به نام خدا
پاسخنامه تشریحی کنـکور نظـام قـدیم هنـر 99
 .51گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 2درس  ، 11صفحه 181

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻋﻤﺪا ﺗﺎ اذان ﺻﺒﺢ ﻏﺴﻞ ﻧﮑﻨﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ وﻇﻴﻔﻪ اش ﺗﻴﻤﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺪا ﺗﻴﻤﻢ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
روزه ﺑﮕﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ و ﻏﺴﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﻢ روزه ﺑﮕﻴﺮد و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد

i- r
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o

ﻏﺴﻞ ﻧﮑﺮدن ،ﻣﻌﺼﻴﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 .52گزینه  ، 1دین و زندگی  ، 3صفحه 38

ن ﮐِﺘﺎبٍ و ﻟﺎ ﺗخُطُُّﻪُ ﺑِﻴﻤِﻴﻨِك» ﻧزول ﻗﺮآن ﺑﺮ پﻴﺎﻣﺒﺮ اﻣُّى ﮐﻪ خﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘن
ن ﻗﺒْلِﻪِ ﻣِ ْ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﻳﻔﻪ« و ﻣﺎ ﮐُﻨْﺖ ﺗﺘْلُﻮ ﻣِ ْ
ﻧﻤىداﻧﺪ ،ﻋلﺖ ﻋﺪم ﺗﺤقق ﺷك ﮐﺞ اﻧﺪﻳﺸﺎن درﺑﺎرۀ اﻟﻬﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮآن (إِذًا ﻟﺎرْﺗﺎب اﻟْﻤُﺒْطِلُﻮن) اﺳﺖ.
 .53گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 3درس  ، 5صفحههای  11و 16

o
n

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق اوﻟﯽاﻟﺎﻣﺮ در آﻳﻪ  95ﺳﻮره ﻧﺴﺎء  :آﻳﻪ اطﺎﻋﺖ (ﻳﺎ أﻳُُّﻬﺎ اﻟُّذِﻳن آﻣﻨُﻮا أطِﻴﻌُﻮا اﻟلُّﻪ و أطِﻴﻌُﻮا اﻟﺮُّﺳُﻮل و أُوﻟِﯽ اﻟْأ ْﻣﺮِ ِﻣﻨْﮑُﻢْ
ن ﺗأْوِﻳ ًلﺎ)ﻣﺸخﺺ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺮای
ﻢ ﺗُؤْﻣِﻨُﻮن ﺑِﺎﻟلُّﻪِ و اﻟْﻴﻮْمِ اﻟْآخِﺮِ ذﻟِك خﻴْﺮٌ و أحْﺴ ُ
فإِنْ ﺗﻨﺎزﻋْﺘُﻢْ فِﯽ ﺷﯽْءٍ فﺮُدُُّو ُه إِﻟى اﻟلُّﻪِ و اﻟﺮُّﺳُﻮلِ إِنْ ﮐُﻨْﺘُ ْ

a
k
-

آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮدن آن ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل خﺪا  ،ﻣﺼﺪاق آﻧﺎن را ﻣﻌﺮفﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺟزئﻴﺎت آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در حﺪﻳث
ﺟﺎﺑﺮ (اى ﺟﺎﺑﺮ ،آﻧﺎن ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﻣن و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣناﻧﺪ .ﻧخﺴﺘﻴن  ) ...اﻳن ﻣﻬﻢ ﺻﻮرت پذﻳﺮفﺘﻪ اﺳﺖ.
 .51گزینه  ، 1دین و زندگی  ، 3درس  ، 8صفحه 103

