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 به نام خدا

 99 رـنه دیمـام قـنظکور ـپاسخنامه تشریحی کن

 181، صفحه  11، درس  2،  دین و زندگی  3. گزینه  51

 نداتو نمی ،ننمايد تيمم  اعمد ،ستا تيمماش  ظيفهو گرا ياو  نکند غسل صبحاذان  تا اعمد گرا ،ستا جباو وا بر غسل که کسی

 ردمودر  ام.ا ستا صحيحو  دبگيرروزه  تيمم با نداتو می د،شو تنگ قتو تا نکند غسلو  کند یرنگاا سهل گرا لبتها .دبگيرروزه 

  .ستا  دهکر معصيت دن،نکر غسل

 38، صفحه  3،  دین و زندگی  1. گزینه  52

نزول قرآن بر پيامبر امُّى که خواندن و نوشتن  «ل ا ت خُطُُّهُ بِي مِينِك  م ا کُنْت  ت تْلُو مِْن ق بْلِهِ مِْن کِت ابٍ و   و   »شريفه با توجه به عبارت

.( استا ل ارْت اب  الْمُبْطِلُون إِذً) آنقر دنبو لهیا ۀربادر ننديشاا کجعدم تحقق شك  علتداند، نمى  

 16و  11 های، صفحه 5، درس  3دین و زندگی   ، 3. گزینه  53

 أُولِی الْأ ْمرِ ِمنْکُمْ و   أ طِيعُوا الر ُّسُول  أ يُُّه ا ال ُّذِين  آم نُوا أ طِيعُوا الل ُّه  و  ي اسوره نساء : آيه اطاعت ) 95 يهآ درالامر اولی اقمصد که نجاآ از

 یابر ه،نشد مشخص(اوِيلً ت أْ أ حْس نُ  و  خ يْرٌ لِك ذ  الْي وْمِ الْآخِرِ و  الر ُّسُولِ إِنْ کُنْتُْم تُؤْمُِنون  بِالل ُّهِ إِل ى الل ُّهِ و   ف رُدُُّوهُ  ش یْءٍ فِی ت ن از عْتُمْ ف إِنْ

که در حديث  و جزئيات آن را بيان کنند دنرا معرفی نمايمصداق آنان ،  اخد لسور که ستا زمال هاآن  دننکر هشتباا و دممر گاهیآ

 اين مهم صورت پذيرفته است.( ...  نخستين. ندامناز  بعد نماماو ا من نجانشينا نناآ ،جابراى )جابر 

 103، صفحه  8، درس  3،  دین و زندگی  1. گزینه  51

 راتستود طبق بر که یاردموو در  گرفتند مى نظر را در نحاکما رىفتاو ر خالقىا ىها وتتفا بزرگوار،  نماماا:  نحاکما تأييد معد

 .يدندد مى نيکسا  )ص(اخد لسور جانشينىو  خالفت غصبرا در  نناآ اما  ،نددنمو می تأييدرا  نعملشا ،نددکر می رفتار مسالا

 110و  158های ، صفحه  13، درس  3،  دین و زندگی  2گزینه   .55

ها تتمام عز سرچشمه .ندياو ميمخلوقات تسلاست که همه  یريشکست ناپذ قتياست، حق انيجهان تمام خالق که خداوند

ت را ابتدا عز  ميجهت است که قرآن کر نيه همبدهد.  ونديپ سرچشمه نيخود را به ا ديت است، باخداست و هرکس که دنبال عز

 «ام ْن ک ان  يُرِيدُ الْعِز ُّۀ  ف لِل ُّهِ الْعِز ُُّۀ ج مِيعً» است:  خدا دانسته یبرا

       16و  15های ، صفحه 2، درس دانشگاهی پیش،  دین و زندگی  1. گزینه  51

 یت و فرمان هايولاواسطه و رساننده    امبريپ  که ستن معنايکند، بد یم یانسان ها معرف یولرا  )ص(اکرم امبريگر خداوند پا

 مبين آن است. «ال ا ُيشْرِكُ فِی حُکْمِهِ أ ح دً م ا ل هُمْ مِْن دُونِهِ مِنْ و لِیٍُّ و  »باشد و آيهدر ولايت می توحيد که مويد خداوند به مردم است

