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بسمه تعالی
نکاتی پیرامون سواالت کنکور
سواالت کنکور سراسری دارای نکته ها ی فراوانی است که به اهم آن ها اشاره می شود:
الف-سواالت از آیات قران کریم
آیات قران کریم جزو بیشترین سواالت کنکورمی باشدو حدود 14تا  15سوال طرح می شود ومعموال شیوه ی طرح سواالت به شرح زیر
است:
-1مفهوم یا پیام آیات مورد سوال قرار می گیرد که برای پاسخ به آن ها باید درترجمه مهارت الزم باشد ضمنا پیام هایی که خود کتاب برای
آیات ذکر کرده در سواالت وگزینه ها بیشتراستفاده می شود .
 -2ارتباط مفهومی با اشعار واحادیث وعنوان درس موردتوجه می باشد.
 -3رابطه ی علت ومعلول درطرح سواالت آیات قران مورد سوال قرارمی گیرد.
 -4آیات اندیشه وتحقیق بسیار مورد توجه می باشد.
-6درمواردی ازآیات دودرس ویا دو پایه استفاده می شود(سوال ترکیبی)ویا مفهوم درس دیگرویا پایه دیگر درآیات به کارگرفته می شود
 -7ترتیب کلمات و واژه ها ومفاهیم وکلمات خود آیه مهم می باشد.
-8حذف قسمتی ازآیه وطرح سوال ازآن قسمت که باید داوطلب آیه ویا ترجمه ی آن راحفظ باشد.
ب-سواالت از متن کتاب
درکنکور سال های اخیر اساس طرح سواالت از متن کتاب بودمخصوصا سواالت کنکور سال 97و 96واین نشانه ی آن است که متن
کتاب بسیار خوب باید یادگرفته شود.مواردی که درمتن کتاب مورد توجه می باشد عبارت است از:
-1عنوان درس ؛تیتر مباحث دردروس؛ضرب المثل ها وتمثیل ها؛تشبیهات؛اشعار ؛اعداد؛احادیث؛نهج البالغه،سخنان امام خمینی (ره)
 -2ازصفات تفصیلی تر وترین ها همیشه درکنکورسواالتی طرح گردیده است(مثل مهم ترین ،زیان کارترین).
-3استفاده از اندیشه وتحقیق که یا عین سوال اندیشه در طرح سوال کنکوراستفاده می شود وجواب درگزینه ها می آید ویا از آیات اندیشه
سوال طرح می شود.
 -4سواالتی از علت و معلول طرح می شود وگاهی به جای کلمه علت ومعلول از کلماتی مثل -تابع و متبوع  -تحقق و در گرو
،برخاسته،نتیجه وبه تبع و...استفاده می شود.
برای تشخیص " تحقق "و در "گرو "یا "تابع و متبوع و "علت و معلول" الزم به ذکر است که "علت و متبوع و در گرو،مثل هم
هستند" و "معلول و تابع و تحقق هم مثل هم".
 -5تمام قسمت های کتاب مهم هستند ونمی توان از هیچ قسمت آن صرفنظر کرد حتی قسمت هایی که به عنوان سوال درابتدای درس ویا
مقدمه درنظر گرفته شده باشد.
-6استفاده از واژه های سنگین ومشکل مثل قرب وجودی ،مستنبط ،اِخبار،مستفاد،ظرف تحقق،بازتاب،به منصه ظهوروتجرد
روح....درکنکور استفاده شده است که نیازمند دقت وتسلط برمعنای این کلمات می باشد ومی توان با تست زدن های مکرروآشنایی
باسواالتی از این دست براین مشکل فائق آمد.
مجرد بودن
 -7گاهی به جای تعبیر غیرمادی بودن روح از تعبیر »تجرد روح«استفاده می کنند که منظورشان همان غیرمادی بودن و
ّ
روح از ویژگی های روح است وهمچنینن استفاده از کلماتی مانند والیت تکوینی وتسبیح تشریحی در پایه دوم وهدایت تکوینی وتشریعی
ویا تجدید نبوت وختم نبوتدرپایه سوم وخانواده یک نهاد مشارکتی نیست بلکه طبیعی است که در پایه سوم درکتاب نیامده در گزینه های
کنکور از این کلمات استفاده شده است.
الزم به یادآوری است که کتاب درس دین وزندگی پایه واساس مطالعه برای کنکور محسوب می شود و جزوه حاضرمطالب دروس رابه
صورت نمودارآورده به همراه نمونه تست کنکور سراسری ودربعضی دروس سواالت تالیفی است چون درس جدید بوده ونمونه سوال
باتشکروآرزوی موفقیت وسربلندی شما عزیزان
کنکوری دراین مورد نبوده است .
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درس اول
هدف زندگی

و ما خلقنا السَّماوات و االرض
و ما بینهُما العبین ما خلقنا ُهما االّ
بالحقّ

حق بودن هدف داربودن خلقت
ای مردم  ...هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای
لهو کند و او را به خودوا نگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی
ارزش بپردازد.حضرت علی(ع)
انسان نیزهدفی داردکه گام نهادن او در این دنیا ،فرصتی است که
برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

زیراخداحکیم است وکاربیهوده انجام
نمی دهد
جهان آفرینش بی هدف نیست و هر
موجودی بر اساس برنامه حساب شده
ای به این جهان گام نهاده است و به
سوی هدف حکیمانه ای در حرکت
است.

• انسان خود بایدهدف از خلقت خودرابشناسد و آن راانتخاب کندوبه سوی آن گام بردارد
درحالی که گیاهان به صورت طبیعی وحیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خودحرکت می کنند
• انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنهاکم نمی
شود ،بلکه روز به روز افزون می گردداین انسان بی نهایت طلب ،در زندگی خود همواره در حال
انتخاب هدف است؛ هدف هایی پایان ناپذیر و تمام نشدنی .درحالی که حیوانات و گیاهان هدف های
محدودی دارند و هنگامی که به سرحدّی از رشد و کمال می رسند ،متوقف می شوند

• انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند ،مجموعه ای فراوان از
استعدادهای مادی و معنوی است .به همین دلیل ،به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق
آن،استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

اختالف در انتخاب هدف
هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود.

این اختالف در هدف ها ،ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.
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معیارهای انتخاب هدف های اصلی

برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها نیازمند معیار ومالک هستیم
معیاری که بتوانیم به وسیله آن ،هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم .بدین وسیله،
هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمرخودرا برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد.

خدای رحیم و مهربان معیارانتخاب هدف های اصلی از غیر آن را مشخص فرموده
همجنین آثارونتایج آن هارایادآورشده
• من کان یرید العاجله عجلنا له فیها مانشاءلمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصال هامذموما مدحورا18بقره
آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هرکس اراده کنیم می دهیم؛ سپس
دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود18 .بقره
• فمن الناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه وماله فی االخره من خالق 200بقره
بعضی از مردم می گویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی درآخرت بهره ای ندارند200 .بقره
• ومااوتیتم من شی فمتاع الحیاه الدنیا وزینتها وماعندهللا خیروابقی افال تعقلون 60قصص
آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزدخداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟
60قصص
-1برخی از هدف ها و دل بستگی ها پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
 -2اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
 -3اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند درپایان ضرروزیان آن راخواهددید.
-4هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.
-5اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

• ومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذابا النار201بقره
و بعضی می گویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن ،و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه
دار201 .بقره
• ومااوتیتم من شی فمتاع الحیاه الدنیا وزینتها وماعندهللا خیروابقی افال تعقلون 60قصص
آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزدخداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟
60قصص
• اولئک لهم نصیب مماکسبوا وهللا سریع الحساب202 .بقره
اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است202 .بقره
 -1برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
 -2اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و تالش کندبه هدف خود خواهد رسید.
 -3هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.
-4اصل قرار گرفتن هدف های اخروی ،مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.
نتیجه
برنامه ریزی انسان باید در برگیرنده اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود که
اهداف اخروی اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی فرع و تابع آنها باشند
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برترین
هدف

چون که صد
آمد نود هم پیش
ماست(مولوی)

ای دوست شکر بهتر یا ان که شکر سازد
خوبی قمر بهتر یاآنکه قمرسازد؟
ای باغ تویی خوش تر یا گلشن وگل درتو؟

یک ضرب المثل
در جایی که یک
چیز جامع و در
بردارنده چیزهای
دیگر است

یاان که برآرد گل صد نرگس ترسازد؟
ای عقل توبه باشی دردانش ودربینش؟
یاآن که به هر لحظه صد عقل ونظرباشد؟

به میزانی که ای
گونه هدف ها
برتروجامع ترباشند
هدف های بیشتری
رادردرون خود
جای می دهند.آدم های زیرک و
هوشمندبا یک تیر
چند نشان بزنند

برترین هدف اصلی ما
آن هدفی است که همه
استعدادهای متنوع ما را
دربرگیرد و در جایی
متوقف نشود

من کان یُریدُ ثواب الدُّنیا
فعند ٰ
اّلل ثوابُ الدُّنیا و
اآلخرة
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان
هدف اصلی خود هم از بهره های
مادی زندگی استفاده می کنندو هم از
آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود
را در جهت رضای خدا انجام می
دهند ،جان ودل خود را به خداوند
نزدیک تر می کنند و سرای آخرت
خویش را نیز آباد می سازند.

برترین
و اصلی ترین هدف
تقرب و نزدیکی به
خدای بزرگ

همت بزرگ و
اراده محکم
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تست
 -1درکدامیک ازآیات زیر هدفداری خلقت آمده است؟
واب الدُّنیافَعندَ ِ ٰ
 - 2فمن الناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه وماله فی االخره من خالق
اآلخ َرة
واب الدُّنیا َو ِ
اّلل ث َ ُ
َ -1من کانَ یُریدُ ث َ َ
-4وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون
رض َو ما َبینَ ُهما العِبینَ ما َخلَقناهُما ّاال بال َح ّق
َ -3و ما َخلَقنَا السَّماوا ِ
ت َو االَ َ
تست
 -2بیت ای دوست شکر بهتر یا ان که شکر سازد خوبی قمر بهتر یاآنکه قمرسازد؟باکدام آیه هم مفهوم است؟
-2وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون
رض َو ما بَینَ ُهما العِبینَ ما َخلَقناهُما ّاال بال َح ّق
-1ما َخلَقنَا السَّماوا ِ
ت َو االَ َ
واب الدُّنیافَعندَ ِ ٰ
اآلخ َرة
 -3فمن الناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه وماله فی االخره
اّلل ثَوابُ الدُّنیا َو ِ
َ -4من کانَ یُرید ُ ثَ َ
تست
 -3افرادزیرک باانتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خودیک تیرباچند نشان زده اند این معنا از کدام آیه ی شریفه استنباط می گردد؟
 -1وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون
جورها َو تَقواها
َ -2و نَفس َو ما َ
س ّواها فَاَل َه َمها فُ َ
واب الدُّنیافَعندَ ِ ٰ
اآلخ َرة
اّلل ثَوابُ الدُّنیا َو ِ
َ -3من کانَ یُرید ُ ث َ َ
ّ
َ
َ
رض َو ما بَینَ ُهما العِبینَ ما َخلقناهُما اال بال َح ّق
-4ما َخلَقنَا السَّماوا ِ
ت َو اال َ
تست
 -4اولین تفاوت انسان باسایرموجودات...........................وانسان هابرای انتخاب صحیح هدف ها نیازمند به .......................است.
-2هدف خلقت رابشناسدوانتخاب کند-معیارومالک
-1بی نهایت طلبی-معیارومالک
 -4هدف خلقت رابشناسدوانتخاب کند -بینش واندیشه
-3بی نهایت طلبی-بینش واندیشه
تست
 -5پیام آیه یشریفه ی 200بقره بعضی از مردم می گویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی درآخرت بهره ای ندارند .چیست؟
 -1هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.
-2اصل قرار گرفتن هدف های اخروی ،مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.
-3اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.
-4اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و تالش کندبه هدف خود خواهد رسید.
تست
 -6جامع ترین واصلی ترین هدف زندگی انسان ........است واولین گام برای حرکت انسان در این مسیر..........است.
 -2عبادت خدا-شناخت انسان
-1نزدیکی وتقرب خدا-شناخت انسان
-4عبادت خدا-شناخت خدا
-3نزدیکی وتقرب به خدا-شناخت خدا
تست
 -7جمله ی درخلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد زیراخالق آن هاخدایی حکیم است از کدام آیه برداشت می شود؟
رض َو ما َبی َن ُهما العِبینَ ما َخلَقناهُما ّاال بال َح ّق
َفورا  -2ما َخلَقنَا السَّماوا ِ
 -1اِنّا َهدَیناهُ السَّبی َل اِ ّما شا ِک ًرا َو ا ّما ک ً
ت َو االَ َ
واب الدُّنیافَعندَ ِ ٰ
اآلخ َرة
 -3وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون
اّلل ثَوابُ الدُّنیا َو ِ
َ -4من کانَ یُرید ُ ثَ َ
تست
 -8این مصراع زیبای مولوی چون که صدآمد نود هم پیش ماست بیانگر......
-1درحایی که یک چیز جامع ودربردارنده ی چیزهای دیگراست .
-2درجایی است که هدف های فرعی را اصل قرارندهیم.
 -3درجایی که همه ی استعدادهای متنوع انسان رادربرگیرد.
 -4دربردارنده ی اهداف اصلی واخروی انسان باشد.
تست
 -9پیام آیه ی201بقره ومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذابا النارعبارت است از....
 -1اصل قرار گرفتن هدف های اخروی ،مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.
-2برخی از هدف ها و دل بستگی ها پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
-3اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.
 -4اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند درپایان ضرروزیان آن راخواهددید.
تست
 -10این سخن امام علی(ع ) ای مردم  ...هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خودوا نگذاشته اند تا به
کارهای لغو و بی ارزش بپردازدباکدام آیه ی شریفه ارتباط دارد؟
واب الدُّنیافَعندَ ِ ٰ
اآلخ َرة  -2وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون
اّلل ثَوابُ الدُّنیا َو ِ
َ -1من کانَ یُرید ُ ثَ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
رض َو ما َبینَ ُهما ال ِعبین
ال
ا
و
ت
َّماوا
س
ال
َا
ن
ق
ل
خ
ما
4
َقواها
ت
و
ها
جور
ف
ها
م
ه
ل
ا
ف
اها
س ّو
ِ
َ -3و نَفس َو ما َ
َ
ََ
َ
َ َ
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پایه دهم ریاضی وتجربی

درس دوم
پرپرواز
وشناخت
موانع حرکت
انسان
درمسیرتقرب
به خداوراه
مقابله با ان

خودشناسی
سودمندترین
دانش ها

انّا هدیناهُ
السَّبیل
امّا شاک ًرا
و امّا
فورا
ک ً

شناخت توانایی
ها وسرمایه
های
واستعدادهای
او

اولین گام برای
حرکت دراین
مسیر شناخت
انسان

-4گرایش
انسان به
خیرونیکی

-3سرشت
خداآشنا

لوکنانسمع اونعقل ماکنافی
اصحاب السعیر
 -1و می گویند :اگر ما گوش
شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم،
در میان دوزخیان نبودیم.مُلک،
10
 -2آنها دشمنان اسالم را متحد
می پنداری درحالی که دل
هایشان پراکنده است؛ این به
خاطر آن است که آنها قومی
هستند که تعقل نمی کنند.ح ْ
شر،
14
 -3آنها هنگامی که مردم را به
نماز فرا می خوانید ،آن را به
مسخره و بازی می گیرند؛ این
به خاطر آن است که آنها
گروهی هستند که تعقل نمی
کنند.مائده58 ،

و نفس و ما
سوّ اها
ُ
فالهمها فجورها
و تقواها

-5نفس لوامه
وجدان اخالاقی

-2اختیار

-1عقل

جامع ترین و
اصلی ترین
هدف نزدیکی
و تقرب به
خداست.

سرمایه
های
انسان

خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است،
برای انسان آفریده و توانایی بهر ه مندی
از آنها را دروجود او قرار داده است

8

و ال اُقس ُم
بال َّنفس
اللَّوّ امة

-6نعمت
هدایت الهی
هیچ چیزی را مشاهده
نکردم ،مگر اینکه
خدا را قبل از آن ،بعد
از آن و با آن دیدم
(حضرت علی ع)
دوست نزدیک تر از
من به من است وین
عجب تر که من از وی
دورم چه کنم با که
توان گفت که او در
کنار من و من
مهجورم

پایه دهم ریاضی وتجربی

جزوه دین وزندگی

موانع
رشد

-2شیطان
عامل
بیرونی

منیرسادات میرحسینی

-1نفس
اماره عامل
درونی

-1خودرابرتر از
آدمیان می داند
-2سوگندیادکرده
فرزندان آدم رابفریبد
 -3کاراووسوسه
وفریب دادن

الف-به گناه دعوت
می کند

• خداوند به شما وعده حق داد؛
اما من به شما وعده ای دادم و
خالف آن عمل کردم .البته من بر
شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را
به گناه دعوت کردم .این خودتان
بودید که دعوت مرا پذیرفتید.
امروز خود را سرزنش کنید نه
مرا .نه من می توانم به شما
کمکی کنم و نه شما می توانید
مرا نجات دهید ابراهیم22

ب-ازپیروی از عقل
ووجدان بازمی دارد

دشمن ترین دشمن
تو ،همان نفسی است
که در درون توست
حضرت علی(ع)

تدبر(راه های فریب انسان توسط
شیطان)

• شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار،
در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند وشما
را از یاد خدا و نماز باز دارد .مائده91 ،
• و شیطان ،هر کاری را که گناهکاران می
کردند ،درنظرشان زینت داد.انعام43،
• کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای
آنها ،پشت به حق کردند ،شیطان اعمال
زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان
را باآرزوهای طوالنی فریفته است
.محمد25 ،
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منیرسادات میرحسینی

