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  منحصراً زبان –دين و زندگي 
 )17، صفحة 1، درس 1(دين و زندگي  3گزينه  .51

 يآن كس كه تنها زندگ«فرمايد :  ي اسرا مي سوره 18ي  خداوند در آيه
 و به هركس - ميطلبد، آن مقدار از آن را كه بخواه يرا م ايزودگذر دن

 يداد تا با خوار مياو قرار خواه يسپس دوزخ را برا م؛يده يم  - ميكن اراده
  در آن يو سرافكندگ

  »شود. وارد
 )44  ، صفحة3، درس 1(دين و زندگي  1گزينه  .52

 الّا يهلكُنا ما ونموت و نحيا  الدنيا حياتُنَا الّا هي ما قالوا و«آيةشريفة 

بيانگر ديدگاه منكران معاد است كه براي انسان حقيقتي جز همين » الدهرُ
و  كنند مي انكار را مرگ از پس جهان وجودجسم او قائل نيستند و 

 او ي پرونده جسم او، شدن متالشي و انسان مرگ رسيدن فرا با معتقدند

  شود. بسته مي هميشه براي
 )57و  56، 15  ، صفحة4و  1، درس 1(دين و زندگي  2گزينه  .53

 از كاري هيچ كه است اين خدا حكمت ي الزمه و است حكيمخداوند 

هدف نيست و  بنابراين آفرينش انسان بي .نباشد عبث و بيهوده او كارهاي
همين هدفمندي، دليلي براي اثبات معاد، مبتني بر حكمت الهي است. 

و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين «ي  آيات شريفه
 ال الَينا اَنَّكُم و عبثًا خَلَقناكُم اَنَّما اَفَحسبتُم«و » ماخلقناهما الّا بالحقِ

، هر دو بيانگر هدفمندي خلقت و اثبات معاد براساس حكمت »نَتُرجعو
  خداوند هستند.

 )90و  76صفحة  ،7و  6   درس ،1دين و زندگي ( 2گزينه  .54

هـا   پـرده  خداوند جانب از حقيقت نور تابيدن باي دوم قيامت،  در مرحله
 از چيز همه واقعيت و  شود مي آشكار عالم حقايق و اسرار و رود مي كنار

 در كه شيريني و تلخ حوادث نيز و ها نيات انسان و رفتار و اعمال جمله

   .شود مي آشكار است، افتاده اتفاق زمين
أكُلونَ  ظُلما انَّمـا  اليتامى اَموالَ أكُلونَي نَيانَّ الَّذ«ي  آيه ي شريفه فـى  يـ 

خـوردن  بيانگر تجسم حقيقت و عين عمل » سعيرًا سيصلَونَ نارا و بطونهِم
  ي قيامت است. اموال ايتام، در عرصه

 )99 ، صفحة8درس  ،1دين و زندگي ( 1گزينه  .55

، »االُمورِ عزمِ من ذلك اَصابك انَّ ما علي اصبِر و«ي  ي شريفه مطابق با آيه
  يكي از آثار و ثمرات اراده و عزم قوي، صبردر برابر مشكالت راه است. 

 حوادث دست به را سرنوشت هستند، قوي عزم كه داراي اين آنان

  .دارند يبرم هدف قدم سوي به قدرت با و سپارند نمي
 )111ي  صفحه، 9    درس ،1دين و زندگي  ( 3گزينه  .56

 دلبستگي در ريشه دهد مي انجام طول زندگي در آدمي كه هايي فعاليت

 آدمي جهت زندگي به كه هاست محبت همين و دارد او هاي محبت و ها

  .دهد مي
داند كه دوست  ها را در آن چيزي مي امام علي (ع) ميزان ارزش واقعي انسان

 دوست كه است چيزي ي اندازه به انساني هر ارزش«فرمايد :  دارند و مي مي

  ».دارد مي
 )127 ، صفحة10    درس ،1دين و زندگي  (4گزينه  .57

 مورد از محرمات 4ي مائده، به  ي مباركه سوره 90ي  قرآن كريم در آيه
 به ايد؛ آورده ايمان كه مردمي اي«هاي الهي) اشاره نموده است :  (حرام

 و از پليد آزمايي، بخت هاي تيرك و پرستي بت و قمار و شراب راستي

  ».شويد رستگار تا كنيد دوري آنها از پس .است شيطاني كارهاي
 در و است حرام زياد چه و كم چه شراب، نوشيدنمطابق با مفاد اين آيه، 

