداً«  )1

  »ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطّاغوت«) 4    »فاعبدوه هذا صراط مستقيم«) 3

 ةفقد استمسك بالعرو«ي  ي شريفه انجامد و آيه مي …و  …ه فرجام ترتيب ب گام نهادن فرد در مسير توحيد و جامعه در مسير شرك به -44

  .است …در ارتباط با مفهوم » ثقيوال

  دومي -امحاي امكان رشد و تعالي - حاكميت طاغوت) 1

  اولي -امحاي امكان رشد و تعالي -هاي برتر ظهور گرايش) 2

  يدوم - ي تمايالت نفساني و ديگران بودن تحت سلطه - حاكميت طاغوت) 3

  اولي  -ي تمايالت نفساني و ديگران بودن تحت سلطه -هاي برتر ظهور گرايش) 4

   … جز بهد، ناشاره دار »توحيد در عقيده و عمل«ي عبارات قرآني زير به  همه -45

1 (»ا اهللاال اله الّ«) 2       »العالمين الحمد هللا رب«  

3 (»ايانّ«) 4     »اك نستعيناك نعبد و اي اهللا ربكم فاعبدوهي و رب« 

دقيقه 15دانشگاهي ين و زندگي پيشد

حقيقت ( انديشه و قلب
 )ندگي و در مسير اخالصب

  4تا پايان درس  3  درس
   40تا   21هاي    صفحه

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه توانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش      
 .دريافت كنيد
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انگاري و ناديده گرفتن پيام كدام  سهل ،»خواهد دلم نمي«چون  هايي هم نشنيدن خيرخواهي دوستان و گزينش موضع انكار با بيان عبارت -46

 ي كالم اهللا مجيد است؟ شريفه ي آيه

 »اهللا مخلصاً له الدين فاعبد«) 2  »لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب السعير« )1

  »ان اعبدوني هذا صراط مستقيم«) 4  »آدم ان ال تعبدوا الشيطان لم اعهد اليكم يا بنيا«) 3

 ؟شود سار كدام راه تقويت اخالص و عبوديت، ميسر مي در سايه» نفس به آرامش رسيده« -47

 انجام عمل صالح) 2  راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او) 1

  ت به خداوندافزايش معرف) 4    ياد معاد و روز حساب) 3

، مؤيد مورد …ي  بندگي و اخالص است و آيه  رسيدن به حقيقت …اخالص است و انجام عمل صالح از  …عدم نفوذ شيطان در انسان از  -48

 .اول است

  »كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلصين« - لوازم -ثمرات) 1

 »…ان ال تعبدوا الشّيطان انّه لكم عدو مبين آدم  الم اعهد اليكم يا بني« - لوازم -ثمرات) 2

  »كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلصين« - لوازم - لوازم) 3

  »…آدم ان ال تعبدوا الشّيطان انّه لكم عدو مبين  الم اعهد اليكم يا بني« -ثمرات -ثمرات) 4

 .شود حاصل مي …در پرتو  ،پرورش و خلوص وجود انسان -49

 راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او) 2    ياد معاد و روز حساب) 1

  عمل صالحانجام ) 4    افزايش معرفت به خداوند) 3

آيد و  طور طبيعي به دنبال مي به …است كه حسن  …الهي باشد، عمل داراي حسن  يدر انجام عبادت وقتي نيت دروني و قلبي براي رضا -50

 .استاين مطلب حاكي از  …ي  پيام شريفه

  »موتتاطعني في ما امرتك اجعلك حيا ال« -فعلي - فاعلي) 1

 »المؤمن خير من عمله نية« -فعلي - فاعلي) 2

  »موتاطعني في ما امرتك اجعلك حيا الت« -فاعلي - فعلي) 3

  »المؤمن خير من عمله نية« -فاعلي - فعلي) 4
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 )يداحسان هنديس(  »1« ي گزينه -41

 ،دوري از طاغوتبيان شده كه  »… ةٍو لقد بعثنا في كلّ ام« :ي نحل سوره 36ي  در آيه
  .ي توحيد در عبادت است الزمه

 )25و  22 ي  ها ، صفحه3 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »1« ي گزينه -42

ربوبيت است در  همان اقرار به توحيد ،گاه و پشتيبان جهان دانستن اوند را تنها تكيهخد
مؤيد اين حقيقت است و نتيجه و ثمره اين باور  »كماهللا ربي و رب انّ«ي  ي شريفه كه آيه

پرستش و عبادت، يعني تنها معبود واقعي  ي و عقيده اين است كه تنها وجود شايسته
  »اعبدوه هذا صراطٌ مستقيمف« .ها خداست انسان

 )23و  22 يها  ، صفحه3 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )عباس سيدشبستري(  »1« ي گزينه -43

اينان دانشمندان و «: فرمايد قرآن مي »…اتّخذوا احبارهم «ي  ي شريفه با توجه به آيه
چنين مسيح پسر مريم را در  داوند به پروردگاري گرفتند و همراهبان خود را به جاي خ

او ما اُمروا الّا ليعبدوا الهاً « .كه فقط خداي يگانه را بپرستند كه مأمور نبودند جز اين حالي
  ».ورزند شرك مي) براي او(چه  هيچ خدايي جز او نيست، منزه است او از آن »واحداً

 )22 ي  صفحه ،3 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )آبادي مسلم بهمن(    -44
هاي برتر  به تنظيم و كنترل غرايز و ظهور گرايش ،گام نهادن فرد در مسير توحيد عبادي

امكان رشد و تعالي ) امحاي(به از بين رفتن  ،انجامد و گام نهادن جامعه در مسير شرك مي
در بعد توحيد عبادي  در ارتباط با »ثقيوفقد استمسك بالعروة ال«رت قرآني عبا .انجامد مي

  . است فردي
  )25و  24 ،22ي ها     ، صفحه3دانشگاهي، درس  يشدين و زندگي پ( 

----------------------------------------------  
 )الهيجان -مرتضي يعقوبي(  »1« ي گزينه -45

  . فقط به توحيد در عبادت و عمل اشاره دارد »ناك نستعياك نعبد و اياي« ي آيه
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .»توحيد در ربوبيت و عقيده: العالمين رب» «توحيد در عبادت و عمل: الحمد هللا«: »1«ي  گزينه
توحيد در «و ي ابعاد و اقسام توحيد  جامع همه »ا اهللاال اله الّ« ي كلمه :»2« ي گزينه

  . است »عقيده و عمل
توحيد در  :فاعبدوه« و »توحيد در ربوبيت و عقيده :كماهللا ربي و رب انّ« :»4« ي ينهگز

    .»عبادت و عمل
 )26و  23 ،22 ي ها ، صفحه3 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »1« ي گزينه -46

يابيم كه  درمي» عيرنسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب الس الو كنّ«ي  ي شريفه از آيه
كه  كنند و وقتي از هوي و هوس پيروي مي ،ها به جاي پيروي از عقل گروهي از انسان

دلم « :گويند زنند و مي شنوند، دست به انكار مي اطرافيان و دوستان را ميخيرخواهي 
  ».خواهد نمي

 )34و  32 ي  ها حه، صف4 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

 )عباس سيدشبستري(  »1« ي گزينه -47

هاي بسيار مؤثر براي تقويت عبوديت و اخالص، توجه  يكي از راه: روز حسابو ياد معاد 
انگيز  چه قدر هيجان. اي در پيش داريم ي ما حيات جاودانه به اين حقيقت است كه همه

اي «: گيرد و به او گفته شودآور است آن زمان كه انساني مخاطب خداوند قرار  ي و شاد
  »…نفس به آرامش رسيده، خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد 

 )36 ي  ، صفحه4 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )وحيده كاغذي(  »1« ي گزينه -48

عمل صالح، از مقدمات و لوازم ي اخالص است و انجام  عدم نفوذ شيطان، اولين ثمره
ي مربوط به حضرت  رسيدن به حقيقت بندگي و اخالص است و مؤيد مورد اول، آيه

كاري را از يوسف دور كرديم، چون او  باشد كه ما اين چنين بدي و زشت مي) ع(يوسف 
  .خواسته بود كه از بندگان خالص ما باشد

 )37و  36، 31 يها  ، صفحه4 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )حامد دوراني(  »1« ي گزينه -49

  .سازد دهد و وجودش را خالص مي عمل صالح، انسان را پرورش مي
 )36 ي ، صفحه4 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )حسن فياض(    -50

به طور » حسن فعلي«است كه » حسن فاعلي«ي و قلبي انسان در انجام عبادت نيت درون
به اين مفاهيم اشاره  »نية المؤمن خير من عمله«ي  شريفه عبارتآيد و  طبيعي به دنبال آن مي

  .دارد
  )33 ي    ، صفحه4دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  

 
 )ابوالفضل احدزاده(  »4«ي  گزينه -51

اي معين بوده است اما اين طرح و نقشه تقليدي از  جهان آفرينش داراي طرح و نقشه
هاي خاص موجودات  ي جهان همان ويژگي طرح و نقشه. اي ديگر نبوده طرح و نقشه

  .شود بيان مي »انّا كلّ شيء«است كه در عبارت 
 )13و  6 ي  ها ، صفحه1 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )حسن فياض(    -52

هاي  موقتي بودن و محدوديت داشتن پديدهداشتن سرآمد معين و مشخص و 
و نظم استوار جهان و روابط مستحكم آن  »اجلٍ مسمي«ي  جهان از عبارت شريفه

   .دشو استنباط مي »صنع اهللا الّذي اتقن كلّ شيء«از عبارت 

  )17و  6ي ها  ، صفحه2و  1 هاي ، درس2دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محمدحسن فضلعلي(  »4«ي  گزينه -53

كذلك «به رستاخيز زمين اشاره شده و در  »فاحيينا به االرض بعد موتها«در عبارت 
  .به رستاخيز انسان در قيامت »النشور

 )28 ي  ، صفحه2 درس ،2دين و زندگي ( 

دانشگاهي  دين و زندگي پيش

 2دين و زندگي 
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 .است …ي  مفهوم مورد استناد در عبارت شريفه ،هاست خسران و ضرر براي آن بازتاب ستم و تعدي مشركان كه، - 41

1 (»ثم ئكم بما كنتم تعملونالينا مرجعكم فننب«  

2 (»رض بغير الحقّا انجاهم اذا هم يبغون في األفلم« 

  »اكرينن هذه لنكوننّ من الشّلئن انجيتنا م«) 3

4 (»ها النّيا ايا بغيكم علي انفسكماس انم«  

   ؟گردد نميمفهوم » اهللا نور السماوات و األرض«ي  ي شريفه آيه ازهاي زير  يك از عبارت كدام -42

  .جان مشهود است ي ظاهر هر مخلوقي، چه جاندار و چه بي خداوند در پشت پرده  )1

   .گيرند است و موجودات وجود خود را از او ميخداوند خالق همه چيز  )2

  .ي مخلوقات وابسته به خداوند است دوام و بقاي همه) 3

  .احاطه و دسترسي مخلوقات به چيستي خداوند غيرممكن است) 4

 ي در آيه بيان شده است و برخاسته از توحيد اشاره شده … ي علت آن مرتبه از توحيد است كه در آيه… ي  توحيد مطرح شده در آيه -43

 .هستند … باشد و بيانگر اين موضوع مي باشد كه مخلوقات جهان مي …

1 (»از خدا - »افرأيتم ما تحرثون« - »ال يشرك في حكمه احداً و« - »ما لهم من دونه من ولي  

2( »رضماوات و ما في األو هللا ما في الس« - »دااز آنِ خ - »شيء قل اهللا خالق كلّ« - »ما لهم من دونه من ولي  

3 (»از خدا - »شيء قل اهللا خالق كلّ« - »ال يشرك في حكمه احداً و« - »ما لهم من دونه من ولي  

4 (»رضماوات و ما في األو هللا ما في الس« - »از آنِ خدا - »افرأيتم ما تحرثون« - »ما لهم من دونه من ولي 

 . …د كساني است كه است و در مور …بيانگر » و ما امروا الّا ليعبدوا الهاً واحداً«عبارت  -44

  دانشمندان و راهبان و مسيح را به الوهيت گرفتند - توحيد در عقيده) 1

 دانشمندان و راهبان و مسيح را به ربوبيت گرفتند - شرك در عقيده) 2

  دانشمندان و راهبان و مسيح را به ربوبيت گرفتند -توحيد عبادي) 3

  لوهيت گرفتنددانشمندان و راهبان و مسيح را به ا - شرك عبادي) 4

 .  …پرستي و شرك جديد اين است كه  ي بت ريشه -45

  كنند وارد نمي خود ها در عين قبول داشتن خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگي انساناز برخي ) 1

 پرستند سنگ و چوب را ميهايي جز خداوند اطاعت كرده و  ها از ارباب انساناز برخي ) 2

  اند زندگي خود خارج كرده ي  خدا را قبول ندارند و دين را از برنامهها اصالً انساناز برخي ) 3

  اند ها را اصل قرار داده ساني آنكنند و تمايالت نف كنند كه در جهت مخالف دين حركت مي ها از كساني تقليد مي انساناز برخي ) 4

دقيقه 15 دانشگاهي دين و زندگي پيش
  انديشه و قلب 

همتا، ي بي بخش، يگانه  هستي( 
حقيقت بندگي، در مسير 
  )اخالص و قدرت پرواز

  5تا پايان درس  1درس 
  54تا  4ي   ها صفحه

هاي معارف مربوط به خود را از توانيد سؤالشما مي هاي مذهبي،اقليت آموزاندانش 
 .مسئولين حوزه دريافت كنيد
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 هاي اخالص است؟ يك از برنامه ي بالفصل تحقق كدام نتيجهترتيب  به ،زندگي تهي از غفلت دنيوي و بدون حسرت اخروي -46

  ميدان عملدر شناخت مسير حق و گام نهادن  - راز و نياز با خداوند) 1

 پذيري ي حق تقويت روحيه - انجام عمل صالح) 2

  شناخت مسير حق و گام نهادن در ميدان عمل - انجام عمل صالح) 3

  پذيري حقي  تقويت روحيه - راز و نياز با خداوند) 4

 شود؟ م مفهوم دريافت مياكد» …كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء «ي  ي شريفه آيهاز  - 47

  .است» پذيري حق«اولين قدم براي ورود به وادي بندگي و اخالص  )1

  .ي با اخالص خدا بود ها حفظ كرد زيرا او بنده را از جميع زشتي) ص(خداوند حضرت محمد  )2

  .م نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد با اخالص استي اخالص عد اولين ثمره )3

  .ي محكم و استوار است انديشه يابي به معرفت و يكي از ثمرات اخالص دست )4

بخشد كه جهان داراي حافظ و نگهباني است كه در كار اين اطمينان را به انسان مي ،ي اوايمان به خداوند حكيم و نظام حكيمانه«: اگر بگوييم - 48

  .ايماشاره كرده …ي شريفه ي ، به محتواي آيه»شتباه راه ندارداو ا

  »… هامي فعليع من و فلنفسه صربأ فمن ربكم من بصائر كماءج قد«) 1

      »يسبحون فلك يف لّو ك ارالنّه قساب لياللّ ال و مرالق تدرك أن اله يينبغ الشّمس ال«) 2

  »و لئن زالتا إن امسكهما من احد من بعدهماوات و االرض ان تزوال اهللا يمسك الس انّ«) 3

  »الدين له اًلصخم اللَّه اعبدف حقّبال ابتالك يكلإ أنزلنا انإ«) 4

 .الهي است …ي  ن عدم خروج موجودات جهان از حيطهمبي …ي  ي شريفه آيه - 49

  قانونمنديقضا و  - »مرهأتجري الفلك فيه بللكم البحر  رذي سخّاهللا الّ«) 1

 تقدير و قانونمندي -»…بغي لها أن تدرك القمر و ال اللّيل ال الشّمس ين«) 2

  قانونمندي قضا و -»فيكون ما يقول له كنذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً فانّهو الّ«) 3

   قدير و قانونمنديت -»هو الّذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً فانّما يقول له كن فيكون«) 4

 ايم؟ ، فهم پيام كدام آيه را اعالم كرده»اند ي دقيق آفريده شده اندازه تقدير و ي موجودات براساس همه«: اگر بگوييم -50

  »شيء خلقناه بقدرٍ انّا كلّ«) 1

2 (»للمؤمنين اليةًماوات و االرض بالحقّ انّ في ذلك خلق اهللا الس« 

  »كم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه قدجاء«) 3

  »يكوناً فانّما يقول له كن فذا قضي امرهو الّذي يحيي و يميت فا«) 4
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 )پور امين اسديان(     -41

يعني » .هاي شما به زيان خود شماست ستم ،اي مردم«: »4«ي  ي عبارت گزينه ترجمه
  .گردد نصيب خود آنان مي ،عدي مشركان كه همان خسران و ضرر استتبازتاب ستم و 

 )13ي    ، صفحه1  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )حامد دوراني(     -42

الزمه ي شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است و ذهن محدود آدمي توانايي 
اهللا نور السماوات و «ي  اين عبارات ارتباطي با آيهاما . احاطه به خداوند نامحدود را ندارد

نيازمندي مخلوقات در » اهللا نور السماوات و األرض«ي  مفهوم آيه .ندارند» رضاأل
در اصل خداوند خالق همه چيز است و با معرفتي برتر و . آفرينش و بقا به خداوند است

     .ي ظاهر هر چيز يافت توان حضور او را در پشت پرده تر مي عميق
 )9و  8، 5 ي ها ، صفحه1  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(     -43

و هللا ما في «ي  مفهوم آيه استه از توحيد در خالقيت است وبرخ توحيد در مالكيت
ي  علت توحيد در واليت است كه آيه باشد و توحيد در مالكيت مي »السماوات و األرض

قل اهللا «ي  به اين مرتبه از توحيد اشاره دارد و مطابق آيه »وليمنْ ما لهم من دونه «
ي موجودات و مخلوقات از آنِ خداوند هستند ، همه»خالق كلّ شيء.    