تست
 -11باتوجه به آیه شریفه ولقدکرمنا بنی ادم....کرامتی که خداوند به انسان بخشیده واورابربسیاری ازمخلوقات برتری داده کدام مورد
است؟سراسری هنر 96
 -1خداوند ،ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار دادتا خود راه راانتخاب کنیم
-2به ما قوه ونیرویی عنایت کرده تابا آن بیندیشیم وراه درست زندگی را از راه های غلط تشخیص دهیم.
 -3خداوندراه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و ازشقاوت دوری کنیم.
 -4آن چه را که در آسمان ها و زمین است برای ما آفریده و توانایی بهره مندی از آن هارا در وجود ما قرار داده است
تست
 -12دشمن قسم خورده انسان که همان شیطان است تنهاراه نفوذش برانسان راکه به گمراهی اوبینجامد ...اعالم میدارد.سراسری زبان 92
-2سرگرم کردن به ارزوهای سراب گونه های دنیایی
-1غفلت کردن ازخداویاد او
-4آراستگی گناه وزیبا ولذت بخش نشان دادن آن
-3وسوسه کردن وفریب دادن
تست
 -13اگر بگوییم (خدای متعال مارا مسئول سرنوشت خودمان قرارداد )پیام کدام آیه را ترسیم نموده ایم؟سراسری انسانی92
-2ونفس وماسواها فالهمهافجورهاوتقواها
َفورا
 -1انّا َهدَیناه السَّبی َل ا ّما شاک ًرا و ا ّما ک ً
-4الاقسم بلنفس الوامه
 -3ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی االخره حسنه
تست
 -14آیات ونفس وماسواها فالهما فجورها وتقواها بیانگرسرمایه ی رشد......درانسان اسن سراسری هنر*90
-4وجدان اخالقی
-3قدرت عقل وتفکر
-2قدرت انتخاب واختیار
-1گرایش به نیکی ها وزیبایی ها
تست
 -15عشق به کرامت ،عزت نفس ،صداقت وعدالت نشانی است بر.........که آیه ی شریفه ی .....حاکی از آن است.سراسری زبان 90
-1گرایش انسان به خیرونیکی -انا هدیناه السبیل اماشاکرا واما کفورا  -2گرایش انسان به خیرونیکی -ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها
 -4قدرت عقل وتفکر -انا هدیناه السبیل اماشاکرا واما کفورا
-2قدرت عقل وتفکر -ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها
تست
نکته( :و)درکنار نفس به معنای قسم است وخداوند درقرآن به نفس لوامه سوگند خورده است .مسبب یعنی علت
 -16آن مرتبه ی از نفس که به دلیل عظمت وجایگاهش مورد سوگند باری تعالی قرار گرفته است نفس ........است که ظهور وبروزش به
هنگام ........ومسبب آن .............می باشد که از توجه درآیه ی شریفه ی ........مفهوم می گردد.سراسری تجربی 89
-1لوامه-آلودگی به گناهان-گرایش انسان به نیکی ها -ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها
-2مطمئنه -آلودگی به گناهان-فطرت خداآشنای انسان -ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها
-3مطمئنه-ترک مستبحات وعمل به مکروهات-فطرت خداآشنای انسان -الاقسم بیوم القیامه والاقسم بالنفس لوامه
 -4لوامه -ترک مستبحات وعمل به مکروهات -گرایش انسان به نیکی ها -الاقسم بیوم القیامه والاقسم بالنفس لوامه
تست
 -17عکس العمل نشان دادن انسان درمقابل گناه وزشتی برخاسته از....است که آیه ی شریفه ی حاکی ازآن است سراسری ریاضی 89
-1وجدان اخالقی ونفس مالمت گر او-الاقسم بیوم القیامه والاقسم بالنفس الوامه
 -2وجدان اخالقی ونفس مالمت گر او-ونفس وماسواها فالهمها وجودهاوتقواها
-3گرایش به نیکی ها وزیبایی ها  -ونفس وماسواها فالهمها وجودهاوتقواها
 -4گرایش به نیکی ها وزیبایی ها-الاقسم بیوم القیامه والاقسم بالنفس الوامه
تست
 -18پیام کدام عبارت نشانگر اختیارانسان درمحدوده ی حیات دنیایی اوست؟سراسری زبان88
-1وشمافریادرس من نیستید  -2من فریادرس شمانیستم-3پس مرا سرزنش نکنید وخودراسرزنش کنید4شمارادعوت کردم وشمامراپاسخ دادید.
تست
 -19رقم زدن یکی از دوراه شقاوت وسعادت برخاسته از ......است که از دقت درآیه ی .........مفهوم می گردد.سراسری فنی حرفه ای88
-2اختیار -انا هدیناه السبیل اماشاکرا واما کفورا
-1فطرت-انا هدیناه السبیل اماشاکرا واما کفورا
-2اختیار -ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها  -4فطرت -ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها
تست
 -20این که گفته شود خداوند انسان را به گونه ای آفرید که بتواند زیبایی ها وزشتی هارا درک کند وآن گاه به سوی زیبایی ها روی آورد
دردرون خود احساس خرسندی نماید واگر به سوی بدی ها وزشتی ها رهسپار شود مالمت گر خویش باشد توجه مارابه کدام آیه جلب
می شود؟سراسری انسانی 86
-2فاذاسویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین
-1ونفس وماسواها فالهمها فجورهاوتقواها
-3انی اعلم غیب السماوات واالرض واعلم ماتبدون وماکنتم تکتمون  -4ولقدکرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من ا لطیبات
تست
 -21قرآن کریم وروایات اسالمی تاکیددارند که عامل اصلی گناه .....است چون کسانی که ........جامع علمی کاربردی 86
-1خود انسان-ازوسوسه های شیطان پیروی می کنند ،شیطان برآن ها سلطه دارد.
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-2شیطان -ازوسوسه های شیطان پیروی می کنند ،شیطان برآن ها سلطه دارد.
-3خودانسان-دعوت اوراپذیرفتند،خودشان به اواجازه ی وسوسه دادند.
-4شیطان -دعوت اوراپذیرفتند،خودشان به اواجازه ی وسوسه دادند.
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پایه دهم ریاضی وتجربی

درس سوم
پنجره ای به
روشنایی

چیستی مرگ و آینده انسان پس از آن از پرسش های فراگیرانسان ها
چه سرانجامی در انتظار انسان است؟
آیا دفتر زندگی وی با مرگ بسته می شود؟
یا پس از آن زندگی به شکل دیگری ادامه می یابد؟

دودیدگاه پیرامون
مرگ

اعتقادبه معاد
وماهذاالحیاه
الدنیا اال لهو
ولعب وان
الداراالخره
لهی الحیوان
لوکانوا یعلمون

انکارمعاد

الناس نیام
فاذاماتوافانتبهوا
(پیامبرص)

باهوش ترین مومنان چه
کسانی اند؟ پیامبرفرمود آنان
که فراوان به یاد مرگ اند
وبهتر خودرابرای آن آماده
می کنند

پیامداول
بازشدن پنجره امید وروشنایی
وشورواشتیاق وانگیزه فعالیت وکار

پیامددوم
نداشتن ترس ازمرگ وفداکاری
درراه خداودفاع ازحق و مظلوم
وفداکاری وشهادت

من امن باهلل والیوم
االخر وعمل صالحا
فالخوف علیهم والهم
یحزنون

مرگ چیزی نیست مگر
پلی که شمارااز ساحل
سختی ها به ساحل
سعادت وکرامت ....امام
حسین ع)

برای نابودی و فنا خلق
نشده ا ید ،بلکه برای بقا
آفریده شد هاید و با
مرگ تنها از جهانی به
جهاندیگر ،منتقل می
شوید(.پیامبرص)

من مرگ راجز سعادت
وزندگی باظالمان را جز
ننگ وخواری نمی
بینم(امام حسین ع)

وقالوا ماهی اال حیاتنا الدنیا نموت
ونحیاومایهلکنا اال الدهر ومالهم
بذلک من علم ان هم اال یظنون

پیامداول
پیداکردن راه
فراموش کردن
وغفلت ازمرگ
وسرگرم کردن
خود

پیامددوم
فکرمرگ رانمی
توانند نکنند وبی
ارزش شدن زندگی
ویاس وناامیدی
وازدست دادن
شادابی ونشاط
وکناره گیری
وبیماری روحی

البته این آثار و پیامدها ،گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند ،اما این قبول داشتن به ایمان
و باور قلبی تبدیل نشده است ،می گیرد .این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها ،دنیا را معبود و
هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو ،زندگی و رفتار آنان به گونه
ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.
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تست
 -22پیام کدام آیه حاکی از این است که در این دنیا انسان به کارهایی مشغول می شود که اورا از کارهای مفید باز می دارداما سرای دیگر
جایی است که انسان با کماالت واقعی که از راه ایمان وعمل صالح به دست می آورد زندگی می کند؟سراسری ریاضی 96
سبونَ اَنَّه ۡم ی ۡحسنونَ ص ۡنعًا
-1اَلَّذینَ َ
سعۡ یه ۡم فی ۡال َحیاة الد ُّۡنیا َوه ۡم یَ ۡح َ
ض َّل َ
باّلل َو ۡال َی ۡوم ۡاالٔخر َو َعم َل صال ًحافله اجرهم عند ربهم والخوف علیهم
َ -2م ۡن ءا َمنَ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
َ -3و ما هذه ۡال َحیاة الدُّنیا ّاال لَهۡ و َو لَعب َو َّ
ی ال َحیَوان لَ ۡو کانوا یَعۡ لَمونَ
ان الد َ
ّار االٔخ َرة َ لَه َ
یاو ۡ
 -4ا َّن الَّذینَ ال َی ۡرجونَ لقا َءنا َو َرضوا ۡ
بهاو الَّذینَ ه ۡم َع ۡن ءایاتنا غافلونَ
اط َما نُّوا َ
بال َحیاة الد ُّۡن َ
تست
 -23نهراسیدن از مرگ وآمادگی برای فداکاری درمیان پیروان پیامبران الهی چه ثمره ای در زندگی آنان دارد؟خارج از کشور95
-1حیات در این دنیا چیزی جز ننگ وذلت نمی شود وفداکاری درراه خدا ضروری می گردد.
-2آنان آرزوی مرگ می کنند وبه همین دلیل به استقبال شهادت می روند وفدای انسان ها می شوند.
-3زندگی راکوله باری از گناه می بینند وهمین عامل سبب می شود تا همیشه در آرزوی مرگ باشند.
-4دفاع از حق ومظلومان واز خود گذشتگی برای آنان آسان شود ودر شجاعت به مرحله عالی برسند.
تست
 -24کدام گرایش درونی منکران معاد رابه بی توجهی به مرگ می کشاند واز دیدگاه پیشوایان معصوم علیه السالم فرارازمرگ چگونه
است؟سراسری زبان 95
-1گرایش به جاودانگی-عین نزدیک شدن به آن -2گرایش به شادکامی -عین نزدیک شدن به آن
 -4گرایش به جاودانگی -ثمره اضطراب ودلهره
 -3گرایش به شادکامی-ثمره اضطراب ودلهره
تست
 -25زندگی دنیا بدون سرای آخرت که زندگی واقعی است چگونه خواهد بود وپیامبراکرم (ص)باهوش ترین مومنان راچه کسانی معرفی می
کنند؟سراسری تجربی 95
-1تالش بیهوده-مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند.
-2لهو ولعب -مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند.
-3تالش بیهوده-فراوان به یاد مرگ اند وبهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.
 -4لهو ولعب -فراوان به یاد مرگ اند وبهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.
تست
 -26الهیون که مرگ را پایان زندگی نمی دانند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد از خداوند عمر طوالنی
طلب می کنند تابه کدامین هدف برسند؟سراسری خارج از کشور 94
-1کفه ی متعادل دنیا وآخرت را در هم سنگ جلوه دادن آن دو به منصه ی ظهور برسانند.
-2به دنیا پرستان بفهمانند که اعتقاد به عالم پس از مرگ ،منافات بادل سپردن به دنیا ندارد.
-3با تالش بیش تر در راه خدا وخدمت به انسان ها ،با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند.
-4راه نیک بختی را برای آیندگان  ،هموار کنند واثبات کنند که عبادت به جز خدمت خلق نیست.
تست
 -27کدام مورد بیانگرپیامدهای انکار معاد برای انسان در زندگی دنیاست؟سراسری ریاضی 94
-1آماده شدن برای زندگی دیگر وتوجه بیشتر به حیات اخروی پس از مرگ
-2بیرون آمدن از بن بست در زندگی دنیایی وباز شدن پنجره های روشنایی
-3کناره گیری از دیگران وبی ارزش شدن این زندگی چند روزه ی دنیا
 -4لذت بردن از کار وزندگی وتالش بسیار به همراه انرژی فوق العاده
تست
 -28این بیان هدایت بخش پیامبرگرامی اسالم (ص) که فرموده اند برای نابودی و فنا خلق نشده اید،بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ
تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شویدبا پیام کدام آیه ی شریفه تناسب مفهومی دارد؟ سراسری هنر 93
-1الذین تتوفاهم المالئکه طیبین یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون
-2من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا فال خوف علیهم والهم یحزنون
-3وماهذه الحیاه الدنیا اال لهو ولعب وان الدار االخره لهی الحیوان
-4ان الذین الیرجون لقاءنا ورضوا بالحیاه الدنیا واطمانوا بها
تست
 -29هر گاه بخواهیم با تكیه بر وحي الهي ،تعریفي براي دنیا ارائه دهیم ،پیام كدام آیه وافي به این مقصود است؟سراسری انسانی 93
-1اولئک الذین کفروا بایات ربهم و لقائه فَحبطت اعمالهم فال نُقیم لهم یوم القیام ِة وزنا ً
-2و ما هذه الحیاة الدنیا االّ لهو و لَعب و ّ
ان الداراآلخرة لهي الحیوانُ لو كانوا یعلمون
ّ -3
ان الّذین ال یرجون لقاءنا و رضُوا بالحیاة الدنیا و اطما ّنوا بها  ...اولئك مأواهم النّار بما كانوا یكسبون
 -4قل هل ننبئكم باألخسرین اعماال الّذین ض ّل سعیهم في الحیاة الدنیا و هم یحسبون انّهم یحسنون صنعا
تست
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نکته:آیه مقایسه دنیا با آخرت است ودنیا مزرعه آخرت واختصاص زندگی راستین به آخرت تعریف دنیا ازنظر وحی الهی (ملکوتی یعنی
حقیقی)واگر دنیا مستقل دیده شود چیزی جز لهو ولعب نیست.
 -30اگربخواهیم چهره ملکوتی ونه ملکی دنیارادرآیینه وحی الهی مشاهده کنیم پیام کدام آیه ترسیم کننده این مقصودماست؟خارج کشور 93
-1ومن اراد االخره وسعی لها سعیها وهومومن فاولئک کان یعیهم مشکورا
-2و ما هذه الحیاة الدنیا االّ لهو و لَعب و ّ
ان الداراآلخرة لهي الحیوانُ لو كانوایعلمون
 -3اولئک الذین کفروا بایات ربهم و لقائه فَحبطت اعمالهم فال نُقیم لهم یوم القیام ِة وزنا ً
-4قل من حرم زینه هللا التی اخرج لعباده واطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا فی االه الدنیا
تست
 -31الهیون که مرگ را پایان زندگی نمی دانند وآن را تولدی برای انتقال از مرحله ای به مرحله ی دیگر می دانند ازخداوند عمر طوالنی
طلب می کنند تا...........سراسری زبان 91
-1باتالش بیشتر درراه خدا وخدمت به انسان اندوخته ی کامل تری به دست آورند.
-2کفه ی متعادل دنیا وآخرت را درهم سنگ جلوه دادن آن دو به منصه ی ظهور برسانند
-3به دنیا پرستان بفهمانند که اعتقاد به عالم پس از مرگ منافات بادل بستن به دنیا ندارد.
-4راه نیکبختی رابرای آیندگان را هموارکنند واثبات کنند که عبادت به جز خدمت به خلق نیست
تست
نکته :ترین ها یادت نره همیشه مورد توجه می باشد ارتباط مفهومی حدیث با آیات همیشه مورد توجه بوده است.
 -32باتوجه به آیات وروایات باهوش ترین مومنان وزیان کارترین مردم درکارها به ترتیب چه کسانی هستند؟سراسری انسانی 91
-1متفکران درنظام آفرینش-یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا وهم عن االخره هم غافلون
-2آنان که فراوان به یاد مرگ اند -یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا وهم عن االخره هم غافلون
 -3آنان که فراوان به یاد مرگ اند-الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا
 -4متفکران درنظام آفرینش -الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا
تست
 -33ناگوار نبودن مرگ دردیدگاه الهیون بدان جهت است که :سراسری تجربی91
-1مرگ راوسیله ای برای نجات از زندگی وهمزیستی باظالمان می دانند.
-2ناگواری مرگ معلول بردوش داشتن بار سنگین گناهان است والهیون مصون از آنند.
-3خداپرستان حقیقی گرچه دردنیا زندگی می کنند وزیبا هم زندگی می کنند به آن دل نمی سپارند.
-4ناگواری مرگ عامل نومیدی ازخدا وپوچ اندیشی نسبت به آفرینش می شود که باتوحیدسازگارنیست.
تست
نکته :رابطه علیت وارتباط دیدگاه باآیات مورد توجه بوده است.به دیدگاه اول اشاره دارد.
تست
 -34باتوجه به آیات قران کریم وروایات پیشوایان دین که عامل اصلی گناه راخودانسان معرفی می کنند منظور ازاین خود.....است
که.....می باشد ودرآن تغییر ودگرگونی ....سراسری ریاضی 90
-2جسمانی -همراه باتغییر-نیست
-1روحانی -همره باتغییر-نیست
-4جسمانی-مصون از استهالک-هست
 -3روحانی-مصون از استهالک-هست
تست
 -35بین میل به جاودانگی وبی ارزش شدن زندگی چند روزه ی دنیا وکفر به آیات پروردگار ولقای او رابطه ی علیت برقراراست که عنوان
هریک به ترتیب.......و ......و....می باشد سراسری تجربی 90
-4معلول-معلول-علت
-3علت-علت-معلول
-2معلول-علت-علت
-1علت-معلول-معلول
تست
ۡ
ۡ
ّ
َ
ً
سعادَة َو الحَیاة َم َع الظاِلمینَ ا ِّال بَ َرما
 -36باتوجه به این کالم ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع)که می فرماید :اِنّی ال ا َ َری ال َم ۡوتَ ّاال َ
مفهوم می گرددکه......است .سراسری هنر90
-2عامل همراه باننگ وذلت یابی زندگی شوق به شهادت
-1عامل سعادت یافتن مرگ زندگی همراه باننگ وذلت
-4زندگی توام با ننگ وذلت برخاسته از بی شوقی شهادت درراه خدا
-3شوق به سعادت ولقای خداوند عامل ننگ وذلت یابی
تست
 -37مژده ی الخوف علیهم والهم یحزنون بهره افرادی است که:سراسری ریاضی وفنی حرفه ای 88
-2خودرا به لباس تقوی که بهترین لباس است آراسته اند.
-1مرگ را طلوعی از پس غروب وتولدی دیگر می دانند.
-3ایمان به خدا ورستاخیز وانجام عمل نیک را باهم دارند-4 .خلوص درراه خدا رابهترین ذخیره ی هرلحظه ی زندگی خود قرارمی دهند
تست
نکته :مربوط به دیدگاه اول وپیامد های آن است.
 -38وبی ارزش شدن زندگی چند روزه وموقت دنیاازلوازم ....و.....است.سراسری هنر88
 -2میل به جاودانگی-تحقق آرزوها دررستاخیز
 -1میل به جاودانگی -مرگ را پایان کاردانستن
-3هدف قراردادن دنیا –تحقق آرزوها دررستاخیز -4هدف قراردادن دنیا  -مرگ را پایان
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درس چهارم
آینده ی روشن

اهمیت و ضرورت بحث از معاد

به دلیل دفع خطر احتمالی

پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان با
قاطعیت کامل ازوقوع معاد خبر و نسبت به آن
هشدار داده اند.
همه آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت
رامطرح کرده اند و آن را الزمه ایمان به خدا
دانسته اند.
در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی ،درباره هیچ
موضوعی به اندازه معاد سخن گفته نشده است.
قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم می کند:
الی یوم القیامة او قطعا ً
ا ّٰللُ ال ٰاله ّاال ُهو لیجمعنَّ ُ
کم ٰ
اّلل حدیثاً
ق من ٰ
ال ریب فیه و من اصد ُ

کسی راهست جامی پرعسل پیش
مثالی گویمت ظاهربیندیش
که زیر این عسل زهراست وجام
اگرطفلی بدو گویدبیارام
چواز طفل ان سخن داردشنیده بالشک دست از ان دارد کشیده
توراچندین پیمبر کرده آگاه که خواهد بود کاری صعب درراه
به گفت انبیا ازخواب برخیز
به گفت طفل جستی راه پرهیز
عطارنیشابوری

دالیل قرآن درزمینه
معاد
ضرورت معاد

امکان معاد
اشاره به نظام
مرگ وزندگی در
طبیعت

خداست که
بادهارا می
فرستد
تاابررابران
گیزند

اشاره به پیدایش
نخستین انسان
برای مامثلی زد
درحالی که آفرینش
نخستین خودرا
فراموش کرده.
خداوندقادراست (یس
)78.79

اشاره به نمونه
هایی از زنده
شدن مردگان
سرانگشتان
(اثبات قدرت
الهی)(سوره
قیامت3و)4

عزیر
پیامبر

معادالزمه
حکمت الهی
افحسبتم
انما خلقناکم
عبثا وانکم
الینا
ترجعون

قران نه تنها به خبردادن
اکتفانکرده بلکه بادلیل وبرهان
آن رااثبات کرده است

معادالزمه عدل
الهی

الف-دراین عالم همه به پاداش اعمال خود
نمی رسندب-این جهان ظرفیت جزا وپاداش
ام نجعل الذین امنوا
کامل انسان هاراندارد(عدل الهی)
وعملواالصالحات
کالمفسدین فی
االرض