ﻋﺪم ﺗأﻳﻴﺪ حﺎﮐﻤﺎن  :اﻣﺎﻣﺎن ﺑزرﮔﻮار ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى اخﻼﻗى و رفﺘﺎرى حﺎﮐﻤﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣى ﮔﺮفﺘﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ طﺒق دﺳﺘﻮرات

w

اﺳﻼم رفﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤلﺸﺎن را ﺗأﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن را در ﻏﺼﺐ خﻼفﺖ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨى رﺳﻮل خﺪا(ص) ﻳﮑﺴﺎن ﻣى دﻳﺪﻧﺪ.
 .55گزینه  ، 2دین و زندگی  ، 3درس  ، 13صفحه های  158و 110

w

خﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ خﺎﻟق ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ ،حقﻴقﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎپذﻳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣخلﻮﻗﺎت ﺗﺴلﻴﻢ اوﻳﻨﺪ .ﺳﺮچﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻋزتﻫﺎ

w

خﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﮐس ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻋزت اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ خﻮد را ﺑﻪ اﻳن ﺳﺮچﺸﻤﻪ پﻴﻮﻧﺪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ اﺑﺘﺪا ﻋز ت را
ن ﮐﺎن ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟْﻌِزُّۀ فلِلُّﻪِ اﻟْﻌِزُّ ُۀ ﺟﻤِﻴﻌًﺎ»
ﺑﺮای خﺪا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ « :ﻣ ْ
 .51گزینه  ، 1دین و زندگی پیشدانشگاهی  ،درس  ، 2صفحههای  15و 16

اﮔﺮ خﺪاوﻧﺪ پﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) را وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺮفﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﻳن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ پﻴﺎﻣﺒﺮ واﺳطﻪ و رﺳﺎﻧﻨﺪه وﻟﺎﻳﺖ و فﺮﻣﺎن ﻫﺎی
ن دُوﻧِﻪِ ﻣِنْ وﻟِﯽٍُّ و ﻟﺎ ُﻳﺸْﺮِكُ فِﯽ حُﮑْﻤِﻪِ أحﺪًا» ﻣﺒﻴن آن اﺳﺖ.
خﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﻮحﻴﺪ در وﻟﺎﻳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻳﻪ« ﻣﺎ ﻟﻬُﻢْ ﻣِ ْ
 .56گزینه  ، 3دین و زندگی پیشدانشگاهی  ،درس  ، 1صفحههای  56و 11

1

* ﺳﻨﺖ ﺗأثﻴﺮ ﻧﻴﮑى( )+ﻳﺎ ﺑﺪی()-در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ« و ﻟﻮْ أنُّ أﻫْﻞ اﻟْقُﺮى آﻣﻨُﻮا و اﺗُّقﻮْا ﻟﻔﺘﺤْﻨﺎ ﻋلﻴْﻬِﻢْ ﺑﺮﮐﺎتٍ ﻣِن اﻟﺴُّﻤﺎءِ و اﻟْأرْضِ»
ﺑﻪ ﺗﺎثﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴك()+در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺷﺎره دارد ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺴﻴﺮ خﻮﺑﯽﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﺗﻤﺎم درﻫﺎى رحﻤﺖ اﻟﻬى را ﺑﻪ روى خﻮد
ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ .
* فﺮﻣﺎﻳش اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) « :ﻣنْ ﻳﻌﻴشُ ﺑﺎﻟإحْﺴﺎن أﮐْث ُﺮ ﻣ ُّﻤن ﻳﻌﻴشُ ﺑﺎﻟأﻋﻤﺎر :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اثﺮ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎرى ﻋﻤﺮ ﻣى ﮐﻨﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
طﺒﻴﻌى زﻧﺪﮔى ﻣى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺎدﺗﺮﻧﺪ ».ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺎثﻴﺮ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎری( )+ﺑﺮ طﻮل ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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 .58گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 2درس  ، 1صفحه 5