 )17تا  15ي   ها ، صفحه2  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(     -44

 و ساني هستند كه دانشمندان و راهبان و مسيح را به ربوبيتمخاطب اين آيه ك
كه  ربوبيت بودند، در حاليدر يعني دچار شرك  ،)ارباباً من دون اهللا(پروردگاري گرفتند 
  .)توحيد عبادي(فقط خدا را بپرستند  ،خدا فرمان داده بود

 )22 ي  ، صفحه3  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -45

ها در عين قبول داشتن  انسان  پرستي و شرك جديد اين است كه برخي ي بت ريشه
  .كنند وارد نميخود خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگي 

 )28 ي ، صفحه3  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )آبادي مسلم بهمن(     -46

كند و  ، محبت خدا را در قلب ما تقويت مياوعرض نياز به پيشگاه و راز و نياز با خداوند 
در روز  ،اند پذيري را در خود تقويت نكرده ي حق روحيهكه  كساني .زند غفلت را كنار مي
  .»…نسمع او نعقل   لو كنّا« شوند ميپشيمان زده و  حسرت ،ي حقيقت قيامت با مشاهده

  )35و  34 ي ها ، صفحه4  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )حامد دوراني(     -47

خداوند . ي اخالص، عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد با اخالص است اولين ثمره
: نصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلصينكذلك ل«: فرمايد در اين مورد مي

از بندگان )) ع(حضرت يوسف (كاري را، چرا كه او  گونه بازگردانديم از او بدي و زشت اين
 ».مخلص ما بود

  )37و  31 ي ها  صفحه، 4دانشگاهي، درس  پيشدين و زندگي ( 

 )حسن فياض(     -48

شود كه جهان داراي  مفهوم مي »…سماوات انّ اهللا يمسك ال«ي شريفه،  از دقت در آيه
  .حافظ و نگاهباني است كه اشتباه در كار او راه ندارد

 )48و  47، 42 يها  ، صفحه5  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(     -49

ي عدم خروج موجودات جهان از  دهدهن نشان »… لها ينبغيمس الشّال «ي  ي شريفه آيه
    .بحث قانونمندي و تقديرات الهي است

 ) 49و  43 يها  ، صفحه5  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -50
ي  ت در آيهاز دق ،اند ي دقيق آفريده شده ي موجودات براساس تقدير و اندازه كه همه اين

  .گردد مفهوم مي» انّا كلّ شيء خلقناه بقدرٍ«
 )49و  42 ي ها ، صفحه5  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
  
 

 )حسن فياض(     -51

ي اول قيامت است كه پس از نفخ صور اول ي انشقاق بيانگر مرحلهآيات ابتدايي سوره
نيز از  »ماوات و من في االرضفصعق من في الس«ي ي شريفهپيوندد و آيهمي به وقوع

 )79و  78، 77 ي ها صفحه، 8  ، درس2دين و زندگي (  .عالئم همين مرحله است

----------------------------------------------  
 )حسن فياض(     -52

در  ها تار زمين و آسمانساخدر بيانگر تغيير  »جوم انكدرتو اذا النّ«ي ي شريفهآيه
 »ءشي قالوا انطقنا اهللا الّذي انطق كلّ«يي شريفهآيه ،ي اول قيامتمرحله وقايعقيامت از 

ي دوم قيامت مرحله وقايعدادگاه عدل الهي از  حضور شاهدان و گواهان دربيانگر وجود 
ي دوم مرحله قايعوها از بيانگر زنده شدن انسان »فاذا هم قيام ينظرون«ي ي شريفهو آيه

  .قيامت است
 )81تا  79، 77 ي ها ، صفحه8  ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -53

ي قيامت و حضور شاهدان، اعمال، افكار  پس از آماده شدن صحنه :قضاوت بر معيار حق
  . شود ردگار سنجيده ميها در ترازوي عدل پرو هاي انسان و نيت

حضور اعمال انسان در (شوند  تمام اعمال انسان در قيامت حاضر مي :ي اعمال دادن نامه
قول فاما من اوتي كتابه بيمينه في«ي  يابد كه آيه ي اعمال تحقق مي با دريافت نامه .)قيامت
  )81 و 78 ي اه ، صفحه8  ، درس2دين و زندگي (  .  بدان اشاره دارد »م اقرءوا كتابيههاؤ

----------------------------------------------  
 )هادي هاشميسيد(     -54

ي كافي به شما عمر نداديم كه هر  آيا در دنيا به اندازه«: فرمايد خداوند به دوزخيان مي
» .گيريد خواست به راه آيد؟ اگر به دنيا بازگرديد همان راه گذشته راه پيش مي كس مي

دم و شما نيز اين دعوت را من فقط شما را فراخوان«: گويد مي شيطان به دوزخيان
  ».مرا مالمت نكنيد، خود را مالمت كنيد. دپذيرفتي

مگر پيامبران براي شما داليل روشني «: گويند فرشتگان در پاسخ دوزخيان مي
 )88 ي  ، صفحه9  ، درس2دين و زندگي (  »نياوردند؟

دانشگاهي  دين و زندگي پيش

 2دين و زندگي 
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از  »رود غرق شدن و نابودي در آن نميكشتي جهان ناخدايي دارد كه به علت علم و قدرت او احتمال «فهوم كه اين م -41

  گردد؟ ي شريفه مفهوم مي دقت در كدام آيه

 »انّا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً«) 2  »ال الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر« )1

  »…ان اهللا يمسك السماوات و األرض ان تزوال «) 4  »من ابصر فلنفسهكُم بصائر من ربكم ف قد جاء«) 3

ترتيب  به ،»توان بر آن مسلط شد با شناخت قانونمندي جهان مي«و » شوند از قوانين الهي خارج نمي«اگر گفته شود كه موجودات جهان  -42

  ؟ايم يك از آيات را اعالم كرده فهم پيام كدام

  »هو الّذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً فانّما يقول له كن فيكون« - »خلقناه بقدرٍ شيء ا كلّانّ«) 1

  »مرهأاهللا الّذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه ب« -»الشّمس ينبغي لها اَن تدرك القمرال «) 2

  »انّ اهللا يمسك السماوات و االرض اَن تزوال« -»الشّمس ينبغي لها اَن تدرك القمرال «) 3

  »فعليها ضلّفمن ابصر فلنفسه و من « - »خلقناه بقدرٍ ءشي ا كلّانّ«) 4

دهد كه استعدادهاي خود  ترين گام براي رسيدن به درك صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت چيست و چه چيزي به ما اين امكان را مي مهم -43

  ؟را به فعليت برسانيم

  قانونمند بودن جهان - هدفدار بودن جهان خلقت) 1

  اعتقاد به خداوند حكيم -قانونمندزندگي در يك جهان ) 2

  زندگي در يك جهان قانونمند - اعتقاد به خداوند حكيم) 3

  هدفدار بودن جهان خلقت - قانونمند بودن جهان) 4

ايم و اگر را بيان نموده …ي ي شريفهدر واقع مفهوم آيه ،نوا شويمهم» روداز پي انجام كاري مي /روداي كز جويباري ميقطره«اگر با بيت  -44

  .ايمكردهاشاره …به سنت  ،»براساس رهنمودهاي پيشوايان ديني، زندگي ما به شدت تحت تأثير رفتارهاي ماست« :بگوييم

  كيفر و تفاوت در پاداش  - »هلئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد وال وض أن تزاألر سك السماوات وه يماللّ نّإ«) 1 

  تأثير نيكي يا بدي در سرنوشت - »هلئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد وال وض أن تزاألر سك السماوات وه يماللّ نّإ«) 2

     تفاوت در پاداش كيفر - »المحسنين عبلنا و انّ اهللا لمينّهم سينا لنهدالّذين جاهدوا ف و«) 3

  تأثير نيكي يا بدي در سرنوشت   - »نينالمحس عبلنا و انّ اهللا لمينّهم سينا لنهدالّذين جاهدوا ف و«) 4

هاي  مفهوم سنتشود و  مي …م خلقت سبب ااست و لزوم شناخت قوانين حاكم بر نظ …تجلي  ،قانونمندي و نظام حاكم بر جهان خلقت -45

 .آمده است …ي  ي شريفه در آيهالهي 

  »…رض وا في األقد خلت من قبلكم سنن فسير« - الهي هاي آشنايي انسان با نشانه - الهي تقدير) 1

 »…رض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األ« - لهياهاي  آشنايي انسان با نشانه -ضاي الهيق) 2

  »مرهأاهللا الّذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه ب« -مندي از طبيعت ها و بهره درك عظمت خالق آن - الهي تقدير) 3

  »مرهأاهللا الّذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه ب« -طبيعت مندي از ها و بهره درك عظمت خالق آن -قضاي الهي) 4

دقيقه 15دانشگاهي دين و زندگي پيش

 انديشه و قلب

ي هاقدرت پرواز و سنت(
  )خداوند

 6 تا پايان درس 5 درس
 63تا  41 يها  صفحه

.هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش   
1
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ترتيب  به ،آشكارا مشاهده كند و شرايطي براي او فراهم شود تا سرشت خود را آشكار كند ،چه را كه برگزيده آن ي كه انسان نتيجه اين -46

؟ن كدام سنت الهي است و كدام آيه مؤيد مورد نخستين استمبي 

  »كهؤالء و هؤالء من عطاء رب نمد اكلّ« - امداد - ءابتال) 1

 »كلّا نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك« - امال -توفيق الهي) 2

  »احسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا و هم ال يفتنون« - امداد - ابتالء) 3

  »…نفسهم الّذين كفروا انّما نملي لهم خيرٌ أل و ال يحسبنّ« - امال -توفيق الهي) 4

 .است …و  …هاي  سنت امرتبط ب» بر كفّار هاي باتقوا و شكيبا شدن انسان پيروز«و » هاي خوب از بد داشدن انسانمسبب ج« -47

  و كيفرسنت تفاوت در پاداش  - امداد) 2  سنت تفاوت در پاداش و كيفر - ابتالء) 1

  توفيق - امداد) 4    توفيق - ابتالء )3

ن يعيش من يموت باآلجال و من يعيش باالحسان اكثر منوب اكثر مممن يموت بالذّ«: دفرماي كه مي) ع(كدام آيه با اين حديث امام صادق  -48

   ؟ هم مفهوم است »باالعمار

  »…و لو انّ اهل القري آمنوا و اتّقوا «) 1

  »ي الّا مثلها و هم ال يظلمونزفال يج ةبالسيئمن جاء «) 2

  »نفسهمما نملي لهم خير ألذين كفروا انّالّ ال يحسبنّ و«) 3

  » يفتنون تركوا ان يقولوا آمنّا و هم الحسب النّاس ان يا«) 4

گاه  و آن شود مي …مشمول سنت  ،شود مندي از امكانات به هالكت ابدي نزديك مي وقتي انسان گناهكار به تدريج با اصرار بر گناه و بهره -49

 .است …به شقاوت ابدي او شود، محكوم به سنت الهي منتهي بر باد رفته و كار  كه به تدريج اميد تابش نور حق در دل انسان معصيت

  امالء - استدراج) 4  استدراج - امالء) 3  امالء - امالء) 2  استدراج - استدراج) 1

  ؟ر كدام آيه بيان شده استد »األرضو  ماءلفتحنا عليهم بركات من الس«ي  بي به وعدهاي شرط دست -50

  »امثالها فله عشر بالحسنة ءامن ج«) 2  »هؤالء من عطاء ربكو د هؤالء كلّا نم«) 1

  »… هو الّذي يحيي و يميت فاذا قضي امراً«) 4    »و لو أنّ اهل القري آمنوا و اتّقوا«) 3
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 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -41

انّ اهللا يمسك السماوات «ي  ي شريفه با آيه» …كشتي جهان ناخدايي دارد «عبارت 
  . ارتباط مفهومي دارد» …

 )48و  42ي ها   ، صفحه5دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
  )كبير تضي محسنيمر(     -42

هر دو آيه اشاره به آن دارد كه هر موجودي داراي يك قدر و  ،در بخش اول سؤال
ي  ي شريفه آيه ،ولي در بخش دوم ،شود آن قوانين خارج نمي ازاي است كه  اندازه

توان بر  اشاره دارد كه با شناخت قانونمندي جهان مي »…اهللا الّذي سخّر لكم البحر «
  . مانند دريا ،را تسخير كرد آن مسلط شد و آن

  )52و  43، 42 ي ها ، صفحه5 ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------   

 )وحيده كاغذي(     -43

اعتقاد به  ،ترين گام براي رسيدن به درك صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت مهم
در يك جهان قانونمند اين امكان را به ما زندگي . در استاق و عادل ،خداوند حكيم

دهد كه با شناخت و استفاده از قوانين جهان نيازهاي خود را برطرف كنيم  مي
   .هاي كمال را طي كنيم استعدادهاي خود را به فعليت برسانيم و پله

  )48و  47ي ها  صفحه  ،5دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(
 ----------------------------------------------  

  )حسن فياض(     -44
انّ اهللا يمسك «ي  و آيه» رود انجام كاري مي از پي/ رود  اي كز جويبار مي قطره«بيت 

اشاره دارند و » اعتقاد به خداوند حكيم«هر دو به مفهوم » …السماوات و األرض 
بيانگر سنت تأثير نيكي يا بدي در » تحت تأثير بودن زندگي به رفتارهاي ما«

  .نوشت استسر
  )61 و 47، 42 يها   ، صفحه6و  5 هاي ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -45

و ساز حركت  قانونمندي و نظام حاكم بر جهان خلقت، تجلي تقدير الهي و زمينه
شود و شناخت قوانين جهان سبب  او مي انسان و به كارگيري اراده و اختيار ايييوپ

مندي از طبيعت  ها و نيز بهره هاي الهي و درك عظمت خالق آن آشنايي ما با نشانه
 ي الهيها سنت ي درباره »… خلت من قبلكم سننٌ قد«ي  ي شريفه شود و آيه مي

 )58و  56، 55 يها  ، صفحه6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  .سخن گفته است

---------------------------------------------- 

 )وحيده كاغذي(     -46

ي  ن دهد و نتيجهاشكه نيت و تمايل دروني خود را ن نگري براي اي هر انسان انتخاب
 امتحان و ابتالء همواره در معرضآشكارا مشاهده كند،  ،زيده استچه را كه برگ آن

كه هركس  مطابقت دارد و اين »… اس أن يتركوا أن يقولوااحسب النّ«ي  است و با آيه
شرايطي براي او فراهم شود كه در  ،با اراده و اختيار خود راه حق يا باطل را برگزيند

سنت امداد الهي  ،مسيري كه انتخاب كرده به پيش رود و سرشت خود را آشكار كند
  )60و  59، 56 ي ها ، صفحه6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  .است

 )كبير نيمرتضي محس(     -47

خوب از بد و ساخته شدن و تكامل، يا هاي  ابتالء و امتحان سبب جدا شدن انسان
دهد كه بيست نفر يا صد نفر  قرآن وعده مي. گردد ها مي ماندگي آن خسران و عقب

كه اين امر بيانگر : شوند انسان با تقوا و شكيبا بر دويست نفر يا هزار نفر از كفار پيروز مي
  .است سنت توفيق الهي

  )60و  59 ي ها ، صفحه6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -48

و «ي  بدي در سرنوشت بوده و با آيه بيانگر سنت تأثير نيكي يا) ع(صادق اين حديث امام 
  .مفهوم است هم »ماء و األرضم بركات من السلو انّ اهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليه

  )61و  57 ي ها ، صفحه6  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(     -49
گناهكاران و گرفتاري به شقاوت ابدي تحقق بر بر باد رفتن تدريجي تابش نور حق 

شود و اصرار بر گناه همراه با استفاده از امكانات و نزديك  سنت امالء را موجب مي
  .موجب تحقق سنت استدراج است ،شدن تدريجي به سوي هالكت ابدي

