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1 -    

كه بيهودگي در موجودات راه ندارد، نشان از هدفمندي خلقت  با توجه به اين
ي اين مفهوم  بيان كننده» ربنا ما خلقت هذا باطال«ي  هاست كه عبارت شريفه آن

الّذي خلق «ي  وجود نظم و هدف خاص در خلقت موجودات از آيات شريفه. است
 )7و  5هاي        ، صفحه1، درس 2دين و زندگي (  .گردد استنباط مي» …فسوي 

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

2 -    
گيرد و با پشتيباني  كند، دست او را مي خداوند انسان تالشگر را حمايت مي«عبارت 

» …و لو انّ اهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا «ي  ي شريفه و آيه» برد خود به پيش مي

  .لهي استهر دو ناظر بر سنّت توفيق ا
  )60و  57هاي  ، صفحه6  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(

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

 )پور امين اسديان(     - 3

ها، در هنگام ارتكاب گناه  آورتر، غفلت از نگاه خداوند به انسان تر و رنج ي تلخ نكته
گناه آلوده كرد اما ردپايي از شود در زير نگاه خداي بينا، دست به  آيا مي. است

 شرمساري و خجالت در قلب آدمي ظاهر نشود؟

  )69ي  ، صفحه7دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش(
---------------------------------------------- 

4 -    

و نيازمند به او، » فقير«ها و ساير مخلوقات  و انسان» غني«كريم، خداوند  در قرآن
هر چه انسان كماالتي نظير . كند گاه تغيير نمي اين نسبت هيچ اند و خوانده شده

چه  ي آن زيرا خود و همه. علم و قدرت كسب كند، باز هم نسبت به خدا فقير است
   .گيرد به دست آورده از خدا سرچشمه مي

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

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

5 -    

. منظور از توحيد در خالقيت اين است كه خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است
به عبارت ديگر، . موجودات همه از او هستند و در كار آفرينش شريك و همتايي ندارد

،  »الحمدهللا المتجلي لخلقه بخلقه«عبارت . هاي متعدد پديد نيامده استجهان از اصل

 .حيد در خالقيت دارداشاره به آفرينش موجودات و تو

  )16و  8ي  ها ، صفحه2و  1هاي  دانشگاهي، درسدين و زندگي پيش( 

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

     »4«ي  گزينه - 6

نظير خود،  اند كه با نفوذ بي كند كه همواره اين رهبران ديني بوده كريم بيان مي قرآن
گيري دين واحد  حق منحرف كرده و مانع شكل براي حفظ مقامشان مردم را از مسير

 .شدند مي

 )27ي   ، صفحه2، درس 3دين و زندگي (

    »3«ي  گزينه - 7

و ان كنتم في ريبٍ مما نزّلنا علي عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهداءكم «آيات 
اني ، با بيان عجز و ناتو»…من دون اهللا ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا 

توانيد انجام  و هرگز نمي: و لن تفعلوا(اي مانند قرآن  ابدي مخالفان در آوردن سوره
فاتّقوا «ي  اشاره دارد و در عبارت شريفه) ص(، به جاودانگي اعجاز پيامبر )دهيد

دهد كه براي كافران و  ، از آتش دوزخ خبر مي»النّار الّتي وقودها النّاس و الحجارة
 .آن ترتيب داده شده استمنكران الهي بودن قر

  )38و  37ي  ها ، صفحه3، درس 3دين و زندگي (

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

8 -    
ترين مردمان در ايمان و  بزرگ«: فرمود) ع(به حضرت علي ) ص(پيامبر اكرم 

كنند، پيامبرشان را  يقين، كساني هستند كه در روزگاران آينده زندگي مي
كريم و احاديث  ها در غيبت است و فقط به سبب خواندن قرآن اند، امام آن نديده