در آﻳﻪ « إِنُّ فِﯽ خلْقِ اﻟﺴُّﻤﺎواتِ و اﻟْأرْضِ و اخْﺘِلﺎفِ اﻟلُّﻴْﻞِ و اﻟﻨُّﻬﺎرِ ﻟآﻳﺎتٍ ﻟِأُوﻟِﯽ اﻟْأﻟْﺒﺎبِ اﻟُّذِﻳن ﻳذْﮐُﺮُون اﻟلُّﻪ ﻗِﻴﺎﻣًﺎ و ﻗُﻌُﻮدًا و ﻋلى ﺟُﻨُﻮﺑِﻬِﻢْ و
ﻳﺘﻔﮑُّﺮُون فِﯽ خلْقِ اﻟﺴُّﻤﺎواتِ و اﻟْأرْضِ » درك ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی روﺷن اﻟﻬﯽ در ﻧﻈﺎم حﮑﻴﻤﺎﻧﻪ خلقﺖ ﺑﺮای خﺮدﻣﻨﺪان ؛ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ حﺎﻟﺖ،
اﻳﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ و خﻔﺘﻪ خﺪا را ﻳﺎد ﮐﻨﻨﺪ( اﻟُّذِﻳن ﻳذْﮐُﺮُون اﻟلُّﻪ ﻗِﻴﺎﻣًﺎ و ﻗُﻌُﻮدًا و ﻋلى ﺟُﻨُﻮﺑِﻬِﻢْ) ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.
 .59گزینه  ، 1دین و زندگی  ، 2درس  ، 2صفحه  18و درس  ، 11صفحه  ، 115دین و زندگی پیش دانشگاهی  ،درس  ، 5صفحه 13
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در ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﯽ « و ﻟﻪُ أﺳْلﻢ ﻣنْ فِﯽ اﻟﺴُّﻤﺎواتِ و اﻟْأرْضِ طﻮْﻋًﺎ وﮐﺮْﻫًﺎ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺴلﻴﻢ خﻮاﺳﺘﻪ و اخﺘﻴﺎری (طﻮﻋﺎ) ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت« و
ف و ﻳﻨْﻬﻮْن ﻋنِ اﻟْﻤُﻨْﮑﺮِ» و ﺗﺴلﻴﻢ ﻧﺎخﻮاﺳﺘﻪ و اﺟﺒﺎری (ﮐﺮﻫﺎ)ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت« و ﻟﺎ اﻟلُّﻴْﻞُ ﺳﺎﺑِقُ اﻟﻨُّﻬﺎرِ» ﻣﺼﺪاﻗﯽ از آن
ﻳأْﻣُﺮُون ﺑِﺎﻟْﻤ ْﻌﺮُو ِ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 .10گزینه  ، 1دین و زندگی  ، 2درس  ، 3صفحه 11
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در آﻳﻪ « إِنُّ اﻟْﻤُﺘُّقِﻴن فِﯽ ﺟﻨُّﺎتٍ و ﻧﻬﺮٍ فِﯽ ﻣقْﻌﺪِ ﺻِﺪْقٍ ﻋِﻨْﺪ ﻣلِﻴكٍ ﻣُقْﺘﺪِرٍ» ﻗﺮب اﻟﻬﯽ(ﻋﻨﺪ ﻣلﻴك ﻣقﺘﺪر) ،پﺎداش ﻣﻌﻨﻮی و روحﺎﻧﯽ
پﺮﻫﻴزﮐﺎران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

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

w

ﻢ ﻳﺤْﺴﺒُﻮن أﻧُّﻬُﻢْ ُﻳﺤْﺴِﻨُﻮن ﺻُﻨْﻌًﺎ أُوﻟئِك اﻟُّذِﻳن
« ﻗُﻞْ ﻫﻞْ ﻧُﻨﺒُِّئُﮑُﻢْ ﺑِﺎﻟْأخْﺴﺮِﻳن أﻋْﻤﺎﻟًﺎ اﻟُّذِﻳن ضﻞُّ ﺳﻌْﻴُﻬُﻢْ فِﯽ اﻟْﺤﻴﺎۀِ اﻟﺪُُّﻧْﻴﺎ و ﻫُ ْ
وﻳژﮔﯽ ( )1زﻳﺎﻧﮑﺎران

w

وﻳژﮔﯽ ( )2زﻳﺎﻧﮑﺎران

ﻢ ﻟﻬُﻢْ ﻳﻮْم اﻟْقِﻴﺎﻣةِ وزْﻧًﺎ»
ﮐﻔﺮُوا ﺑِآﻳﺎتِ رﺑُِّﻬِﻢْ و ﻟِقﺎئِﻪِ فﺤﺒِطﺖْ أﻋْﻤﺎﻟُﻬُﻢْ فلﺎ ﻧُقِﻴ ُ