  )61و  60ي ها   صفحه  ،6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -50

و لو انّ اهل القري آمنوا و اتّقوا «: فرمايد ي اعراف مي رهسو 96ي  خداوند در آيه
خذناهم بما كانوا يكسبونأماء و االرض ولكن كذّبوا فلفتحنا عليهم بركات من الس :

گشوديم بركاتي  ايشان مي، براگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند
رفتار ساختم به كيفر آن چه پس آنان را گ ،از آسمان و زمين ولي تكذيب كردند

  )57 ي  صفحه  ،6دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  ».كسب كردند
----------------------------------------------  

  
 )هادي هاشميسيد(     -51

و من النّاس من يتّخذ من دون اهللا «: فرمايد ي بقره مي سوره 165ي  خداوند در آيه
 ياياني به جاتو بعضي از مردم هم: حبا هللا و الّذين آمنوا أشدأنداداً يحبونهم كحب اهللا 

كه ايمان  دارند و كساني گيرند و ايشان را مانند دوست داشتن خدا دوست مي خدا مي
  ».تري دارند آوردند، به خدا محبت بيش

  )113 ي ، صفحه11 ، درس2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

  )ابوالفضل احدزاده(     -52
بخشد و زندگي  عشق و محبت به خداوند چون اكسيري است كه مرده را حيات مي

در آن / اي ده آتش افروز  الهي سينه«كند كه اين مفهوم در بيت  حقيقي به وي عطا مي
  .نيز مشهود است» سينه دلي و آن دل همه سوز

  )117و  116 يها   ، صفحه11، درس 2دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -53

ي  كه آيه ي مبارزه با دشمنان خداست كننده سطين بيانلي مسلمانان در ف مفهوم مبارزه
  .كند آن را بيان مي »…ذين معه اذ قالوا ابراهيم و الّفي  ةحسن ةقد كانت لكم اسو«

  )119و  114ي ها   فحه، ص11  ، درس2دين و زندگي (

2دين و زندگي 

دانشگاهي  دين و زندگي پيش
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 ؟شود مي» يجد اهللا غفوراً رحيما«مشمول عبارت  ،انسان تائب تحت كدام شرط -41

  »مل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اهللاو من يع«) 1

 »فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح«) 2

  »صالحاًعمالً من و عمل آالّا من تاب و «) 3

  »تطهر القلوب و تغسل الذّنوب ةبالتّو«) 4

  .شدبامي …) ع(از نظر امام صادق  ،ي آن تفكر است كه نتيجه … ،نكته در هنگام ارتكاب گناهآورترين  ترين و رنج تلخ -42

   كفر به خدا - نديدن شخصيت آلوده و وحشتناك فرداي خود) 1

  خوار كردن خدا - نديدن شخصيت آلوده و وحشتناك فرداي خود) 2

  كفر به خدا - اه به انسان وندغفلت از نگاه خدا) 3

  خوار كردن خدا - ها به انسان وندغفلت از نگاه خدا) 4

اشاره به  »استغفر اهللا«هايي مانند،  است و گفتن عبارت …بيان حديث  ،)ع(علي  ،مؤمنان همراهي توبه و پاكي در منظر امير -43

  .جبران حقوق الهي است …دارد كه  …

  بر مقدم -پشيماني از گناه - »نوبر القلوب و تغسل الذّتطه بةوالتّ« )1

  از مؤخر -تصميم بر عدم بازگشت به گناه - »نوبر القلوب و تغسل الذّتطه بةوالتّ«) 2

  بر مقدم -پشيماني از گناه -»ذنب له ئب من الذنب كمن الاالتّ«) 3

  از مؤخر -تصميم بر عدم بازگشت به گناه -»ذنب له ائب من الذنب كمن الالتّ«) 4

 پاسخ به اين سؤال است؟ عبارت، پيام كدام »؟گيرد ها صورت مي با چه شرايطي تبديل گناهان به نيكي«: اگر بگوييم -44

 »من تاب و آمن و عمل عمالً صالحاً«) 2  »نفسهلم اً او يظوءو من يعمل س« )1

  »منوا و اتّقواآو لو أنّ اهل القري «) 4  »فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح« )3

  .شود محسوب مي …است كه از گناهان  … ،د كه مصداق آننكن انسان را از مسير اخالص خارج مي …گناهان بزرگ  -45

                               فردي -دروغ -تبه سرع) 2  اجتماعي -پذيرش ظلم - به تدريج) 1

  اجتماعي -دروغ -به سرعت) 4    فردي -پذيرش ظلم -به تدريج  )3

  

دقيقه 15دانشگاهي زندگي پيشدين و

  پايداري در عزم
  )بازگشت(

  7درس 
 77تا  65هاي  صفحه

 .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  

  
  .گويي به سؤاالت، آيات را حفظ باشيد براي پاسخ 95با توجه به تغييرات كنكور سراسري 

  .شود ي آيه استخراج مي پيام آيه همواره از ترجمه. ي آيات دقت كنيد به ترجمه
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ي  اند و سخن و عملكردشان درباره توبه را به تأخير انداخته، …ي  واسطه اند كه به ، افرادي مورد سرزنش)ع(در بيان امام علي  -46

 . …دنيا 

  مشمول تناقض است -بستگي به دنيا دل) 2  هت استابداراي ش -بستگي به دنيا دل) 1

 اهت استبداراي ش -آرزوهاي طوالني) 4  مشمول تناقض است -آرزوهاي طوالني )3

گناه و به دور از بودن از   دغدغه هاي مادي و طبيعي بي برخورداري از لذات عالي معنوي و متنعم شدن از مواهب و لذت -47

 هاي رواني، وامدار چيست؟ رنج

  قق اصالح اجتماعي ناشي از امر به معروف و نهي از منكرتح) 1

  هاي خود در پيشگاه الهي ي جبران كوتاهي نحوه) 2

  هاي بزرگ هاي بزرگ و تقديم جان و مال انسان تالش )3

 ي زندگي مؤمنان از جانب خداوند  ي تنظيم برنامه نحوه) 4

 به گناهان معلول چيست؟فراموش شدن تنفر اوليه نسبت  ،استناد به معارف اسالمي با - 48

  خاموشي چراغ عقل و فطرت) 2  عدم حساسيت در برابر اولين نمودهاي گناه )1

  گاه خداوند در هنگام گناهنغفلت از ) 4    گرفتار آمدن و عادت به گناه )3

 .ايم برداشته… ي تصميم بر تكرار نكردن گناه، گامي در جهت  با اجراي صحيح مرحله -49

  افراد ي يع شدهحقوق معنوي ضاجبران ) 1

  خدااز تبديل لذت گناهان گذشته به شيريني اطاعت ) 2

  فرار از توجيه خطاهاي گذشته) 3

 از بين بردن عادت به انجام گناهان) 4

مفهوم  …ي  كند كه از دقّت در عبارت شريفه را ترسيم مي …ي  كار، توبه بازگشت لطف و آمرزش الهي به انسان توبه -50

 .گردد مي

  »فانّ اهللا يتوب عليه« - عبد) 2  »تاب من بعد ظلمهفمن « - عبد) 1

 »فانّ اهللا يتوب عليه« -معبود) 4  »فمن تاب من بعد ظلمه« -معبود) 3
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 )پور امين اسديان(     -41

و من يعمل (هركس كار زشتي انجام دهد و يا به خودش ظلم كند، سپس توبه كند 
يجد اهللا (يابد  خداوند را آمرزنده و مهربان مي ،)او يظلم نفسه ثم يستغفر اهللا اًوءس

  ).غفوراً رحيما
 )66 ي ، صفحه7دانشگاهي، درس  دگي پيشدين و زن( 

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -42

. هنگام ارتكاب گناه است ، درآورتر، غفلت از نگاه خدا به انسان تر و رنج ي تلخ نكته
ولي  اي، كفر ورزيده ،بيند اگر فكر كني خدا تو را نمي«: فرمايد مي) ع(امام صادق 

  ».اي او را خوار كرده ،بيند و گناه كني اگر بداني كه او تو را مي
 )69 ي ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(     -43

و  »نوبسل الذّر القلوب و تغوبة تطهالتّ«: فرمايد توبه و پاكي مي ي درباره) ع(امام علي 
يعني پشيماني از  ،اول توبه ي اشاره به مرحله ،»استغفر اهللا«هايي مانند  گفتن عبارت

  .ي چهارم يعني جبران حقوق الهي است كه مقدم بر مرحله دارد گناه
  )73و  71 ،70 ي ها صفحه، 7 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(     -44

بلكه به كمك ايمان و عمل صالح، گناهان را  ،كند را پاك مي انتنها گناه  توبه نه
  .سازد به حسنات تبديل مي

 )71و  66 ي ها ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -45

پذيري و دروغ  ظلم. كند گ به سرعت انسان را از مسير اخالص خارج ميگناهان بزر
  .است اجتماعي ،فردي بوده و پذيرش ظلم ،باشند كه دروغ هر دو از گناهان بزرگ مي

 )73و  69 ي ها ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(     -46

از كساني مباش كه بدون عمل، دل به آخرت بسته و به «: فرمودند) ع(امام علي 
ي دنيا زاهدانه سخن  ي آرزوي طوالني، توبه را به تأخير انداخته است؛ درباره واسطه

  »… كند چون دنيادوستان عمل مي گويد، اما هم مي
 )74 ي  ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(     -47

هاي عالي  اي تنظيم كرده كه هم از لذت ي زندگي مؤمنان را به گونه خداوند برنامه
هاي  هاي رواني، از لذت ي گناه و به دور از رنج دغدغه معنوي برخوردار شوند و هم بي

  .مادي و طبيعي بهره ببرند
 )75 ي ، صفحه7ي، درس دانشگاه دين و زندگي پيش( 

 )سيداحسان هندي(     -48

شخصيت آلوده و وحشتناك  ،شود كه اولين گناهان را مرتكب مي اگر انسان هنگامي
اما پس از  ،كند جويد و دوري مي فرداي خود را ببيند، به شدت از آن بيزاري مي

اموش آن تنفّر اوليه را نيز فر ،كه در آن گرفتار آمد و خود را بدان عادت داد آن
هاي خطرناك سقوط در وادي  به آن، از پرتگاه» عادت«گناه و » توجيه« .كند مي

  .ضاللت است
  )69و  68 يها ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )حامد دوراني(     -49

نكردن گناه، عادت به گناه ي پشيماني از گذشته و تصميم بر تكرار  با انجام دو مرحله
  .رود از بين مي

  )72و  71 ي ها ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -50

رود كه در اين صورت، به معناي  كار مي هم به) معبود(كريم براي خداوند  توبه در قرآن
  .كار است الهي به انسان توبه بازگشت لطف و آمرزش

  )70و  66 يها  ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 
----------------------------------------------  

 
  

  )پور امين اسديان(   -51

هدايت انسان مشروط بر كه فهميم  مي، »…الحمد هللا و قالوا «ي  با توجه به آيه

 .است )نا اهللاهدالوال ان (هدايت كردن خداوند 

  )10ي   ، صفحه1، درس 3دين و زندگي (  

----------------------------------------------  
  )الهيجان -مرتضي يعقوبي(   -52

متناسب با هدف خلقت او   ،است هايي كه خداوند در وجود انسان قرار داده ويژگي«
به خداست،  يعني هدف خلقت انسان كه تقرب. باشد كه تقرب به خداوند است، مي

سبب شده كه از دو ويژگي عقل و اختيار برخوردار باشد و برخورداري از دو ويژگي 
 .ي او از طريق پيامبران صورت گيرد عقل و اختيار سبب شده كه هدايت ويژه

  )14ي  ، صفحه1، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )اييسعيده باب(  »2«ي  گزينه -53
 »يعقلون و منْهم منْ يستَمعونَ اليك أَفَاَنْت تُسمع الصم و لو كانوا ال«ي ي شريفهآيه

يابيم درمي ،ي بين حجت باطن و حجت ظاهر اشاره دارد و از دقت در آيهبه رابطه
نقش ) عقل(تواند مؤثر واقع شود كه حجت باطن مي) پيامبر(زماني حجت ظاهر 

  .ي فهم پيام الهي استرا ايفا كند، بنابراين عقل وسيلهخود 
  )17و  14 هاي ، صفحه1، درس 3دين و زندگي (

 3دين و زندگي 

دانشگاهي  دين و زندگي پيش
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و عمل صالح از جان خود تخليه ايمان  كمكمعاصي و گناه را به  هاي تواب گرد و غبار گاه كه انسان آن -41

 .خواهند بود …مصداق حديث شريف نبوي  ،نمايند

  »التّائب من الذّنب كمن ال ذنب له«) 1

  »ر القلوب و تغسل الذنوبتطه ةبوالتّ«) 2

  »…صالحاً فاولئك  من و عمالًآالّا من تاب و «) 3

  »…فان اهللا فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح «) 4

  .است …معلول  ،»ئاتهم حسناتيبدل اهللا سي«مندان از نعمت  ي بهره قرار گرفتن در زمره -42

  »أصلح و تاب من بعد ظلمه«) 2  »تاب و آمن و عمل عمالً صالحاً«  )1

3 (»نب كمن الذنب لهائب من الذّالتّ«) 4  »يستغفر اهللا يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم«  

گرفتن خداوند  ، به سخره)ع(امام رضا و  ؛است …ي  ميوه و ثمره ،ورزيدن به خداي متعال، كفر )ع(صادق  در بيان نوراني امام -43

 .داند مي …ي  را نتيجه

  گناه كردن در برابر خداوند همراه با علم به ديدن او -گناه كردن در برابر خداوند همراه با علم به ديدن او) 1

  گناه كردن در برابر خداوند همراه با علم به ديدن او -بيند نميحين گناه در كه خداوند، انسان را  تصور اين) 2

  تداوم گناه در عين تكرار استغفار -گناه كردن در برابر خداوند همراه با علم به ديدن او) 3

 تداوم گناه در عين تكرار استغفار -بيند نميدر حين گناه كه خداوند، انسان را  تصور اين) 4

  . …اما  ؛دنيا زاهدانه سخن گفته شود ي نبايد درباره ،)ع(ي امام علي  است و بنا به فرموده … ،يطان براي جواناني خطرناك ش حيله - 44

  بدون عمل در توبه تعجيل شود -برتر نشان دادن لذت گناه از لذت اطاعت از خداوند) 1

  شود دوستان عملچون دنيا هم -ذت اطاعت از خداوندبرتر نشان دادن لذت گناه از ل) 2

  تعجيل شود بدون عمل در توبه -ي جواني به اميد توبه كردن در پيري گذراني در دوره خوش) 3

  چون دنيادوستان عمل شود هم -ي جواني به اميد توبه كردن در پيري گذراني در دوره خوش) 4

  . حاكي از آن است …ي  ي شريفه بنا كند و آيه  …ي  بر پايهرا آمده بود تا مردم را از حكومت طاغوت رهانيده و نظام اجتماعي ) ص(رسول خدا  - 45

   »…آمنت بما اَنزل اهللا من كتاب  قل« -عدل و مساوات) 1

  »… قل آمنت بما اَنزل اهللا من كتاب« - قوانين الهي) 2

  »…سول الرّ منوا اطيعوا اهللا و اطيعوا آالّذين   يا ايها« -عدل و مساوات) 3

  »…سول الرّ منوا اطيعوا اهللا و اطيعوا آالّذين   يا ايها« - قوانين الهي) 4

  

دقيقه 15دانشگاهي دين و زندگي پيش  .ي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدها توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  

 )بازگشت( پايداري در عزم
 )هاي استوار پايه(  در مسير

8تا پايان درس 7درس 
  88تا  65هاي  صفحه

  
  .بندي آن را مرور نماييد توانيد در دوران جمع مي. ي آموزشي و مهم آن را بنويسيد در مقابل هر سؤال نكته
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  . است …ي  مباركهآيات / ي داراي قرابت مفهومي با آيه ،نازل شد …در ) ص(پيامبر اكرم كه بر ي اتآياولين  -46

  »اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم  من باهللا و اليومآمن « -مكه )1

  »الّذين ال يعلمونالّذين يعلمون و   قل هل يستوي« -مكه )2

  »خلق االنسان من علق *ذي خلقك الّباسم رب ءاقرا« - مدينه )3

  »قولوا ال اله االّ اهللا تفلحوا« - مدينه )4

يك  ترتيب از دقت در كدام به ،»پيرامون معاد مبارزه با عقايد خرافي«و  »بندوباري حفظ جامعه از بي«، »)ص(محور رسالت رسول خدا « - 47

  ؟گردد زير دريافت مي آياتاز 

  »ونمون و الّذين ال يعلمهل يستوي الّذين يعل« -»خلق لكم من أنفسكم أزواجاً« -»اُمرت ألعدل بينكم«) 1

  »من آمن باهللا و اليوم اآلخر« -»خلق لكم من أنفسكم أزواجاً« - »من آمن باهللا و اليوم اآلخر« )2