تمایالت وگرایش ها(میل به جاودانگی)-
کماالت وزیبایی ها(حکمت الهی)

 1آنان ( دوزخیان )پیش از این در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند هنگامی که ما
مردیم و استخوان شدیم ،آیا برانگیخته خواهیم شد ؟واقعه٤٥ / ٤8 ،
 2وای درآن روزبرتکذیب کنندگان،همان هاکه روزجزاراانکارمی کنند.تنها کسی آن راانکارمی کندکه متجاوزوگناهکاراست.مط ّففین10/ 12
 3انسان شک در وجود معاد ندارد بلکه علت انکارش این است که او می خواهد بدون ترساز دادگاه قیامت ،در تمام عمر گناه کند.
قیامت٥،
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تست
 -39چراممکن نیست که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته شود وهمه کماالت کسب شده رااز دست بدهد واز کدام آیه شریفه این مطلب به
دست می آید؟سراسری ریاضی 96
اّلل َحدیثًا
ب فیه َو َم ۡن اَصۡ دَق منَ ٰ
-1زیرا دنیا برعدل بنا شده است -ا َ ّٰلل ال الهَ ّاال ه َو لَیَ ۡج َمعَنَّک ۡم الی یَ ۡوم ۡالقیامة ال َر ۡی َ
اّلل َحدیثًا
ب فیه َو َم ۡن اَصۡ دَق منَ ٰ
-2چون خداوند حکیم است -ا َ ّٰلل ال الهَ ّاال ه َو لَ َی ۡج َم َعنَّک ۡم الی َی ۡوم ۡالقیامة ال َر ۡی َ
ۡ
ۡ
ۡ
صالحات کَالمفسدینَ فی اال ۡرض
 -3زیرا دنیا برعدل بنا شده است -آَ ۡم ن َۡجعَل الَّذینَ ءا َمنوا َو َعملوا ال ّ
صالحات ک َۡالم ۡفسدینَ فی ۡاال ۡرض
 -4چون خداوند حکیم است -آَ ۡم ن َۡج َعل الَّذینَ ءا َمنوا َو َعملوا ال ّ
تست
 -40ازآیه ی شریفه ی خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان
وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است کدام مفهوم دریافت می گردد؟خارج از کشور 95
-1امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح درآخرت
-2ضرورت آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح درآخرت
-3حقیقت وجود انسان جسم وروح است که با مرگ نابود نمی شود.
-4همانطور که زمین در بهار زنده می شود انسان هم در برزخ حیات مجدد دارد.
نکته :هرگاه حرف (ک) ویا کلمه (استحقاق )در سوال آمد منظور ضرورت وعدل الهی است .
تست
 -41ازآیه ی شریفه ی خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان
وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است پاسخ به کدام اشکال دریافت می گردد؟ سراسری هنر*94
-1عدم تحقق وعده های داده شده از سوی شیطان به پیروان خود
-2بعید شمردن مرگ وزنده شدن انسان ها وبعثت آ نها درعالم برزخ
-3عدم تحقق آرزوی دنیاپرستان که با هدف قرار دادن دنیا ایجادشده است
-4بعید شمردن معاد جسمانی از سوی کسانی که مرگ راپایان زندگی تلقی می کنند.
تست
 -42از دقت در پیام کدام آیه ی شریفه به عبارت اقتضای عدل الهی وجودجهانی به نام آخرت است تا انسانها به آنچه استحقاقش را دارند
برسند پی می بریم؟سراسری ریاضی 94
َ -1افَ َحس ۡبتم ا َ نَّما َخلَ ۡقناک ۡم َعبَثًا َو ا َ نَّک ۡم الَ ۡینا ال ت ۡر َجعونَ فتعالی هللا الملک الحق الله اال هو رب العرش الکریم
-2وماخلقنا السماوات واالرض ومابینهما االبالحق واجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون
صالحات کَا ۡلم ۡفسدینَ فی ۡاال ۡرض اَ ۡم ن َۡجعَل ۡالمتَّقینَ کَا ۡلف ّجار
 -3ا َ ۡم ن َۡجعَل الَّذینَ ءا َمنوا َو َعملوا ال ّ
ۡ
اّلل َحدیثًا
ب فیه َو َم ۡن اَصۡ دَق منَ ٰ
 -4ا َ ّٰلل ال الهَ ّاال ه َو لَ َی ۡج َم َعنَّک ۡم الی َی ۡوم القیامة ال َر ۡی َ
تست
 -43عدم امکان دستیابی درست کاران و بد کاران به لوازم ونتایج اعمالشان ،بیانگر کدام مورد است وچه چیزی را محقق می
سازد؟سراسری خارج از کشور 94
-2ضرورت معاد در پرتو عدل الهی -وعده های خداوند
-1امکان معاد در پرتو عدل الهی -وعده های خداوند
-3امکان معاد در پرتو حکمت الهی –هدف داری وغایت مندی  -4ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی–هدف داری وغایت مندی
تست
 -٤٤از دیدگاه انبیاي الهي ،الزمه ي ایمان به خدا ،ایمان به  ...........است و پیش بیني پاسخ مناسب براي تمایالت ،الزمه ي  .........الهي
است كه پیامش ......... ،تحقّق رستاخیز میباشدسراسری انسانی 93
 -4آخرت -حكمت – ضرورت
 -2آخرت -عدل  -امكان  -3نبوت – حكمت -ضرورت
 -1نبوت -عدل  -امكان
تست
نکته :کاربرد استفهام درآیات به دومعنا می باشد  -1مردود داشتن امری مثل افغیر دین هللا یبغون که دین طلبی از غیر خدا را مردود می داند.
 -2تحقق امر مثل اَفَ َحس ۡبتم ا َ نَّما َخلَ ۡقناک ۡم َعبَثًاکه ضرورت تحقق معاد را بیان می کند.
 -٤٥از دقت در پیام کدام آیه به تحقق امری از راه طرح استفهام انکاری پی می بریم ؟ سراسری هنر 93
-1افمن اسس بنیانه علی تقوی من هللا ورضوان خیر؟
 -2اَفَ َحس ۡبتم ا َ نَّما َخلَ ۡقناک ۡم َعبَثًا َو ا َ نَّک ۡم الَ ۡینا ال ت ۡر َجعونَ
 -4ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم؟
-3افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه امم نحن الزارعون ؟
تست
 -٤6از دقّت در پیام آیه ي شریفه ي ام نجعل المتّقین كالفُجار و آیه ي شریفه ي :خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن
ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است به
ترتیب  ...........و  ...........برپایي رستاخیز ،مفهوم میگردد كه عادالنه بودن نظام آفرینش ،پیام آیه ي  .........مي باشد.سراسری
تجربی *93
-4ضرورت – امكان -دوم
 -3امكان -ضرورت -دوم
 -2ضرورت – امكان -نخست
-1امكان -ضرورت – نخست
تست
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نکته :سوال چند قسمتی است یک قسمت از آیه متن ویک قسمت از پاسخ به یک اشکال وهمچنین عدل وحکمت الهی را خواسته باترتیب
نخست ودومین واینگونه سواالت نیازمند دقت فراوان است.
تست
 -47از دقّت در پیام آیه ي شریفه ي ام نجعل المتّقین كالفُجار و آیه ي شریفه ي :خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن
ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است به
ترتیب  ...........و  ...........برپایي رستاخیز ،مفهوم میگردد كه عادالنه بودن نظام آفرینش ،پیام آیه ي  .........مي باشد.سراسری
تجربی *93
-4ضرورت – امكان -دوم
 -3امكان -ضرورت -دوم
 -2ضرورت – امكان -نخست
-1امكان -ضرورت – نخست
تست
 -٤8از دقّت در پیام آیات شریفه ي :وبگو همان خدایی که باراول آن ها راحیات بخشید واوبه هرخلقتی داناست و االرض و ما بینهما باطالً
 ،...به ترتیب موضوع  ............و  ...........مفهوم میگرددسراسری ریاضی *93
-1آفرینش مجدد جسم در برزخ -ضرورت معاد در پرتو عدل الهي -2امكان معاد جسماني در آخرت -ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي
 -3آفرینش مجدد جسم در برزخ  -امكان معاد در پرتو عدل الهي -4امكان معاد جسماني در آخرت -امكان معاد در پرتو حكمت الهي
تست
 -49ازدقت در پیام آیه ی شریفه ی وبرای مامثلی زد درحالی که آفرینش نخستین خودرافراموش کرده بود وگفت چه کسی این استخوان
پوسیده رادوباره زنده می کند؟ و آیه ی شریفه ی ام نجعل الذین امنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض به ترتیب .....و.....
برپایی رستاخیز ،مفهوم می گردد که عادالنه بودن نظام آفرینش پیام آیه ی .......است.سراسری خارج از کشور 93
-1امکان-ضرورت-دوم  -2ضرورت-امکان-دوم -3امکان-ضرورت-نخست -4ضرورت-امکان-نخست
تست
 -50حق مسلم انسان ها برای دست یابی به استحقاق های خود دال بر......برپایی رستاخیز درپرتو.....الهی است تا .....سراسری زبان
93
 -2ضرورت-عدل-حقوق تضییع نشود
-1امکان-عدل-حقوق تضییع نشود
-4ضرورت -حکمت-هدف داری محقق شود
-3امکان-حکمت-هدف داری محقق شود
تست
نکته :سواالت سال92بیشتر ازمتن بوده واین سوال ازقسمت پاسخ به یک اشکال آمده وبیانگراین است که متن خیلی خوب باید خوانده شود.
منظور معاد جسمانی است که فقط جسم را در بر می گیرد نه روح را ولی در گزینه  3و 4آفرینش مجدد انسان آمده که نکته انحرافی است
پس از مرگ روح انسان زنده است وفقط جسم پوسیده می شود ودر قیامت فقط جسم مجددآفریده می شود وروح به جسم برمی گردد.
 -51هرگاه بخواهیم حقانیت رستاخیز را مبتنی برعدل وحکمت خداوند اثبات کنیم به ترتیب پیام آیات .......و........حاکی ازاین موضوع می
باشد.سراسری تجربی 92
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
صالحات کَالمفسدینَ فی اال ۡرض -اَ ۡم ن َۡجعَل المتقینَ کَالف ّجار
 -1ا َ ۡم ن َۡجعَل الَّذینَ ءا َمنوا َو َعملوا ال ّ
ۡ
صالحات کَالم ۡفسدینَ فی ۡاال ۡرض
-2اَفَ َحس ۡبتم ا َ نَّما َخلَ ۡقناک ۡم َعبَثًا َو ا َ نَّک ۡم الَ ۡینا ال ت ۡر َجعونَ  -اَ ۡم ن َۡج َعل الَّذینَ ءا َمنوا َو َعملوا ال ّ
ً
َ
ک َ
َ
ۡ
َّ
ظ ُّن الّذینَ َکفَروا-اَفَ َحس ۡبتم ا َ نَّما َخلَ ۡقناک ۡم َعبَثا َو ا نک ۡم الینا ال ت ۡر َجعونَ
ض َو ما بَ ۡینَهما باط ًال ذ ل َ
َ -3و ما َخلَ ۡقنَا السَّما َء َو ۡا الَ ۡر َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
صالحات کَالمفسدینَ فی اال ۡرض -اَفَ َحس ۡبتم ا َ نَّما َخلَقناک ۡم َ
عبَثًا َو ا َ نَّک ۡم الَ ۡینا ال ت ۡر َجعونَ
 -4ا َ ۡم ن َۡج َعل الَّذینَ ءا َمنوا َو َعملوا ال ّ
 -52آیه ی شریفه :همان خدایی که باراول آن ها راحیات بخشید واوبه هرخلقتی داناست درپاسخ کسانی است که...بودند
وبیانگر...است.سراسری ریاضی 92
-2منکر تجرد روح –اثبات امکان معاد
-1منکر معاد جسمانی –اثبات امکان معاد
 -4منکر تجرد روح-آفرینش مجددانسان
-3منکر معاد جسمانی-آفرینش مجددانسان
تست
نکته:سوال ترکیبی است از دینی پیش دانشگاهی ودینی سوم  .توحید ذاتی منظور توحید درخالقیت است وکلمه هللا درابتدای آیه مبین آن است
وآیه به حقانیت قیامت(لیجمعنکم) اشاره دارد وخالی از تردید بودن به کلمه ریب(تردید) واصدق(راستگوتر) دقت کنید.
ب فیِه َو َم ۡن اَ ۡ
اّلل حَدیثًا به ترتیب به چه نکاتی اشاره
-53
ق ِمنَ ِٰ
صدَ ُ
درآیه ی شریفه ی اَ ّٰللُ ال الهَ ّاال ه َُو لَیَ ۡج َمعَنَّکُمۡ الی یَ ۡو ِم ۡال ِ
قیامة ال َر ۡی َ
شده است؟سراسری زبان92
-1توحیدذاتی وعملی-دورشدن ازتردید بودن حشر همگان درقیامت-اثبات صدق دعوت پیامبران
-2توحیدعملی وذاتی -دورشدن ازتردید بودن حشر همگان درقیامت-اثبات صدق دعوت پیامبران
-3توحیدعملی وذاتی-معادجسمانی-بی اساس بودن تردید منکران معاد ودور از دروغ بودن وحی الهی
 -4توحیدذاتی وعملی-حقانیت رستاخیز-خالی از تردیدبودن آن به دلیل صادق الوعد بودن خدا
 -3تست
 -54محدودیت عمر انسان دردریافت پاداش اعمال بیانگر.....معاد درپرتو........وگرایش انسان به بقا وجاودانگی ها حکایت گر
.....معاددرپرتو.....خداوند می باشد.سراسری انسانی*92
-1امکان-حکمت-ضرورت-عدل -2ضرورت-حکمت-امکان-حکمت -3امکان-عدل-ضرورت-عدل -4ضرورت-عدل-ضرورت-حکمت
تست
نکته :معاد جسمانی است وبه امکان معاد اشاره داردوجواب در گزینه عینا در کتن کتاب آمده است.
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کلماتی مثل عظام (استخوان)بنان(انگشتان) تخرجون(خارج می شوید) بیاید معاد جسمانی است .
ي بَنَانَهُ پاسخی برشبهه ی منکران معاد .....است که
سانُ أَلَّن نَجْ َم َع ِع َظا َمهُ بَلَى قَاد ِِرینَ َ
علَى أَن نُّ َ
اْلن َ
 -55پیام آیات شریفه ی أَیَحْ َ
س ُ
ب ِْ
س ّ ِو َ
....آفرینش مجددبرای ......ترسیم شده است.سراسری هنر92
-2روحانی-امکان -پیوستن به روح درآخرت
-1جسمانی-امکان-پیوستن به روح درآخرت
 -3جسمانی-ضرورت-تجلی قدرت غیرمحدودخدا  -4روحانی -ضرورت-تجلی قدرت غیرمحدودخدا
تست
 -56پیام آیه ی شریفه ی  9فاطر خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین
مرده رابدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است بر شبهه ی منکران معاد.....است که......آفرینش مجدد
برای .....ترسیم شده است سراسرای خارج از کشور 92
 -2روحانی –امکان -پیوستن به روح در آخرت
-1جسمانی-امکان-پیوستن به روح در آخرت
-4روحانی –ضرورت -تجلی قدرت غیرمحدود خداوند
 -3جسمانی-ضرورت-تجلی قدرت غیرمحدود خداوند
تست
 -57آن جا که احساس تشنگی با آب برطرف می شود وآن جا که مصلح ومفسد پاداشی درخور صالح وفساد دریافت می کنند به ترتیب....
معاد درپرتو....و......مفهوم می گردد.سراسری خارج از کشور 91
-4امکان-عدل-حکمت
-3ضرورت-حکمت-عدل
-2امکان –حکمت-عدل
-1ضرورت-عدل-حکمت
تست
نکته :هرگاه درآیات کلماتی مثل ام ویا ک امده باشد که داللت برمقایسه است و اشاره به عدل الهی است.
 -58ازدقت درکدام آیه ضرورت معادبراساس عدل الهی مفهوم می گردد؟سراسری ریاضی 89
 -2افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا الترجعون
-1ماخلقناالسماء واالرض ومابینهما باطال
-4ایحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه
-3ام نجعل الذین آمنوا وعملواالصالحات کالمفسدین فی االرض
تست
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ
َّ
قینَ
مۡ
جّار به ترتیب موضوع
ف
َال
ک
ت
م
ال
ل
ع
ج
ن
ا
و
باطال
ومابینهما
واالرض
ماخلقناالسماء
و
ی
شریفه
آیات
-59
ُ
َ
ُ
ِ
.....معاددرپرتو....و.....رابیان می کند سراسری زبان 88
- -2ضرورت  -حکمت الهی -حکمت الهی
-1ضرورت-حکمت الهی-عدل الهی
 - 4امکان -عدل الهی  -عدل الهی
-3امکان -عدل الهی  -حکمت الهی
تست
 -60پیام کدام آیه بادیگر آیات متفاوت است؟ سراسری تجربی88
-2قل هی للذین امنوافی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه
شأَهَا أ َ َّو َل َم َّرة َوه َو بك ّل خ َْلق َعلیم
-1ق ْل یحْ یی َها الَّذي أ َ ْن َ
سان أَلَّن نَجْ َم َع ع َ
ي خ َْلقَه قَا َل َم ْن یحْ یي ْالع َ
ي َبنَانَه
ض َر َ
َ -3و َ
ظا َمه َبلَى قَادرینَ َعلَى أَن نُّ َ
سب ْاْلن َ
ي َرمیم  -4أَ َیحْ َ
ظ َ
س ّو َ
ام َوه َ
ب لَنَا َمث َ ًال َونَس َ
تست
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ
َّقینَ
مۡ
ّاربه ترتیب..معاددرپرتو..و..الهی مستفادمی گردد.سراسری انسانی 87
ج
ف
َال
ک
ت
م
ال
ل
ع
ج
ن
ا
و
عبثا
انماخلقناکم
افحسبتم
درآیات
ازدقت
-61
ُ
َ
ُ
ِ
-4ضرورت-حکمت-عدل
-3ضرورت-عدل-حکمت
-2امکان-حکمت-عدل
-1امکان –عدل-حکمت
تست
نکته:عین متن کتاب سوال داده شده ونشانه آن است که متن کتاب باید به خوبی خوانده شود.
 -62گرایشی که انسان بسیاری ازکارهای خودرابرای آن انجام می دهدمیل به...........است که پاسخ گوی آن ...........است ونشانی
بر.........خداوندمی باشد.سراسری ریاضی *87
-2کماالت بی نهایت-رستاخیز-عدل
-1بقاوجاودانگی-رستاخیز-حکمت
 -4کماالت بی نهایت-عادالنه بودن خلقت-عدل
-3بقاوجاودانگی-حکیمانه بودن خلقت-حکمت
تست
 -63گرایش به بقاوجاودانگی ومحدودبودن عمرانسان دردستیابی به کماالت بی نهایت به ترتیب دلیل بر........معاد،درپرتو...........الهی
ودلیل بر...........معاددرپرتو..............الهی است.سراسری تجربی 87
-1امکان-عدل -امکان-عدل -2ضرورت-عدل -ضرورت-عدل -3امکان -حکمت -امکان -حکمت -4ضرورت-حکمت -ضرورت-حکمت
تست
 -64میل به بقاوجاودانگی وعدم قابلیت جبران خوبی هاوبدی هادردنیا وبی نهایت طلبی انسان،به ترتیب…معاد درپرتو.......و.....و .....را
اثبات می کند.سراسری زبان 86
 -1ضرورت -حکمت-عدل -حکمت  -2امکان -حکمت -حکمت –عدل  -3ضرورت-عدل-حکمت-حکمت  -4امکان-عدل-حکمت-عدل
تست
نکته :هرگاه درآیات قران کلماتی مثل باطال وعبثا وحق آمده باشد ضرورت معاد باتوجه به حکمت الهی است.
 -65ازدقت درکدام آیه ضرورت معاد باتوجه به حکمت خداوند مفهوم می گردد؟سراسری هنر*87
-2افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا الترجعون
-1ان الذین الیرجون لقاءنا ورضوا بالحیاه الدنیا
-3هللا الاله االهولیجمعنکم الی یوم القیامه ال ریب فیه -4ام نجعل الذین امنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض
تست
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جزوه دین وزندگی