      11و  56های ، صفحه 1 ، درسدانشگاهی پیش،  دین و زندگی  3. گزینه  56
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« الْأ رْضِ و  الس ُّم اءِ ِمن  ب ر ک اتٍ ع ل يْهِمْ ل ف ت حْن ا ات ُّق ْوا و   آم نُوا ل وْ أ ن ُّ أ هْل  الْقُر ى و  »: آيه شريفهدر سرنوشت (-)یا بدي  (+)کىير نيتأثسنت * 

 خود روى به را الهىرحمت  درهاى تمامها گام بردارد ای که در مسير خوبی جامعه؛ در سرنوشت اشاره دارد (+)عمال نيكبه تاثير ا

 . ديگشامی

آنها که بر اثر نيکوکارى عمر مى کنند از آنها که با عمر  :رالأ عمام نْ ي عيشُ بالإحْسان أ کْث ُر ممُّ ن ي عيشُ ب» مام صادق)ع(: ا فرمايش* 

    بر طول عمر انسان است. (+)مويد تاثير نيکوکاری «.طبيعى زندگى مى نمايند زيادترند

 5صفحه ،  1 درس،  2،  دین و زندگی  3. گزینه  58

 و  بِهِمْجُنُو ع ل ى قُعُودًا و  ال ُّذِين  ي ذْکُرُون  الل ُّه  قِي امًا و  الن ُّه ارِ ل آي اتٍ لِأُولِی الْأ لْب ابِ اخْتِل افِ الل ُّيْلِ و  الْأ رْضِ و  إِن ُّ فِی خ لْقِ الس ُّم او اتِ و » در آيه 

ت، که در هر حالهای روشن الهی در نظام حکيمانه خلقت برای خردمندان ؛ همانها درك نشانه « الْأ رْضِ و  الس ُّم او اتِ خ لْقِ فِی ي ت ف ک ُّرُون 

 ( ميسر است.جُنُوبِهِمْ ع ل ى قُعُودًا و   ال ُّذِين  ي ذْکُرُون  الل ُّه  قِي اًما و   )ايستاده و نشسته و خفته خدا را ياد کنند

 13، صفحه  5 ، دین و زندگی پیش دانشگاهی ، درس 115 صفحه،  11درس  و 18  ، صفحه 2 ، درس 2،  دین و زندگی  1گزینه  . 59

 و » عبارتکه  (طوعا) و اختياری به ترتيب تسليم خواسته« الْأ رْضِ ط وْعًا و ک رْهًا و  ل هُ أ سْل م  م نْ فِی الس ُّم او اتِ و  » در عبارت قرآنی 

مصداقی از آن « ا الل ُّيْلُ س ابِقُ الن ُّه ارِل  و » که عبارت(کرها) و اجباری ناخواستهتسليم و « ي نْه وْن  ع نِ الْمُنْک رِ ي أْمُرُون  بِالْم ْعرُوِف و 

 هستند.

 11، صفحه  3 ، درس  2،  دین و زندگی  1. گزینه  10

پاداش معنوی و روحانی  ،)عند مليك مقتدر(قرب الهی« فِی م ْقع دِ صِدْقٍ عِنْد  م لِيكٍ مُقْت دِرٍ ن ه رٍ إِن ُّ الْمُت ُّقِين  فِی ج ن ُّاتٍ و » در آيه 

 باشد.میپرهيزکاران 

 10 و  59های ، صفحه 5درس ،  2،  دین و زندگی  2گزینه  . 11

 ال ُّذِين   ئِك أُول  اصُنْعً هُْم ي حْس بُون  أ ن ُّهُمْ ُيحْسِنُون  و  ال ُّذِين  ض ل ُّ س عْيُهُمْ فِی الْح ي اۀِ الدُُّنْي ا اأ ْعم الًقُلْ ه لْ نُن بُِّئُکُمْ بِالْأ خْس رِين  » 

 ( زيانکاران       2ويژگی )             ( زيانکاران    1ويژگی )                                                                  

  «اأ عْم الُهُمْ ف ل ا نُقِيُم ل هُمْ ي وْم  الِْقي ام ةِ و زْنً لِق ائِهِ ف ح بِط تْ ک ف رُوا بِآي اتِ ر بُِّهِمْ و  

 11، صفحه  2، درس دانشگاهیپیشدین و زندگی ،  66، صفحه  8، درس  16، صفحه  1، درس  2،  دین و زندگی  2. گزینه  12

