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پاسخنامه تشریحی دین و زندگی کنکور رشته ریاضی )A-000(0011
 -10گزینه ی یک صحیح است .عبارت قرآنی مطرح شده در این سوال بیانگر این است که هدف های
دنیایی اگر اصل قرار بگیرند مانع رسیدن به اهداف اخروی می شوند.
 -15گزینه ی  5صحیح است  .چون عوامل بیرونی هیچ تسلطی بر انسان نداشته اند و انسان خود باید
میان خیر و شر انتخاب نماید به این علت نباید گناهکاران در قیامت هیچ کس را به جز خودشان مالمت
کنند.
 -15گزینه ی یک صحیح است .امکان معاد سه دلیل داشت دقت در آفرینش نخستین – نظام مرگ و
زندگی در طبیعت و زنده شدن مردگان – خداوند قدرت خود بر معاد را ،اینگونه بیان فرمودند  «:که
برای ما مثلی زد در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود  ،گفت  «:کیست که این
استخوانهای پوسیده را دوباره زنده کند بگو همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر
خلقتی داناست  ».با توجه به سوال سامان بخشیدن به استخوانهای ریز و درشت صحیح است.
 -10گزینه ی  0صحیح است .یوم یبعثون اشاره به قیامت و برانگیخته شدن انسان دارد و آیه ی « الیوم
نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم  »...بیانگر شهادت اعضای بدن در قیامت است که متناسب موضوع
برانگیخته شدن انسان است.
-11گزینه ی  5صحیح است .در آیه ی سوره انعام بدکاران با مشاهده حقیقت این جهان آرزو می کنند
آی کاش به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مژمنان می
بودیم .
-15گزینه ی 0صحیح است .حضرت علی (ع) فرمودند گذشت ایام افتی دارد که موجب از هم
گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.و برای از میان برداشتن این آفت باید انسان وفای به عهد کند و
بر پیمان خود با خدا باقی بماند.

-15گزینه ی  5صحیح است .میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ به میزان تسلط افراد
بر خویش است  .هر چقدر هدف بزرگ تر باشد نیازمند تقوا بیشتری است  .آیه ی شریفه ی « یا ایها
الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم » بیانگر وجوب روزه است که یکی از
فواید ان تقوا می باشد .عمل به این آیه ی شریفه موجب دستیابی به تقوا می شود.
-15گزینه ی  5صحیح است.قرآن کریم« تبرج» را عمل جاهالنه می داند  .و از آن جایی که تبرج موجب
می شود انسان از هدف اصلی زندگی غافل شود و مشغول کارهایی می شود که عاقبتی جز دوری از خدا
ندارد دین اسالم ما را از ان پرهیز می دهد.
-15گزینه ی  0صحیح است .اکسیر حیات بخش عشق به خداوند است و برای رسیدن به این عشق
یکی از راهها عمل به دستورات خداوند است که در آیه ی شریفه ی « استجیبوا هلل و الرسول » به آن
اشاره شده  .و حیات بخش جهان مادی آیه ی شریفه ی « لنحیی به بلده میتا است »
-51گزینه ی 0صحیح است  .کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند می گویند « ام یقولون افتراه»
است  .و مرحله آغازین تحدی این است که خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند
پیشنهاد کرده است که کتابی مانند قرآن بیاورند .که در آیه ی شریفه ی « قل لئن اجتمعت االنس و
االجن علی ان یاتوا بمثل هذا القران  »...می فرماید بگو اگر تمامی انس و جنم جمع شوند تا همانند
قرآن را بیاورند».
-50گزینه ی  5صحیح است  .در حدیث ثقلین پیامبر اکرم (ص) فرمودند « برای نجات از گمراهی باید
به دو یادگار پیامبر (قرآن و اهل بیت (ص) تمسک جست  .و پیامبر قابل برداشت این است که وجود
معصوم در کنار معجزه جاویدان همیشگی است.
-55گزینه ی  5صحیح است .پیامبر اکرم (ص) فرمودند  « :اگر در بحبوحه ی جنگ  ،یکی از مشرکان
خواست تا در مورد حقیقت اسالم مطالبی بداند  ،او در پناه اسالم اشت تا کالم خدا را بشنود اگر اسالم را
پذیرفت  ،او هم برادر دینی شماست و اگر قبول نکرد  ،او را به جایی که احساس امنیت می کند ،
برسانید و پس از آن از خدا برای غلبه بر او یاری بجویید.