پایه دهم ریاضی وتجربی

منیرسادات میرحسینی

 -66ازآیه ی شریفه ی  9فاطر خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده
رابدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است اثبات.....باتوجه به........مفهوم می گردد .سراسری خارج
ازکشور86
-2ضرورت معاد روحانی-قدرت نامحدود خداوند
-1امکان معاد جسمانی -قدرت نامحدودخداوند
-4ضرورت معاد روحانی -نظام مرگ وزندگی درطبیعت
 -3امکان معاد جسمانی -نظام مرگ وزندگی درطبیعت
تست
 -67باتدبردرآیه ی شریفه ی افحسبتم انماخلقناکم عبثا وانکم الینا الترجعون قرآن الزمه ی ..........ونشانه ای بر........معاداست.سراسری
انسانی 86
 -1عبث نبودن زندگی انسان رابازگشت به سوی خدا (درجهان ابدی) می داند-ضرورت
 -2عبث نبودن زندگی انسان رابازگشت به سوی خدا (درجهان ابدی) می داند-امکان
 -3عدل خدامی داند که درپی این جهان عالمی دیگر وجودداشته باشد-ضرورت
 -4عدل خدامی داند که درپی این جهان عالمی دیگر وجودداشته باشد-امکان
تست
 -68نگرانی انسان ها از مرگ زاییده ی .....است واین گرایش بیانگر .....معاددرپرتو....است سراسری فنی وحرفه ای 86
-2قبول واقعیت مرگ-امکان-عدل الهی
-1میل به جاودانگی-امکان-حکمت الهی
 -4قبول واقعیت مرگ-ضرورت-عدل الهی
-3میل به جاودانگی-ضرورت-حکمت الهی
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جزوه دین وزندگی

منیرسادات میرحسینی

پایه دهم ریاضی وتجربی

درس پنجم
منزلگاه بعد
وقتی انسان ها می میرند ،چه اتفاقی برایشان می افتد؟ آیا ارتباطشان کامالً با دنیا قطع می شود؟
آیا به صورت مستقیم وارد جهان آخرت می شوند؟ یا آنکه مرحله ای دیگر را پیش رو خواهند داشت؟
اگر چنین است ،آن مرحله چه نام دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ و چه رابطه ای میان دنیا و آن مرحله وجود دارد؟

عالم برزخ

ویژگی های عالم برزخ
-1وجودحیات
(توفی )
فرشتگان به کسانی که
روح آنان را دریافت
می کنند درحالی که به
خود ظلم کرده اند(تدبر)

آنان که فرشتگان
روحشان رامی
گیرند درحالی که
پاک وپاکیزه
اند(تدبر)

-3وجودارتباط میان عالم برزخ ودنیا
ج-ارتباط
متوفی
باخانواده

آیامومن به
دیدارخانواده می
رود؟
آری هرکس به
مقدارفضیلت هایش
آمام کاظم ع)

ب-دریافت
پاداش
خیرات
بازماندگان

الف-بسته
نشدن
پرونده
اعمال

ینبوااالنسان یومئذ بماقدم
واخر
(آثارماتقدم

/آثارماتاخر)

هرکس سنت وروش
نیکی(...رسول
خدا(ص)
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-2وجودشعوروآگاهی
ب-سخن گفتن
پیامبربا کشته
شدگان بدر

الف-گفتگوی
فرشتگان
باانسان
فرشتگان به کسانی که
روح آنان را دریافت می
کنند درحالی که به خود
ظلم کرده اند(تدبر)
آنان که فرشتگان
روحشان رامی گیرند
درحالی که پاک
وپاکیزه اند(تدبر)

جزوه دین وزندگی

پایه دهم ریاضی وتجربی

منیرسادات میرحسینی

تست
 -69چرا کافران بعدازمرگ عالقمند به بازگشت هستند وعلت آن چیست؟سراسری هنر96
 -1لَعَلّی ا َ ْع َمل صال ًحا فیما ت ََر ۡکت-جزای اعمال خود را می بینند ودچار شدید ترین عذاب می شوند.
-2قالوا کنا مستضعفین فی االرض -جزای اعمال خود را می بینند ودچار شدید ترین عذاب می شوند.
 -3قالوا کنا مستضعفین فی االرض-اموری رادرک ومشاهده می کنند که درک آن ها دردنیا ممکن نیست.
 -4لَعَلّی ا َ ْع َمل صال ًحا فیما ت ََر ۡکت-اموری رادرک ومشاهده می کنند که درک آن ها دردنیا ممکن نیست.
تست
 -70باتوجه به روایت نبوی هرکس سنت وروش نیکی را در جامعه جاری سازد ومردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند کدام پاداش رادریافت
می کند ؟ سراسری ریاضی 95
-1مردمی که به ان سنت عمل می کنند بخشی از ثواب خود را به آن فرد هدیه خواهند کرد.
-2ثواب ان اعمال را به حساب آن شخص می گذارند بدون آن که از اجر انجام دهنده آن کم کنند.
-3شخصی که آن سنت را جاری ساخته اصل ثواب ومابقی از ثمرات وآثار آن استفاده خواهند کرد.
-4ثواب آن اعمال میان تمام افرادی که آن سنت را انجام داده اند تقسیم می شود هرچند مرده باشند.
تست
 -71پاسخ خداوند به درخواست بازگشت گناهکاران به دنیا وجبران اعمال چیست؟سراسری انسانی 95
-2یوم تقوم الساعه ادخلواآل فرعون اشدالعذاب
-1ینبا االنسان یومئذ بما قدم واخر
-4کالانها کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون
-3انانحن نحی الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم
تست
ۡ
َ
َ
 -72آیه شریفه یُنبَّا ُ ا ال نسانُ یَ ۡو َمئٍذ بِما قدَّ َم َو اَ َّخ َرناظر بر کدام عالم است وآثار ماتاخر به چه معناست؟خارج از کشور 95
-1برزخ-بااین که فرد از دنیا رفته پرونده عملش همچنان گشوده است.
-2قیامت -بااین که فرد از دنیا رفته پرونده عملش همچنان گشوده است.
-3برزخ-این اعمال وآثار دنیایی آن پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است.
-4قیامت -این اعمال وآثار دنیایی آن پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است.
تست
 -73آیه ی شریفه ی یُنَ َّبا ُ ا ال ۡنسانُ َی ۡو َمئٍذ ِبما قَدَّ َم َو اَ َّخ َرمربوط به کدام عالم ودر برگیرنده ی کدام مفهوم است ؟سراسری انسانی 94
-1قیامت-فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح وجسم است  ،توفی می کنند.
-2برزخ -فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح وجسم است  ،توفی می کنند.
 -3برزخ-روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.
 -4قیامت-روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.
تست
 -74این حدیث رسول خدا (ص) که فرمودند :هرکس سنت وروش نیکی رادرجامعه جاری سازد تاوقتی که دردنیا مردمی به آن سنت عمل
می کنند ثواب آن اعمال رابه حساب این شخص هم می گذارند...باکدام آیه ی شریفه تناسب دارد؟سراسری تجربی *94
 -2ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون
-1ام نجعل المتقین کالفجار
 -3ینبا االنسان یومئذ بما قدم واخر -4رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت
تست
نکته :سوال از اندیشه وتحقیق درس  7پایه دوم طرح شده وسوال ترکیبی است.توفی یعنی دریافت تمام وکمال روح توسط فرشتگان
 -75کاربرد توفی درقرآن که به معنای ..........است حاکی از وجود یک هویت .........می باشد سراسری خارج از کشور 92
-1دریافت تمام وکمال -غیرقابل تغییرمصون از هرنوع تحول -2موت ومرگ  -غیرقابل تغییرمصون از هرنوع تحول
-4موت ومرگ-ثابت خالی از استهالک وتجزیه ناپذیر
 -3دریافت تمام وکمال-ثابت خالی از استهالک وتجزیه ناپذیر
تست
 -76ارتباط عالم برزخ بادنیا راآثار....اعمال انسان ها اثبات می کند وتاثیر مقدار فضیلت های برزخیان....دیدارشان را باخانواده ی خویش
رقم می زند واستمرار بخش ارتباط انسان با دنیا آثار.....رفتارهای اواست .سراسری خارج ازکشور91
-4ماتاخر -کیفیت -ماتقدم
-3ماتقدم -کمیت -ماتاخر
-2ماتاخر -کمیت -ماتاخر
-1ماتقدم -کیفیت -ماتقدم
تست
نکته:برای پاسخ سوال از ترجمه کلمه به کلمه استفاده کنید کلمه ترکت هم معنی کلمه ی کاستی وکاستی یعنی نقص وکمبوداست.
 -77ازدقت درکدام آیه آگاهی انسان برکاستی های انجام وظایف خویش مفهوم می گردد؟سراسری انسانی 90
 -1ینَبَّا ا ال ۡنسان َی ۡو َمئذ بما قَد ََّم َو ا َ َّخ َر
 -2ک َّال انَّها کَل َمة ه َو قائله َو من َورائه ۡم بَ ۡرزَ خ الی یَ ۡوم ی ۡبعَثونَ
ب ۡارجعو ن لَ َعلّی ا َ ْع َمل صال ًحا فیما ت ََر ۡکت
َ -3حتّی اذا جا َء ا َ َحدَهم ۡال َم ۡوت قا َل َر ّ
ۡ
فیم ک ۡنت ۡم قالوا کنّا م ۡست ۡ
َضعَفینَ فی ۡاال ۡرض
 -4ا َّن الَّذینَ ت ََوفّاهم ال َمالئکَة ظالمی ا َ ۡنفسه ۡم قالوا َ
تست
 -78براساس روایات کدام مطلب درمورد ارواح مومنان صحت ندارد؟ سراسری تجربی90
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منیرسادات میرحسینی

-1درعالم برزخ فرشتگان حقیقت وجودانسان راکه همان جسم وروح است توفی می کنند.
 -2مومنان برحسب مقدار فضیلت هایش به دیدارخانواده ی خویش می آیدنائل می شوند.
 -3مومنان درعالم برزخ بافرشتگان گفت وگو می کنند وپاسخ شان را می شنوند.
 -4درعالم برزخ روح همچنان به حیات وفعالیت خویش ادامه می دهد.
تست
 -79دیدارمومنان ازخانواده ی خود پس ازمرگ ومقدارآن برحسب ....به بیان امام....محقق می گردد .سراسری انسانی 89
-2مراتب ایمان بازماندگان -کاظم(ع)
-1فضیلت های خود مردگان -کاظم(ع)
 -4مراتب ایمان بازماندگان -صادق(ع)
 -3فضیلت های خود مردگان -صادق(ع)
تست
ۡ
ۡ
ّ
َ
َ
َ
ِلحا فیما ت َ َرکتُ مفهوم می گرددکه...سراسری زبان88
ب ۡار ِجعو ن لعَلی ا ْع َم ُل صا ً
 -80ازتوجه درآیه شریفه َحتّی اذاجا َء ا َحدَ ُه ُم ال َم ۡوتُ قا َل َر ِّ
-2مرگ پایان بخش همه ی آرزوها ی تحقق نیافته است.
-1اعمال نادرست انجام شده قابل جبران نیست.
-3باتحقق توفی فعالیت آگاهانه ی روح همچنان ادامه دارد.
-3باتحقق توفی فعالیت آگاهانه ی روح باجسم دوام می یابد.
تست
 -81سخن پیامبرگرامی اسالم(ص)که فرمودند :قسم به کسی که جانم در دست اوست ،ایشان به این کالم از شما شنواترند ،و فقط برپاسخ
دادن توانا نیستند .خطاب به......درجنگ.....وبیانگر.....است.سراسری تجربی87
 -2منافقان وکفارکشته شده -خندق -حیات برزخی
-1منافقان وکفارکشته شده – بدر-ممات برزخی
 -4بزرگان لشکر کفار  -خندق -ممات برزخی
 -3بزرگان لشکر کفار -بدر -حیات برزخی
تست
نکته :سوال مربوط به ویژگی های برزخ است.
ِلحا فیما ت َ َر ۡکتُ ...کدام مفهوم مستفادمی
ب ۡار ِجعو ن لَعَ ّلی اَ ْع َم ُل صا ً
 -82ازدقت درآیه ی شریفه ی َحتّی اذا جا َء اَ َحدَ ُه ُم ۡال َم ۡوتُ قا َل َر ِّ
گردد؟سراسری زبان87
-2اولین مرحله ی پاداش وجزا ازعالم برزخ شروع می شود
-1عالم برزخ عالمی همراه باویژگی های دنیا می باشد.
-4درعالم برزخ فعالیت آگاهانه ی روح وجسم ادامه دارد.
-3حیطه ی درک واگاهی انسان بعدازمرگ متوقف می شود
تست
ۡ
َ
ۡ
ّ
ُ
ب ۡار ِجعو ن لَ َع ّلی ا َ ْع َم ُل صاِل ًحا فیما...کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟سراسری
ر
ل
قا
و
م
ال
م
ه
َ
د
ح
ا
ء
جا
اذا
ی
ت
ح
ی
شریفه
آیه
به
باتوجه
-83
َ َ ُ َ تُ
َ
َ َ ِّ
ریاضی 86
-1انسان ها درهنگام مرگ از آگاهی بیشتری برخوردارهستند-2 .انسان پس ازمرگ درموقعیتی است که حضور فرشتگان رادرک می کند.
-3انسان درجهان آخرت اختیارندارد ولی بساط تکلیف بازاست-4 .انسان پس از مرگ وارد عالم برزخ می شود وتاقیامت درآن جا است.
تست
ۡ
ۡ
ّ
َ
ِلحا فیما ت َ َرکتُ ....می باشد.سراسری تجربی86
ب ۡار ِجعو ن لعَلی ا َ ْع َم ُل صا ً
 -84پیام آیه ی شریفه ی َحتّی اذا جا َء اَ َحدَ ُه ُم ال َم ۡوتُ قا َل َر ِّ
-1تسلیم شدن دربرابرمرگ -2قبول اثربرای اعمال صالح -3آگاهی به حقانیت مراتب حیات -4رفع موانع آگاهی باتحقق توفی
تست
 -85کدام مطلب درمورد عالم برزخ صادق نیست؟سراسری هنر 86
- 1روح وجسم انسان ها توسط مالئکه بی کم وکاست دریافت می شود
-2حقیقت انسان پس از مرگ ازآگاهی وشعورکاملی برخورداراست.
-3مرحله ی اول پاداش وجزای مومنان وکافران درعالم برزخ آغاز می شود.
 -4دراین عالم انسان بافرشتگان گفتگو مبی کند وپاسخشان رامی شنود..
تست
 -86کدام مطلب درمورد عالم برزخ صادق نیست؟سراسری هنر 86
-1روح وجسم انسان ها توسط مالئکه بی کم وکاست دریافت می شود -2 .حقیقت انسان پس ازمرگ ازآگاهی وشعور کاملی برخورداراست
-3مرحله اول پاداش وجزای مومنان وکافران درعالم برزخ اغازمیشود-4دراین عالم انسان با فرشتگان گفت وگو میکند وپاسخشان رامیشنود.

22

جزوه دین وزندگی

منیرسادات میرحسینی

پایه دهم ریاضی وتجربی

درس ششم
واقعه ی
بزرگ

قیامت اتفاق می افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان
روزی که هر مادر شیردهی ،طفل شیرخوار خود را فراموش می کند .مردم از هیبت آن روزهمچون افراد
مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است .و تنها نیکوکاران اند که از
وحشت این روز در امان اند.
پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است.

قیامت
مرحله دوم

مرحله اول
-3
-1شنیده
-2مرگ اهل
تغییردرساختارزم
شدن صدای
آسمان ها وزمین ین وآسمان ها
مهیب
یوم ترجف
االرض
همه اهل آسمان
والجبال
ها وزمین جزآن
نفخ
وکانت الجبال
که
صور
کثیبا مهیال
خداوندخواسته
می میرند

-1زنده
شدن همه
انسان ها

-2کناررفتن پرده -3برپاشدن
از حقایق عالم دادگاه عدل الهی
-5حضورشاهدان
وگواهان

-4دادن نامه
اعمال

الف-پیامبران
وامامان

ب-فرشتگان
الهی

ج-اعضای
بدن انسان

ناظروشاهد(ظاهر
وباطن اعمال
مصون ازهرخطا-
بهترین گواهان)

وان علیکم لحافظین
کراما کاتبین یعلمون
ماتفعلون (مراقب-
ثبت-ضبظ)