  .است شده شمرده پرستي رديف با بت ن و همترين گناها بزرگ ي زمره
 )140     ، صفحه11درس  ،1(دين و زندگي  4گزينه  .58

 او ظاهر زيبايي با است، وي دروني هايبيانگر زيبايي كه زن لطيف احساسات

 براي را اي ويژه احكام كه خداوند است نعمت همين حفظ براي است؛ شده عجين

 بلندش روح بماند و دور نااهالن نگاه از وجودش زيباي گوهر تا است، داده قرار زن

  .نشود تحقير
 را حيا و عفت كانون خانواده، به بخشيدن گرمي جاي به زيبايي، جاي ي نابه عرضه

  .گيرد مي او از را گوهر مقدس اين و برد مي بين از
 )116، صفحه 9درس  ،2(دين و زندگي  1گزينه  .59

 داري ي حكومت شيوه با آشنايي الهي، پيشگاه در امام جايگاه شناخت

 سخنان در ايشان هاي ويژگي با آشنايي ظهور، هنگام به ايشان

 در مؤثر عوامل از معصومين

  .ترديدهاست رفتن بين از و زمان امام به محبت و شناخت
 )131و  104، صفحة 10و  8درس  ،2(دين و زندگي  3گزينه  .60

 كه را خود مبارزات و اقدامات از بخش آن كوشيدند مي اطهار ي ائمه

 اقدامات قالب تقيه پيش ببرند؛ يعني در دارد، حساسيت آن به دشمن

 دشمن، به زدن ضربه عين در كه اي گونه به نگه دارند، مخفي را خود

اين موضوع، بيانگر يكي از وظايف مردم در برابر رهبر  .بخورند ضربه كمتر
 اجتماعي نيز هست. و سياسي هاي آگاهي ي اسالمي يعني افزايش جامعه

 ستمگر دنيا، هاي قدرت برابر در صحيح گيري تصميم برايدر اين راستا 

 بتوانيم بايد ما .است ضروري جهان، اجتماعي و سياسي شرايط از اطالع

 هاي نقشه و مستكبران به را ضربه كه بيشترين كنيم عمل اي گونه به

  .ببينيم را آسيب كمترين خود و بزنيم آنان افكنانه تفرقه
 )10   ، صفحه1درس  ،3(دين و زندگي  3گزينه  .61

ي  و آيه» دم به مان از باد باشد دم ما همه شيران ولي شير علم / حمله«بيت 
، هر دو بيانگر »الحميد الغَني هو اللّه اهللا و الَي الفُقَراء النّاس اَنتُم اَيها يا«

ها به در پيدايش و بقا خداوند و  از جمله انساننيازمندي مخلوقات و 
  نيازي خداوند از مخلوقات است. چنين بي هم
 )20 ، صفحة3درس  ،3(دين و زندگي  1گزينه  .62

، با اشاره به »شَيء كُلِّ ربّ ربا و هو اَبغي اللّه اَغَيرَ قُل«ي  براساس آيه
تدبير انسان در طول توحيد در ربوبيت در پي بيان اين نكته است كه 

  تدبير و ربوبيت الهي است و با آن منافاتي ندارد.
  ها : رد ساير گزينه

  انسان در تدبير و پرورش نقش و تاثير دارد.»: 2«گزينه  
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  6933كد كتاب: 

تدبير انسان در طول تدبير خداوند است نه در عرض و » : 4«و » 3«گزينه  
  كنار آن.

 )34، صفحة 3درس  ،3(دين و زندگي 4گزينه  .63

با اشاره به افرادي كه در راه ...» و من الناس من يعبد اهللا علي حرف «ي  آيه
پرستش خداوند، دچار تزلزل و سستي هستند، مفهوم شرك عملي را به 

سازد. افرادي كه دچار شرك عبادي شده اند، در برابراميال  ذهن متبادر مي
  نفساني خود تسليم هستد.