 ».آورند ايمان مي) ها و تفكّر در آن) (ع(معصومين 

  )123ي   ، صفحه10، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

9 -    
خويشان نزديك : األقربين انذر عشيرتك و«فرمان سه سال پس از بعثت، خداوند با 

پيامبر . خواهد مي) ص(دعوت علني پيامبري را از حضرت محمد  »خود را انذار كن
 .      در همان ابتدا جانشين خود را در مراسم دعوت خويشان معرفي كرد) ص(اكرم 

 )72و  63، 62هاي   ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (

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

10-    
و ما محمد الّا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل اَفان مات او قتل «ي  ي شريفه در آيه

 . دهد خداوند مسلمانان را از بازگشت به دوران جاهليت بيم مي» …انقلبتم 

  )86و  85هاي    ، صفحه7، درس 3دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

11-    
پرسيدند كه اين ) ص(ي شوري از رسول خدا  سوره 23ي  پس از نزول آيه

 خويشان كه خداوند ما را به دوستي آنان فرمان داده، كيستند؟

آگاهي بخشي به «، »)ع(علي و فاطمه و دو پسر ايشان حسن و حسين «: فرمودند
مربوط به » هاي اسالمي ت شخصيتتربي«مربوط به واليت ظاهري و » مردم

  . مرجعيت ديني است
  )103و  101، 97، 95هاي   ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
12-    

بن زياد، حاكم كوفه اين جمله را فرمودند و  در پاسخ عبيداهللا) س(حضرت زينب 
من كان يريد العزّة «: ه قرآن فرموده استاين موضوع اشاره به عزت حقيقي دارد ك

 ».خواهد، عزت واقعي و حقيقي نزد خداست هر كس عزت مي :فللّه العزّة جميعاً

 )162و  158ي  ها ، صفحه13، درس 3دين و زندگي (
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13-    
كند كه عموم افراد جامعه  تنها زماني دانش و فرهنگ يك ملت پيشرفت و ترقي مي

فرمايد كه تا  كريم مي به همين جهت قرآن. اشندمشتاق و خواهان اين پيشرفت ب
ها تغيير نكنند، خداوند نيز اوضاع و شرايط آنان را تغيير نخواهد داد كه  اقوام و ملت

 . مهر تأييدي بر اين معناست »…انّ اهللا ال يغير ما بقوم حتّي «ي  ي شريفه آيه

  ) 111و  109ي  ها ، صفحه9 ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

   »4«ي  گزينه -14

دهد، كافران از خداوند  وگويي كه بين خداوند و كافران روي مي در عالم برزخ و گفت
اما خداوند با . كنند شده در دنيا تقاضاي بازگشت به دنيا مي براي جبران اعمال ترك

 .كند نسته و رد ميمورد دا و قاطعيت تمام اين تقاضا را بي» كلّا«عبارت 

  )69ي  ، صفحه7، درس 2دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه -15

 »…قل هل ننبئكم باألخسرين اعماالً «ي  ي شريفه ي آيه بايد دقت كنيم، در ادامه
ر اين است كه بيانگ »فال نقيم لهم يوم القيامة وزنا …اولئك الّذين كفروا «: آمده است

  .اعمال كافران در روز قيامت وزن و ارزشي ندارد
  )51و  50هاي   ، صفحه5، درس 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
   »4«ي  گزينه -16

، اشاره به امكان معاد جسماني، يعني آفرينش » …و ضرب لنا مثالً «ي  ي شريفه آيه
 .به روح در آخرت دارد مجدد جسم براي پيوستن

  )67و  66هاي   ، صفحه6، درس 2دين و زندگي (
---------------------------------------------- 

17-    
دهد كه با شناخت و استفاده از  زندگي در يك جهان قانونمند اين امكان را به انسان مي

ضا و قدر الهي نام ديگر اين قانونمندي، ق. قوانين جهان نيازهاي خود را برطرف كند
مندي خود خارج  موجودات از قانون »…ال الشّمس ينبغي لها «ي  طبق آيه. است
 .شوند نمي