الیوم نختم علی
افواههم وتکلمنا
ایدیهم
وتشهدارجلهم
بماکانوا یکسبون

 1در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش،شروع به سرزنش خود کرده و آرزو می کنند که ای
کاش…
 1ای کاش برای این زندگی ام چیزی از پیش فرستاده بودم .فجر2٤ ،
 2ای کاش )به دنیا( بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم وازمؤمنان می بودیم.انعام2٧ ،
 3ای کاش همراه و هم مسیر با پیامبر می شدیم .فرقان2٧ ،
 ٤ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم .او ما رااز یاد خدا بازداشت .فرقان  28و 29
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تست
 -87آیه ی شریفه الیوم نختم علی افواههم وتکملنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون و آیات مشابه آن به کدام واقعه ی قیامت اشاره
دارد وچه مفهومی رابیان می کند؟سراسری زبان96
 -2حضور شاهدان وگواهان-تکلم تکلم اشیاء وجمادات
-1زنده شدن همه ی انسان ها -تکلم اشیاء وجمادات
 -4حضور شاهدان وگواهان -گفتگوی خداوندبامجرمین
 -3زنده شدن همه ی انسان ها-گفتگوی خداوندبامجرمین
تست
 -88کدام عبارت شریفه بیانگر اوضاع واحوال زمین درآستانه برپایی قیامت است؟سراسری هنر 96
-2فصعق من فی السماوات ومن فی االرض
-1واشرقت االرض بنور ربها
-4منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تاره اخری
 -3والقت مافیها وتخلت واذنت لربها وحقت
تست
-89باتوجه به تعالیم پیشوایان دین کارنامه عمل انسان چگونه است؟سراسری هنر95
-1گزارش اعمال صادقانه وکامال واقعی ثبت شده ونگهداری می شود.
-2تصویر اعمال انسان به طور دقیق ثبت وضبط گردیده ونمایان می شود.
-3عمل انسان نمایان می شود هرکس عین عمل خود را می بیند وحقیقت اعمال ثبت می شود.
-4جنبه مادی وظاهری عمل به جنبه باطنی وغیبی عمل ملحق می شود وبه صورت یک شخص نمایان می گردد.
تست
90تغییر در ساختار زمین وآسمان هادرکدام نفخ صور اتفاق می افتد وبه چه معناست؟سراسری ریاضی 94
-1اول -آسما نها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند .
-2دوم -آسما نها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند .
-3اول -آسما نها و زمین روشن طوری روشن می شوند تاسرگذشت انسان ها وحوادث دیده می شوند.
-4دوم -آسما نها و زمین روشن طوری روشن می شوند تاسرگذشت انسان ها وحوادث دیده می شوند.
تست
نکته:تجسم حقایق واعمال یعنی عین وخود عمل وتحقق معیارسنجش درقسمت  7و6مرحله ی دوم قیامت درکتاب آمده است.
91تجسم حقایق اعمال وتحقق معیار سنجش اعمال بودن اعمال انیباء وامامان علیهم السالم که به ترتیب از رویدادهای
مراحل........و....است سراسری ریاضی 92
-4دوم-اول
-3اول-دوم
-2دوم-دوم
-1دوم-اول
تست
نکته:مقدم وموخر بودن حوادث قیامت مورد توجه بوده است وآیات باید خوب یادگرفته ویا حفظ شود تا ترتیب یادتان باشد.
-92جمله ی زنده شدن همه ی انسان ها مرتبط است با .....وتابیدن نور حقیقت از جانب خداوند که سبب ......است ......،
 -1واقعه ی برپاشدن دادگاه عدل الهی است.سراسری زبان 90
-1مرحله دوم قیامت -روشنایی زمین پس از ظلمت فراگیر-موخر از -2مرحله اول قیامت –روشنایی زمین پس از ظلمت فراگیر –موخراز
-3مرحله اول قیامت -بروز واقعیت حوادث گذشته برزمین-مقدم بر  -4مرحله دوم قیامت -بروز واقعیت حوادث گذشته برزمین -مقدم بر
تست
-93اعمال پیامبران وامامان بدان جهت معیار ومیزان سنجش اعمال سایرین قرارمی گیرد که.........سراسری زبان *88
-2عین آن چیزی است که خدادستورداد
-1معصوم از خطا وگناهند
-4برگزیدگان خدابرای هدایت بشرند
-3الگوی تمام عیار انسانیت اند
تست
نکته :گزارش اعمال دردنیا صورت می گیرد اما نامه عمل راخود انسان می بیند وحقیقت آن را در قیامت درک می کند.
-94آن جا که نامه ی عمل خود وحقیقت عمل وان جا که گزارشی از عمل باشد به ترتیب معیار ...و ....ترسیم می شود سراسری تجربی
91وانسانی 89
-4دنیا-آخرت
-3آخرت
آخرت –دنیا-1دنیا-آخرت
تست
سراسری انسانی 87
-95گواهی وشهادت فرشتگان پذیرفته ی دادگاه عدل الهی است بدان جهت که ...و...
-1درطول زندگی انسان ها همواره مراقب آنان بوده اند -ازاالیش به خطا محفوظ ومصون اند.
-2درطول زندگی انسان ها همواره مراقب آنان بوده اند-تمامی اعمال آنان راثبت وضبط کرده اند.
-3کارگزاران خداوند درنظام خلقت وتکوین اند به اذن خداوند -ازآالیش به خطا محفوظ ومصون اند.
 -4کارگزاران خداوند درنظام خلقت وتکوین اند به اذن خداوند -تمامی اعمال آنان راثبت وضبط کرده اند.
تست
-96تمهید مقدمات حیات مجددانسان ها با ....وبه دنبال آن ....وتحقق ....همراه است.سراسری ریاضی 87
-1شنیده شدن صدایی مهیب برای دومین بار -حضوردرپیشگاه عدل الهی -قضاوت برمعیار حق
 -2شنیده شدن صدایی مهیب برای اولین بار  -حضوردرپیشگاه عدل الهی -وعده ی تخلف ناپذیر خداوند
 -3شنیده شدن صدایی مهیب برای دومین بار -درهم ریختن نظم موجود عالم -وعده ی تخلف ناپذیر خداوند
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 -4شنیده شدن صدایی مهیب برای اولین بار -حضوردرپیشگاه عدل الهی -قضاوت برمعیار حق
تست
نکته:دقت کنید فرشتگان مراقب وثبت کننده اند اما پیامبران وامامان ناظر و شاهدند چون ظاهر وباطن اعمال رادردنیا دیده اند .
-97بهترین گواهان قیامت ....اند زیرا .............سراسری انسانی 86
-2فرشتگان الهی -معیارسنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.
-1پیامبران وامامان-معیارسنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.
 -4پیامبران وامامان -ظاهروباطن اعمال انسان ها رادردنیا دیده اند.
 -3فرشتگان الهی-ظاهروباطن اعمال انسان ها رادردنیا دیده اند.
تست
-98مهرسکوات وخاموشی در روز رستاخیز بردهان چه کسانی زده می شود؟سراسری خارج از کشور *86
-2سوگندکنندگان به دروغ دررستاخیز
-1تکذیب کنندگان دعوت انبیا
-4نسبت دروغ دهندگان به خداوند
-3تکذیب کنندگان قیامت
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نموداردرس هفتم
فرجام کار

-1زندگی نیکوکاران و گناهکاران در آخرت ،چگونه است
 -2چه رابطه ای میان اعمال ما و نوع پاداش و جزای آخرت ،وجود دارد؟

بهشت هشت در دارد
مخصوص پیامبران و صدیقان
یک در مخصوص شهیدان
جایگاه نیکوکارا
و درهای دیگر برای گروه های دیگر
هریک از بهشتیان در درجه ای خاص
.
نعمت های دائمی خستگی وسستی نمی آورد
بهشت آماده استقبال و پذیرایی از آنهاست
درهای آن رابه روی خود گشوده می بینند
زنان ومردان بهشتی درزیباترین وجوان ترین صورت وقیافه

ن

خدا را سپاس می گویند
بهشتیان با خدا هم صحبت اند
به جمله خدایا! تو پاک و منزهی مترنم اند
سرای سالمتی (دارالسالم(
دوستان و هم نشینان انسان
پیامبران ،راستگویان ،شهیدان و نیکوکاران
باالترین نعمت رسیدن به مقام خشنودی خدا
فرشتگان به بهشتیان سالم می کنند
همسران بهشتی خو شرفتار و زیبارو ،جوان و شاداب

تدبر
 1امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود بخشد ،برای آنهاباغ هایی از بهشت است.مائده11٩ ،
 2و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن،آسمان ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است؛
همان ها که در زمان توانگری وتنگدستی ،انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم می گذرند و خدا
نیکوکاران را دوست دارد .و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی می شوند ،یا به خود ستم می کنند ،به یاد خدا می افتند و برای گناهان
خود طلب آمرزش می کنند.آل عمران135/132 ،
 3و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آنها که به راستی ادای شهادت کنند و آنها که بر نماز مواظبت دارند ،آنان در
باغ های بهشتی گرامی داشته می شوند.معارج32 /3٥ ،

ناله حسرت دوزخیان بلند

در جایگاهی تنگ افکنده می شوند.

ای کاش خدا را فرمان م یبردیم

آتش جهنم ،بسیار سخت و سوزاننده است.
این آتش حاصل عمل خود انسان هاست
از درون جان آنها شعله می کشد
ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست

پیامبر او را اطاعت می کردیم.

جایگاه دوزخیان

نمی گرفتیم اوما را از یاد خدا بازداشت

آنان به خداوند می گویند:
ما را از اینجا بیرون بر
که اگر به دنیا بازگردیم
عمل صالح انجام می دهیم.

دریغ بر ما ،به خاطر کوتاهی های در دنیا

شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی

گاهی دیگران را مقصر می شمارند

مرا مالمت نکنید ،خود را مالمت کنید.

شیطان می گوید من فقط شما را فراخواندم

مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند

فرشتگان می گویند
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تدبر
 1جهنمیان می گویند :ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در
معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم .مدثر40 / 4٧ ،
 2برای کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنهافرا رسد می گوید :االن توبه کردم،
توبه نیست و اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم .نساء18 ،
 3جهنمیان پیش از این دردنیا مست ومغرورنعمت بودند وبر گناهان بزرگ اصرارمی ورزیدند.واقعه45 / 46 ،

-1
قراردادی

رابطه میان
عمل وپداش
وکیفر
-2نتیجه
طبیعی
خودعمل

-3تجسم
خودعمل

ا َّن الَّذین یأ ُکلون
تامى ُ
ظلمًا
اموال الی ٰ
انَّما یأ ُکلون فى بُطونهم
نارا و سیصلون
ً
عیرا نساء10 ،
س ً

رسول خدا در ضمن نصایحی که به یکی از
یاران خود می کرد ،فرمود:
برای تو ناچار هم نشینی خواهد بود که
هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می
شود آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو
برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی.
پس دقت کن ،هم نشینی که انتخاب می کنی،
نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد ،مایه انس
تو خواهد بود و در غیر این صورت،موجب
وحشت تو می شود .آن هم نشین ،کردار
توست
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تست
-99انسان ها درمقابل پاداش وکیفری که محصول طبیعی خود عمل است چه وظیفه ای دارند؟سراسری زبان95
-1بایدخود را با آن هماهنگ کنند وباآگاهی کامل ازآن برنامه ریزی زندگی خودراتنظیم کنند..
-2باافزایش دانش آن را تغییر دهند وسعادت خویش را تامین نمایند.
-3هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند وبدون همراهی ازآن استفاده کنند.
-4آن را بپذیرندودر هنگامی که غیر عادالنه باشد باوضع قوانین آن را کنترل نمایند.
تست
-100دوزخیان با کدام بیان دیگران را مقصر معرفی می کنند وپاسخ شیطان به آنان چیست؟سراسری تجربی*  95و94
-1بزرگان ما و شیطان،ماراگمراه ساختند -من فقط شمارافراخواندم وشما نیز مراپذ یرفتید.
-2بزرگان ما و شیطان،ماراگمراه ساختند-پیامبران دالیل روشن بای شما آوردند ،شما خود نپذیرفتید.
-3شیطان وآرزوهای دنیایی ،مارا گمراه ساختند -من فقط شمارافراخواندم وشما نیز مراپذ یرفتید.
 -4شیطان وآرزوهای دنیایی ،مارا گمراه ساختند -پیامبران دالیل روشن بای شما آوردند ،شما خود نپذیرفتید.
تست
-101آیه ی مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند گفتگوی نگهبانان جهنم با جهنمیان درکدام عالم است وپس از مرگ که فعالیت
های حیاتی بدن متوقف می شود چه اتفاقی می افتد؟سراسری انسانی 94
-1قیامت-فرشتگان،حقیقت وجود انسان راکه همان روح وجسم است ،توفی می کنند.
-2برزخ -فرشتگان،حقیقت وجود انسان راکه همان روح وجسم است ،توفی می کنند.
-3برزخ-روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.
-4قیامت -روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.
تست
-102آتش دوزخ بدان جهت از درون جان دوزخیان زبانه می کشد که .....است وگفتار بهشتیان ......می باشد.سراسری هنر 93
-1برخاسته از نیات ومقاصد آنان –حمد وسپاس مخصوص توست  -2حاصل عمل اختیاری خود انسان ها  -حمد وسپاس مخصوص توست
 -4حاصل عمل اختیاری خود انسان ها -خدایاتوپاک ومنزهی
 -3برخاسته از نیات ومقاصد آنان-خدایاتوپاک ومنزهی
تست
-103دستیابي به علم و آگاهي از راه مطالعه و تحقیق و پاسداري از نعمت سالمت به كمك ورزش و ریاضت به ترتیب پاداش و كیفر  ....و
..........است كه وضع قوانین در تغییر آن به ترتیب مؤثّر  ..........و مؤثّر ...........سراسری انسانی93
 -2قراردادي  -طبیعي  -است  -نیست.
 -1طبیعي -طبیعي  -نیست  -نیست .
 -4قراردادي  -قراردادي  -است  -است.
 -3طبیعي – قراردادي -نیست -است .
نکته :ترین ها همیشه مورد توجه طراحان سوال می باشد.
تست
-10٤ترنّم جاري بر زبان بهشتیان  ........و مصاحب آنان  .........و بهشت براي آنان ........ ،است.سراسری زبان 93
 -2الحمدهلل رب العالمین -فرشتگان -دارالخلود
 -1سبحانك اللّهم -فرشتگان – دارالخلود
 -4الحمدهلل رب العالمین – خداوند -دارالسالم
-3سبحانك اللّهم –خداوند -دارالسالم
-105تنها مصاحبی که مصاحبتش از انسان درهمه ی مراتب حیات از او انفصال ناپذیر است ....می باشد که درعرصه ی قیامت ....می
شود سراسری تجربی 93
-2ایمان واعتقاد راستین -عین آن نمایان
-1صورت حقیقی اعمال-عین آن نمایان
-4ایمان واعتقاد راستین -تصویر آن نمایش داده
 -3صورت حقیقی اعمال -تصویر آن نمایش داده
تست
-106به بیان نبی گرامی اسالم (ص) هم نشین جدایی ناپذیراز انسان ....اواست که ثبت حقیقت آن به عهده ی .....می باشد(.سراسری
خارج از کشور)91
-1عمل – فرشتگان -2ایمان – فرشتگان -3عمل -شاهدان -4ایمان -شاهدان
تست
-107تغییرقوانین وهماهنگی باقوانین به ترتیب مرتبط باکیفر وپاداش ....و....می باشد ورعایت تناسب جرم با جریمه در کیفر....مطرح
می شود(.سراسری هنر )91
-1قراردادی-طبیعی –قراردادی -2قراردادی-طبیعی-اخروی  -3طبیعی -قراردادی -قراردادی  -4طبیعی-قراردادی –اخروی
تست
(سراسری خارج از کشور )91
-108پس از اینکه دوزخیان دچار عذاب شدند ناله ی حسرتشان برمی خیزدومی گویند:
-1بزرگان ما و شیطان سبب گمراهی ماشدند
-2ای کاش خدا را فرمان می بردیم وپیامبر او را اطاعت می کردیم
 -3پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم،مارامشمول عفو خودگردان
 -4ما را ازاین جا بیرون بر که اگر به دنیا باز گردیم عمل صالح انجام می دهیم.
تست
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-109عبارت اگربه دنیابازگردیدهمان شیوه قبل را پیش می گیرید درعالم ...به....که خطاب می شود(سراسری تجربی )91
-2قیامت-نیکوکاران متنعم به نعمت
-1برزخ-نیکوکاران متنعم به نعمت
-4قیامت -بدکاران معذب به عقوبت
-3برزخ –بدکاران معذب به عقوبت
تست
نکته -مخاطب آیه چه کسانی هستند باید موردتوجه قرارگیرد که این امر بسیار برای طراحان سوال مهم می باشد.
-110آیه ی شریفه ی مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند....مربوط به عالم.....است وخطابش به .....است (.سراسری خارج
ازکشور )89
-4برزخ-جهنمیان
-3قیامت-جهنمیان
-2برزخ-بهشتیان
-1قیامت -بهشتیان
تست
نکته :مقصوداز زمینه ساز قبول نتیجه ی اعمال اختیاری دررستاخیزاین است که انسان در قیامت نتیجه ی اعمال خود در دنیا را که با اختیار
انجام داده است را می بیند
-111کدام مورد زمینه ساز قبول نتیجه ی اعمال اختیاری دررستاخیز است؟(سراسری ریاضی )89
-2آتش جهنم بسیار سخت وسوزاننده است
 -1متقین گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند
-4تمام اعمال انسان درقیامت حاضرمی شود
 -3مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند
تست
-112درآیه شریفه مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردندآنان می گویند بلی خطاب آیه به .....درعالم.....است.سراسری خارج
کشور 88
-1گنه کارانی که فریب شیطان راخورده اند-برزخ  -2گنه کارانی که فریب شیطان راخورده اند -قیامت
-3کافرانی که به سوی جهنم رانده می شوند-قیامت  -4کافرانی که به سوی جهنم رانده می شوند-برزخ
تست
نکته :بیشتر سواالت کنکور درمورد سوم رابطه ی میان عمل وپاداش بوده است.
-113صورت حقیقی اعمال مکلفان همان..آنان است که باجنبه ی ..اعمال ارتباط نزدیک دارد وزادگاهش ...مصون ازفنا می
باشد(سراسری زبان )87
 -2نامه ی اعمال – ظاهری ونمادین -روح
-1نامه ی اعمال – باطنی وغیبی-روح
 -4بهشت ودوزخ -ظاهری ونمادین -روح وجسم
-3بهشت ودوزخ -باطنی وغیبی-روح وجسم
تست
-114آن چه روزقیامت به عنوان پاداش یاکیفر به انسان داده می شود......سراسری هنر 87
-1اثروضعی عمل است -2براساس قراردادشرعی است -3عین عمل است -4محصول طبیعی عمل است
تست
-115پاداش وکیفر درعالم آخرت از کدام نوع است؟سراسری هنر80
-1اثروضعی اعمال است که درآن تناسب جرم ومجازات مطرح نیست.
-2جنبه ی باطنی وغیبی خوداعمال است که از انسان جدانمی شود.
 -3عین عمل است که درآن تناسب جرو ومجازات مطرح بوده وعادالنه رعایت می شود.
-4محصول طبیعی خودعمل است که درآن تناسب جرم ومجازات مطرح است.
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درس هشتم
آهنگ سفر

تصمیم و عزم
برای حركت

عهدبستن
باخدا

مراقبت
تصمیم و عزم
برای حركت

َو اص ِبر علَی ما
صابكَ ا َِّن ذلِكَ
ا َ
ور
ِمن عزَ ِم اال ُم ِ

مراقبت
گذشت ایام ،آفاتی
در پی دارد و
موجب از هم
گسیختگی
تصمیمها و
كارها می شود

محاسبه و ارزیابی:
حاسبوا انفُس ُ
کم قبل ان
تُحاسبوا پیامبر(ص)
زیرک ترین انسان
کیست؟
امام علی (ع)فرمود :کسی
که از خود و عمل خود
برای بعد از مرگ حساب
بکشد.
پرسیدند :چگونه؟
فرمود :چون صبح تا شب
به کار و زندگی پرداخت،
در شب به خود برگردد و
بگوید:
ای نفس! امروز روزی
بود که بر تو گذشت و
دیگر باز نمی گردد .خدا
درباره این روز از
توخواهد پرسید که آن را
چگونه گذراندی و در آن
چه کردی؟ آیا به یاد او و
سپاس از او بودی؟ آیا گره
از کار فروبسته مؤمنی
گشودی؟ آیا گرد غم از
چهره ای زدودی؟ آیا

محاسبه
وارزیابی
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عهدبستن باخدا(تدبر)
 1و هرکس که نسبت به
عهدی که با خدا بسته وفا
کند ،به زودی پاداش
عظیمی به او خواهد داد.
فتح10 ،
 2کسانی که پیمان الهی و
سوگندهای خود را به بهای
ناچیزی می فروشند آنها
بهره ای در آخرت نخواهند
داشت؛ و خداوند با آنها
سخن نمی گوید و به آنان
در قیامت نمی نگردو آنها
را از گناه پاک نمی سازد
و عذاب دردناکی برای
آنهاست.آل عمران٧٧ ،
 3به پیمانی که با من بسته
اید وفا کنید تا من نیز به
پیمان شما وفا کنم.
بقره٤0 ،

اقدامات برای
گام گذاشتن در
مسیر قرب
الهی

سه
س َ
ب نف َ
َ -1من حا َ
وقف علی عیوبه و
احاط بذنوبه و
استقال الذنوب و
اصلح العیوب
-2ثمرة المحاسبه
صالح النفس
 3من حاسب نفسه
سعدَ
َ
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وجود اسوه و الگوهایی که راه را با
موفقیت طی کرده بسیار ضروری زیرا
وجود این الگوها ،اوالً به ما ثابت می کند
که این راه موفقیت آمیز است ثانیا ً می توان
از تجربه آنان استفاده نمود و مانند آنان
عمل کرد و از همه مهم تر اینکه می توان
ازآنان کمک گرفت و با دنباله روی از آنان
سریع تر به هدف رسید.

چگونه می شود انسان های بزرگی را كه حدود 1400سال قبل زندگی كرده اند ،اسوه قرار داد؟
پاسخ این است كه اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری كه به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می كنند،
نیست .وسایل حمل و نقل ،وسایل خانه ،امكانات شهری ،شكل و جنس پارچه ها ولبا سها از این قبیل اند.
اسوه بودن در اموری است كه همواره برای بشر خوب و با ارزش بود ه اند .عدالت ،گذشت،فداکاری ،مهربانی،
داشتن نظم و برنامه در زندگی و… از ارزش هایی است که همواره مورد احترام بشربوده است و با گذشت زمان،
حتی درک بهتری از آنها نیز به دست آمده است.

امام حسین از پدر گرامی خود نقل می كند كه رسول خدا در منزل ،اوقات خودرا سه قسمت می كرد .قسمتی برای
عبادت ،قسمتی برای اهل خانه و قسمتی برای رسیدگی به كارهای شخصی .سپس آن قسمتی را كه به خود اختصاص
داده بود ،میان خود و مردم تقسیم م یكرد و مردم را به حضور می پذیرفت و به كارهایشان رسیدگی می كرد.
برنامه ریزی و تقسیم زمان ،درس و الگویی همیشگی است که از این حدیث به دست می آید.