 ت که با عبارتمبين آفرينش انسان و توحيد در خالقيت اس «ع لِيمٌ خ ْلقٍ بِکُلُِّ هُو  و  ذِی أ نْش أ ه ا أ و ُّل  م ر ُّۀٍقُلْ يُحْيِيه ا ال ُّ »عبارت شريفه

 که به زنده شدن انسانها پس از نفخ صور دوم اشاره دارد مرتبط است.« ي نْظُرُون  قِي امٌ هُمْ  ف إِذ ا ثُم ُّ ُنفِخ  فِيِه أُخْر ى» 

   61، صفحه  6، درس  83و  68، صفحه  8، درس  2،  دین و زندگی  2. گزینه  13

نُفِخ  فِی الصُُّورِ ف إِذ ا هُْم  و  » و  .«مآوريقيامت( از اين خاك بيرون میو هم بار ديگر )روز :  نْه ا نُْخرِجُکُمْ ت ار ۀً أُخْر ىمِ و » تعبارهر سه 

و )چون بار دوم( در صور دميده شود به ناگاه همه از قبرها به سوی خدای خود به سرعت : ي نْسِلُون  ر بُِّهِمْ مِن  الْأ جْد اثِ إِل ى

 به معاد انسان اشاره دارند. .«گردانيمما مردگان را باز زنده می: إِن ُّا ن حُْن نُحْيِی الْم وْت ى »و « .شتابندمی

 31، صفحه  3، درس  125، صفحه  12، درس  2،  دین و زندگی  1. گزینه   11
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ای خدا هبگو: چه کسی زينت: قُلْ هِی  لِل ُّذِين  آم نُوا فِی اْلح ي اۀِ الدُُّنْي ا الط ُّيُِّب اتِ مِن  الرُِّزْقِ م ْن ح ر ُّم  زِين ة  الل ُّهِ ال ُِّتی أ خْر ج  لِعِب ادِهِ و  قُلْ» آيه 

 «.اين نعمتها در دنيا برای اهل ايمان است رزق حلال و پاکيزه منع کرده؟ بگو: را که برای بندگان خود آفريده حرام کرده و از صرف

 ای: اي ا أ يُُّه ا الن ُّاسُ کُلُوا مِم ُّا فِی الْأ رْضِ ح ل الًا ط يُِّبً» به حلال بودن روزيهای پاك الهی برای همه انسانها در اين دنيا اشاره دارد که آيه 

 نمايد.مفهوم آن را تبيين می« .مردم، از آنچه در زمين است حلال و پاکيزه را تناول کنيد

 131و  135 های ، صفحه 13، درس  2،  دین و زندگی  2. گزینه  15

  خطاب به مردان برای کنترل نگاه و پاکدامنی  :ل هُمْ أ زْک ى لِك ذ  رِهِمْ و ي حْف ظُوا فُرُوج هُمْ قُلْ لِلْمُْؤمِنِين  ي غُضُُّوا ِمنْ أ ْبص ا» آيه 

خطاب به زنان برای : يُعْر فْن  أ نْ أ دْن ى لِك ذ  ل يْهِن ُّ مِْن ج ل ابِيبِهِن ُّالْمُْؤمِنِين  يُدِْنين  ع  و نِس اءِ  أ يُُّه ا الن ُّبِیُُّ قُلْ لِأ زْو اجِك  و ب ن اتِك   ي ا» آيه 

 ن پوشش به خود ساختديك زن

  21، صفحه  2 ، درس 3،  دین و زندگی  1. گزینه  11

 پيشين پيامبر تتعليما تحريف يا فتنر بيناز : عدم توسعه کتابت * 

 امقوو ا معاجو فکر سطح يجیرتد شدرامرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم : * 

 پيشين پيامبر تتعليما تحريف يا فتنر بيناز :  ءنبياا تتعليما جیيرتد یشموافر* 

 85، صفحه  6، درس  3،  دین و زندگی  1. گزینه  16

از  افنحرا خطر که ستآن ا یگويا ارهشد ين.ا ستا اوانفر توجهو  قتد مندزنيا )ص(پيامبر عصر نمسلمانا به کريم آنقر ارهشد

أ ف إِنْ م ات   »و عبارت  دارد دجوو ه،شد بنا هم ()صپيامبر ستد به که یا جامعه یابر حتی ،یتوحيد جامعهاز  نشدو دور  لهیا مسير

