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 )18و  17صفحة ، 1درس  ،1(دين و زندگي   .1

گويند: عضي از مردم ميب «سوره اسراء مي فرمايد: 200خداوند متعال در آيه 
خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن. ولي در آخرت هيچ بهرهاي 

هاي دنيوي اصل قرار گيرند، اگر هدفكه مطابق اين آيه شريفه، ».دندارن
   .شونداي اخروي ميهمانع رسيدن به هدف

 )33صفحة ، 2درس  ،1(دين و زندگي   .2

انسان مختار آفريده شده است و عوامل بيروني هيچ تسلطي بر انسان ندارد و 
  بگيرد.در نهايت اين خود انسان است كه بايد ميان خير و شر تصميم 

  هابررسي ساير گزينه
  شيطان سوگند ياد كرده است نه ميل سركش درون انسان.»: 1«گزينه
  شيطان در آن روز(قيامت) خواهد گفت...»: 3«گزينه
خوانند و عوامل دروني يا نفس اماره و شيطان انسان را فرامي»: 4«گزينه

  كنند.وسوسه مي
 )57و  44ي  ها ، صفحه4و  3درس  ،1(دين و زندگي   .3

 نينخست نشيـ آفر1 اند از:داليلي كه بر امكان معاد داللت دارند عبارت
ـ اشاره به نظام مرگ و 3از زنده شدن مردگان ييها نمونه انيـ ب2انسان
  عتيطبدر  يزندگ

 در برخي آيات قرآن، خداوند توجه منكران معاد را به پيدايش نخستين
دهد. در اين وي را تذكر مي كند و توانايي خود در آفرينشانسان جلب مي

خداوند قادر است انسان را در آغاز  آيات بيان ميشود كه همانگونه كه
نه «خداوند در آيه شريفه  .خلق كند، ميتواند بار ديگر نيز او را زنده كند

آوريم، بلكه سرانگشتان آنها هاي آنها را به حالت اول درميتنها استخوان
خداوند در اين آيه شريفه  .»مجددا خلق ميكنيمرا نيز همانگونه كه  بوده، 

به اثبات امكان معاد با توجه به قدرت خود وسامان دادن استخوان هاي 
  انسان اشعار داشته است.

 )77صفحة ، 6درس  ،1(دين و زندگي   .4

يكي از اشاره به قيامت و مرحله دوم از وقايع آن دارد » يوم يبعثون« عبارت
 بدكارانخداوند بر دهان دهد اين است كه مرحله رخ مياتفاقاتي كه در اين 
ها به اذن خداوند شروع به سخن زند و اعضا و جوارح آنمهر خاموشي مي

كه از آيه  دهندكنند و عليه صاحب خود شهادت ميگفتن مي
 كَانُوا بِما أَرجلُهم وتَشْهد أَيديهِم وتُكَلّمنَا أَفْواههِمالْيوم نَخْتم علَى «شريفه

هايشان با ما سخن  نهيم و دست امروز بر دهانشان مهر مى :يكْسبونَ
مستفاد »دهند. اند گواهى مى گويند و پاهايشان به آن چه كسب كرده مى
  گردد.مي

 )78  صفحه، 6درس  ،1(دين و زندگي   .5

اقبت خويش را سوره انعام از زبان بدكاران درحالي كه ع 27خداوند در آيه 
 اتيو آ ميشديبازگردانده م )ايبه دن(كاش  يا «بينند بيان داشته است:مي

  ».ميبوديو از مؤمنان م ميكردينم بيپروردگارمان را تكذ

 )101صفحة ، 8درس  ،1(دين و زندگي   .6

 گذشت ايام، آفاتي در پي دارد و موجب از هم«فرمايد:مي (ع)امام علي
بندد طور مثال، كسي عهد مي هب »د.شوكارها ميها و گسيختگي تصميم

كه هر روز پس از نماز صبح، يك صفحه قرآن بخواند؛ او بايد مراقب باشد 
كه كارهاي ديگر، او را به خود مشغول نكند و اين تصميم خود را فراموش 
نكند و نيز عواملي را كه سبب سستي در اجراي اين تصميم ميشود، از سر 

  .راه بردارد
 )129ي  ها ، صفحه10درس  ،1دين و زندگي (  .7

هاي بزرگ، به ميزان تسلط او بر ميزان موفقيت انسان در رسيدن به هدف
بستگي دارد و هرقدر هدف بزرگتر باشد، »تقوا«خويش، خودنگهداري و 
دستيابي به اهداف بزرگ و موفقيت انسان هم در  .تقواي بيشتري ميطلبد

آمنُوا كُتب  نَيالَّذ هايأَ اي«تقوا است كه آيه شريفه گرو بهره مندي وي از ثمرات 
اى كسانى كه  :منْ قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونَ نَيالَّذ يكَما كُتب علَ اميالص كُميعلَ

ايد! روزه بر شما مقرّر گرديد، همانگونه كه بر كسانى كه پيش از  ايمان آورده
  مويد آن است.» باشد كه پرهيزگار شويد. شما بودند مقرّر شده بود،

 )139  صفحه، 11درس  ،1(دين و زندگي   .8

هاي عفاف، مربوط به آراستگي و مقبوليت است. برخي يكي از جلوه
انسانها در آراستگي ظاهري و ابراز وجود و مقبوليت، دچار تندروي 