نيز بيانگر شرك عملي است اما ...» ال تتخذو عدوي «ي  آيهدقت كنيد: 
شده در اين  اي در ارتباط با افراد داراي ويژگي بيان قسمت دوم هيچ گزينه

  آيه نيست.
 )48و  47، صفحة 4درس  ،3(دين و زندگي  1گزينه  .64

شدن به اخالص و رسيدن به  ي يوسف، آراسته سوره 33ي  براساس آيه
ي را در پي نهاي شيطا سهجايگاه مخلصين، نفوذناپديري در برابر وسو

گونه كه حضرت يوسف (ع) با اخالص خود، در مقابل  دارد؛ همان
  ت كرد.مهاي شيطاني همسر عزيز مصر مقاو وسوسه

 )83و  82، صفحة 7درس  ،3(دين و زندگي  2گزينه  .65

 معناي به ديني، اصطالح در و است بازگشت معناي به لغت در توبه

 غفران و عفو دامن در گرفتن قرار خداوند و سوي به گناه از بازگشت

   .اوست
 دوست بسيار را جوانان ي هتوب خداوند و است تر آسان جواني در توبه

 جوان از تر محبوب من نزد كسي«فرمايد :  (ص) مي اكرم پيامبر  .دارد

  .»نيست كار توبه
اي بايد انتخاب  دقت كنيد: مطابق با صورت سوال، در قسمت دوم، گزينه

آن، براساس با يك روايت از پيامبر (ص)، گروهي از افراد شود كه در 
محبوب خداوند معرفي شده اند. در كتاب درسي، تنها يك حديث نزديك 

كار،  دارد كه جوانان توبه به اين موضوع وجود دارد؛ اما اين حديث بيان مي
  نزد پيامبر (ص) محبوب هستند نه خداوند.

 )95ة ، صفح8درس  ،3(دين و زندگي  4گزينه  .66

 هر روي پيش كه است اعتمادي قابل و مطمئن ي شيوه تنها ديني زندگي

 خود كار عاقبت نگران كه هركس . دارد قرار انديش و عاقبت خردمند انسان

 او، دستورات به اعتماد خداوند و بر تكيه كه ابد درميي روشني به است

 بنيانَه على اَسس (اَفَمن  :برد مي بين از را آينده به نسبت نگراني هرگونه

 در اعتماد اي غيرقابل آينده صورت، اين غير خَيرٌ) در رِضوانٍ اللِّّه و منَ تَقوى

  جهنَّم). نارِ فى به هارٍ فَانهار جرُف شَفا بنيانَه على اَسس من (اَم  :اوست انتظار
 )53، صفحة 5درس  ،3(دين و زندگي  2گزينه  .67

در  »خورد خرما كه حق كردش عطا بنده خدا / مي گفت از باغ خدا«بيت 
ها، اختيار و  گرايي است. بر اين اساس، برخي انسان ي جبري مقام عقيده

  كنند. ي انسان را در انجام امور نفي مي اراده
 )حذف شده است. 1400از محتواي كنكور سال ( 1گزينه  .68

شدگان در  غرقهاي حاكم بر زندگي معاندان و  ، از جمله سنتامالء سنت 
ي سنت امالء  ي آل عمران، درباره سوره 178ي  گناه است. خداوند در آيه

 انَّما لاَنفُسهِم لَهم خَيرٌ نُملى نَّما كَفَروا اَ الَّذينَ يحسبنَّ وال«فرمايد :  مي

  .»مهينٌ عذاب لَهم اثما و لَهم ليزدادوا نُملى
 )127، صفحة 11درس  ،1(دين و زندگي  4گزينه  .69

فرمانش  از اما باشد داشته دوست را كسي دل صميم از انسان شود نمي
 .است دوستي در صداقت عدم نشانه سرپيچي اين .كند سرپيچي

 شرط است، شده ارسال پيامبر توسط كه را دستوراتش به خداوند، عمل

اگر كسي از پيامبر (ص) پيروي كند،  كند مي اعالم خود با دوستي اصلي
 و اللّه يحبِبكُم«بخشد :  شود و خداوند گناهان او را مي محبوب خداوند مي

  ».ذُنوبكُم لَكُم يغفر
 )43و  37 ، صفحة3درس  ،2(دين و زندگي     2گزينه  .70

 اذًا بِيمينك و تَخُطُّه ال و كتابٍ من قَبله من تَتلو كُنت ما و«ي  براساس آيه

لونَ لَارتاببطخوانده و يا از سوي يك  ، اگر قرآن توسط پيامبري درس»الم
قرآن غيرالهي شد، ممكن بود اين شبهه ايجاد شود كه  دانشمند ارائه مي

  است.
اند،  معجزه آن چيزي است كه غير از خدا و آنان كه از طرف خداوند آمده

ارند. قرآن كريم معجزه است و خداوند كسي توانايي آوردن مشابه آن را ند
 فَأتوا قُلافتَراه  يقولونَ اَم«طلبد :  در اين باره، مخالفان آن را به مبارزه مي

  ».مثله بِسورةٍ
ي مهم : اين سوال داراي ابهامات بسياري است و از جهات مختلف  نكته

سنجش و براي كليد نهايي، بايد منتظر اعالم سازمان قابل ايراد است 
  باشيم.