w

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

ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﻳﻔﻪ« ﻗُﻞْ ﻳُﺤْﻴِﻴﻬﺎ اﻟُّذِی أﻧْﺸأﻫﺎ أوُّل ﻣﺮُّۀٍ و ﻫُﻮ ﺑِﮑُﻞُِّ خ ْلقٍ ﻋلِﻴﻢٌ» ﻣﺒﻴن آفﺮﻳﻨش اﻧﺴﺎن و ﺗﻮحﻴﺪ در خﺎﻟقﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
ﻢ ﻗِﻴﺎمٌ ﻳﻨْﻈُﺮُون» ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ پس از ﻧﻔخ ﺻﻮر دوم اﺷﺎره دارد ﻣﺮﺗﺒط اﺳﺖ.
« ثُﻢُّ ُﻧﻔِخ فِﻴ ِﻪ أُخْﺮى فإِذا ﻫُ ْ
 .13گزینه  ، 2دین و زندگی  ، 2درس  ، 8صفحه  68و  ، 83درس  ، 6صفحه 61

ﻢ
خﺮِﺟُﮑُﻢْ ﺗﺎرۀً أُخْﺮى  :و ﻫﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ (روز ﻗﻴﺎﻣﺖ) از اﻳن خﺎك ﺑﻴﺮون ﻣﯽآورﻳﻢ ».و « و ﻧُﻔِخ فِﯽ اﻟﺼُُّﻮرِ فإِذا ﻫُ ْ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت« و ﻣِﻨْﻬﺎ ﻧُ ْ
ﻣِن اﻟْأﺟْﺪاثِ إِﻟى رﺑُِّﻬِﻢْ ﻳﻨْﺴِلُﻮن :و (چﻮن ﺑﺎر دوم) در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻫﻤﻪ از ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی خﺪای خﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ن ﻧُﺤْﻴِﯽ اﻟْﻤﻮْﺗى :ﻣﺎ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺎز زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﻴﻢ ».ﺑﻪ ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن اﺷﺎره دارﻧﺪ.
ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ».و « إِﻧُّﺎ ﻧﺤْ ُ
 . 11گزینه  ، 1دین و زندگی  ، 2درس  ، 12صفحه  ، 125درس  ، 3صفحه 31
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ن حﺮُّم زِﻳﻨة اﻟلُّﻪِ اﻟُّﺘِﯽ أخْﺮج ﻟِﻌِﺒﺎدِهِ و اﻟطُّﻴُِّﺒﺎتِ ﻣِن اﻟﺮُِّزْقِ ﻗُﻞْ ﻫِﯽ ﻟِلُّذِﻳن آﻣﻨُﻮا فِﯽ اﻟْﺤﻴﺎۀِ اﻟﺪُُّﻧْﻴﺎ :ﺑﮕﻮ :چﻪ ﮐﺴﯽ زﻳﻨﺖﻫﺎی خﺪا
آﻳﻪ « ﻗُﻞْ ﻣ ْ
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن خﻮد آفﺮﻳﺪه حﺮام ﮐﺮده و از ﺻﺮف رزق حلﺎل و پﺎﮐﻴزه ﻣﻨع ﮐﺮده؟ ﺑﮕﻮ :اﻳن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮای اﻫﻞ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ».
ﺑﻪ حلﺎل ﺑﻮدن روزﻳﻬﺎی پﺎك اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در اﻳن دﻧﻴﺎ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ آﻳﻪ « ﻳﺎ أﻳُُّﻬﺎ اﻟﻨُّﺎسُ ﮐُلُﻮا ﻣِﻤُّﺎ فِﯽ اﻟْأرْضِ حلﺎﻟًﺎ طﻴُِّﺒًﺎ :ای
ﻣﺮدم ،از آﻧچﻪ در زﻣﻴن اﺳﺖ حلﺎل و پﺎﮐﻴزه را ﺗﻨﺎول ﮐﻨﻴﺪ ».ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺗﺒﻴﻴن ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .15گزینه  ، 2دین و زندگی  ، 2درس  ، 13صفحههای  135و 131
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ﻢ ذﻟِك أزْﮐى ﻟﻬُﻢْ :خطﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه و پﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ
آﻳﻪ « ﻗُﻞْ ﻟِلْﻤُ ْؤﻣِﻨِﻴن ﻳغُضُُّﻮا ِﻣنْ أﺑْﺼﺎرِﻫِﻢْ وﻳﺤْﻔﻈُﻮا فُﺮُوﺟﻬُ ْ
ن ﺟلﺎﺑِﻴﺒِﻬِنُّ ذﻟِك أدْﻧى أنْ ﻳُﻌْﺮفْن :خطﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای
آﻳﻪ « ﻳﺎ أﻳُُّﻬﺎ اﻟﻨُّﺒِﯽُُّ ﻗُﻞْ ﻟِأزْواﺟِك وﺑﻨﺎﺗِك وﻧِﺴﺎ ِء اﻟْﻤُ ْؤﻣِﻨِﻴن ﻳُﺪْﻧِﻴن ﻋلﻴْﻬِنُّ ﻣِ ْ
ﻧزدﻳك ﺳﺎخﺘن پﻮﺷش ﺑﻪ خﻮد