  »من آمن باهللا و اليوم اآلخر« - »تي أخرج لعبادهلّاهللا ا زينةقل من حرّم « -»اُمرت ألعدل بينكم« )3

  »ونمون و الّذين ال يعلمهل يستوي الّذين يعل« - »اهللا التي أخرج لعباده زينةقل من حرّم « -»من آمن باهللا و اليوم اآلخر« )4

  ؟عمت آخرت اختصاص به چه كساني استن ،»… قبات من الرّزياهللا الّتي اخرج لعباده و الطّ زينةقل من حرّم «ي  ي شريفه با آيهمطابق  - 48

  »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول«) 2    »اولوا االلباب«) 1

  »الدنيا ةمنوا في الحياآ«) 4    »من باهللا و اليوم االخرآ«) 3

  ي چه بود؟ ترين جوامع آن روز، نتيجه شدن سد جاهليت و مشتاق علم شدن يكي از جاهل شكسته ،به استناد تاريخ -49

  دريجي قرآن و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزينزول ت) 1

  به خردورزي و رقابت با كشورهاي متمدن) ص(تشويق دائمي رسول خدا ) 2

  نزول تدريجي قرآن و رقابت علمي با كشورهاي متمدن) 3

  به خردورزي عالمان و داناياندعوت  و )ص(تشويق دائمي رسول خدا ) 4

الملل  يك رويكرد جديد در روابط بين ي  به مثابه ،ها بندي با اعالم مردوديت صفسياسي فراگير  ،گيري فرهنگي تغيير جهت -50

 .است … ي ي شريفه مفهوم مورد اشاره در آيه، )ص(توسط نبي مكرم اسالم 

  »هم ع أهواءبفلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتّ«) 1

 »االمر منكمسول و اولي منوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّآيا ايها الّذين «) 2

3 (»محماء علي الكفّ داررسول اهللا و الّذين معه اشد«  

  »قل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون« )4
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 )سيداحسان هندي -پور امين اسديان(     -41

كند، بلكه به كمك ايمان و عمل صالح، گناهان را به  تنها گناه را پاك مي توبه نه
ناظر بر  »نب كمن ال ذنب لهائب من الذّالتّ«سازد كه حديث نبوي  حسنات تبديل مي

 )71و  70 يها   ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  .اين معناست

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(     -42

ا من تاب و آمن و عمل عمالً لّا«: ي فرقان آمده است ي مباركه سوره 70ي  در آيه
 كه توبه كنند و ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند؛ پس مگر كساني: صالحاً

»گيري است كه قبل از آن علت و پس از آن معلول  اين حرف بيانگر نتيجه( »ف
خداوند گناهانشان را به نيكي تبديل : تاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنا«، »)آيد مي
 )71و  66 يها ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(   ».كند مي

----------------------------------------------  
 )يدهادي هاشميس(     -43

 .بيني چنان از خدا خوف داشته باش كه گويي او را مي«: فرمودند) ع(امام صادق 
بيند، كفر  اگر فكر كني او تو را نمي .بيند بيني، او تو را مي پس اگر تو او را نمي

بيند و در عين حال در مقابل او گناه كني، او  اي و اگر بداني كه او تو را مي ورزيده
  ».اي ن بينندگان به خود قرار دادهرا خوارتري
كه از  كسي: نب و يفعله كالمستهزئ بربهالمستغفر من الذّ«: فرمودند) ع(امام رضا 

گناه استغفار كند و در عين حال، انجامش دهد مانند كسي است كه پروردگارش 
 )72و  69 يها  ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  ».را مسخره كرده است

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(     -44

از كساني مباش كه بدون عمل دل به آخرت بسته و «: فرمايند مي) ع(حضرت علي 
درباره دنيا زاهدانه  ،توبه را به تأخير انداخته است ،ي آرزوهاي طوالني به واسطه
ي خطرناك شيطان،  هحيل .»…چون دنيا دوستان عمل كند  ويد، اما همسخن گ
  .است يي جواني به اميد توبه كردن در دوران پير گذراني در دوره خوش

 )74 ي ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -45

و ستمگران نجات تا مردم را از حكومت و واليت طاغوت  بودآمده ) ص(رسول خدا 
منوا آالّذين   يا ايها«ي  آيه. قوانين الهي بنا كند ي دهد و نظام اجتماعي بر پايه

  .در شرح اين مفهوم است »االمر منكم سول و اوليالرّ اطيعوا اهللا و اطيعوا 
 )84و  80 يها ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

 ----------------------------------------------  
 )محمدحسن فضلعلي(     -46

ي  درباره ،غازگر رسالت وي بودآ نازل شد و) ص(اولين آياتي كه بر پيامبر اكرم 
كه بر » … قل هل يستوي الّذين«ي  آيه باو اين مفهوم  دانش و آموختن بود

) ص(كه رسالت پيامبر  ضمن اين .قرابت معنايي دارداهميت دانش تأكيد دارد نيز 
 )86و  84 ،81 يها  ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(   .غاز شداز شهر مكه آ

 )سيدهادي هاشمي(     -47

در اثر  .)… من آمن باهللا( :قرار گرفت) ص(شرك محور رسالت رسول خدا با مبارزه 
گرويدن مردم به اسالم، زن منزلت انساني خود را به دست آورد تا خانواده كانون رشد 

من أنفسكم  خلق لكم( :بندوباري محفوظ بماند معه از بيفضايل گردد و محيط جا
ي تنگ دنيا فراتر  ها را از محدوده در كنار توحيد، افق نگاه انسان) ص(پيامبر . )أزواجاً

 :برد و با حقيقت معاد آشنا ساخت و با عقايد خرافي پيرامون آن به مبارزه برخاست
  )من آمن باهللا و اليوم اآلخر(

  )86تا  84و  82، 80 يها ، صفحه8  دانشگاهي، درس شدين و زندگي پي( 
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(     -48

 هاي حالل در آخرت نعمت، »…قل من حرّم زينة اهللا «ي  ي شريفه مطابق با آيه
  . است »منوا في الحياة الدنياآ« آورندگان در دنيا مخصوص ايمان

 )81 ي ، صفحه8دانشگاهي، درس  گي پيشدين و زند(
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(     -49

هاي  نزول تدريجي قرآن و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزي از يك طرف و تشويق
 يگرايي را شكست و يك سد جاهليت و خرافه ،از طرف ديگر) ص(دائمي رسول خدا 

  . وامع آن روز را مشتاق علم ساختترين ج از جاهل
 )86 ي ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(     -50

جديد در جامعه بود كه موجب تحول  يايجاد نگرش ،)ص(از اقدامات مهم رسول خدا 
 ندگيري را مردود اعالم كرد تهجها و  نديب ها گرديد و ايشان صف در روابط بين ملّت

حق و  ،ديگر قرار دارند اي كه واقعاً در مقابل يك و به مردم آموختند كه دو جبهه
مؤيد  »…د رسول اهللا و الّذين معه اشدا علي الكفّار محم«ي  ي شريفه باطل است و آيه

  .اين معيار و مفهوم است
 )85و  81 يها  ه، صفح8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  

  
 

 )محبوبه ابتسام(     -51
طور كامل به انجام رساند و قرآن  مسئوليت دريافت و ابالغ وحي را به) ص(پيامبر 

را در اختيار آيندگان قرار داد تا مشتاقان هدايت به آساني بتوانند از قرآن بهره 
 .با آن ارتباط دارد »و عليهم ءاياتهيتل«ي  ببرند كه آيه

 )52و  51، 49هاي   ، صفحه4، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

  )محبوبه ابتسام(      -52
با ضرورت اجراي احكام اسالمي كه يكي از داليل ) ره(خميني  امام سخناين 

با » 3«ي  يات مطرح شده در گزينهتشكيل حكومت اسالمي است، ارتباط دارد و آ
  .اجراي احكام، مانند عدالت ارتباط دارد

  )57و  55تا  53 ،50ي   ها ، صفحه4، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »4«ي  گزينه -53
ه و نزاع كرديد، آن اگر در چيزي ستيز«: فرمايد ي نساء مي سوره 59ي  خداوند در آيه

اين، بهتر است و  .اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد ،را به خدا و پيامبر بازگردانيد
  )59ي    ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (   ».سرانجامش نيكوتر است

 3دين و زندگي 

دانشگاهي  دين و زندگي پيش
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 )سيداحسان هندي(  »2«ي  گزينه -54

نه زندگي جاهال شود كه ر ميگريز از فرمانروايي و حاكميت ظالمانه زماني ميس
من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة «از دقت در مفهوم حديث  نداشته باشيم كه

61ي   ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (  .شود ط مياستنبا» ةجاهلي(  
----------------------------------------------  

   )محبوبه ابتسام(  »2«ي  گزينه   -55

و ناپاكي به دور هستند، سخن، نظر و ي تطهير، چون اهل بيت از پليدي  مطابق آيه
چنين مطابق حديث ثقلين راه ضاللت و گمراهي  هم. ها براي ما حجت است عمل آن

  .كه به قرآن و اهل بيت تمسك جوييم به شرط آن ،براي هميشه از ما دور خواهد بود
 )68و  67، 64، 60هاي   ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (

 ---------------------------------------------- 

    )سيداحسان هندي(       -56
آورنده به خدا، وفادارترين شما در  اين مرد اولين ايمان«: فرمود) ص(رسول خدا 

ترين شما در داوري بين ترين شما در انجام فرمان خدا، صادقپيمان با خدا، راسخ
  » .استها و ارجمندترين شما نزد خدمردم، بهترين شما در رعايت مساوات بين آن

  )77و  76ي   ها ، صفحه6، درس3دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

  )كبير مرتضي محسني(       - 57
) ع(بيت  و اهل) ص(مندي مردم جهان به پيامبر اكرم  ي با عمل سبب عالقه شيعه
اين خود  ي بدون عمل دوري مردم به آن بزرگواران را در پي دارد و شود و شيعه مي

كونوا لنا زيناً و «: فرمايد مي) ع(از اين رو، امام صادق . گردد گناه بزرگي محسوب مي
 ،)ع(از امام علي ) ص(علت تمجيدهاي فراوان رسول اكرم  .»ال تكونوا علينا شيناً

  .مانند ايشان است نظير و عمل بي ايمان بي
  )83و  80ي   ها ، صفحه6، درس 3دين و زندگي (  

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -58

منزوي شدند و ) ص(هاي باتقوا و جهادگر و مورد احترام پيامبر  كه شخصيت اين
تبديل حكومت عدل نبوي «طالبان قدرت و ثروت، قرب و منزلت يافتند، مربوط به 

 ،يك منبع مهم هدايتبهره ماندن مردم از  است و بي» به سلطنت قيصري و كسرايي
  .است» )ص( ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر«مربوط به 

  )92و  90، 89 ي  ها ، صفحه7، درس 3دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

 )كبير مرتضي محسني(     -59

 .باشد مي) ص(ممنوعيت نوشتن حديث مربوط به دوران پس از رحلت پيامبر 
 )93و  89هاي   ، صفحه7، درس 3دين و زندگي (  )ه و تحقيقانديش(

---------------------------------------------- 

 )پور امين اسديان(     -60

تر از منكر و گناه  شناخته شده خير وو تر از معروف  چيزي ناشناخته ،در آن زمان
ه دنيا را به ك سانيخواهند بر دينشان بگريند و ك ميگروهي كه دينشان را  .نيست

گاه  تر از قرآن نيست آن تر و فراوان در آن زمان كااليي رايج .خواهند بر آن گريانند
 .صورت وارونه و به نفع دنيا طلبان معنايش كنند كه بخواهند به

  )87 ي   ، صفحه7، درس 3دين و زندگي (  

  
  

 )جواد مؤمني(     -61

 را لباسش بهترين ،بگذارد خوبي ي اوليه تأثير كه اين براي جين«: جملهي  ترجمه
به دنبال اين است كه به هرحال، او يك زن جوان است و به طور طبيعي . پوشيد
  ».جلب كند )به خود(ترين توجه ممكن را  بيش

  نكات مهم درسي
  “in order that , so that”بعد از . گيرد قرار مي “to”مصدر با  “so as”بعد از 

  .گيرد جمله قرار مي
، “in order that”يا  “so that”ي  دهنده ي پيرو ربط كردن جملهبراي كوتاه 

  .كنيم استفاده مي “to”فاعل و فعل كمكي را حذف كرده و از مصدر با 
  )گرامر(  
----------------------------------------------  

 )بهرام دستگيري(     -62

 داندهي خواهتوانيد مطمئن باشيد كه كنفرانس به خوبي سازم مي« :جمله ي ترجمه
  ».گيرد هايش را خيلي جدي مي او تمام مسئوليت. شد اگر تام مسئول باشد

  مهم درسي ي هنكت
دقت ) ي ساده شكل مجهول آينده(» be  +will+ شكل سوم فعل «به ساختار 

  )گرامر(   .كنيد
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(     -63

در ترافيك ساعت  تا كنيم ترك را جا اين 3 ساعت تا صد داريمق«: جملهي  ترجمه
  ».شلوغي گير نكنيم

 ”not“ از “”toكردن مصدر با  براي منفي »to  +so asمصدر با «در ساختار 
  )گرامر(   .كنيم استفاده مي

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(     -64

ها شامل بازي شطرنج،  ي انواع فعاليت توانند براي همه ها مي رايانه«: جمله ي ترجمه
 ».ها و غيره استفاده شوند ساختن آهنگ، نوشتن كتاب

  فعاليت) 2  طرح )1
  نمونه) 4  دوره) 3

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(     -65

 شده كه توسط يك هنرمند هاي مصنوعي ساخته تزئين ميز از گل«: جمله ي ترجمه
 ».آميزي شده است و رنگ شكل يافته ماهر

  علمي) 2  طبيعي )1
  اي پايه) 4   مصنوعي )3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )علي شكوهي(     -66

 است، قرن اين ي نشده حل بزرگ اسرار از يكي )موضوع( اين«: جملهي  ترجمه
  ».است نكرده پيدا آن براي حلي راه كسي تاكنون

  سر، راز) 2  موريتأم) 1
  خصيصه) 4  ، كار وظيفه، نقش) 3

  )واژگان(  

 انگليسي زبان
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 )جواد مؤمني(     -67

رود والدين به فرزندانشان بياموزند كه، مخصوصاً، در  انتظار مي«: جمله ي ترجمه
  ».درستي رفتار كنند مألعام به

  طور پيوسته به )2  اي صورت پايه به) 1
  درستي به) 4  فوراً) 3

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(     -68

  كردندرگير) 2  كردن هدايت )1
  كردن اداره) 4  كردن كردن، شروع روانه) 3

  )كلوز تست(  
----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(     -69

  گيجي) 2  حساب )1
  جهالتغفلت، ) 4  هيجان) 3
  )كلوز تست(   

----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(     -70

كار نرفته، وجه جمله  به ”pay“كه مفعول پس از فعل متعدي  با توجه به اين
  )كلوز تست(  .در ضمن زمان جمله، حال ساده است. مجهول است

----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(     -71

  سفر) 2  غلظت )1
  فضا) 4  تركيب) 3

  )كلوز تست(  
----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(     -72

  كاوش كردن) 2  در نظر گرفتن )1
  فرآوري كردن) 4  ابداع كردن) 3

  )كلوز تست(  
----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(     -73

  »كند؟ ي اصلي متن را منعكس مي كدام جمله به بهترين شكل ايده«: جمله ي ترجمه
  ».هاي زيادي در صنعت مراقبت پزشكي وجود دارد فرصت«

  )درك مطلب(

 )اميرحسين مراد(     -74

غير  ،اي هاي مراقبت بهداشتي به احتمال بسيار زياد نويسنده حرفه«: جمله ي ترجمه

هاي  ي حرفه را برجسته كرد تا اطالعاتي را درباره ،دكترها و پرستارها) شغل(از 

 ».نداند) چيزي(ها خواننده ممكن است  ي آن مراقبت بهداشتي ارائه دهد كه درباره

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(     -75

بت بهداشتي توسط مراق ي ي زمينه يك از نتايج زير درباره كدام«: جمله ي ترجمه

  »شود؟ مي) حمايت(متن تأييد 

  ».ي مراقبت بهداشتي كار كنند افراد زيادتري بايد در زمينه«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد(     -76

كه زير آن خط كشيده شده در پاراگراف  ”projected“ي  كلمه«: جمله ي ترجمه

  ».است ”predicted“يِ آخر به معنا

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(     -77

) جو(”atmosphere“ در پاراگراف دوم به  ”that“ي  كلمه«: جمله ي ترجمه

  ».اشاره دارد

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(     -78

اكسيدكربن  تر از جو زمين حاوي دي طبق متن، جو ونوس خيلي بيش«: لهجم ي ترجمه

  )درك مطلب(   ».است

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(     -79

استفاده كرد تا توان  ونوس را ميحاصل از بررسي اطالعات «: جمله ي ترجمه

  )درك مطلب(  ».ردبيني ك را پيشزمين  ويكشاورزي ر ي آيندهمشكالت 

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(     -80

اكسيدكربن در اتمسفر  كه هر چه دي فهميد توان  از متن مي«: جمله ي ترجمه

  )درك مطلب(  ».تر شدن خواهد داشت گرايش به گرمتر باشد، جهان  بيش
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 »ظاهريار استغف اثر بدتر«چنين  توبه و هم ي در كدام مرحله تائباز سوي » استغفر اهللا«ترتيب ذكر عبارت  به - 41