 )52و  51هاي   ، صفحه4درس  ،2(دين و زندگي  4گزينه  .71

امام خميني در راستاي ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت 
 نظامي غيراسالمي، سياسي نظام هر كه دليل اين به «فرمايد:  طاغوت مي

 از شرك را آثار موظفيم حاكمش طاغوت است ما چون آميز است، شرك
اين بيان در  ».بين ببريم از و كنيم دور آنان حيات از و مسلمانان جامعه

 آمنوا اَنَّهم يزعمونَ الَّذينَ الَي تَرَالم «ي  تاييد حكم قرآني موجود در آيه

 اَن يريدونَ قَبلك من اُنزِلَ ما و الَيك اُنزِلَ بِما

 يضلَّهم اَن الشَّيطانُ يريد و بِه يكفُروا اَن اُمروا قَد و الطّاغوت الَي يتحاكموا

  .است» بعيدا ضَالالً
 )65، صفحة 5درس  ،2(دين و زندگي  3گزينه  .72

 يقيمونَ آمنوا اَلَّذينَ الَّذينَ رسولُه و و اللّه وليكُم انَّما«ي واليت :  نزول آيه

الةَ وؤتونَ الصالزَّكاةَ ي م وعونَ هواليت اعالم خاص و و در شرايطي» راك 

 كه آن بود براي ،پس از نزول اين آيه خدا رسول جانب از علي حضرت

 آن كردن مخفي امكان تا بشنوند پيامبر زبان از و ببينند چشم با مردم

  .نباشد
 )103، صفحة 8درس  ،2(دين و زندگي   3گزينه  .73

عنوان امام بر حق، امام صادق  در راستاي واليت ظاهري و معرفي خويش به
 از مسلمانان از زيادي جمعيت كه حج مراسم در و عرفه روز در(ع) 

 حق جمعيت، انبوه ميان در داشتند، حضور اسالمي هاي سراسر سرزمين

 خدا رسول !مردم اي«و فرمودند :  نمودند اعالم خود آن از را حكومت

 حسين بن علي حسين و و حسن سپس و علي او از پس بود، رهبر و امام

  »هستم. امام من اكنون و بودند امام ترتيب به علي محمدبن و
 )153تا  121، صفحة 12درس  ،2(دين و زندگي پاسخ صحيح ندارد.   .74
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 آنان .است آنها روحي وحدت وتحكيم بخش مرد و زن پيوند ثمره فرزند،

: برند مي لذت بالندگي او و رشد از و بينند مي فرزند در را خود وجود دوام
  (رشد و پرورش فرزندان، از اهداف ازدواج)

 عمر دوره هاي ارزشمندترين و ترين حساس از يكي ازدواج تا بلوغ دوره

 پذيرش و بزرگسالي به ورود و از كودكي گذر دوره و است انسان

  (ضرورت تقويت عفاف و پاكدامني)  .است زندگي مسئوليت هاي
 از را هاي فساد زمينه ابتدا همان از خانواده، تشكيل با جوان دختر و پسر
 به عشق و مهر نمايند، مي تجربه را پذيري مسئوليت كنند، مي دور خود

: (رشد اخالقي و معنوي، از  دهند مي پرورش در خود را فرزندان و همسر
  اهداف ازدواج)

، 6، درس 3؛ ديـن و زنـدگي   90، صـفحة  7درس  ،1و زنـدگي  (دين  1گزينه  .75

 )71و  66صفحه 

 الّا يجزى بِالسيِة فَال جاء من اَمثالها و عشرُ و بِالحسنَة فَلَه جاء من«ي  آيه

ثلَها وم مظلَمونَ ال هضمن اشاره به سنت  سبقت رحمت بر غضب الهي،  »ي
ان كارهاي نيك و بد را با خود به قيامت كند كه انس بر اين نكته تاكيد مي

  ي قيامت اند. ناپذير او در عرصه نشين جدايي برو و اين اعمال، هم مي
  ها : رد ساير گزينه

ي اعمال انسان، لزوماً در اي  پاداش و مجازات همه» : 4«و » 3«ي  گزينه
  ندارد.شود و اين نيا ظرفيت پاداش و مجازات برخي اعمال را  دنيا داده نمي
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