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

* ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ  :از ﺑﻴن رفﺘن ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﻌلﻴﻤﺎت پﻴﺎﻣﺒﺮ پﻴﺸﻴن
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* اﻣﺮﻧﺎ ان ﻧﮑلﻢ اﻟﻨﺎس ﻋلﯽ ﻗﺪر ﻋقﻮﻟﻬﻢ  :رﺷﺪ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺳطﺢ فﮑﺮ ﺟﻮاﻣع و اﻗﻮام
* فﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺪرﻳﺟﯽ ﺗﻌلﻴﻤﺎت اﻧﺒﻴﺎء  :از ﺑﻴن رفﺘن ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﻌلﻴﻤﺎت پﻴﺎﻣﺒﺮ پﻴﺸﻴن
 .16گزینه  ، 1دین و زندگی  ، 3درس  ، 6صفحه 85
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ﻫﺸﺪار ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺴلﻤﺎﻧﺎن ﻋﺼﺮ پﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ فﺮاوان اﺳﺖ .اﻳن ﻫﺸﺪار ﮔﻮﻳﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ خطﺮ اﻧﺤﺮاف از
ﻣﺴﻴﺮ اﻟﻬﯽ و دور ﺷﺪن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮحﻴﺪی ،حﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ پﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،وﺟﻮد دارد و ﻋﺒﺎرت « أفإِنْ ﻣﺎت
ﻢ ﻋلى أﻋْقﺎﺑِﮑُﻢْ» ﺑﻪ اﻳن خطﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺷﺎره دارد.
أوْ ﻗُﺘِﻞ اﻧْقلﺒْﺘُ ْ
 .18گزینه  ، 1دین و زندگی  ، 3درس  ، 9صفحه 108

w

ﻏﻴﺒﺖ ﺻغﺮای اﻣﺎم زﻣﺎن(ﻋﺞ)  :از ﺳﺎل  262ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در  9ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  925ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت  925ﺳﺎل و ارﺗﺒﺎط در اﻳن
دوره ﺑﺎ ﻣﺮدم از طﺮﻳق ﻧﻮاب ارﺑﻌﻪ (  4ﻧﺎﻳﺐ خﺎص )
 .19گزینه  ، 2دین و زندگی  ، 3درس  ، 11صفحههای  135و 131

w

w

* راﻫﮑﺎر اﻣﺎم زﻣﺎن(ﻋﺞ) در روﻳﺪادﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﻳﺖ « و أﻣُّﺎ اﻟْﺤﻮادِثُ اﻟْﻮاﻗِﻌةُ فﺎرْﺟِﻌُﻮا فِﻴﻬﺎ إِﻟى رُواۀِ حﺪِﻳثِﻨﺎ»
ﻣﺮاﺟﻪ ﺑﻪ فقﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗضﺎوت ﺑﻪ ﺳﻼطﻴن ﻳﺎ ﻗﺎضﯽ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،فﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐس ﺑﻪ حق ﻳﺎ ﻧﺎحق ﺑﻪ چﻨﻴن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ طﺎﻏﻮت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و اﻳن ﻣخﺎﻟﻒ ﮐﻼم خﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ فﺮﻣﺎﻳﺪ « :ﻣﯽ خﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای داوری ﻧزد طﺎﻏﻮت روﻧﺪ،
درحﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ طﺎﻏﻮت ﮐﺎفﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ »
 .60گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 3درس  ، 11صفحه  ، 196دین و زندگی  ، 2درس  ، 3صفحه 31