پیامبر یک انسان معصوم است؛ چگونه می توان ایشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل كرد؟
پاسخ این است كه ما او را اسوه كامل خود قرار می دهیم؛ چون می دانیم كه هر كاری كه انجام داده ،درست بوده
و مطابق دستور خداوند بوده است .اما اسوه قرار دادن ایشان به این معنا نیست كه ما عین او باشیم و در همان حد
عمل كنیم ،بلكه بدین معناست كه در حد توان از ایشان پیروی كنیم وخود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم
.امیرالمؤمنین دربارۀ چگونگی پیروی از ایشان می فرماید:
آگاه باش برای هر پیروی کننده ای ،امام و پیشوایی است که باید از او تبعیت کند و از علم اوکسب نور کند.
هشیار باش ،امام شما از دنیایش به دو لباس کهنه و از خوراکش به دو قرص نان کفایت کرده است .اما شما قطعا ً
توانایی این قناعت را ندارید؛ ولی با پرهیزکاری و کوشش در راه خدا و عفت و درستکاری مرا یاری کنید.
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تست
-116این سخن حضرت علی(ع) گذشت ایام ،آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیمها وكارها می شود مربوط
به.........ونیکوترین اسوه از نظرقرآن کریم.......
-3مراقبت-رسول خدا(ص)  -4مراقبت -اهل بیت
 -2محاسبه وارزیابی-اهل بیت
-1محاسبه وارزیابی-رسول خدا(ص)
تست

-11٧پاسخ این که چگونه می شود انسان های بزرگی را كه حدود 1400سال قبل زندگی كرده اند ،اسوه قرار داد؟این است
که......
-1اسوه بودن در اموری است كه همواره برای بشر خوب و با ارزش بود ه اند.
-2اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری كه به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می كنند
-3وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده بسیار ضروری است.

4اسوه بدین معناست كه در حد توان از ایشان پیروی كنیم وعین ایشان عمل کنیم.
تست
-118قطعا نمی توان درقناعت از حضرت علی پیروی کرداما می توان با .............................................ازایشان پیروی کرد
-2پرهیزکاری و کوشش در راه خدا و عفت و درستکاری
-1جهادوپرهیزکاری وعفت وصداقت
 -4پرهیزکاری و کوشش در راه خدا و عفت وصداقت
-3تقوی وجهادوصداقت وامانت
تست
-119بعدارمراقبت.......................است وزیرک ترین انسان از نظر حضرت علی کسی که......................................
-1محاسبه وارزیابی -از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.
 -2محاسبه وارزیابی-فراوان به یادمرگ است وخودرابهترازدیگران برای آن آماده کرده است.
-3عهدبستن باخدا -از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.
 -4عهدبستن باخدا -فراوان به یادمرگ است وخودرابهترازدیگران برای آن آماده کرده است.
تست
-120عزم به معنای ............................است وآیه ی شریفه ی  ........................مویدآن است
-2شکیبایی واستواری-من حاسب نفسه سعد
ور
-1شکیبایی واستواریَ -و اصبِر علَی ما ا َ
صابكَ ا َِّن ذلِكَ ِمن عزَ ِم اال ُم ِ
ور -4اراده وتصمیم برانجام کاری -من حاسب نفسه سعد
-3اراده وتصمیم برانجام کاریَ -و اص ِبر علَی ما ا َ
صابكَ ا َِّن ذلِكَ ِمن عزَ ِم اال ُم ِ
تست
-121یکی از بهترین زمان های محاسبه ی ساالنه .............................است وپیامبردرباره اهمیت محاسبه فرمودند.........:
-2شب های جمعه-حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا
-1شب های جمعه -من حاسب نفسه وقف علی عیوبه
 -4شب های قدر -حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا
-3شب های قدر -من حاسب نفسه وقف علی عیوبه
تست
-122امام حسین (ع) نقل می کند رسول خدا درمنزل اوقات خودرابه ..................تقسیم می کردند که اولین آن........بود
-3پنج قسمت -برای عبادت  -4پنج قسمت -برای اهل خانه
-2سه قسمت-برای اهل خانه
-1سه قسمت-برای عبادت
تست
-123اولین گام دررسیدن به هدف وقرب الهی وثابت قدم ماندن درراه خدا ..........است ولقمان حکیم چه سفارشی به فرزندش می کند؟
 -2تصمیم و عزم برای حركت-تقوی
 -1تصمیم و عزم برای حركت -صبر
 -4محاسبه و ارزیابی-تقوی
 -3محاسبه و ارزیابی-صبر
تست
-124منظور حضرت علی(ع)از من حاسب نفس سعد این است که ...
-1کسی که به محاسبه نفس دیگران بپردازد خوشبخت است  -2کسی که استواری واستقامت بورزد خوشبخت است
-4کسی که عزم واراده قوی درکارها داشته باشد خوشبخت است.
-3کسی که به محاسبه نفس خود بپردازد خوشبخت است
تست
-125بهترین توشه از نظر امام کاظم (ع)...............است وهدف از خلقت انسان...............است.
 -4ایمان واراده
-3عزم واراده-رضوان الهی
-2ایمان واراده-رضوان الهی
-1عزم واراده-قرب الهی
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درس نهم
دوستی باخدا

به راستی دوستی با خدا چه آثاری دارد که پیشوایان دین و پیروان ایشان مشتاق آن بوده اند؟چگونه می توان دل را به این آذین آراست؟

محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است
فعالیت هایی که آدمی درطول زندگی انجام می دهد ریشه در دلبستگی ها ومحبت های
او دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی جهت می دهد .به هر میزان که
محبت شدیدتر  ،تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر
آدمی جهت می دهد.

معیار ارزش واقعی انسان
ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد .امام علی(ع)
تادرهوس لقمه نانی نانی
تادرطلب گوهرکانی کانی
هرچیز که درجستن آنی آنی
این نکته رمز اگربدانی دانی
دیوان شمس مولوی
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امام صادق می فرماید :قلب انسان حرم خداست؛ در حرم
خدا غیر خدا را جا ندهید.
از همین رو ،قرآن کریم یکی از ویژگی های مؤمنان را،
دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدامی داند:
و من النّاس من یتَّخذُ من دون ٰ
اّلل اندادًا
ُب ٰ
اّلل و الَّذین آمنوا اشدُّ ُحبًّا ّٰلل
یُحبّونهُم کح ّ

عشق به خدا چون اکسیری
است که مرده را حیات می بخشد و
زندگی حقیقی به وی عطا می کند.این
همه تحول به این دلیل است که قلب
انسان جایگاه خداست و جز با خدا
آرام و قرار نمی یابد.

آثار محبت به خدا و راه های افزایش آن

• پیروی از
خداوند
اّلل
قل ان کُنت ُم ت ُِحبّونَ ٰ َ
اّللُ َ و َی ِغفر
فَاتَّبعونی یُ ِحبب ُ
ک ُم ٰ
َ
فور َرحیم
غ
اّلل
ٌ
لَکُم ذُنو َبکُم َو ٰ ُ
آل عمران31/
عصاه
اّلل َمن َ
ما اَح َّ
َب ٰ َ
کسی که از فرمان خدا
سرپیچی م یکند ،او را دوست
نداردامام صادق (ع)

• دوستی با
دوستان خدا
برترین دوستان خدا
رسول خدا واهل
بیت ایشان
دوستی باانان همراه
با عمل وپیروی

• بیزاری از
دشمنان خدا و
مبارزه با آنان
جمله ال اله اال هللا
پایه واساس
اسالم مرکب از
یک نه ویک آری
دینداری بردوپایه
-1تولی-2تبری

هرچه دوستی با خدا عمیق تر باشد ،نفرت از باطل هم عمیق تر است.
امام خمینی برمبنای همین تحلیل ،به مسلمانان جهان این گونه سفارش می کنند
باید مسلمانان ،فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا
لبریز کنند
34

جزوه دین وزندگی

پایه دهم ریاضی وتجربی

منیرسادات میرحسینی

تست
-127عبارت یحبونهم کحب هللا واشد حبا هلل به ترتیب توصیف چه کسانی است؟سراسری تجربی 96
-1التجد قوما یومنون باهلل والیوم االخر اندادا -والذین امنوا
 -2ومن الناس من یتخذ من دون هللا اندادا -والذین امنوا
 -3التجد قوما یومنون باهلل والیوم االخر اندادا-یغفرلکم ذنوبکم
 -4ومن الناس من یتخذ من دون هللا اندادا -یغفرلکم ذنوبکم
تست
-128برخی معتقدند قلب انسان با خدا باشد ،كافی است و عمل به احكام دین ضرورتی ندارد ،اعمال ظاهری و ظاهر انسان مهم نیست ،آن
چه اهمیت دارد ،درون و باطن انسان است این مطلب چه نسبتی باکالم الهی دارد وآیه شریفه دراین مورد چه می فرماید؟سراسری هنر96
باّلل َو ۡالیَ ۡوم ۡ ٔ
اّلل ورسوله
-1ناسازگار -ال ت َجد قَ ۡو ًمای ۡؤمنونَ ٰ
اال خریوادّونَ َم ۡن حادَّ ٰ َ
ۡ
ۡ
ۡ
باّلل َو الیَ ۡوم ٔ
اّلل ورسوله
-2سازگار -ال ت َجد قَ ۡو ًمای ۡؤمنونَ ٰ
اال خریوادّونَ َمن حادَّ ٰ َ
-3ناسازگار -قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم
-4سازگار -قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم
تست
-129روایت شریف مااحب هللا من عصاه نفی وپاسخ کدام دیدگاه رابه روشنی بیان می کند؟سراسرس خارج کشور96
-1اگرعشق از محدوده ی دنیافراتر رود انسان دل به سرچشمه ی کماالت وزیبایی ها می سپارد.
-2محبت سبب می شود انسان از خودمحوری درآید خودرافراموش کند وایثارگرشود.
-3آدمی نفع پرست است وایثار وازخودگذشتگی باحیات دنیایی قابل جمع نیست.
-4قلب انسان باخدا کافی است اعمال ظاهری وظاهرانسان مهم نیست.
تست
-130باتوجه به آیات سوره مبارکه آل عمران ثمره محبت راستین به خداوند چیست وچه نتیجه ای در بر دارد؟سراسری ریاضی 95
اّلل َو َرسولَه
اّللَ َو َرسولَه
 -2ت ۡؤمنوا ٰ
-1فَاتَّبعونی -یوادّونَ َم ۡن حادَّ ٰ
باّلل -یوادّونَ َم ۡن حادَّ ٰ َ
اّلل َو یَ ۡغ ۡفر لَك ۡم ذنو َبك ۡم
اّلل َو یَ ۡغ ۡفر لَك ۡم ذنوبَك ۡم
باّلل-ی ۡح ۡببكم ٰ
 -4ت ۡؤمنوا ٰ
 -3فَاتَّبعونی -ی ۡح ۡببكم ٰ
تست
-131قرآن کریم خطای گروهی از مردم در زمینه دوستی باخداراچگونه توصیف نموده است؟سراسری زبان 95
-1قل هی للذین امنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه
-2ومن الناس من یتخذ من دون هللا اندادا یحبونهم کحب هللا
-3واذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان
-4قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم
تست
-132دوستان خدا از پیروی پیامبر اسالم (ص)چه بهره ای خواهند برد؟سراسری انسانی 95
اّلل غَفور َرحیم
اّلل َو یَ ۡغ ۡفر لَك ۡم ذنو َبك ۡم َو ٰ
اّلل  -2ی ۡح ۡببكم ٰ
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
َ -1و منَ النّاس َم ۡن یَتَّخذ م ۡن دون ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
اّلل َو َرسولهَ
ۡ
َّ
ٔ
اّلل
 -4یؤمنونَ ٰ
-3قالوا لقَ ۡومه ۡم انّا ب َرءاء م ۡنك ۡم َو م ّما تَعۡ بدونَ من دون ٰ
باّلل َو الیَ ۡوم اال خریوادّونَ َمن حاد ٰ َ
نکته :کلمه کدام عبارت یعنی آیه مورد نظر نیست ومقصود حدیث ویا مفهومی غیر از آیه است.دراینجا حدیث امام صادق(ع)منظوراست.
تست
نکته:ارتباط تیتر با سخنان امام خمینی توجه کنید متن کتاب خیلی خوب باید خوانده شوددقت کنید در سوال اشاره ای به امام خمینی نشده است
فقط به تیتر اشاره شده اما در گزینه هابه عنوان پاسخ سوال سخن امام خمینی مد نظر است.
-133کدام عبارت بیانگر آثار محبت واقعی انسان با خداوند است؟سراسری تجربی 94
-1ایثار واز خود گذشتگی همراه با دوری از منفعت طلبی وتحرک وچاالکی
-2آکنده نمودن فضای دل از عطر محبت به خداوند ودوری از هرگونه نفرت قلبی
-3خالی نمودن دل از هرگونه کینه ودشمنی وابراز محبت به همه ی مخلوقات خداوند
-4لبریز نمودن عالم از عشق به ذات حق ونفرت وبغض عملی نسبت به دشمنان خدا
تست
-134شرط اصلی دوستی باخداوندچیست وکدام عبارت به آن اشاره می کند؟ سراسری هنر 94
-1دوستی رسول خدا(ص)واهل بیت(ع)-والذین امنوا اشد حبا هلل  -2دوستی رسول خدا(ص)واهل بیت(ع) -مااحب هللا من عصاه
 -3اطاعت وپیروی از دستورات خداوند -والذین امنوا اشد حبا هلل  -4اطاعت وپیروی از دستورات خداوند -مااحب هللا من عصاه
تست
نکته 1:سوال کنکور عینا از سوال متن کتاب استخرا ج شده است .
نکته:2ارتباط مفهومی آیات بااحادیث خوب یادگرفته شودوکلمه به کلمه معنا کردن کمک بسیاربه مفهوم آیات میکند.
تست
ّ
ّ
نکته:چون کلمه ال اله اال هللا مركب از یک نفی (تقدم) و یک اثبات(تاخر) است.
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-13٥اگر از ما بپرسند  ،پایه و اساس اسالم  ،با حفظ رتبه ي تقدم و تأ ّخر چیست؟ میگوییم: ....و .......است كه بیانگر آن ،جمله ي
........میباشد سراسری تجربی 93
ّ
ّ
تبري -تولي -ال اله اال هللا
-1تولی  -تبری -ال اله االّ هللا
ّ -2
ّ
تبري -تولي -ایاك نعبد و ایاك نستعین
-3تولی  -تبری -ایاك نعبد و ایاك نستعین
ّ -4
تست
-136اگر باطرح یک استفهام انکاری بپرسیم :ممكن است كسی به دیگری اظهار ارادت و عالقه ی قلبی كند ا ّما برخالف خواسته ی او
عمل نماید؟ یقین درونی خودرانسبت به قبول پیام آیه ی شریفه ی......اعالم داشته ایم که این خود یکی از نشانه های ....است.سراسری
ریاضی 92
باّلل َو ۡال َی ۡوم ۡ ٔ
اّلل-تبری
اال خریوادّونَ َم ۡن حاد َّ َٰ
 -1ال تَجد قَ ۡو ًمای ۡؤمنونَ ٰ
اّلل-تبری
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
َ -2و منَ النّاس َم ۡن یَتَّخذ م ۡن دون ٰ
اّلل َو یَ ۡغ ۡفر لَك ۡم ذنو َبك ۡم-تولی
اّلل فَاتَّبعونی ی ۡح ۡببكم ٰ
 -3ق ۡل ۡان ك ۡنت ۡم تحبّونَ ٰ َ
ۡ
َّ
ۡ
ّ
َ
ۡ
راهیم َو الذینَ َمعَه و اذ قالوا لق ۡومه ۡم انا ب َرءاء منك ۡم -تولی
سنَة فی اب
 -4قَ ۡد كان َۡت لَك ۡم ا ۡس َوة َح َ
َ
تست
نکته :استفاده ازعبارات متن درس وارتباط مفهومی آن باآیات از موارد بسیارمهم درسواالت میباشد که درسال  92به آن بیشترتوجه شده
است.
-137به بیان امام صادق علیه السالم دوستی راستین ...رابه همراه دارد که این پیام باپیام ایه ی شریفه ی....هم آوای داردسراسری
تجربی92
-1اطاعت-قل حسبی هللا علیه یتوکل المتوکون
-2عبادت-ایاک نعبدوایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
-3اطاعت-قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم
-4عبادت-انا برآء منکم ومما تعبدون من دون هللا کفرنابکم وبدابیننا وبینکم العداوه
تست
-138اگر باطرح یک استفهام انکاری بپرسیم :ممكن است كسی به دیگری اظهار ارادت و عالقه ی قلبی كند ا ّما برخالف خواسته ی او
عمل نماید؟یقین درونی خودرانسبت به قبول پیام آیه ی شریفه ی......اعالم داشته ایم که این خود یکی از نشانه های ....است.سراسری
ریاضی 92
ۡ
ۡ
باّلل َو الیَ ۡوم ٔ
اّلل-تبری
 -1ال تَجد قَ ۡو ًمای ۡؤمنونَ ٰ
اال خریوادّونَ َم ۡن حاد َّ ٰ َ
اّلل-تبری
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
َ -2و منَ النّاس َم ۡن َیتَّخذ م ۡن دون ٰ
اّلل َو یَ ۡغ ۡفر لَك ۡم ذنو َبك ۡم-تولی
اّلل فَاتَّبعونی ی ۡح ۡببكم ٰ
 -3ق ۡل ۡان ك ۡنت ۡم تحبّونَ ٰ َ
راهیم َو الَّذینَ َم َعه و ا ۡذ قالوا لقَ ۡومه ۡم انّا ب َرءاء م ۡنك ۡم -تولی
سنَة فی ۡاب
 -4قَ ۡد كان َۡت لَك ۡم ا ۡس َوة َح َ
َ
تست
-139اگرگفته شود شرط اصلی محبت عمل به دستورات خداوند است پیام کدام آیه ترسیم شده است؟سراسری خارج کشور92
اّلل َو یَ ۡغ ۡفر لَك ۡم ذنو َبك ۡم
اّلل فَاتَّبعونی ی ۡح ۡببكم ٰ
 -1ق ۡل ۡان ك ۡنت ۡم تحبّونَ ٰ َ
ۡ
ۡ
باّلل َو الیَ ۡوم ٔ
اّلل ورسوله
اال خریوادّونَ َم ۡن حاد َّ ٰ
 -2ال ت َجد قَ ۡو ًمای ۡؤمنونَ ٰ
-3قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی ومن یقترف حسنه نزدله فیها حسنا
اّلل
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
َ -4و منَ النّاس َم ۡن یَتَّخذ م ۡن دون ٰ
تست
َّ
تبری) است و
نکته :جمله ی ال الهَ اال ٰ
اّلل كه پایه و اساس بنای اسالم است مر ّكب از یک نفی و یک اثبات است نه به هر چه غیرخدایی( ّ
آری به خدای یگانه عینا از متن کتاب آورده شده است .
-140ازدقت در کدام آیه به بعد موجود نه درکلمه ی طیبه ی الاله اال هللا پی می بریم؟سراسری هنر91
اّلل
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
َ -1و منَ النّاس َم ۡن َیتَّخذ م ۡن دون ٰ
-2یاایهالذین امنوا اتقوهللا حق تقاته والتموتن االوانتم مسلمون
-3قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا برءامنکم
-4واذکروا نعمه هللا علیکم اذ کنتم اعداءفالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا
تست
-141اگرگفته شود آن کس که به خدا ایمان دارد به میزانی که ایمانش اوج می گیرد محبتش فزون تر می شود پیام کدام آیه مفیداین معنی
است؟سراسری ریاضی 91
اّلل َو َی ۡغ ۡفر لَك ۡم ذنو َبك ۡم
اّلل فَاتَّبعونی ی ۡح ۡببكم ٰ
 -1ق ۡل ۡان ك ۡنت ۡم تحبّونَ ٰ َ
ۡ
ۡ
ۡ
باّلل َو الیَ ۡوم ٔ
اّلل ورسوله
اال خریوادّونَ َمن حاد َّ ٰ
 -2ال تَجد قَ ۡو ًمای ۡؤمنونَ ٰ
-3انما ولیکم هللا ورسوله الذین امنوا الذین یقیمون الصاله ویوتوتن الزکاه وهم راکعون
اّلل والذین امنوا اشدحبا هلل
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
َ -4و منَ النّاس َم ۡن یَتَّخذ م ۡن دون ٰ
تست
نکته:ثمره یعنی نتیجه وتبلور یعنی شکل گیری عشق ومحبت ثمره ایمان است.
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-142خروج از خود محوری وگزینش ایثار درپرتو....است که ثمره ی تبلور ......در انسان است وآیه ی شریفه ی .....حاکی از ان است
سراسری خارج از کشور 89
-1عشق ومحبت-ایمان -قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذ نوبکم وهللا غفور رحیم
-2ایمان -عشق ومحبت -قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذ نوبکم وهللا غفو رحیم
شدُّ حبا ّٰلل
اّلل َو الَّذینَ ءا َمنو ا ا َ َ
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
 -3ایمان -عشق ومحبت -ومنَ النّا س َم ۡن َیتَّخذ م ۡن دون ٰ
َّ
ۡ
شدُّ حبا ّٰلل
اّلل َو الذینَ ءا َمنو ا ا َ َ
ب ٰ
اّلل اَندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
 -4عشق ومحبت-ایمان -ومنَ النّا س َم ۡن یَتَّخذ م ۡن دون ٰ
تست
نکته:تنها کلمه اکسیر درکتاب درمورد عشق محبت الهی دراین درس به کار رفته است.
-143اکسیر حیات بخش به مردگان ومبدل کننده ی کم طاقتان به شکیبایان....است که آیه ی شریفه ی ...حاکی ازآن است.سراسری هنر
89
-1عشق ومحبت الهی -قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم وهللا غفور رحیم
-2عبادت خالصانه ی پروردگار -قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم وهللا غفور رحیم
شدُّ حبا ّّلل
اّلل َو الَّذینَ ءا َمنو ا ا َ َ
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
 -3عشق ومحبت الهی -ومنَ النّاس َم ۡن یَتَّخذ م ۡن دون ٰ
َّ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُّ
شد حبا ّٰلل
اّلل َو الذینَ ءا َمنو ا ا َ
ب ٰ
اّلل اندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
 -4عبادت خالصانه ی پروردگار -ومنَ النّاس َم ۡن یَتَّخذ من دون ٰ
تست
-144اکسیر عشق الهی که مردگان راحیات می بخشد وخالقیت اندیشه رابه دنبال دارد از دقت درکدام مورد مفهوم می گردد؟سراسری
خارج ازکشور 87
 -1قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی
 -2قل ماسالتکم من اجر فهولکم ان اجری اال علی هللا وهوعلی کل شی ء شهید
 -3قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم وهللا غفور رحیم
شدُّ حبا ّّلل
اّلل َو الَّذینَ ءا َمنو ا ا َ َ
ب ٰ
اّلل اَ ۡندادًا یحبّونَه ۡم كَح ّ
 -4ومنَ النّاس َم ۡن یَتَّخذ م ۡن دون ٰ
تست
َ
ْ
اّلل َمن عَصاهُ باکدام آیه مطابقت دارد؟سراسری هنر *88
-145پیام این سخن امام صادق(ع) که می فرماید ما اح َّ
َب ٰ َ
-2قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا
-1ومن الناس من یتخذ من دون هللا اندادا
 -4التجدقوما یومنون باهلل والیوم االخر یوادون من حاد هللا ورسوله
-3قدکانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه
تست
-146خانه کردن محبت خداونددردل که گرایش دل را به محبت همه ی کسانی که رنگ ونشانی از محبوب دارند به دنبال دارد بیانگر کدام
یک از آثار محبت به خداست؟سراسری زبان*87
 -4دوستی با دوستان خدا
-3مبارزه بادشمنان
-2پیروی از خداوند
-1بیزاری از دشمنان خدا
 -2پیام آیه ی شریفه ی هللا ال اله االهو لیجمعنکم الی یوم القیامه الریب فیه به ترتیب کدام است؟سراسری زبان 87
-2محبت-تنفر-معادجسمانی وروحانی
-1تنفر-محبت-معادجسمانی وروحانی
-4محبت –تنفر –ضرورت معاد وحکمت خداوندی
-3تنفر-محبت-ضرورت معاد وحکمت خداوندی
تست
ۡ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ونَ
ُمۡ
اّللُ کدام مطلب مستفاد نمی گردد؟سراسری تجربی 86
-147باتوجه به آیه ی شریفه ی قل ان كُنت ت ُِحبّ
اّلل فاتبعونی یُحبب ُك ُم ٰ
َٰ
-1کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند خدااورادوست ندارد.
-2اگر خدا رادوست دارید از اوپیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.
-3اطاعت وعمل صالح درکنار محبت به خدا انسان رابه رستگاری می رساند.
-4انسان تنها بامحبت به خدا وپیامبر (ص) واهل بیت ایشان به رستگاری می رسد.
تست
نکته :ارتباط مفهومی آیه با احادیث بسیار موردتوجه طراحان سوال است دراین سوال جواب گزینه عین متن کتاب آمده وضمنا کلمه خدا
مفعول است یعنی اوخدارادوست نداردو واگر فاعل بگیریم یعنی خدااورادوست ندارد وگزینه غلط است .
اّلل َم ْن عَصاهُ کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند .....دوست ندارد وخداوند به پیامبراکرم
-148امام صادق(ع) فرمودند ما اَح َّ
َب ٰ َ
(ص) می فرماید ....:سراسری خارج از کشور*86
اّلل
اّلل
اّللَ فَاتَّبعونی ی ۡح ۡببكم ٰ
-2خدااورا -ق ۡل ۡان ك ۡنت ۡم تحبّونَ ٰ
اّلل فَاتَّبعونی ی ۡح ۡببكم ٰ
-1اوخدارا -ق ۡل ۡان ك ۡنت ۡم تحبّونَ ٰ َ
-4اوخدارا -قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی
-3خدااورا  -قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی
تست
ۡ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ونَ
ُمۡ
ُ
اّللُ عدم تایید کدام تفکر استنباط می شود؟ سراسری فنی حرفه ای 78-
م
ك
بب
ح
ی
بعونی
ت
ا
ف
اّلل
ب
ُح
ت
ت
ُن
ك
ان
ل
ق
شریفه
درآیه
ازدقت
149
ِ ّ
ُ ٰ
ُ
َٰ
 -2اطاعت وعمل صالح زمینه ساز محبت خداست.
-1دین ؛اعتقاد وعمل است.
 -4دین فقط محبت به خداوپیامبر(ص) واهل بیت است.
 -3اطاعت وعمل صالح درکنارمحبت کارساز است.
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درس دهم
یاری از نماز وروزه