  ؟توبه اشاره دارد ي به فقدان كدام مرحله
  از گذشته پشيماني -گناهان تكرار نكردنتصميم بر ) 1
  جبران حقوق الهي -گناهانتكرار نكردن تصميم بر ) 2
  جبران حقوق الهي - از گذشته پشيماني) 3
  تصميم بر عدم بازگشت به گناهان - از گذشته پشيماني) 4

  .است … ي اجتماعي هاي اوليه راه اصالح انحرافبوده و  …بازتابي از  ،طرت در انسانخاموش شدن چراغ عقل و ف - 42
  ي فردي و اجتماعي توبه -ي گناه شكني و گسترش دامنه افزايش تدريجي حرمت) 1
  امر به معروف و نهي از منكر  -ي گناه شكني و گسترش دامنه افزايش تدريجي حرمت) 2
  امر به معروف و نهي از منكر - به سوي شيطان شدن او ت به خدا و روعوض شدن حجت الهي انسان و پش) 3
  ي فردي و اجتماعي توبه - به سوي شيطان شدن او عوض شدن حجت الهي انسان و پشت به خدا و رو) 4

  ؟شوند نميته و اندوهگين شها اجري نزد پروردگار دا انسان ، ي شريفه با توجه به كدام آيه -43
  »من باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاًآمن «) 2  »رحمةو  ةبينكم مود لتسكنوا اليها و جعل«) 1

  »منكم سول و اولي االمراطيعوا اهللا و اطيعوا الرّ«) 4  »ار رحماء بينهمعلي الكفّ ءاشدا«) 3
ايم و  نوا كرده مه …ي  كالممان را با مفهوم آيه» .با گفتار و رفتار خويش انقالب عظيمي پديد آورد) ص(رسول خدا «: اگر بگوييم - 44

توانند حكمت  مي ،باشند …كه اهل  كساني ،»…و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها «ي  ي مباركه در آيه
 .ديگر را درك كنند ها براي هم الهي در آفرينش زوج

  تفكر - »و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها«) 1
  ايمان - »ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليهاو من آيا«) 2
3 (»تفكر -»داء علي الكفّار رحماء بينهمد رسول اهللا و الّذين معه اشّمحم  
4 (»ايمان -»داء علي الكفّار رحماء بينهمد رسول اهللا و الّذين معه اشّمحم  

و امرت  كتابٍمن اهللا بع اهواءهم و قل ءامنت بما انزل تّفلذلك فادع و استقم كما امرت و ال ت«ي ي شريفهاز دقت در آيه -45
  ؟گرددنميكدام مفهوم دريافت » العدل بينكم اهللا ربنا و ربكم

 تكه روابط اجتماعي مردم بر مبناي دستورا طوري ي قوانين الهي بنا نهد، بهآمده بود تا نظامي اجتماعي بر پايه) ص(حضرت محمد ) 1
  .خداوند تنظيم شود

  .تشي نقاط جهان رواج دامبارزه با تبعيض نژادي و امتيازات اشرافي بود كه در همه ،)ص(خواهي رسول خدا هاي عدالتيكي از جنبه) 2
هاي طبقاتيِ حاكم بر نظام جاهلي و برقراري فرهنگ برابري و مساوات در جامعه، كمال از هر فرصتي براي رفع تبعيض) ص(رسول خدا ) 3

  .دكر استفاده را مي
به طوري كه در آن مظلوم به آساني حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد  ،محور برپا نمايداي عدالتتالش كرد جامعه) ص(پيامبر ) 4

  .ها فراهم باشدانسان ي براي همه
  
  

دقيقه 15دانشگاهي دين و زندگي پيش .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
 پايداري در عزم

  ) بازگشت(
    در مسير

هاي استوار و  پايه(
  )اي براي فردا برنامه

  9تا پايان درس  7درس 
  103تا  65ي ها صفحه

  
  .ي صحيح را انتخاب نماييد گويي به سؤاالت، حتماً هر چهار گزينه را بادقت بخوانيد و پس از آن گزينه براي پاسخ



   11: ي صفحه  دانشگاهي عمومي پيش  95 اسفند 20 آزمون -)5( ي پروژه 
 

ي  ي شريفه رد كه آيهاز معيارهاي تمدن اسالمي اشاره دا …دانست و اين موضوع به  ، از خود نمي …كه  را  كساني) ص(پيامبر  - 46

… ن آن استمبي. 

  »…اهللا الّتي  زينةم قل من حرّ« -تعادل دنيا و آخرت -توجه بودند به زندگي خود و خانواده بي ،گيري كرده از مردم كناره) 1

  »… الّتي اهللا زينةم قل من حرّ« -تعادل دنيا و آخرت -پرداختند هاي دنيايي سرگرم و به جمع ثروت و قدرت مي فقط به لذت) 2

  »…م ربي الفواحش ما حرّقل انّ« -)ص(اطاعت از خدا و رسول  - فقط به جمع ثروت و كسب قدرت مشغول بودند) 3

  »…م ربي الفواحش ما حرّقل انّ« - )ص(اطاعت از خدا و رسول  - بردند و تارك دنيا شده بودند ي عبادتگاهي پناه مي به گوشه) 4

      .آيد دست مي به…  ي ي شريفه ز دقت در مفهوم آيها …براي اهل تعبير سرانجام نيك  -47

  »…وسطا لتكونوا شهداء علي النّاس  امةوكذلك جعلناكم « -ايمان) 1

  »…و من يتولّ اهللا و رسوله و الّذين آمنوا « -ايمان) 2

  »…قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا « - تقوا) 3

  »… الحسنة الموعظةو  بالحكمةل ربك ادع الي سبي« - تقوا) 4

 .ي اسالمي است ريزي براي فرداي بهتر جامعه در برنامه …كنيم كه مرتبط با اقدام  مشاهده مي …ترين هماوردي حق و باطل را در  سخت - 48

  جهاد و شهادت  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ - رساني جهاني اطالع  ي شبكه )1

 استفاده از بهترين و كارآمدترين ابزارها براي رساندن پيام - سانير جهاني اطالع ي  شبكه) 2

  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت -ها در فلسطين اشغالي اقدامات صهيونيست )3

 استفاده از بهترين و كارآمدترين ابزارها براي رساندن پيام -ها در فلسطين اشغالي اقدامات صهيونيست) 4

  …يابيم كه  در مي» ي هي احسنو جادلهم بالتّ الحسنة الموعظةو  بالحكمةادع الي سبيل ربك «ي  ي شريفه يهاز دقت در آ - 49

  .ي جهاني است گيري از بهترين و كارآمدترين ابزارها جهت ابالغ پيام، امري بايسته و الزم جهت حضور مؤثر و فعال در جامعه بهره )1

2 (وليتي نهاده شده بر دوش مردم ئسالم براي دوستان و افراد جامعه، مساعه و تمدن آرماني تالش براي جام تبيين رسالت بزرگ

 .انديش جامعه است پاك

پيام به ديگران و ميان پيام و روش تبليغ آن، بايد رساندن اجتناب از اسلوب نادرست رساندن پيام به ديگران، ضروري است و ميان  )3

  .تناسب منطقي و معقول حاكم باشد

 .رود ترين عامل براي حضور كارآمد در ميان افكار عمومي جهان به شمار مي تأكيد بر عقالني بودن محتواي دين اسالم، مهم )4

 اهللا مشروط بر چيست؟ غلبه و پيروزي حزب ،بنابر آيات قرآن -50

 »منواآذين اهللا و رسوله و الّ لّو من يتو«) 2  »سول عليكم شهيداًاس و يكون الرّكونوا شهداء علي النّ« )1

 »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اولي االمر منكم«) 4  »الدنيا ةقل هي للّذين آمنوا في الحيا« )3
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  )محبوبه ابتسام(   -41

. همراه است »استغفر اهللا«با ذكر  ،ي اول توبه كه پشيماني از گذشته است مرحله
تنها  ي استغفار در حال تكرار مداوم گناه، نه هاظهار ندامت ظاهري و گفتن كلم

ي تصميم  كه اشاره به مرحله كند خاصيت مي بلكه استغفار را بي ،پذيرفته نيست
  .گناه داردنكردن بر تكرار 

  )72و  71 يها  صفحه، 7 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (    
----------------------------------------------  

  )تبريز -ادنجففيروز نژ(   -42
چنان گسترده  ي گناه آن يابد و دامنه تدريج افزايش مي ي بهنشك گاهي حرمت

ي  هاي اوليه راه اصالح انحراف .گرايد مي يشود كه چراغ عقل و فطرت به خاموش مي
  .ي امر به معروف و نهي از منكر است اجتماعي انجام دادن وظيفه

  )73و  68 يها  صفحه، 7 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

  )سيداحسان هندي(   -43
من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل «: فرمايد ي بقره مي سوره 63ي  خداوند در آيه

  .»ربهم و ال خوف عليهم و ال هم يحزنونعند صالحاً فلهم اجرهم 
  )80 ي صفحه، 8 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (

----------------------------------------------  
  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -44

ين جايگاه خانواده به عنوان كانون رشد و يتب) ص(هاي مهم پيامبر اكرم  برنامه يكي از
در اين زمينه با گفتار و رفتار  )ص( رسول خدا. بود …هاي بافضيلت  تربيت انسان

توانند  ي روم، اهل تفكر مي سوره 21ي  مطابق آيه .دخويش انقالبي عظيم پديد آور
  .دنها را درك كن حكمت الهي در آفرينش زوج

  )85 و 82 ي  ها صفحه، 8 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

  )محمدحسن فضلعلي(   -45
مت و واليت طاغوت و ستمگران آمده بود تا مردم را از حكو) ص(رسول خدا «كه اين

ي قوانين الهي بنا نهد، به طوري كه روابط نجات دهد و نظامي اجتماعي بر پايه
خداوند تنظيم شود و فرماني جز فرمان خداوند و  تاجتماعي مردم بر مبناي دستورا

يا ايها «ي ي شريفهتبط با آيهرم» كه خداوند تعيين كرده است، اطاعت نگردد كسي
  . است »… ءامنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول و اولي االمر منكمالذين 

  )87و  86، 80 يها صفحه، 8 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (
----------------------------------------------  

  )كبير مرتضي محسني(   -46
گيري  ارهبردند و از مردم كن عبادتگاهي پناه مي ي كه به گوشه را  كساني) ص(پيامبر 

داد و  توجه بودند، سخت مورد نكوهش قرار مي خود و خانواده بي كرده و به زندگي
هاي  دانست و اين موضوع بيان ديدگاه متعادل نسبت به نعمت ها را از خود نمي آن

  .تجلي دارد »…قل من حرّم زينة اهللا «ي  ي شريفه دنيوي و اخروي است كه در آيه
  )86و  81 ي  ها صفحه، 8 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (

  )محبوبه ابتسام(   -47
انّ االرض هللا يورثها من  قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا«ي  از دقت در آيه

زمين، متعلق به  :كهشود  اين مفهوم برداشت مي »شاء من عباده و العاقبة للمتّقيني
از آن ) نيك(انجام دهد و سر خداست و آن را به هر كس از بندگانش بخواهد، مي

  )90 ي  صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  .تقواپيشگان است
----------------------------------------------  

  )هاشميسيدهادي (   -48
ريزي براي ساختن فرداي بهتر، استفاده  ي چهارم برنامه يكي از اقدامات در حوزه

يك ابزار بسيار مهم، . ستاندن پيام ابراي رس از كارآمدترين و بهترين ابزارها
ترين هماوردي حق و  ان بروز سختدرساني است كه مي ي جهاني اطالع شبكه

  )96 ي  صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (   .باطل است
----------------------------------------------  

 )محمدحسن فضلعلي(   -49
از اين رو حق . و معقول برقرار باشد يناسب منطقميان يك پيام و روش تبليغ آن بايد ت

ادع الي «ي  كريم آيه خداوند در قرآن. هاي نادرست به ديگران رساند توان با روش را نمي
  .داده است شآموز) ص(هاي تبليغي مناسب را به پيامبر  روش »…سبيل 

  )96و  95، 91، 90 يها  صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

  )پور امين اسديان -سيداحسان هندي(   -50
اهللا و رسوله و الّذين  و من يتولّ«: فرمايد ي مائده مي سوره 56ي  در آيه خداوند

  .»امنوا فانّ حزب اهللا هم الغالبون
  )90ي  صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (

----------------------------------------------  
  

  

 )ابوالفضل احدزاده(   -51
من  إلَّا المودّة في القربي وكم عليه اجراً ال اسألقل « :ي شوري سوره 23ي  آيه

 »زد له فيها حسنًا إنَّ اهللا غفُور شكوريقترف حسنةً نَ

  )96و  95 ي ها  ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »3«ي  گزينه -52
) ص(، از رسول خدا »…قل ال اسالكم «: ي شوري سوره 23ي  پس از نزول آيه

ما را به دوستي آنان فرمان داده، كيستند؟   ،پرسيدند كه اين خويشان كه خداوند
 ».حسن و حسين ،علي و فاطمه و دو پسر ايشان«: فرمود) ص(پيامبر 

 )97و  95ي  ها ، صفحه8، درس 3دگي دين و زن(  
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(      -53
رساندن معارف بازمانده از پدران گرامي خود، مربوط به دوران سه امام آخر است؛ 

 ،كه از طريق شاگردان) ع(و امام حسن عسكري ) ع(، امام هادي )ع(يعني امام جواد 
ي  شدند و همه) ع(كردند و مانع نابودي مكتب اهل بيت  عارف را منتقل مياين م

  . اند هاي متفاوت بوده امامان در مبارزه و تالش خود داراي اصولي ثابت و روش
  )105تا  103هاي    ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(   -54

مهدي . ، مثل برپايي قيامت است)عج(مثل ظهور حضرت مهدي : فرمود) ص( پيامبر
اين روايت بيانگر آن است كه از زمان ظهور، هيچ  .»مگر ناگهاني«آيد  نمي) عج(

   .است» 4«ي  شده در گزينه گوي پرسش مطرح كسي جز خدا، آگاهي ندارد و پاسخ
  )114 ي  ، صفحه9، درس 3دين و زندگي (  

 3دين و زندگي 

دانشگاهي  دين و زندگي پيش
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 مردم، را محور رسالت خويش قرار داد و در اولين روز دعوت…  ،)ص(ن اسالم أالش پيامبر عظيم -41
دستورات ر مبناي بروابط اجتماعي مردم را تا ه بود دآم) ص(رسول خدا  .را بيان فرمود …عبارت 

كه اين  كه خداوند تعيين كرده، اطاعت نگردد  كسي و خداوند تنظيم كند و فرماني جز فرمان خداوند
 .گردد مفهوم مي … ي شريفه ي موضوع از آيه

  »…من آمن باهللا و اليوم اآلخر « -»ا اهللا تفلحواقولوا ال اله الّ« -مبارزه با شرك) 1
 »…من آمن باهللا و اليوم اآلخر « - »اهللا ربنا و ربكمامرت العدل بينكم « -دعوت به توحيد) 2

  »…سول اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّ« -»ا اهللا تفلحواقولوا ال اله الّ« -مبارزه با شرك) 3
  »…سول هللا و اطيعوا الرّااطيعوا « - »امرت العدل بينكم اهللا ربنا و ربكم« -دعوت به توحيد) 4

ترتيب از دقت در  م بهيهااين مف .فرهنگ برابري و برادري در ميان مسلمانان شكل بگيردبر اين بود كه ) ص(تالش پيامبر  -42
  شود؟ كدام آيات دريافت مي

  »…محمد رسول اهللا و الّذين معه أشداء علي الكفّار « -»قل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون«) 1
  »…و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً « -»نقل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمو«) 2
  »…ار محمد رسول اهللا و الّذين معه أشداء علي الكفّ« - »… استقم كما اُمرت و ال تتّبع أهواءهم فلذلك فادع و«) 3
  »…و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً « - »… استقم كما اُمرت و ال تتّبع أهواءهم فلذلك فادع و«) 4

  گردد؟ از دقت در پيام كدام آيه مفهوم مي ،»صاحبان اين ارزشبه يك ارزش بزرگ در جامعه و تمدن اسالمي و واالترين احترام و منزلت « - 43
  »همءفلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتّبع أهوا«) 1
2 (»ا دمحمعلي الكفّار رحماء بينهم ءرسول اهللا و الّذين معه اشد«  
  »اللبابا انّما يتذكّر اولوا يعلمون ذين الذين يعلمون و الّالّ يقل هل يستو«) 3
  »سول و اولي االمر منكممنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّآيا ايها الّذين «) 4