  )49و  48، 43ي  ها ، صفحه5  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
---------------------------------------------- 

18-    
ذلك ادني ان  …و بناتك  يا ايها النّبي قل ألزواجك«: ي احزاب سوره 59ي  طبق آيه

جهت شناخته شدن زن به عفاف و پاكي و  »يعرَفن فال يؤذين و كان اهللا غفوراً رحيماً
بند و بار به وي، حجاب مقرر گرديده  ي تعرّض افراد بي حفظ حرمت وي و عدم اجازه

 )136و  135ي  ها ، صفحه13، درس 2دين و زندگي (  .است
----------------------------------------------  

   »4«ي  گزينه -19
  .پذيرد روح آدمي تجزيه و تحليل و فرسودگي ندارد، ولي تغييرات زيادي مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .هاي انسان نيست نادرست است، چرا كه ثبات هويت آدمي ناشي از ثبات اندام: »1«ي  گزينه
كه آگاهي خود را از نادرست است، چرا كه روح، بعدي از آدم است : »2«ي  گزينه

  .دهد دست نمي
ها مربوط به بعد روحاني  نادرست است، چرا كه تن دادن به رذيلت: »4«ي  گزينه

  .انسان است، نه جسمش
  )47تا  44هاي   ، صفحه4، درس 2دين و زندگي (

20-    

قل ان كنتم «ي  ي شريفه در آيه) ماضي استمراري(بايد دقت كنيم استمرار دوستي 

و معلول   ي آيه نتيجه آمده است كه خود علت است و ادامه »…اتّبعوني تحبون اهللا ف

  .)يحببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكم(است 

  )113ي   ، صفحه11، درس 2دين و زندگي (
----------------------------------------------  

   »1« ي گزينه -21

است، كه ) عمليتوحيد (مندي از دستاويز مستحكم در گرو تسليم خدا بودن  بهره
 .اشاره به اين مفهوم دارد» …و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن «ي  آيه

  )23و  22ي  ها ، صفحه3دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(
---------------------------------------------- 

22-    

و اخفض «و در مقابل آنان فروتن باشيم » رب ارحمهما«دعا در حق پدر و مادر 

 .»هما جناح الذل من الرحمةل

 )197ي  ، صفحه16، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
23-    

ارزش هر كس به درك و فهم وي از حقيقت هستي و جايگاه خود در نظام آفرينش 
: فرمايند كند و مي در سخن به اين موضوع اشاره مي) ع(بستگي دارد و امام علي 

» رود ا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده و در كجا قرار دارد و به كجا ميخد«
آورده است كه » …روزها فكر من اين است «: و موالنا همين مضمون را در اين بيت

 . ارتباط مفهومي دارد »…لقد كرمنا بني آدم «ي  با آيه

  )36و  35، 33هاي  ، صفحه3  ، درس2دين و زندگي ( 
---------------------------------------------- 

24-     
هاي جهان  ي احقاف، ضمن بيان آفرينش هدفمند پديده سوره 3ي  خداوند در آيه

داند  ، اين هدفمندي و سامان را داراي سرآمد معين و مشخص مي)سرآغاز جهان(
 ). اجل مسمي(

  )17ي ، صفحه2، درس 2دين و زندگي ( 
 ---------------------------------------------- 

25-    
ي  ي امروز، تنها شيوه هاي خداوند، در دنياي پيچيده عمل به احكام و راهنمايي

ي  ي شريفه هاست و آيه ي با مسأله مطمئن زندگي و روش قابل اعتماد در مواجهه
عمل  انگاري در ي سهل هشدار به كساني است كه به واسطه »فأنهار به في نار جهنم«

هاي  ي پرتگاهي كه سقوط به وادي توجهي به احكام خداوند، خود را بر لبه و بي
 . دهند هولناك گمراهي و آتش را به دنبال دارد، قرار مي

  )105ي  ، صفحه10دانشگاهي، درس  دين و زندگي پيش( 