 به اين خطر بازگشت اشاره دارد.« أ عْق ابِکُمْ ل بْتُْم ع ل ىأ وْ قُتِل  انْق 

 108، صفحه  9، درس  3،  دین و زندگی  1. گزینه  18

سال و ارتباط در اين  925هجری قمری به مدت  925تا سال سالگی  9هجری قمری در  262 از سال :امام زمان)عج(  یاغيبت صغر

 نايب خاص ( 4دوره با مردم از طريق نواب اربعه  ) 

 131 و  135 های ، صفحه 11 ، درس 3،  دین و زندگی  2. گزینه  19

« الْو اقِع ةُ ف ارْجِعُوا فِيه ا إِل ى رُو اۀِ ح دِيثِن ا و  أ مُّ ا الْح و ادِثُ» راهکار امام زمان)عج( در رويدادهای جديد عصر غيبت با توجه به روايت * 

 مراجه به فقها می باشد.

 چنين به ناحق يا حق به کس هر :دفرمو ،کنند می جعهامر نناآ قاضی يا سالطين به وتقضا یابر که کسانی رهبادر )ع(دقصا مماا* 

 ،ندرو تطاغو دنز یداور یابر هنداخو می»  :فرمايد می که ستاخد مکال مخالف ينو ا دهکر جعهامر تطاغو به ،کند جعهامر کسانی

 «  باشند کافر تطاغو به بايد که حالیدر

 31، صفحه  3، درس  2، دین و زندگی  196، صفحه  11 ، درس  3،  دین و زندگی  3. گزینه  60
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ما راه : اإِم ُّا ک فُورً إِن ُّا ه د يْن اهُ الس ُّبِيل  إِم ُّا ش اکًِرا و   » و.« ه استکردی در گرو عملی است که کسهر : کُلُُّ امْرٍِئ بِم ا ک س ب  ر هِينٌ» عبارات 

 سرنوشت خويش اشاره دارد.تعيين هر دو به اختيار انسان در .« را به او نشان داديم خواه شاکر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس

  38 و  35های  ، صفحه 3 ، درس 2،  دین و زندگی  3. گزینه  61

 و:  عْل ُم م ا تُو سْوِسُ ِبهِ ن فْسُهُن   و » و عبارت قرآنی «  و خصم جان و کيش ستا دشمنی داری چنين در سر خويش ** مانع عقل» بيت 

 می پردازند.نفس اماره انسان که دشمن درونی اوست وسوسه های بيان هر دو به  .«های نفس او کاملا آگاهيماز وساوس و انديشه

 28، صفحه  3، درس پیش دانشگاهی ،  دین و زندگی  2. گزینه  62

 .است هقرار دادعهده خودمان  بر اجتماعىو  فردى زندگى نموده و تطبيق اين معيارها را برمعيارهای ثابت شرك را ارائه  ميکر قرآن* 

ها در عين قبول داشتن خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگی انساناست که برخی از  آن پرستی جديد بت و شرك شهري* 

 تمايلات نفسانی خود را اصل قرار می دهند. و  خود وارد نمی کنند

 18و  12های صفحه،  5 ، درس  پیش دانشگاهی ،  دین و زندگی 1. گزینه  63

موجودات جهان، .« داردا و زمين را از زوال نگه مىگمان خداوند آسمانهبى: الْأ رْض  أ نْ ت زُول ا اتِ و  إِن ُّ الل ُّه  يُمْسِكُ الس ُّم او  » با توجه به آيه

  .هستند الهى رتقدير به ن مى کند، مقدييا تعت مکانى و زمانى آنها ريژگى، موقعيکه خداوند متعال حدود، اندازه، وجهت از آن 

 61 صفحه،  6درس پیش دانشگاهی ، ،  دین و زندگی  1. گزینه 61

 .رونی است که شخص را دچار اندوه و حسرت می کند از گذشته است که حالتی د نىمايپشمرحله اول توبه ، 

 91، صفحه  9درس  ،  پیش دانشگاهی،  دین و زندگی  1. گزینه  65

  منکر از نهى و معروف به امر مقدس فهيوظ عمل بهو  عمومى مشارکت و اسلامى انسجام به نظام اسلامى : دنياستحکام بخش

 

 

 