) ص(است و رسول خدا  …در معيار …  ،»…بات من الرزق اهللا الّتي اخرج لعباده و الطّي زينةقل من حرّم «ي  ي شريفه آيهپيام  - 44

 . … ،كردند گيري مي بردند و از مردم كناره ي عبادتگاهي پناه مي دي را كه به گوشهافرا

  دانست هواپرست مي -تحقق جامعه عدالت محور - هاي اخروي گيري از نعمت عدم كناره) 1
  دانست از خود نمي - هاي دنيوي و اخروي ديدگاه متعادل نسبت به نعمت - هاي اخروي گيري از نعمت عدم كناره) 2
  دانست هواپرست مي -تحقق جامعه عدالت محور - هاي دنيايي بهره گرفتن از نعمت) 3
 دانست  از خود نمي -هاي دنيوي و اخروي ديدگاه متعادل نسبت به نعمت - هاي دنيايي بهره گرفتن از نعمت) 4

ترتيب به پيام  به ،».تندرهايي از ترس و اندوه هس«و  »ي زندگي دنيوي نيازمند آرامش ها در عرصه انسان«: اگر بگوييم -45
 ؟ايم يك از آيات زير اشاره نموده كدام

  »و امرت ألعدل بينكم بقل آمنت بما أنزل اهللا من كتا« - »اهللا الّتي أخرج لعباده ةنزيقل من حرّم «) 1
 »من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً« - »اهللا الّتي أخرج لعباده ةنزيقل من حرّم « )2

  »قل آمنت بما أنزل اهللا من كتابٍ و امرت ألعدل بينكم« - »ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاًو من آيا« )3
  »من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً« - »و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً« )4
  
  

دقيقه 15دانشگاهي دين و زندگي پيش .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزانانشد 

  در مسير
اي  هاي استوار و برنامه پايه( 

  )براي فردا
 9تا پايان درس  8درس 
  103تا  79هاي  صفحه

  
  .اند ي مفهوم اصلي آيه كننده اين كلمات بيان. براي درك بهتر مفهوم هر آيه به كلمات كليدي موجود در آن دقت كنيد



   11: ي صفحه     دانشگاهي عمومي پيش  96ارديبهشت  1آزمون  -)7(ي  پروژه    

 

و اين  »…، آن است كه دهيم بايد اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرارچيزي كه « :فرمايند مي) ره(امام خميني  - 46

 .دارد …يعني  ،… ي موضوع اشاره به حوزه

  محتواي دينبودن تأكيد بر عقالني  - جامعه - شناسند مان نمي هاي الهي ها و ارزش ي هويت دشمنان ما مرزي جز عدول از همه) 1

  ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر مبارزه با -جامعه -كنند خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي دشمنان ما و جهان) 2

  محتواي دينبودن تأكيد بر عقالني  - جهاني - شناسند مان نمي هاي الهي ها و ارزش هويت ي دشمنان ما مرزي جز عدول از همه )3

   و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبرمبارزه با ستمگران  -جهاني -كنند خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي دشمنان ما و جهان) 4

باشد كه از دقت در  مي … ،»همواره تناسب منطقي و معقول برقرار است ،ميان يك پيام و روش تبليغ آن«اين مطلب كه  -47

     .شود برداشت مي …ي  آيه

  »… بالحكمةادع الي سبيل ربك « -هاي نادرست روش اعلت عدم ارسال حق به ديگران ب) 1

  »…اهللا و رسوله  و من يتولّ« -هاي نادرست روش ام ارسال حق به ديگران بمعلول عد) 2

  »… بالحكمةادع الي سبيل ربك « -كفاربه  دشمنيعلت رساندن پيام ) 3

  »…اهللا و رسوله  و من يتولّ« -كفاربه دشمني معلول رساندن پيام ) 4

  …تعالي اسالم، آن است كه جهت تالش براي رسيدن به جامعه و تمدن آرماني و مدر اولين قدم  -48

  .يمهاي تمدن متعالي اسالم نزديك كن ي خود را به شاخص جامعه يمهر يك از ما بكوش) 1

  .دست آوريم هر يك از ما خود را براي ايفاي چنين نقش مهمي آماده كنيم و توانمندي الزم را به) 2

  .ي خويش تبليغ كنيم ههاي حراست از بنيان خانواده را بيابيم و در جامع هر يك راه )3

 .ي بزرگ جهاني داشته باشيم ري مؤثر و فعال در جامعهوهر يك بكوشيم حض) 4

  … جز به ،موارد زير از اثرات برچيدن نظام شاهنشاهي و پيروزي در دفاع مقدس است ي همه -49

  . ش دادهاي معنوي افزايدر پيروزيو خرافات ثير ايمان به غيب أي تاعتقاد مردم جهان را درباره) 1

  .تر ساختتر و تشنه مردم جهان را براي رسيدن به معنويت و عدالت مشتاق) 2

  .اثرات مثبت حكومت مبتني بر دين مبين اسالم افزايش داد ي اعتقاد مردم جهان را درباره) 3

  .تر كرد ي جهاني آگاهپيشه مردم جهان را نسبت به نظام ستم) 4

  وجو كرد؟ توان جست پاسخ اين سؤال را در كدام آيه مي ،»جهاني چيست؟ ي در صحنه راه موفقيت و پيروزي« :اگر سؤال شود - 50

  »االرض هللا و قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا انّ« )1

  »اهللا هم الغالبون بحز منوا فانّآاهللا و رسوله و الّذين  و من يتولّ« )2

  »دلهم بالّتي هي احسنو جا الحسنة الموعظةو  بالحكمةادع الي سبيل ربك « )3

4( »محمار رحماء بينهماء علي الكفّد رسول اهللا و الّذين معه اشد«  
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 )كبير مرتضي محسني(     -41

ا اهللا قولوا ال اله الّ« عبارتبود و » مبارزه با شرك«) ص(محور رسالت رسول خدا 
در اولين روز دعوت ايشان بيان شده است و تنظيم روابط اجتماعي براساس  »تفلحوا

  .ي داردتجلّ »…سول اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّ«  ي ي شريفه در آيه ،دستورات خداوند
 )84و  80 يها  ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(     -42

 15ي  همان عدل و مساوات است كه از دقت در آيه» برابري«منظور از فرهنگ 
و اُمرت العدل «در انتهاي اين آيه آمده است، . گردد ي شوري دريافت مي سوره
منظور از فرهنگ برادري،  .».و مأمور شدم ميان شما با عدالت عمل كنم: بينكم

گيري در  شدت و سخت ،ديگر و در عين حال مسلمانان با يك و عطوفتمهرباني 
ديگر  با يك: رحماء بينهم«ي فتح و عبارت  سوره 29ي  برابر كافران است كه از آيه

  .گردد برداشت مي» مهربانند
 )87ا ت 85و  81، 80 يها    ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(     -43

ردورزي يك ارزش بزرگ محسوب تعقّل و خ ،در جامعه و تمدن اسالمي«  عبارت
قل «ي  ي شريفه از دقت در آيه ،».احترام و منزلت وااليي دارند خردمنداند و شو مي

  . گردد مفهوم مي »هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون انّما يتذكّر اولوا االلباب
 )83و  81 يها ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(     -44

يار ديدگاه متعادل نسبت به معبيانگر  »…قل من حرّم زينة اهللا «ي  ي شريفه آيه
كه خدا استفاده از  رساند اخروي است و اين مفهوم را مي هاي دنيوي و نعمت

چنين روزي پاك را براي كسي حرام نكرده است و  زيورها و آراستگي را و هم
ي عبادتگاه  پناه بردن به گوشه) ص(پيامبر . هاي دنيايي بهره برد توان از نعمت مي

  .دانست از خود نميگونه بودند را  كه اين آنانداد و  ش قرار ميرا سخت مورد نكوه
 )86و  85، 81ي ها   ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(  

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(     -45

 و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً«: ي روم آمده است سوره 21ي  در آيه
هاي او اين است كه برايتان همسراني از جنس خودتان  و از نشانه: لتسكنوا إليها

  ».آفريد تا با ايشان آرامش يابيد
من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً «: ي بقره آمده است سوره 62ي  در آيه

هم و ال خوفز كه به خدا و رو كساني: عليهم و ال هم يحزنون فلهم أجرهم عند رب
پاداششان نزد پروردگارشان مسلم  ،رستاخيز ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند

  ».گونه ترس و اندوهي ندارند است و هيچ
 )82 و 80 ي ها ، صفحه8 دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش( 

 )كبير مرتضي محسني(     -46
يم و ما بايد به آن توجه كن ي نكته مهمي كه همه«: فرمايند مي) ره(امام خميني 

ا بيگانگان قرار دهيم، اين است كه دشمنان ما و بآن را اصل و سياست خود 
كنند و تا چه مرزي استقالل و آزادي  واران تا كي و تا كجا ما را تحمل ميخ جهان

مبارزه با «يعني  ،جهاني  ي و اين موضوع اشاره به حوزه ».ما را قبول دارند
  .دارد» صبر ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و

  )97 تا 95 ي ها ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(     -47
از اين رو . و معقول برقرار باشد يمنطقميان يك پيام و روش تبليغ آن بايد تناسب 

ادع الي سبيل «ي  ي شريفه آيه .هاي نادرست به ديگران رساند توان حق را با روش نمي
  .با اين عبارات ارتباط دارد »… ربك بالحكمة

  )95و  91، 90 ي  ها ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )محمدحسن فضلعلي(     -48
آن است كه هر اولين قدم براي رسيدن به جامعه و تمدن آرماني و متعالي اسالم، 

يك از ما خود را براي ايفاي چنين نقش مهمي آماده كنيم و توانمندي الزم را 
  )92 ي ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(   .دست آوريم به

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -49

ي اعتقاد مردم جهان را دربارهدس برچيدن نظام شاهنشاهي و پيروزي در دفاع مق
  .هاي مادي افزايش دادثير ايمان به غيب در پيروزيأت

  )91 ي ، صفحه9، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(     -50

تولّ اهللا و و من ي«ي  ي شريفه جهاني در آيه ي راه موفقيت و پيروزي در صحنه
هركس خدا و رسولش را ولي خود : رسوله و الّذين امنوا فان حزب اهللا هم الغالبون

  .مذكور است ».پس قطعاً حزب خدا پيروز است كساني كه ايمان آوردند قرار دهد و
  )90 ي ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
  
  

 )95 -خارج از كشور(     -51

ي صحيح زندگي را  ، خداوند برنامه». . . إنّ هذا القرآن «ي  ي شريفه با توجه به آيه
در اختيار انسان قرار داده است كه تمام اهداف دنيايي و اخروي او را تأمين 

 )انديشه و تحقيق. (كند مي
  )17 ي   صفحه، 1، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )95 -رياضيسراسري (     -52

ة ابراهيم حنيفـاً  و قالوا كونوا هودا او نصاري تهتدوا قل بل ملّ«: ي بقـره  سوره 135ي  آيه
گفتند يهـودي يـا مسـيحي باشـيد تـا هـدايت        ]اهل كتاب[و : و ما كان من المشركين

  ».از مشركان نبودكنم و او  گرا را پيروي مي بگو فقط آيين ابراهيم حق .شويد
 )22و  21 ي  ها ، صفحه2، درس 3دين و زندگي (  

----------------------------------------------  
 )92 -هنرسراسري (     -53

اسالم بر پنج پايه استوار است بر نماز و زكات و روزه و حج «: فرمودند) ع(امام باقر 
ه واليت دعوت شده طور كه ب و واليت و به چيز ديگري دعوت نشده است، آن

ي  كند و با آيه باالي واليت حكايت ميبسيار ، اين حديث از اهميت ».است
ظاهري در   از جهت داللت بر واليت »…لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و «ي  شريفه

  .ارتباط است
 )53و  52، 50 يها  ، صفحه4، درس 3دين و زندگي ( 

دانشگاهي پيشدين و زندگي 

3دين و زندگي 
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هاي پيشنهادي در جهت  يكي از برنامه ، …و مرتبط با  …ها، ناظر بر  يادآوري عزت و كرامت ذاتي انسان -41

 .گ استف بزراهداتحقق 

  هاي جامعه سوم، تقويت بنيان ي حوزه -همراه كردن ديگران با خود )1

 جهاني ي چهارم، حضور فعال در جامعه ي حوزه - استحكام بخشيدن به نظام اسالمي) 2

  هاي جامعه سوم، تقويت بنيان ي حوزه - مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر) 3

   جهاني ي چهارم، حضور فعال در جامعه ي حوزه - تقويت فرهنگ جهاد، شهادت و صبرمبارزه با ستمگران و ) 4

يابي به جامعه و تمدن  هاي جامعه، براي دست تاي تقويت بنياندر راس» نفس عمومي تقويت عزت«كدام برداشت با مفهوم  -42

 ؟نيستآرماني اسالم سازگار 

  .مدن متعالي اسالمي و شرايط كنوني جهاني تنظيم كنيماي دقيق براي آشنايي با ت هر يك از ما بايد برنامه )1

 .»توانيم ما مي«ي تمدن اسالمي، ايمان و باور به اين است كه  كننده زنده) 2

  .كرده استبيان  در لفظ مدر عمل و ه همرا » توانيم ما مي«عبارت  كه كند هاي افتخار را فتح مي ملتي قله )3

 .است» توانيم ما مي«هاي سخت آن، ايمان و باور به  مودن راه و گذر از گردنهترين نيروي محركه براي پي بزرگ) 4

گردد و عامل ممانعت از گسترش بسياري از مشكالت اخالقي و  منتفي مي …ي جهاني با  انزواي يك كشور ضعيف در عرصه - 43

 .است … ،فرهنگي

  هاي فردي تقويت توانايي -هاي جامعه تقويت بنيان) 1

  هاي جامعه تقويت بنيان -ن به نظام اسالمياستحكام بخشيد) 2

  تحكيم بنيان خانواده -استحكام بخشيدن به نظام اسالمي  )3

  تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري -هاي جامعه تقويت بنيان) 4

 .باشد مي … ،ي آنايم كه مستند قرآن نموده …اشاره به  ،»هاي نادرست به ديگران رساند توان با روش حق را نمي« :اگر بگوييم - 44

  »الحسنة الموعظةو  بالحكمةاُدع الي سبيل ربك « -عقالني بودن محتواي دينبر تأكيد  )1

  »الحسنة الموعظةو  بالحكمةاُدع الي سبيل ربك « -استفاده از بهترين و كارآمدترين ابزارها )2

  »و اصبروا و قال موسي لقومه استعينوا باهللا« -تأكيد بر عقالني بودن محتواي دين )3

  »و قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا« -هاي جامعه تقويت بنيان )4

    .است … هاي برنامه از و …ي  حوزهمربوط به » المنكر عنو ينهون  مرون بالمعروفأي« ي عبارت شريفه -45

  ي دين كيد بر محتواي عقالني و خردمندانهأت -ي جهاني حضور مؤثر و فعال در جامعه) 1

  استفاده از بهترين و كارآمدترين ابزارها براي رساندن پيام -ي جهاني ضور مؤثر و فعال در جامعهح) 2

  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي - هاي جامعه تقويت بنيان) 3

  ي دين كيد بر محتواي عقالني و خردمندانهأت - هاي جامعه تقويت بنيان) 4

  

  در مسير
اي براي فردا و زندگي برنامه( 

  )در دنياي امروز
  10تا پايان درس  9درس 

  109تا  89هاي  صفحه

دقيقه 15دانشگاهي دين و زندگي پيش .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  
  .دانشگاهي مطرح شده است دين و زندگي پيش 10و  9هاي  سؤال از درس 9 در مجموعي مختلف، ها ، در گروه95در كنكور سراسري سال 
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» …نيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خيرٌ ام من اسس بنيانه علي شفا جرف هارٍ افمن اسس ب«ي  ي شريفه با استناد به آيه -46

 الهي همراه با انذار مبني بر عدم راهنمايي الهي، منحصر به چه گروهي است؟ ي اراده

  » و اهللا ال يهدي القوم الظّالمين« )2  »ان تقولوا علي اهللا ما ال تعلمون« )1

  »… العاقبةانّ االرض هللا يورثها من يشاء من عباده و « )4  »…ان تشركوا باهللا ما لم ينزّل به سلطاناً « )3

  ؟، تفاوت دارد ها با ساير گزينه ،زير موارديك از  حكم كدام -47

  .ها را به دنبال دارد از مدهايي كه شبيه شدن به دشمنان اسالم و ترويج فرهنگ آن ديلتق) 1

  .ها ارداتي از كشورهاي غيراسالمي و استفاده از آنخريد كاالهاي و) 2

  .هر نوع تجارتي كه به نفع دولت غاصب صهيونيستي كه دشمن اسالم و مسلمين است) 3

  .برند ها كه آنان از ساخت و فروش آن سود مي وارد كردن و ترويج كاالهاي صهيونيستي) 4

 ترتيب در كدام گزينه درست بيان شده است؟ به »شركت در مجالس قمار«و » موسيقي لهوي و مطرب«علت حرمت  -48