-55گزینه ی یک صحیح است .امام علی (ع) در پیش بینی آینده نابسامان جامعه ی اسالمی فرمودند به
زودی  ،زمانی فرا می رسد که در آن چیزی پوشیده تر از حق  .....و کاالیی رایج تر و فراوان تر از قرآن
نیست  ،آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیا طلبان معنایش کنند  .در آن ایام  ،در شهرها ،
چیزی ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست » .
-50گزینه ی  0صحیح است .حضرت ولی عصر (عجل ) بعد از شهادت امام حسن عسگری در سال
 551ه.ق به امامت رسیدند  .و در این دوران از طریق نواب اربعه  ،پیوسته با پیروان خود در ارتباط
بودند .شش روز مانده به در گذشت آخرین نایب ( چهارمین نایب ) امام عصر (عجل ) به ایشان نامه
نوشتند و فرمودند  ،پس از وی جانشینی نیست و مرحله ی دوم غیبت آغاز می شود.
-51گزینه ی یک صحیح است  .امام علی (ع) فرمودند  «:انه لیس النفسکم ثمن اال الجنه فالتبیعوها اال
بها » همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست پس خود را به کمتر از آن نفروشید  .پس وظیفه ی
انسان « فالتبیعوها اال بها » و در حدیث دیگر فرمودند « خالق جهان در نظر آنان بزرگ است  .از این
جهت غیر خدا در نظرشان کوچک است .
-55گزینه ی  0صحیح است  «.سالمت روحی و جسمی » و « عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف » مصداق
برنامه ی شناخت معیارهای همسر شایسته است.
-55گزینه ی  5صحیح است  .با توجه به آیه ی شریفه ی « یا ایها الناس انتم الفقرا الی اهلل  »...انسان در
پیدایش و هستی خود به خداوند نیازمند است و خداوند بی نیاز مطلق است .و از بین ابیات ذکر شده
بیت « خشک ابری که بود زآب تهی  /ناید از وی صفت آب دهی » به موضوع نیازمندی انسان در
پیدایش اشاره دارد و اینکه کسی می تواند به دیگری هستی ببخشد که هستی ذاتی او باشد
-55گزینهی  5صحیح است  .آیه ی شریفه ی « مالهم من دونه ی من ولی  » ...بیانگر توحید در والیت
است و در بین آیات ذکر شده در گزینه آیه ی شریفه ی « الذین امنوا الذین یقیمون الصاله و یو تون
الزکاه  »...که بیانگر ایه والیت است که خداوند در این آیه ویژگی ولی مؤمنین را معرفی کرده اند.

-55گزینه ی  5صحیح است  .در آیه ی شریفه ی « یا ایها الذین امنوا التتخذوا عدوی و عدوکم تلقون
الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق  »...خداوند می فرمایید ای مؤمنان دشمن و دشمن خودتان
را دوست نگیرید و با آنها مهربانی نکنید چون انها به آنچه شما ایمان آورده اید کافرند.
-51گزینه ی  0صحیح است  .نتیجه ی مطلوب پاسخ به نیازهای برتر در عمل به آیه ی شریفه ی « قل
انما اعظلکم بواحده ان تقوا باهلل  »...حاصل می شود که این آیه بیانگر اخالص و رعایت حسن فعلیو و
فاعلی در کنار هم هست  .و عدم شناخت هدف زندگی موجب می شود عمر انسان تباه شود.
-50گزینه ی  5صحیح است  .در ارتباط با علت طولی علت ها نسبت به هم در مرتبه های مختلف قرار
دارند و مستقل از هم نیستند بلکه در طول هم موجب به وجود آمدن یک پدیده می شوند.
-55گزینه ی یک صحیح است .در عبارت شریفه فرمودند « :هر کس تنها زندگی زود گذر دنیا را می
طلبد  ،ان مقدار از آن را که بخواهیم به هر کس اراده کنیم می دهیم  ».این عبارت بیانگر سنت امداد
الهی است و متناسب است با آیه ی « کال نمد هوال و هوالء من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا » می
باشد.
-55گزینه ی  5صحیح است .شیطان ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن  ،به سوی
گناه می کشاند و وقتی فرد آلوده شد  ،از رحمت الهی مایوس می کند و می گوید  « :آب از سر تو
گذشت چه یک وجب  ،چه صد وجب » » یکی از حیه های شیطان برای گمراهی جوانان به تاخیر انداختن
گناه است به او می گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داری  ،باالخره در آینده می توانی توبه کنی اما
این موضوع باعث می  ،فرد به گناه عادت می کند به طوری که ترک گناه برایش سخت می شود.
-50گزینه ی  5صحیح است .اشرافی گری  ،تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی  ،یکی از
مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادی و به وجود آمدن فاصله ی طبقاتی است  .و وظیفهی مجموعه ی
افراد جامعه نیز این است که با پیروی از پیامبر اکرم (ص) و امر به معروف و نهی از منکر روابط
اقتصادی را سالم نگهدارند.

-51گزینه ی  5صحیح است  .سخن زهره بن عبداهلل که گفتند  « :ما باید امر خدا را در مورد همه ی
طبقات رعایت کنیم » به موضوع عدالت اشاره دارد که در بین آیات آیه ی شریفه ی « لقد ارسلنا رسلنا
بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان » به عدات اشاره دارد.