3

ئ ﺑِﻤﺎ ﮐﺴﺐ رﻫِﻴنٌ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﮔﺮو ﻋﻤلﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ».و « إِﻧُّﺎ ﻫﺪﻳْﻨﺎهُ اﻟﺴُّﺒِﻴﻞ إِﻣُّﺎ ﺷﺎﮐِﺮًا و إِﻣُّﺎ ﮐﻔُﻮرًا :ﻣﺎ راه
ﻋﺒﺎرات « ﮐُﻞُُّ اﻣْﺮِ ٍ
را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ خﻮاه ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ و پذﻳﺮا ﮔﺮدد ﻳﺎ ﻧﺎﺳپﺎس ».ﻫﺮ دو ﺑﻪ اخﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن در ﺗﻌﻴﻴن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ خﻮﻳش اﺷﺎره دارد.
 .61گزینه  ، 3دین و زندگی  ، 2درس  ، 3صفحه های  35و 38

ﻢ ﻣﺎ ﺗُﻮﺳْﻮِسُ ِﺑﻪِ ﻧﻔْﺴُﻪُ  :و
ﺑﻴﺖ « دﺷﻤﻨﯽ داری چﻨﻴن در ﺳﺮ خﻮﻳش ** ﻣﺎﻧع ﻋقﻞ اﺳﺖ و خﺼﻢ ﺟﺎن و ﮐﻴش » و ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﯽ « و ﻧﻌْل ُ
از وﺳﺎوس و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﻧﻔس او ﮐﺎﻣلﺎ آﮔﺎﻫﻴﻢ ».ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺑﻴﺎن وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﻔس اﻣﺎره اﻧﺴﺎن ﮐﻪ دﺷﻤن دروﻧﯽ اوﺳﺖ ﻣﯽ پﺮدازﻧﺪ.
 .62گزینه  ، 2دین و زندگی پیش دانشگاهی  ،درس  ، 3صفحه 28

* ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ثﺎﺑﺖ ﺷﺮك را ارائﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗطﺒﻴق اﻳن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔى فﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋى ﺑﺮ ﻋﻬﺪه خﻮدﻣﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
* رﻳﺸﻪ ﺷﺮك و ﺑﺖپﺮﺳﺘﯽ ﺟﺪﻳﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮخﯽ از اﻧﺴﺎﻧ ﻬﺎ در ﻋﻴن ﻗﺒﻮل داﺷﺘن خﺪاوﻧﺪ ،دﻳن و دﺳﺘﻮرات آن را در ﻣﺘن زﻧﺪﮔﯽ
خﻮد وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻳلﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ خﻮد را اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 .63گزینه  ، 1دین و زندگی پیش دانشگاهی  ،درس  ، 5صفحههای  12و 18

ك اﻟﺴُّﻤﺎواتِ و اﻟْأرْض أنْ ﺗزُوﻟﺎ :ﺑىﮔﻤﺎن خﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴن را از زوال ﻧﮕﻪ ﻣىدارد ».ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ « إِنُّ اﻟلُّﻪ ﻳُﻤْﺴِ ُ
از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ خﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل حﺪود ،اﻧﺪازه ،وﻳژﮔى ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧى و زﻣﺎﻧى آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴن ﻣى ﮐﻨﺪ ،ﻣقﺪر ﺑﻪ ﺗقﺪﻳﺮ اﻟﻬى ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .61گزینه  ، 1دین و زندگی پیش دانشگاهی  ،درس  ، 6صفحه 61

ﻣﺮحلﻪ اول ﺗﻮﺑﻪ  ،پﺸﻴﻤﺎﻧى از ﮔذﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ حﺎﻟﺘﯽ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷخﺺ را دچﺎر اﻧﺪوه و حﺴﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
 .65گزینه  ، 1دین و زندگی پیش دانشگاهی  ،درس  ، 9صفحه 91

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑخﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳلﺎﻣى  :اﻧﺴﺠﺎم اﺳلﺎﻣى و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣى و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣقﺪس اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬى از ﻣﻨﮑﺮ
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