  دور نمودن انسان از خداي متعال -پيدايش آن در جامعه ي فراهم نشدن زمينه) 1

  باقي ماندن زشتي آن در اذهان -دور نمودن انسان از خداي متعال) 2

  دور نمودن انسان از خداي متعال -دور نمودن انسان از خداي متعال) 3

  باقي ماندن زشتي آن در اذهان  -ي پيدايش آن در جامعه مينهفراهم نشدن ز) 4

  باشد؟ مي ،ح كلي جامعه را در نظر داردلدولت جمهوري اسالمي كه مصاقوانين مرتبط با  ،يك از موارد زير كدامگيري در مورد  تصميم - 49

  ي اينترنت اي و رسانه هاي ماهواره داري ابزارهاي دريافت شبكه خريد و فروش و نگه) 1

  وارد كردن و ترويج كاالهاي دولت غاصب صهيونيستي )2

  كارگيري موسيقي براي نواختن موسيقي غير لهوي به )3

  هاي غربي تقليد از مدهاي دولت )4

 است؟» مستحب«با توجه به احكام زندگي در دنياي امروز، حكم كدام مورد  -50

  آن ضرورتبندوباري در صورت  اد جامعه از فساد و بيهاي ورزشي جهت دور شدن افر فراهم كردن امكانات ورزش و بازي) 1

  ي فرهنگ و معارف اسالمي و مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي توليد، توزيع و تبليغ انواع آثار هنري به منظور اشاعه )2

  ربيت ديني در شرايط ضروريهاي سينمايي و تلويزيوني، مستند علمي و تاريخي به نيت اعتالي فرهنگ اسالمي و ت توليد فيلم  )3

  تر جهت اداي وظايف الهي ي جسم و روح و سالمتي، به قصد آمادگي بيش كننده هاي ورزشي تقويت بازي، ورزش و بازي )4
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  )داحسان هنديسي(   -41

ي  با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر از حوزه  ي مبارزه در برنامه
شود كه ما بايد با اقتدا به  ي جهاني بيان مي حضور مؤثر و فعال در جامعه ،چهارم

ي  ها يادآوري كنيم، روحيه ها را بدان عزت و كرامت ذاتي انسان ،)ره(امام خميني 
اي  ها را به سوي استقامت و مبارزه ها بزداييم و آن را از ملتخود باختگي و ترس 

  .معقول و عزتمند هدايت كنيم
  )98 تا 95 ي ها صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (

----------------------------------------------  
  )پور امين اسديان(   -42

را نه صرفاً در » توانيم ما مي«ملتي كه به توانايي خود ايمان و باور دارد و عبارت 
يعني . هاي افتخار را به سرعت فتح خواهد كرد قلّه ،كند بيان مي» عمل«لفظ، كه در 
كه  ايمان و باور به اين .كند توانيم را هم در لفظ و هم در عمل بيان مي عبارت ما مي

محركه براي پيمودن  يترين نيرو ي تمدن اسالمي و بزرگ ندهتوانيم زنده كن ما مي
  .است آن هاي سخت راه و گذر از گردنه

  )94 ي صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(   -43

حضور كارآمد در ترين عامل براي  استحكام و اقتدار نظام حكومتي يك كشور مهم
شود و  طور طبيعي منزوي مي يك كشور ضعيف، به. ميان افكار عمومي جهان است
  . يابد همراه و همدلي در دنيا نمي

، مانع )تحكيم بنيان خانواده -دوم ي حوزه(مواظبت و حراست از بنيان خانواده 
  .شود گسترش بسياري از مشكالت اخالقي و فرهنگي مي

  )94و  93 يها ، صفحه9شگاهي، درس دان دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

  )حسن فياض(   -44
ي جهاني،  يعني حضور مؤثر و فعال در جامعه ،ي چهارم يكي از اقدامات در حوزه

توان با  حق را نمي ،دين است كه طبق آن عقالني بودن محتوايتأكيد بر 
هاي تبليغي  خداوند در قرآن كريم روش. ندهاي نادرست به ديگران رسا روش

ي نحل  سوره 125ي  آموزش داده است كه در آيه) ص(مناسب را به پيامبر اسالم 
  .»…اُدع إلي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم «: آمده است

  )96و  95، 91، 90 ي  ها صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 
 ----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -45
ترين عوامل استحكام نظام  از مهم ي امر به معروف و نهي از منكر عمل به وظيفه

  .است  هاي جامعه مربوط به تقويت بنيان ،استحكام نظام اسالمي. باشد اسالمي مي
  )94 ي  صفحه، 9 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
  )پور امين اسديان(   -46

خداي متعال، همراه با هشدار » …افمن اسس بنيانه علي تقوي «ي  ي شريفه در آيه
كنند،  ريزي مي به كساني كه بناي زندگي را بر لب پرتگاهي مشرف به سقوط پي

  .كند را هدايت نمي )ينالمقوم الظّ(خداوند گروه بيدادگران : دارد كه اعالم مي
  )105 ي  ، صفحه10، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (

  )بوبه ابتساممح(   -47
ها، باعث تقويت  اگر خريد كاالهاي وارداتي از كشورهاي غيراسالمي و استفاده از آن

هاي كافر و استعمارگر كه دشمن اسالم و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالي  دولت
هاي اسالمي يا مسلمين در سراسر عالم، تقويت نمايد،  م به سرزمينها را براي هجو آن

حكم  .ها اجتناب كنند و به كارگيري و استفاده از آن واجب است كه مسلمانان از خريد
  )108 ي صفحه، 10 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  .ها حرام است ساير گزينه

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(   -48

هايي كه  ها به سبب ويژگي گونه موسيقي اين: علت حرمت موسيقي لهوي و مطرب
بند و  انسان را از خداوند متعال و فضائل اخالقي دور نموده و به سمت بي ،دارند

  .دهند باري و گناه سوق مي
تواند اين باشد كه زشتي قمار در  يكي از داليل حرمت مي: علت حرمت قمار

  .ي پيدايش قمار در جامعه فراهم نشود هان باقي بماند و زمينهاذ
  )108و  106 يها   ، صفحه10  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )محمدحسن فضلعلي(   -49

اي و  هاي ماهواره داري ابزارهاي دريافت شبكه در رابطه با خريد و فروش و نگه
ي اينترنت كه حكم ابزار مشترك را دارند، قوانين دولت جمهوري اسالمي  سانهر

  .ايران كه مصالح كلي جامعه را در نظر دارد، اولويت دارد
  )108و  107 يها   صفحه، 10 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
  )محمدحسن فضلعلي(   -50

هاي ورزشي كه براي نشاط، سالمتي و تقويت جسم و روح انجام  ش و بازيبازي، ورز
تر براي انجام وظايف الهي باشد، مستحب است و  شود، اگر به قصد آمادگي بيش مي

  )106 ي  صفحه، 10 درس، دانشگاهي پيشدين و زندگي (  .پاداش اخروي دارد
----------------------------------------------  

  
  

 )حبوبه ابتسامم(   -51
 »و هللا العزّة و لرسـوله و للمـؤمنين ولكـن المنـافقين اليعلمـون     «ي  ي شريفه مطابق آيه

 .و سپس مؤمنين است) ص(خدا عزّت ابتدا براي خدا، سپس رسول 

  )161و  160، 158 ي ها ، صفحه13، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بتساممحبوبه ا(   -52
كـه نيكـي كردنـد، پاداشـي نيكـوتر و       براي كسـاني «: ي يونس سوره 26ي  معناي آيه

انـد و در آن   اهـل بهشـت   اينان .نپوشاندشان را تيرگي و خواري  تر است و چهره فزون
  )157 ي  ، صفحه13، درس 3دين و زندگي (  ».جاودانه خواهد بود

 ----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -53

هايي كه عزت خود را در بندگي خدا يافته و  انساني  بارهدر ،)ع(اميرالمؤمنين علي 
  »…عظم الخالق في انفسهم «: فرمايد اند مي بر گناه و هوس پيروز شده

  )161 ي ، صفحه13، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بتساممحبوبه ا(   -54
شناختي گوياي آن است كه توانايي زن نسبت به مرد در ايجاد  هاي روان تجربه

و من آياته ان « .تر است و مبدأ آرامش در خانواده، زن است سكونت و آرامش بيش
 »ازواجاً لتسكنوا اليها من انفسكم خلق لكم

  )179و  171ي  ها ، صفحه14، درس 3دين و زندگي (

 3دين و زندگي 

دانشگاهي  دين و زندگي پيش
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هاي  ي دانه كريم در موضوع توبه را به منزله چه آيات نوراني قرآن است و چنان …فريب بزرگ شيطان  -41

  .باشد يم …يك تسبيح فرض كنيم، محور مشترك و نخ تسبيح، 

  »عمل عمالً صالحاًتاب و آمن و « - برتر نشان دادن لذت گناه نسبت به اطاعت از فرمان الهي) 1

  »اهللا غفور رحيم« - برتر نشان دادن لذت گناه نسبت به اطاعت از فرمان الهي) 2

  »لحاًعمل عمالً صاتاب و آمن و « - ي جواني به اميد توبه كردن در دوران پيري گذراني در دوره خوش) 3

  »اهللا غفور رحيم« - ي جواني به اميد توبه كردن در دوران پيري گذراني در دوره خوش) 4

با تمام وجود توسط فرد توبه كننده مردم بيانگر بازگشت از گناه به سوي فرمانبرداري بوده و جبران حقوق  …عبارت قرآني  -42

  .باشد توبه مي …ي  مربوط به مرحله

  چهارم -»صالحاًإلّا من تاب و آمن و عمل عمالً «) 2  سوم -»صالحاًل عمالً إلّا من تاب و آمن و عم«  )1

   چهارم -»فانّ اهللا يتوب عليه«) 4    سوم -»فانّ اهللا يتوب عليه«) 3

               گردد؟ يك از آيات مستفاد مي ترتيب از دقت در كدام به» مبارزه با جهل«و » ي قوانين اسالم بر پايي نظام اجتماعي بر پايه« -43

1(  »محمفلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتّبع « -»…ار اء علي الكفّد رسول اهللا و الّذين معه اشد…«  

2 (»قل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون « -»…منوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول آها الّذين يا اي…«  

3 (»د رسول امحمقل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون « -»…ار اء علي الكفّهللا و الّذين معه اشد…«  

4 (»فلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتّبع « -»…منوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّسول آها الّذين يا اي…«  

              . مشهود است …ي  ي شريفه ي در آيهمبارزه با امتيازات اشراف بوده و …ي  ها ثمره تحول در روابط بين ملت -44

  »…ادع و استقم كما امرت ففلذلك « -ايجاد انقالبي عظيم در جامعه اسالمي  )1

  »…ادع و استقم كما امرت فلذلك ف« - ي اسالمي ايجاد نگرش جديد در جامعه )2

  »… نياالد ةمنوا في الحياآذين ي للّقل ه« - ي اسالمي ايجاد نگرش جديد در جامعه) 3

  »…نيا الد ةمنوا في الحياآذين قل هي للّ« -ايجاد انقالبي عظيم در جامعه اسالمي) 4

ا قل انّم«ي  جه به آيهآيد و با تو دست مي به …ي  از دقت در آيه ،»تنظيم اعمال و رفتار خود در دنيا براي رسيدن به سعادت اخروي« - 45

استبيان شده از مصاديق حرام … در وصف » ما لم ينزّل به سلطاناً«عبارت ، »…ي الفواحش حرّم رب. 

  شرك به خدا - »من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً«) 1

  نسبت ناروا به خدا - »زقبات من الرّياهللا الّتي اخرج لعباده و الطّ زينةقل من حرّم «) 2

   شرك به خدا - »ه و الطّيبات من الرّزقاهللا الّتي اخرج لعباد زينةقل من حرّم «) 3

 نسبت ناروا به خدا - »من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً«) 4

 

 

 

دقيقه 15دانشگاهي دين و زندگي پيش .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالشما ميهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش 

  پايداري در عزم
 در مسير

 10 درس تا پايان 7درس 
  109ا ت 65هاي  صفحه

 
 .شود ي آيه استخراج مي پيام آيه همواره از ترجمه. ي آيات دقت كنيد به ترجمه
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» تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري«و » مانع گسترش مشكالت اخالقي و فرهنگي«، »مشاركت عمومي«مفاهيم  - 46

 ؟ترتيب، بيانگر كدام موضوع هستند به

  ي جهاني حضور مؤثر و فعال در جامعه - تقويت ايمان و اراده - نفس عمومي تقويت عزت) 1

 ي جهاني حضور مؤثر و فعال در جامعه - تقويت ايمان و اراده - هاي جامعه تقويت بنيان )2

  هاي جامعه تقويت بنيان - تحكيم بنيان خانواده - نفس عمومي تقويت عزت )3

  هاي جامعه تقويت بنيان - ادهتحكيم بنيان خانو - هاي جامعه تقويت بنيان )4

اقدام   پرستي با كدام انع حق و حقو زدودن مو ناشي از چيست يابي به تمدن آرماني اسالمي تن دستپروازانه پنداشبلند - 47

 شود؟ ر ميسمي

  جهاد و آمادگي براي شهادت در راه خدا - هاي گذشته بصيرتي نسبت به موفقيت بي) 1

  جهاد و آمادگي براي شهادت در راه خدا -كننده و حيات بخش اسالمهاي بيدار عدم آشنايي با آموزه) 2

  نفس عمومي تقويت عزّت - هاي گذشته بصيرتي نسبت به موفقيت بي )3

  نفس عمومي تقويت عزّت -هاي بيداركننده و حيات بخش اسالم عدم آشنايي با آموزه) 4

ها  آن …باشد كه  مي …و  …ترتيب  به ،افكار عمومي جهانترين عامل براي حضور كارآمد در ميان  ي اقتدار ملي و مهم مايه -48

  .هاي استقالل يك ملت است عامل تقويت پايه

  دومين - خودباوري -استحكام حكومت) 2  نخستين - خودباوري -استحكام حكومت) 1

 دومين -اقتدار نظام -علم) 4    نخستين - اقتدار نظام - علم )3

 .است …فراهم كردن امكانات آن  ،يابد ضرورت …هاي ورزشي براي  اگر ورزش و بازي -49

  مستحب -ه از فساد در دنياي كنونيدور شدن جامع) 1

  مستحب - ي افراد خانواده ي صميمانه تقويت رابطه) 2

  واجب كفايي - افراد خانواده ي صميمانه ي تقويت رابطه )3

 واجب كفايي -دور شدن جامعه از فساد در دنياي كنوني) 4

هاي كفرآميز و ابتذال اخالقي،  ي فرهنگ و معارف اسالمي و مقابله با انديشه ي اينترنت به منظور اشاعه هها در شبك توليد سايت - 50

  .شود ، از گناهان بزرگ شمرده مي…است و  …
رگر و هاي كافر و استعما ها باعث تقويت دولت طوري كه استفاده از آن خريد كاالهاي وارداتي از كشورهاي غيراسالمي به - واجب كفايي) 1

  هاي اسالمي شود ها براي هجوم به سرزمين مالي آن  تقويت قدرت

هاي كافر و استعمارگر و  ها باعث تقويت دولت طوري كه استفاده از آن كاالهاي وارداتي از كشورهاي غيراسالمي بهخريد  -مستحب) 2

  هاي اسالمي شود ها براي هجوم به سرزمين مالي آن  تقويت قدرت

ي تصاوير يا متوني كه موجب انحراف و فساد  ها كه در بردارنده هاي فشرده و ساير رسانه ها، لوح توليد، توزيع و تبليغ، فيلم -واجب كفايي )3

  مجالس لهو و گناه باشندبا ي موسيقي مطرب و مناسب  شوند و يا دربردارنده مي
ي تصاوير يا متوني كه موجب انحراف و فساد  ها كه در بردارنده هاي فشرده و ساير رسانه ها، لوح توليد، توزيع و تبليغ، فيلم -مستحب) 4

 مجالس لهو و گناه باشندبا ي موسيقي مطرب و مناسب  شوند و يا دربردارنده مي
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ها و كماالت را در وجود ما قرار داده است، چرا الزم است  با وجود اين كه خداوند گرايش به زيبايي -51

 انسان عليه خود قيام كند؟

  .از خداوند موجب شرمساري و خجالت در قلب آدمي و درون وجود اوست غفلت )1

  .تواند عليه تمايالت دروني خود كاري انجام دهد انسان مانند ساير مخلوقات خداوند، مي )2

    .گرايد شود كه چراغ عقل و فطرت به خاموشي مي چنان گسترده مي ي گناه آن گاهي دامنه )3

  .كنيم ه او با وجود ما سرشته است و همه پيوند با خدا را احساس ميگرايش به خداوند و محبت ب )4

 شد، چه بود؟) ع(  حضرت سيدالشهدادليل انحراف عميق و گسترده از دين اسالم كه منجر به شهادت  -52