حفاظت

تقوا

خودنگهداری

مثل انسان های بی تقوا مثل سوارکارانی است که سوار بر اسب های چموش و سرکشی شده اند
که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و پایین می پرند و عاقبت ،سوارکار
را در آتش می افکنند .اما مثل آدم های باتقوا ،مثل سوارکارانی است که بر اسب های رام سوار شده اند
و لجام اسب را در اختیار دارند و راه می پیمایند تا اینکه وارد بهشت شوند امام علی (ع)
تفاوت اصلی میان این دو سوارکار که یکی به هالکت می رسد و دیگری به رستگاری ،در سرکشی
و لجا م گسیختگی اسب یکی از آنها ،و رهوار و مطیع بودن اسب دیگری است.

چگونه تقوا را در خود به وجود آوریم که بتوانیم در مواقع خطر
بر خود مسلط باشیم و از گناه دوری کنیم؟

(نماز وروزه)

نماز و بازدارندگی از گناه

اّلل اَکبَ ُر َو ٰ
ذکر ِ ٰ
اّللُ یَعلَ ُم ما تَصنَعو ن
صالة َ ا َِّن ال َّ
َو ا َ ِقم ال َّ
صالة َ تَنهی َع ِن الفَحشاِء َوال ُمنکَر َولَ ُ
تأثیر نماز به تداوم و به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد.
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کوچک نشمردن نماز
انجام به موقع نماز
لباس و بدن پاکیزه
رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار
هنگام گفتن تکبیر توجه به بزرگی خداوند
در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود
اهدنا الصّراط المُستقیم
ّ
ّ
غیر المغضوب علیهم واللضالین

منیرسادات میرحسینی

دورشدن از گناهان و برخی مکروهات
دوری از بی نظمی
کمترشدن آلودگی های ظاهری
کمتر متمایل شدن به کسب درآمد از راه حرام
عدم توجه به آنچه در مقابل خداوندقرار دارد
عدم خضوع وخشوع در مقابل مستکبران
دل نبسن به راه های انحرافی
قرارنداشتن درزمره کسانی که خدا بر آنها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند

با تکرار درست آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم به تدریج چنان تسلطی بر خودمی یابیم که می توانیم در برابر
منکرات بایستیم و از انجامشان خودداری کنیم.

سگ( زنده
ومرده)

مردارانسان
وحیوان (خون
جهنده)

خوک( زنده
ومرده)

ادرار انسان و
وحیوان(حرام
گوشت وخون
جهنده)

کافر(عدم
اعتقادبه خدای
یگانه)

شراب( چه کم
چه زیادبزرگ
ترین گناه)

خون انسان
وحیوان(خون
جهنده)

نجاسات
یازده تا

مدفوع انسان
وحیوان حرام
وخون جهنده

ای مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت
آزمایی ،پلید واز کارهای شیطانی است .پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید .شیطان می
خواهد با شراب و قمار بینشما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از
نماز باز دارد .مائده90 91 ،
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ناراحت کردن پدرومادر
امام صادق(ع)فرزندی که
ازروی خشم به
پدرومادرخودنگاه کند
هرچندوالدین درحق اوکوتاهی
وظلم کرده باشند نمازش از
سوی خداپذیرفته نیست

اعمالی که خاصیت
نمازرا ازبین می برد

غیبت کردن
پیامبراکرم به ابوذر فرمودند:هرکس
غیبت مسلمانی راکند تاچهل روز نماز
وروزه اش قبول نمی شود مگر اینکه
فرد غیبت شده اوراببخشد.
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روزه و تقویت تقوا
مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل

تب َعلَی الَّذینَ ِمن قَ ِبل ُ
تب َعلَی ُ
کم
ک ُم ِ ّ
الصیا ُم کَما ُک َ
یا اَیُّ َها الَّذینَ آ َمنوا ُک َ
لَ َعلَّ ُ
کم تَتَّقونَ بقره183 ،

آشامیدن

استمناء

خوردن
مبطالت روزه
( 9چیز)

بر خدا و پیامبر
و جانشینان
پیامبردروغ
بستن

باقی ماندن
برجنابت تااذان
صبح
رساندن
غبارغلیظ به
حلق

احکام روزه
-1اگر روزه دار سهوا ً چیزی بخورد یا بیاشامد ،روز ه اش صحیح است
 -2اگر روز ه دار ،چیزی را که الی دندانش مانده عمدافروبردروز ه ا ش باطل می شود.
 -3روز ه دار نبایدغبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند.
 -4استفراغ روزه را باطل نمی کند ،مگر اینکه عمدی باشد
• اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او
برطرف شود و تا رمضان آینده عمدا ً قضای روزه را نگیرد ،باید هم روزه را قضا کند و هم
برای هر روز یک مُدتقریبا ً  ٧50گرم گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد.
• اگر کسی روزه ماه رمضان را عمدا ً نگیرد ،باید هم قضای آن را به جا آورد و هم کفاره
بدهد؛ یعنی برای هر روز ،دو ماه روزه بگیرد که یک ماه آن باید پشت سرهم باشدیا به
شصت فقیر طعام بدهد به هر فقیر یک ُمدّ و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود
• اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند؛ مثالً دروغی را به خدا نسبت دهد ،کفاره
جمع بر او واجب می شود .یعنی باید هر دو کفاره یاد شده را انجام بدهد.
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وظیفۀ شخص مسافر

منیرسادات میرحسینی

(نمازشکسته وروزه نبایدبگیرد)

رفتن او بیشتر از  4فرسخ شرعی( 22/5ک) و مجموع ٔه رفت و برگشت اوبیشتر از  8فرسخ
باشد.

بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده ،بماند

برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد(کمک به ظالم-نهی

پدرومادر)

اگر کسی که روزه گرفته ،پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود ،درصورتی که چیزی
نخورده باشدبایدروزه بگیرددرغیراین صورت نبایدروزه بگیرد(اندیشه وتحقیق)

اگر کسی که روزه است ،بعدازظهر مسافرت کندروزه خودراادامه دهد(.اندیشه وتحقیق)

اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند ،وقتی به چهارفرسخ
(حدترخص)برسد بایدروزه خودراافطارکند(اندیشه وتحقیق)
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تست
-150حکم نماز وروزه مسافری که درماه رمضان از صبح درسفر باشد وبعد از ظهر به محل اقامت ده روز برسد چیست؟سراسری انسانی
96
-1اگر محل اقامت وطن اوست باید نمازها را کامل بخواند وروزه بگیرد.
-2نمازهای پس از ان راکامل بخواند وروزه آن روز را نمی تواند بگیرد.
-3نماز ظهر وعصر رامجددا کامل بخواند وروزه ان روز را نمی تواند بگیرد.
-4اگر محل اقامت وطن اونباشد باید نماز ظهر وعصر رامجددا کامل بخواند وروزه بگیرد.
تست
-151کفاره کسی که با خوردن آب یاباخاک روزه خود را عمدا باطل کرده چه تفاوتی باهم دارد؟ سراسری ریاضی 96
-1اولی باید برای هرروز یک مد طعام به فقیر بدهد ودومی باید برای هرروز به شصت فقیر طعام دهد.
-2اولی نیاز به روزه ندارد ودومی باید هم قضا کند وهم کفاره بدهد.
-3اولی در انتخاب نوع کفاره آزاد است ودومی باید کفاره جمع دهد.
 -4اولی باید دوماه روزه بگیردودومی باید به شصت فقیر طعام دهد.
تست
-152اگرکسی که روزه است پیش از ظهر مسافرت کند وظیفه اونسبت به روزه اش چیست؟سراسری تجربی 96
-1اگرنیت روزه کرده باید روزه اش راتمام کند ودرغیراین صورت باید افطارنماید.
-2اگر تاظهر عملی که روزه راباطل کند انجام ندهدباید روزه اش راکامل نماید.
-3باید تاوقتی که 4فرسخ رفت و4فرسخ برگشت دارد روزه اش رانگهدارد.
-4باید تا حد ترخص روزه اش رانگه دارد ومی تواند پس ازآن افطار نماید
تست
-153باتوجه به آیات قرآن کریم فراهم شدن امکان دستیابی به تقوای الهی ثمره ی عمل به کدام دستوراست؟سراسری هنر96
-1کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
-2استعینوا بالصبروالصاله ان هللا مع الصابرین
-3اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصاله
-4اجیب دعوه الداع اذادعان فلیستجیبوا لی
تست
-154اگر کسی از وطن خود  4فرسخ دور شود و 5روز در شهر الف بماند وسپس 4فرسخ دیگر برود وبخواهد یازده روز درشهر ب
بماند نماز وروزه اش درماه رمضان چه حکمی دارد؟خارج از کشور 95
-1درشهر الف ودر شهر ب نمازش شکسته است ونباید روزه بگیرد.
-2درشهر الف ودر شهر ب نمی تواند روزه بگیردوباید کفاره بدهد ونمازش شکسته است.
-3درشهر الف نمازش شکسته است ونباید روزه بگیردولی در شهر ب نمازش تمام است وباید روزه بگیرد.
-4درشهر الف نمازش کامل است وباید روزه بگیردولی در شهر ب نمازش شکسته است ونباید روزه بگیرد.
تست
-155اگر کسی به شهری برود که راه رفت آن بیش از  4فرسخ شرعی (حدود 22.5کیلومتر)باشد نماز وروزه او چه حکمی
دارد؟سراسری ریاضی 95
-1بستگی به مسافت مسیر برگشت دارد.
-2بایدنماز را شکسته بخواند ونمی تواند روزه بگیرد.
-3اگرکمتر از ده روزبماند نمازش شکسته است ونمی تواند روزه بگیرد.
-4اگرمجموع مسافت رفت وبرگشت او  4فرسخ باشد نمازش شکسته است ونمی تواند روزه بگیرد.
تست
-156اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفربر او واجب نبوده نماز وروزه اش چه حکمی دارد؟سراسری خارج از
کشور94
-2باید نماز را شکسته بخواندوروزه اش رابگیرد.
 -1باید نماز را تمام بخواند و روزه را نگیرد
-4باید نماز را تمام بخواند وروزه اش را بگیرد.
 -3باید نماز را شکسته بخواندوروزه اش رانگیرد.
تست
-157حضرت علی (ع) مثل چه آدم هایی را مثل سوار کارانی می داند که بر اسب های راهوار سوار شده اند ولجام اسب را در اختیار دارد
واولین مرتبه ی آن کدام است؟سراسری ریاضی 94
-1باایمان-درمواقع خطر برخود مسلط هستند واز گناه دوری می کنند-2.باتقوا -درمواقع خطر برخود مسلط هستند واز گناه دوری می کنند.
-4باتقوا -خوبی را دوست دارند واز بدی ها بیزارند.
-3باایمان-خوبی را دوست دارند واز بدی ها بیزارند.
تست
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-158باتوجه به فرمایش امام صادق (ع) فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کندهرچندوالدین در حق او کوتاهی وظلم کرده
باشندچه مجازاتی دارد؟سراسری زبان 94
 -2نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست.
 -1مورد غضب خداوند قرار می گیرد.
-4تا چهل روز نماز وروزه اش قبول نمی شود.
-3از رحمانیت ورحیمیت الهی محروم می شود.
تست
-159اگر روزه دار ،چیزی را که الی دندان مانده عمدافرو ببرد روزه اش چه حکمی دارد ووظیفه ی او چیست؟ سراسری هنر 94
-2باطل می شود -قضای آن را بجا آورد وکفاره هم بدهد.
-1باطل نمی شود -امساک کند ونیازی به قضای روزه نیست
 -4باطل نمی شود –یک مد طعام به فقیر بدهد.
-3باطل می شود -فقط قضای آن را به جا آورد.
نکته:سوال ازاندیشه و تحقیق
تست
-160اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد ،یا به جایي برسد كه میخواهد ده روز در آن جا بماند ،چنانچه كاري كه روزه را باطل
میكندانجام نداده و یا انجام داده ،به ترتیب مشمول كدام حكم فقهي است؟سراسری تجربی 93
 -1بهتر است آن روز را روزه بگیرد -قضا و كفاره آن روز بر او واجب است.
 -2بهتر است آن روز را روزه بگیرد  -قضاي روزه ي آن روز بر او واجب است.
-3باید آن روز را روزه بگیرد  -قضا و كفاره آن روز بر او واجب است.
 -4باید آن روز را روزه بگیرد  -قضاي روزه ي آن روز بر او واجب است.
تست
-161مصداق کامل تمرین پایداری دربرابرخواهشهای دل...است که مهم ترین ثمره اش دست یابی به...می باشدسراسری ریاضی *93
-4یادخدا-دوری ازگناه
-3نماز -دوری از گناه
-2نماز-تقوا
-1روزه-تقوا
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درس یازدهم
فضیلت آراستگی

آراستگی سیره پیشوایان
• خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی

دوستان خود می رود ،آماده و آراسته باشد
•پیامبر به مردان می فرمود :سبیل و موهای
بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛
زیرا این کار بر زیبایی شمامی افزاید.
• پیامبر با وجود آنکه مردان را به کوتاه کردن
ناخن سفارش می کرد اما به زنان توصیه می
کردناخن های خود را مقداری بلند بگذارند چون
برای آنان زیباتر است.پیامبر(ص)
•این شیو ٔه رسول خداوپشوایان دین مسلمانان
راآراسته ترین و پاکیزه ترین ملت هاوالگو و
سرمشق ملت های دیگرقرارداد
•آراستگی ،اختصاص به زمان حضور در
اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه شامل
زمان حضور در خانواده ،و از آن مهم تر،
•زمان عبادت نیز می شود.