 .كردند و زير بار حكومت طاغوت رفتند پيروي نمي) ع(جانبه از امامان معصوم  مردم همه )1

  .كردند ي خود عمل نمي دادند و به وظيفه ي گناه حساسيت نشان نمي بر نمودهاي اوليهحاكمان جامعه در برا )2

  .كردند و دچار انحراف اجتماعي شدند توجهي مي مردم نسبت به ابعاد فردي و اجتماعي توحيد عبادي بي )3

  .ودند تا فساد گسترده شدجامعه را از حالت جهادي به اعتدال بازگرداندند و از پيروي از تعاليم دين خودداري نم )4

 اند؟ كنندگان چه فرموده در مورد توبه) ع(خداوند به حضرت داود  -53

  .شود كاران به هنگام توبه بخشيده مي معصيت گناه! اي داود )1

  .كاران موجب غفران و بخشودگي گناهان است گناه  توبه! اي داود )2

  .شد ندبند وجودشان از محبت من لبريز ميكاران به هنگام توبه به قدري است كه ب اشتياق معصيت )3

 .مردند دانستند از شوق آمدن به سوي من مي كاران به قدري است كه اگر آنان مي اشتياق من براي ترك معصيت گناه )4

 باشد؟ ي عدل در جامعه و تمدن اسالمي مي ي شريفه بيانگر معيار تنظيم روابط اجتماعي و تدوين قوانين بر پايه كدام آيه -54

  »…و ان تشركوا باهللا  قل انّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغي بغير الحقّ« )1

  »سول عليكم شهيداًوسطاً لتكونوا شهداء علي النّاس و يكون الرّ امةو كذلك جعلناكم « )2

  »… م و قل آمنت بما انزل اهللافلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتّبع اهواءه« )3

  » …الرّزق قل هي للّذين آمنوا  يبات منتي اخرج لعباده و الطّاهللا الّ  زينةقل من حرّم « )4

سوق دهد، لذا اولين آياتي كه  …را نابود كند و مردم را به سوي زندگي مبتني بر  …مبعوث شد تا ) ص(پيامبر گرامي اسالم -55

 .بود …ي  بر ايشان نازل شد درباره

   دانش و آموختن -كر و علم تف -آداب جاهلي  )1

  دانش و آموختن -تفكر و علم  -كفر و شرك  )2

  توحيد و عدل -عدل و قسط  -آداب جاهلي )3

  توحيد و عدل - عدل و قسط -كفر و شرك  )4

  : هؤاالت  
  ي سؤاالت  برگزيده

  كتاب زرد عمومي
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 يابي به هدف بزرگ تالش براي جامعه و تمدن آرماني اسالم ياري نمايد، بايد چه خصوصياتي اي كه ما را در راه دست برنامه -56

 ؟ داشته باشد

 .هاي افراد پاسخ صحيح دهد ي برنامه، به پرسش با مطالعه ،روش درست تبليغ را بيان كند و در گام نخست )1

  .ما را به سطح الزم از توانمندي ارتقا دهد و قدرت الزم براي ايفاي نقش در جهان كنوني را به ما ببخشد )2

  .ما را در كسب علم ياري نمايد ،سازد و هنگام برتري بيگانگان ي پيشرفت علمي را براي استقالل فراهم زمينه )3

  .ي دوستان و دشمنان تبيين نمايد تا آنان نيز به مسئوليت خود آگاه شوند و پشتيبان آن گردند رسالت متعالي را براي همه )4

 هاي سخت، كدام است؟ ترين نيروي محركه براي پيمودن راه و گذر از گردنه بزرگ -57

 استحكام بخشيدن به نظام )2    ردن ديگران با خودهمراه ك )1

  تالش براي پيشگام شدن در علم )4    نفس عمومي تقويت عزت )3

 .باشد مي …ن مبي …ي  ي شريفه آيه ،ريزي براي ارتقاي توانمندي فرد و جامعه در برنامه -58

 نفس عمومي تقويت عزت -»… الموعظةو  بالحكمةادع الي سبيل ربك « )1

  تقويت ايمان و اراده -»… الموعظةو  بالحكمةي سبيل ربك ادع ال« )2

  تقويت ايمان و اراده - »قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا« )3

 نفس عمومي تقويت عزت - »قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا« )4

 تجارت و خريد و فروش كاالها در چه صورتي جايز نيست و حرام است؟ -59

 .جارتي كه به نفع دولت غاصب صهيونيستي تمام شودهر نوع ت )1

  ها خريد كاالهاي وارداتي از كشورهاي غير اسالمي و استفاده از آن )2

  .اند هاي بيگانه توليد شده هايي كه توسط دولت خريد و پوشيدن لباس )3

  ها برند و فروش آن ها سود مي ي كاالهايي كه بيگانگان از ساخت آن استفاده )4

ي پيدايش قمار در جامعه فراهم نشود، كدام اقدام الزم است و جايزه دادن توسط افراد، به ورزشكاران در  كه زمينه ينبراي ا -60

 چه صورتي پاداش اخروي دارد؟

 .بندي و قمار انجام نشود ها شرط در ورزش -استفاده از لوازم و ابزار قمار مشروط به نبود قصد قمار )1

  با نيت روي آوردن جامعه به ورزش و سالمتي -ار قمار مشروط به نبود قصد قماراستفاده از لوازم و ابز )2

  .بندي و قمار انجام نشود ها شرط در ورزش - باقي ماندن زشتي قمار در اذهان و شركت نكردن در مجالس قمار )3

  به ورزش و سالمتيبا نيت روي آوردن جامعه  - باقي ماندن زشتي قمار در اذهان و شركت نكردن در مجالس قمار )4
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 )سيدهادي هاشمي(     -41

ن فريب بزرگ شيطان اين است كه لذت گناه را برتر از خوشي و لذت اطاعت از فرما
ي جواني به اميد  گذراني در دوره ي خطرناك شيطان، خوش حيله .دهد الهي جلوه مي

اهللا «در موضوع توبه، با عبارت  7 تمامي آيات درس. توبه كردن در دوران پيري است
  .گر آمرزش و مهرباني خداوند است شود كه بيان تمام مي »غفور رحيم

 )75و  66 ياه  ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -42

انسان و بازگشت از گناه به سوي فرمانبرداري بوده و بايد  ي مربوط به توبه» تاب«
 .مردم بپردازد ي تمام وجود به جبران حقوق از دست رفتهبا فرد توبه كننده 

 )72و  66 يها  ، صفحه7دانشگاهي، درس  زندگي پيشدين و (  )ي سوم توبه مرحله(
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(     -43

) ص(پيامبر . سومين معيار تمدن اسالمي است ،اطاعت از خدا، رسول خدا و امامان
آمده بود تا مردم را از حكومت و واليت طاغوت و ستمگران نجات دهد و نظام 

   »…يا ايها الّذين آمنوا « :ي قوانين الهي بنا كند اجتماعي بر پايه
جامعه را به ) ص(رسول خدا  .هفتمين معيار تمدن اسالمي مبارزه با جهل است

   .»…قل هل يستوي الّذين « :كرد دوري از خرافات دعوت مي گرايي و عقل
 )86و  84، 83، 81، 80 يها   ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -44

وسط ت ي اسالمي ي ايجاد نگرش جديد در جامعه ها ثمره روابط بين ملت درتحول 
ي  مبارزه با امتيازات اشرافي مرتبط با عدالت طلبي و آيه .است )ص(رسول خدا 

  .است »…فلذلك فادع «
 )87و  86، 81، 80 يها ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -45

مردم در جامعه اسالمي  ،»… و اليوم اآلخر و عمل صالحاً من باهللاآمن «ي  با توجه به آيه
به حقيقت معاد ايمان دارند و اعمال و رفتار خود را در دنيا براي سعادت اخروي تنظيم 

ل به ما لم ينزّ«عبارت ، »…ي الفواحش م ربما حرّقل انّ«ي  ي مباركه  كنند و در آيه مي
  ل به سلطاناً ان تشركوا باهللا ما لم ينزّ ←باشد  در توصيف شرك به خدا مي »سلطاناً

 )82و  81 ،80 ي ها  ، صفحه8  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش( 
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -46

هاي  تقويت بنيان ←مشاركت عمومي و تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري 
  جامعه 

  تحكيم بنيان خانواده ←مشكالت اخالقي و فرهنگي ياري از بسمانع گسترش 
  )94و  93 يها ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(     -47

ناشي از عدم  ،را بلندپروازانه بپنداريم به تمدن آرماني اسالمييابي  كه دست اين
  .هاي بيدار كننده و حيات بخش اسالم است با آموزهآشنايي ما 

پرستي را در كل  بايست قيام كرد و موانع حق و حق براي تحقق سخن حق مي
شود مگر با جهاد و آمادگي براي شهادت در راه خدا  ر نميسد و اين ميجهان زدو

  .كه همان راه حق و حقيقت است
  )97و  92ي ها    ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

 )سيداحسان هندي -پور امين اسديان(     -48

همه جدي  ،ي اقتدار ملي است علم را كه مايه«: فرمايند مقام معظم رهبري مي
  ».بگيرند و دنبال كنند

ترين عامل براي حضور كارآمد هر كشور در ميان افكار عمومي جهان، استحكام و  مهم
  .اقتدار نظام حكومتي است

  .يك ملت است لهاي استقال تقويت پايه پيشرفت علمي عامل
  )94و  93 يها  ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(     -49

هـاي   بند و بـاري  هاي ورزشي براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بي اگر ورزش و بازي
  . فراهم كردن امكانات آن واجب كفايي است ،دنياي كنوني ضرورت يابد

 )106 ي ، صفحه10، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -50

ي فرهنگ و معارف اسالمي و  ي اينترنت به منظور اشاعه ها در شبكه توليد سايت
 ،مستحب است و توليد، توزيع و تبليغ ،رآميز و ابتذال اخالقيهاي كف مقابله با انديشه

ا متوني كه موجب يير واي تص ها كه دربردارنده ساير رسانههاي فشرده و  ها، لوح فيلم
مجالس لهو و مناسب با ي موسيقي مطرب و  شوند و يا دربردارنده انحراف و فساد مي

 .شود از گناهان بزرگ شمرده مي ،گناه باشند

  )107 ي  ، صفحه10دانشگاهي، درس  ن و زندگي پيشدي( 
----------------------------------------------  

 )94 -خارج از كشور(     -51

  ها و كماالت را در وجود ما قرار داده است، كه خداوند گرايش به زيبايي با وجود اين
د و گاهي گذار شكند، گام در مسير ناسپاسي مي گاهي آدمي حرمت خداي خود را مي

شود  چنان گسترده مي ي گناه آن يابد و دامنه تدريج افزايش مي شكني به نيز حرمت
توانايي انقالب عليه خود به انسان اين . گرايد كه چراغ عقل و فطرت به خاموشي مي

  .هاي از دست رفته را جبران نمايد دهد كه راه رفته را بازگردد و فرصت امكان را مي
  )70و  68ي ها  ، صفحه7انشگاهي ، درس د دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )95 -انسانيسراسري (     -52

كردند و زير بار حكومت طاغوت  اگر مردم در مقابل نصب يزيد به خالفت اعتراض مي
شد كه الزم باشد امام  قدر عميق و گسترده نمي رفتند، انحراف از اسالم آن نمي

  .و خانواده و يارانش، براي جلوگيري از نابودي اسالم، خود را فدا كنند) ع( حسين
  )74ي  ، صفحه7دين و زندگي پيش دانشگاهي، درس (

----------------------------------------------  
 )94 -زبانسراسري (     -53

ي گردانان از من چگونگ اي داود، اگر روي«: فرمود) ع(خداي متعال به حضرت داود 
هايشان  مدارايم با آنان و اشتياق مرا براي ترك معصيت  انتظارم براي آنان،

دادند و بندبند وجودشان  سوي من جان مي  دانستند، بدون شك از شوق آمدن به مي
  ».گسست از محبت من از هم مي

  )65ي  ، صفحه7دانشگاهي ، درس  دين و زندگي پيش( 

دانشگاهي پيشدين و زندگي 
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 )93 -سراسري انساني(     -54

گيرد و  ي عدل صورت مي ظيم روابط اجتماعي و تدوين قوانين بر پايهتن: معيار هشتم
فلذلك فادع و استقم كما «ي  مربوط به آيهاين معيار شود،  با ظلم به شدت مبارزه مي

  .باشد مي »عدل بينكم اهللا ربنا و ربكمو امرت أل …امرت 
  )83و  80ي  ها ، صفحه8دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )94 -هنرسراسري (     -55

آمد تا آداب جاهلي را نابود كند و مردم را به سوي زندگي مبتني بر ) ص(نبي اسالم 
نازل شد و آغازگر رسالت ) ص(اولين آياتي كه بر رسول خدا . تفكّر و علم سوق دهد

  .ي دانش و آموختن بود وي بود، درباره
  )86ي  ، صفحه8دانشگاهي ، درس  دگي پيشدين و زن(

----------------------------------------------  
 )95 -سراسري تجربي(     -56

يابي به هدف بزرگ تالش براي جامعه و تمدن آرماني  اي كه ما را در راه دست برنامه
براي  بايد ما را به سطح الزم از توانمندي ارتقا دهد و قدرت الزم ،اسالم ياري نمايد

  .ايفاي نقش در جهان كنوني را به ما ببخشد
  )92ي  ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )95 -خارج از كشور(     -57

ترين نيروي  ي تمدن اسالمي و بزرگ كننده زنده ،»توانيم ما مي«كه  ايمان و باور به اين
كه مربوط به تقويت  .هاي سخت آن است ودن راه و گذر از گردنهمحركه، براي پيم

  .عزت نفس عمومي است
  )94ي  ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

----------------------------------------------  
 )92 -انسانيسراسري (     -58

به تقويت ، »…هللا و قال موسي لقومه استعينوا باهللا و اصبروا انّ االرض «ي  ي شريفه آيه
  .هاي فردي اشاره دارد يعني تقويت توانايي ،ي اول هاي حوزه ايمان و اراده از برنامه

  )92و  90هاي  ، صفحه9دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(
----------------------------------------------  

 )95 -تجربيسراسري (     -59

دشمن اسالم و مسلمين است تمام  تجارتي كه به نفع دولت غاصب صهيونيستي كه
خريد و پوشيدن و فروش لباس يا كاالهايي كه باعث تقويت . شود، حرام است

  .هاي اسالمي شود حرام است  هاي استعماري براي استعمار و استثمار سرزمين دولت
  )109و  108هاي  ، صفحه10دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

 ----------------------------------------------  
 )95 -زبانسراسري (     -60

تواند اين باشد كه زشتي قمار در اذهان باقي بماند و  يكي از داليل حرمت قمار، مي
  .ي پيدايش قمار در جامعه فراهم نشود زمينه

ها، نهادها و افراد به ورزشكاران جايز است و اگر كساني اين  دادن جايزه توسط سازمان
هاي مفيد رو آورند و  دهند كه افراد جامعه به ورزش و بازيجوايز را به اين نيت ب

اند و از پاداش اخروي  سالمتي جسم و جان خود را افزايش دهند، كار نيكي كرده
  .برخوردار خواهند بود

  )106ي  ، صفحه10دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(

 
  

 )اميرحسين مراد(     -61

اند تا بتوانند از افزايش  را پذيرفتههر دو طرف جنگ، شرايط صلح «: ي جمله ترجمه
   ».اجتناب كنند شدگان تعداد مجروحان و كشته

براي بيان هدف و منظور از انجام كاري استفاده » so that+ ي كامل  جمله«از ساختار 
  )گرامر(  .شود مي

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي(     -62

  دار كردنبي) 2  بيرون دادن )1
  )كلوزتست(  روشن شدن) 4  خاموش كردن) 3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي(     -63

  ي مهم درسي نكته
براي بيان استنتاج منطقي و حدس انجام عملي » .must + have + p.p«از ساختار 

 )كلوزتست(   .كنيم در زمان گذشته استفاده مي

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي(     -64

  وقف كردن) 2  در بر داشتن) 1
  )كلوزتست(   بيني كردن پيش) 4  سفر كردن )3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي(     -65

  بلندي )2   شگفتي) 1
  )كلوزتست(  نقليه ي هوسيل) 4  انتقال) 3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي(     -66

  روانشناسي) 2  هندسه) 1
  )كلوزتست(  جغرافيا )4  شناسي زيست) 3

----------------------------------------------  
 )جواد مؤمني(     -67

  » چيست؟موضوع اصلي متن «: ي جمله ترجمه
  ».شخصيت و دستاوردهاي انيشتين«

  )مطلب درك(  
 ----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(     -68

سال  43كه  زمانينوبل فيزيك را دريافت كرد  ي انيشتين جايزه«: ي جمله ترجمه
  ».داشت

  )مطلب درك(  )43 = 1879 - 1922: رسيم با يك تفريق ساده به جواب مي(

دانشگاهي پيش انگليسيزبان