آراستگی سیره پیشوایان
• آن زمان مردم در سختی بودند ،اما امروز
ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم
توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.
• خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و
از نپرداختن به خود وخود را ژولیده نشان
دادن ،بدش می آید.
• دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده
شود ،بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی
خوش است

•آراستگی به معنای بهتر کردن وضع
ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو
•دونوع آراستگی-1باطنی که نتیجه
برخورداری روح انسان از صفات
زیبایی همچون ادب-2 ،ظاهری که
نتیج ٔه مرتب بودن وضع ظاهر و توجه
•به نظافت و زیبایی آن

آراستگی

•امام صادق(ع)

مقبولیت
در جمع خانواده ،همساالن و جامعه دوره جوانی و نوجوانی نمود بیشتری دارد و سبب می شود که
نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند و در
معرض دید دیگران قرار دهد.
البته اندک افرادی نیز وجود دارند که به این نیاز طبیعی ،پاسخ های درستی نمی دهند این قبیل اعمال
نشانه ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست وسازنده است.

عفاف
عفاف حالتی در انسان است که به وسیله آن خود را در برابر تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در
مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود
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ارتباط عفاف با آراستگی و مقبولیت

برخی انسان ها در آراستگی وابراز وجود و مقبولیت ،دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته
کردن خود ،زیاده روی می کنند،قرآن کریم این حالت را تبرّ ج می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد.
به همان میزان که رشته های عفاف در روح انسان قوی و مستحکم می شود ،نوع آراستگی و پوشش او
باوقارتر می شود و به همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف و گسسته می شود ،آراستگی و
پوشش او سبک تر و جنبه خودنمایی به خود می گیرد.

زن ،مظهر عفاف

• عفاف ،خصلت هر انسان با فضیلتی ،اعم از زن و مرد است،
•
•
•
•

وجود آن در زنان ودختران ارزش بیشتری دارد .زیرا خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت
زیبایی آراسته است
زن،مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی ،هم درونی و هم ظاهری است.
احساسات لطیف زن که بیانگرزیبایی های درونی وی است ،با زیبایی ظاهر او عجین شده است؛
برای حفظ همین نعمت است که خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است ،تا گوهر
زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود
دریافت هر نعمتی از جانب خدا ،مسئولیتی را نیز به همراه می آورد نعمت زیبایی نیز نباید
درخدمت هوس رانان قرار گیرد عرضه نابه جای زیبایی ،به جای گرمی بخشیدن به کانون
خانواده،عفت و حیا را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد
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تست
-162ضعیف شدن عفاف در روح انسان چه نتیجه ای دارد وپوشیدن لباس نازک وبدن نما نشانه چیست؟خارج از کشور 95
-1تغییر در آراستگی وحرکت به سوی خودنمایی-سستی وضعف دین
-2تغییر در آراستگی وحرکت به سوی خودنمایی-انجام گناه وجنگ باخدا
-3جلوه گر شدن روح وحرکت به سوی شخصیت متفاوت -سستی وضعف دین
-4جلوه گر شدن روح وحرکت به سوی شخصیت متفاوت -انجام گناه وجنگ باخدا
نکته :به سوال دقت کنید درسوال آمده حضرت علی(ع) دراین باره فرمودند :حدیث از کیست وراجب چه مطلبی است را حتما یاد بگیرید.
تست
-163عفاف یک ....است وحضرت علی )ع)دراین باره فرمودند :سراسری خارج از کشور 89
 -1حالت روحی و فضیلت اخالقی  -بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی
-2خصلت وفضیلتی برای زنان -بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی
 -3حالت روحی و فضیلت اخالقی -لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانه ی سستی وضعف دین است
 -4خصلت وفضیلتی برای زنان  -لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانه ی سستی وضعف دین است
تست
نکته:عین جمله سوال اندیشه وتحقیق آورده شده یادتان نرود اندیشه وتحقیق ازمواردی است که درچندسال اخیرموردتوجه خاص بوده است.
(چگونه با خودنمایی عزت نفس آدمی لکّه دار می شود؟آنجا که باعث میشودافرادهوسران وگناهکاربه انسان به چشم ابزارهوسرانیهای خود
نگاه کنندوبه شخصیت انسانی وباکرامت اوتوجه ننمایند).
تست
-164عزت نفس آدمی آن گاه لکه دار می شود که....و....سراسری هنر *89
-1پذیرای حقارت وپستی باشد-بافطرت عزت طلب خویش سرسازش نداشته باشد.
-2هواپرستی را وجهه ی همت خود قراردهد-با فطرت عزت طلب خویش سرسازش نداشته باشد.
 -3پذیرای حقارت وپستی باشد-افرادهوسران وگناه کار به انسان به چشم ابزار هوسرانی های خود نگاه کنند
 -4هواپرستی را وجهه ی همت خود قراردهد-افرادهوسران وگناه کار به انسان به چشم ابزار هوس رانی های خود نگاه کنند
تست
-165کدام مطلب باآراستگی دردین اسالم مصداق ندارد؟سراسری انسانی 86
-2دین اسالم دین آراستگی و زیبایی ظاهر وباطن است
-1مومنان حضور عزتمند باعفت وآراسته دراجتماع دارند
-3پیشوایان دین اسالم تنها به زیبایی باطنی خود می پرداختند -4خداوند دوست دارد وقتی که بنده اش به سوی دوستانش میرود آراسته باشد.
تست
-166این که دربرنامه های هدایت آفرین قرآن زنان بیش ازمردان مامور حفظ حجاب وعفاف شده اند بدن جهت است
که.......است.سراسری فنی وحرفه ای 86
-2مسئولیت تربیت فرزندان بردوش زنان
-1تحکیم بنیان خانواده برعهده ی زنان
-4زن پشتوانه ی محکم وابستگی مرد به کانون خانواده
-3نعمت خداوند به زنان بیش از مردان
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درس دوازدهم
زیبایی پوشیدگی

آیا در قرآن كریم دربارۀ عفاف و پوشیدگی ،دستور خاصی وجود دارد؟

الف-وظیف ٔه مردان است كه چشم خود را كنترل
كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری
کننددامان خود را از گناه نگه دارند
ب-زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند كه از
نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان خود
را ازگناه حفظ نمایند
ج-استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه
ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب
كند.

د-زنان باید پوشش خود را به گونه ای
تنظیم كنند كه عالوه بر موی سر،
گریبان و گردن آنها را هم بپوشاند.
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قرآن كریم
این گونه پوشش سبب می شود كه زن به عفاف وپاكی شناخته شود و افراد بی بند و بار كه اسیر هوی و هوس
خود هستند ،به خود اجازه تعرض به اورا ندهند (پیام آیه)
ٰ
َّ
َّ
دنی ان یُعرفن فال یُؤذین و کان ُٰ
اّلل
ا
لك
ذ
ن
به
البی
ج
ن
م
ن
یه
ل
ع
بی قُل الزواجك و بناتك و نساء ال ُمؤمنین یُدنین
ٰ
یا ایُّها النَّ ُّ
فورا رحی ًما
غ ً

آیا اسالم شكل پوشش را معین كرده است؟

چگونگی و نوع پوشش ،تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام
اسالم ،ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی ،مردان را موظف كرده است ،لباسی بپوشند كه وقار واحترام آنان حفظ شود و
با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد .بنابراین ،پوشیدن لباسی كه آنان را نزد مردم انگشت نما كند یا وسیله جلب زنان
زنان نیز موظف اند كه دو شرط زیر را رعایت كنند
نامحرم قرار گیرد ،حرام است
-1تمام بدن خود را ،به جز صورت و دستها تا مچ ،از نامحرم بپوشانند-2پوشش آنان نباید نازک ،چسبان و تحریک كننده باشد

آیا حجاب زنان ،موجب سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه می شود؟

اوالً خداونددستورحجاب رابرای زمان حضور زن دراجتماع ومواجهه وی با نامحرمان قرارداده است نه برای داخل خانه؛زیرا حجاب
چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند.دوم آنکه ادعای خانه نشین کردن زنان وسلب آزادی آنان با نگاه
قرآن وسیره پیشوایان دین ناسازگاراست
قرآن کریم عفت حضرت مریم رادرمعبدی که همگان،چه زن وچه مرد،به پرستش می آیند،می ستاید؛عفت دختران حضرت شعیب رادر
حال چوپانی وآب دادن به گوسفندان درجمع مردان،مثال می زند.تاریخ نیزخبرازحضورزنان مسلمان درزمان پیامبردرپشت جبهه های
جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان می دهد قانون حجاب ،موجب می شودسالمت اخالقی جامعه باال رود؛حریم وحرمت زنان
حفظ شود وآرامش روانی وی افزایش یابد
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آیا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟

• ادیان الهی ،كه در اصل و حقیقت ،یک دین هستند،
• همواره برپوشش تأكید كرده اند وآن راالزم ٔه دین داری شمرد ه اند.

• مطابق با آیین یهود ،زنان هنگام حضور در اجتماعات ،موی سر خود رامی پوشاندند و به حجاب پایبند بودند.

• در آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته است و زنان معتقد به حضرت مسیح می كوشند مانند حضرت
مریم موی خود را بپوشانند و با حجاب واردجامعه شوند .نقاشان مسیحی ،به خصوص نقاشان قدیم تر ،تصویر
حضرت مریم را با پوشش و حجاب كامل می كشیدند .همچنین از گذشته تا زمان حاضر ،زنان راهبه و قدیس یكی
از كامل ترین حجا بها راانتخاب كرده اند .این امر نشان می دهد كه از نظر آنان ،داشتن حجاب ،به دین داری
نزدیکتر و در پیشگاه خدا پسندید ه تر است.
• در دورا ن اخیر پایبندی به تعالیم دینی كمتر شد و آن بخش از دستورات وسنت های حضرت موسی و حضرت
عیسی هم كه باقی مانده ،مورد غفلت قرار گرفته و به آنها عمل نمی شودبنابراین،بی حجابی زنان غرب نه تنها
جایگاهی در اندیش ٔه مسیحیت حقیقی ندارد؛ بلكه بازگشتی به سنت های مشركان ٔه قبل ازحضرت مسیح محسوب می
شود.

• زنان ایرانی قبل از اسالم كه عموما پیرو آیین زرتشت بودند ،با پوشش كامل در محل های
عمومی رفت و آمد می كردند.
• پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این
باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.

• در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها ،پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و كمتر
قوم و ملتی است كه زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند .تفاو تها مربوط به چگونگی و حدود
آن بوده است.
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تست
-167دیدن کدام قسمت از بدن زنان نامحرم جایز است ومطابق آیات قرآن کریم استفاده از کدام پوشش سبب دور شدن افراد ناپاک از زن
مسلمان می شود؟ سراسری زبان96
-1صورت وزیر چانه-خمار -2کف دست وروی دست-خمار  -3صورت وزیر چانه -جلباب -4کف دست وروی دست-جلباب
تست
-168کدام آیه ی شریفه بیانگر دستور قرآن کریم به زنان مسلمان برای پوشاندن اطراف صورت وگریبان است؟ سراسری هنر 94
ی ق ۡل الَ ۡزواجك و َبناتكَ َونساء ۡالم ۡؤمنینَ ی ۡدنینَ َعلَ ۡیه َّن م ۡن َجالبیبه َّن
 -1یا ایُّ َها النَّب ُّ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ی بغ َۡیر ال َح ّق
ّی الفَواح َ
ش ما ظ َه َر منها َو ما بَطنَ َواالث َم َو البَغ َ
 -2ق ۡل انَّما َح َّر َم َرب َ
ۡ
َ -3و ق ۡل ۡللم ۡؤمنات َی ۡغضضن م ۡن ا َ ۡبصاره َّن َو َی ۡحفَظنَ فرو َجه َّن َو ال ی ۡبدینَ زی َنت َه َّن
-4ق ۡل ۡللم ۡؤمنینَ َیغضّوا م ۡن ا َ ۡبصاره ۡم َو یَ ۡحفَظوا فرو َجه ۡم ذلكَ ا َ ۡزكی
نکته :تعرض هم معنی یوذین می باشد .ضمنا علت پوشش نیز هست.
تست
-169یكی از یاران امام صادق(ع) از ایشان پرسید : :آیا ساعد زن ازقسمت هایی است كه باید از نامحرم پوشیده شود؟امام
(ع)فرمودند.......:وآیه ی شریفه ی ......به علت پوشش اشاره دارد .سراسری خارج از کشور 92
 -1خیر ،آنچه زیر روسری قرار می گیرد نباید آشكار شود َ ق ۡل ۡللم ۡؤمنات َی ۡغضضن م ۡن ا َ ۡبصاره َّن َو یَ ۡحفَ ۡظنَ فرو َجه َّن َو ال ی ۡبدینَ زینَتَه َّن ا ال ما
َ
ض ۡ
ظ َه َر م ۡنها َو ۡل َی ۡ
ربنَ بخمره َّن َعلی جیوبه َّن
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
-2بلی-بایدمچ به باال پوشیده شود ق ۡل للم ۡؤمنات یَغضضن من ا َ ۡبصاره َّن َو یَ ۡحفَظنَ فرو َجه َّن وال ی ۡبدینَ زینَتَه َّن ا الما َ
ض ۡ
ظ َه َر منها و لیَ ۡ
ربنَ
بخمره َّن َعلی جیوبه َّن
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ی قل الَزواجكَ و بَناتكَ َو نساء الم ۡؤمنینَ یدنینَ َعل ۡیه َّن من َجالبیبه َّن ذلک
-3خیر ،آنچه زیر روسری قرار می گیرد نباید آشكار شود یا ا َ یُّ َها النَّب ُّ
ادنی ان یعرفن فال یوذین
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
َّ
ی قل الزواجكَ بَناتكَ َو نساء المؤمنینَ یدنینَ َعلیه َّن من َجالبیبه َّن ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین
-4بلی ،باید مچ به باال پوشیده شود یا ا یُّ َها النب ُّ
تست
-170بابهره گیری ازپیام کدام آیه از قران کریم مفهوم می گردد که رعایت حجاب از سوی زنان مانع تعرض افراد بی بند وبار گرفتار
درچنگال هوی وهوس به زنان با حجاب می شود؟سراسری ریاضی 92
-2یحفظن فروجهن والیبدین زینتهن اال ماظهرمنها
-1ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن
-3قل للمومنات یغضضن من ابصارهن -4ذلک ادنی ان یعرفن فالیوذین وکان هللا غفورا رحیما
تست
-171بابهره گیری از پیام کدام آیه از قران کریم مفهوم میگردد که پوشاندن چهره ودست تامچ برای زنان الزم نیست؟سراسری هنر92
ض ۡ
-1ی ۡدنینَ َعلَ ۡیه َّن م ۡن َجالبیبه َّن َ -2و ۡل َی ۡ
ربنَ بخمره َّن َعلی جیوبه َّن َ -3و ال ی ۡبدینَ زینَتَه َّن اِ ال ما َظه ََر ِم ۡنها  -4ذلكَ اَدنی ا َ ۡن یعۡ َر ۡفنَ فَال ی ۡؤذَ ۡینَ
تست
-172کنترل نگاه از وظایف ....است ودرعموم فرهنگ ها پوشش زنان به عنوان یک ....مطرحدبوده است.سراسری زبان *91
-1زن ومرد-اصل پسندیده -2تنهاوظیفه ی مرد-توصیه ی اخالقی  -3زن ومرد توصیه ی اخالقی  -4تنهاوظیفه ی مرد اصل پسندیده
تست
-173احساس حقارت دربرابرزنان باحجاب وعفیف مسلمان ازسوی اسیران درچنگال رسوایی آور هوی وهوس ازدقت درکدام آیه مفهومم
می گردد؟سراسری خارج کشور 89
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 -1ق ۡل ۡللم ۡؤمنینَ َیغضّوا م ۡن ا َ ۡبصاره ۡم َ َ
َٰ
ۡ
ۡ
َ -2و ق ۡل ۡللم ۡؤمنات َی ۡغضضن م ۡن ا َ ۡبصاره َّن َو یَ ۡحفَظنَ فرو َجه َّن َو ال ی ۡبدینَ زینَتَه َّن ا ال ما َ
ظ َه َر منها
ض ۡ
َ 3و ۡل َی ۡ
ربنَ بخمره َّن َعلی جیوبه َّن َو ال ی ۡبدینَ زی َنت َه َّن اال لبعولتهن اوابائهن اواباء بعولتهن اوابنائهن
ی ق ۡل الَ ۡزواجكَ و بَناتكَ َو نساء ۡالم ۡؤمنینَ ی ۡدنینَ َعلَ ۡیه َّن م ۡن َجالبیبه َّن ذلكَ اَدنی ا َ ۡن یعۡ َر ۡفنَ فَال ی ۡؤذَ ۡینَ
 -4یا ا َ یُّ َها النَّب ُّ
تست
-174دوری از تعرض ازسوی اسیران درچنگال رسوایی آورهوی وهوس از دقت درکدام آیه مفهوم میگردد؟ سراسری خارج کشور *89
 -1ق ۡل ۡللم ۡؤمنینَ یَغضّوا م ۡن ا َ ۡبصاره ۡم َو یَ ۡحفَظوا فرو َجه ۡم ذلكَ ا َ ۡزكی لَه ۡم َّ
اّلل خَبیر بما یَصۡ نَعونَ
ان ٰ َ
َ -2و ق ۡل ۡللم ۡؤمنات َی ۡغضضن م ۡن ا َ ۡبصاره َّن َو یَ ۡحفَ ۡظنَ فرو َجه َّن َو ال ی ۡبدینَ زینَتَه َّن ا ال ما َ
ظ َه َر م ۡنها
ض ۡ
َ -3و ۡلیَ ۡ
ربنَ بخمره َّن َعلی جیوبه َّن َو ال ی ۡبدینَ زی َنت َه َّن اال لبعولتهن اوابائهن اواباء بعولتهن اوابنائهن
ی ق ۡل الَ ۡزواجكَ و بَناتكَ َو نساء ۡالم ۡؤمنینَ ی ۡدنینَ َعلَ ۡیه َّن م ۡن َجالبیبه َّن ذلكَ اَدنی ا َ ۡن یعۡ َر ۡفنَ فَال ی ۡؤذَ ۡینَ
-4یا ا َ یُّ َها النَّب ُّ
تست
نکته :علت پوشش فَال ی ۡؤذَ ۡینَ واینکه رعایت حجاب مانع از تعرض افراد بی بند وبار می شود.
-175کدام آیه به علت پوشش اشاره دارد؟سراسری انسانی 88
َ -1و ق ۡل ۡللم ۡؤمنات َی ۡغضضن م ۡن ا َ ۡبصاره َّن َو َی ۡحفَ ۡظنَ فرو َجه َّن
َ -2و ال ی ۡبدینَ زینَتَه َّن ا ال ما َ
ض ۡ
ظ َه َر م ۡنها َو ۡلیَ ۡ
ربنَ بخمره َّن َعلی جیوبه َّن
 -3ق ۡل ۡللم ۡؤمنینَ یَغضّوا م ۡن ا َ ۡبصاره ۡم َو یَ ۡحفَظوا فرو َجه ۡم ذلكَ ا َ ۡزكی لَه ۡم َّ
اّلل خَبیر بما یَصۡ نَعونَ
ان ٰ َ
ی ق ۡل الَ ۡزواجكَ و بَناتكَ َو نساء ۡالم ۡؤمنینَ ی ۡدنینَ َعلَ ۡیه َّن م ۡن َجالبیبه َّن ذلكَ اَدنی ا َ ۡن یعۡ َر ۡفنَ فَال ی ۡؤذَ ۡین
-4یا ا َ یُّ َها النَّب ُّ
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