به و  روي ميكنندميشوند؛ به گونهاي كه در آراسته كردن خود، زياده
مينامد و آن را كاري » تبرج« رسند. قرآن كريم اين حالت راخودنمايي مي

  .شمردنه ميالجاه
همان ديني كه ما را به آراستگي توصيه ميكند، از خودنمايي و افراط در 

روي در آراستگي و توجه بيش از حد به آراستگي پرهيز ميدهد، زيرا زياده
و مشغول شدن به كارهايي  آن باعث غفلت انسان از هدف اصلي زندگي
  .ميشود كه عاقبتي جز دور شدن از خدا ندارد

 )9صفحة ، 1درس  ،2(دين و زندگي   .9

دستيابي به اكسير حيات روح بشر وابسته به اجابت دعوت خدا و رسول او 
» ستَجِيبوا للَّه وللرَّسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُما« است كه عبارت قرآني

مويد آن است. آب مايه حيات و حيات بخش جهان مادي است كه يكي از 
فوايد آن زنده شدن زمين مرده به وسيله آن است كه عبارت شريفه 

»نُحليِي ةً ملْدب بِهمويد آن » ميمرده را زنده كن نيآن سرزم لهيبوس تا :تاًي
  است.

   )37صفحه ،3درس ،2(دين و زندگي   .10

بودن قرآن كريم شك دارند مطابق آيات قرآن كريم بيانش  كساني كه در الهي
  آيا مي گويند: او به دروغ آن  :أَم يقُولُونَ افْتَرَاه «اين چنين است كه:

  ».را به خدا نسبت داده است؟(قرآن)
پيشنهاد كرده دارند، خداوند به كساني كه در الهي بودن قرآن كريم شك

(اولين مرحله تحدي) كه اين عبارت از داست تا كتابي همانند آن را بياورن
قُلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس والْجِنُّ علَى أَنْ يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ «آيه شريفه 
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بگو اگر انس و جن گرد آيند تا  :لَا يأْتُونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِيرًا
رند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آنها نظير اين قرآن را بياو

  گردد.مستفاد مي.» پشتيبان برخى [ديگر] باشند
 )67، صفحة 5درس  ،2(دين و زندگي   .11

إِنّي تَارِك فيكُم الثَّقَلَينِ ما إِنْ تَمسّكْتُم  «در حديث ثقلينپيامبر اكرم (ص) 
 ّلَيا عرِدتَّى يفْتَرِقَا حا لَنْ يمإِنَّه ي وتيلَ بي أَهتْرَتع و اللَّه تَابلُّوا كا لَنْ تَضبِهِم

ضوهمانا من در ميان شما دو چيز سنگين و گران ميگذارم، كه اگر بدانها :الْح 
چنگ زنيد هرگز پس از من گمراه نشويد: كتاب خدا و عترت من أهل بيتم، و 

شرط .» اين دو از يك ديگر جدا نشوند تا در كنار حوض كوثر بر من درآيند
عدم گمراهي را تمسك به دو يادگار خويش(قرآن و عترت) بيان داشته اند و 

است، وجود همان طور كه قرآن هميشگي گردد كه از اين حديث مستفاد مي
  .معصوم نيز در كنار آن هميشگي است

 )78صفحة ، 6درس  ،2(دين و زندگي   .12

ش مي كرد حتي كساني را كه با ايشان مي جنگيدند ال، تپيامبر اكرم(ص)
مايد. متكبران و برخي از بزرگان قبايل  هدايت كند و به سوي حق دعوت

عليه آن حضرت  كه تعاليم اسالم را به ضرر خود مي ديدند، جنگ هايي را
به راه مي انداختند. پيامبر نيز به ناچار مسلمانان را براي مقابله با آنان 

جنگ، يكي از  اگر در بحبوحه«:اما به آنان سفارش مي كرد. بسيج مي كرد
م الم مطالبي بداند، او در پناه اسالمشركان خواست تا در مورد حقيقت اس

پذيرفت، او هم برادر ديني  م راالم خدا را بشنود، اگر اسالاست تا ك
شماست و اگر قبول نكرد، او را به جايي كه احساس امنيت مي كند، 

  ».براي غلبه بر او ياري بجوييدا برسانيد و پس از آن از خد
 )99و  89ي  ها ، صفحه8و7درس  ،3(دين و زندگي   .13

لَ قُت أَو مات أَفَإِنما محمد إِلّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ   و« آيه شريفه
 اللَّه وسيجزِي  شَيئًا اللَّه يضُرَّ فَلَن عقبيه على ينقَلب ومن أَعقابِكُمانقَلَبتُم على 

- به مسلمانان نسبت به بازگشت به گذشته جاهلي خود هشدار مي» الشّاكرينَ

به  «كه فرمودند: توجهي به مفاهيم اين آيه مطابق كالم علوي، از آثار بيدهد
زودي پس از من، زماني فرا مي رسد كه در آن زمان، چيزي پوشيده تر از 
حق و آشكارتر از باطل و رايج تر از دروغ بر خدا و پيامبرش نباشد. نزد 

بخواهد به  ي كم بهاتر از قرآن نيست، وقتي كهاليمردم آن زمان، كا
يي رايج تر و فراوان تر از آن نيست، آنگاه كه الدرستي خوانده شود و كا

بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند. در آن ايام، در 
شهرها، چيزي ناشناخته تر از معروف و خير و شناخته شده تر از منكر و 

ن خير و رواج قرآن ناشناخته بودن معروف و شناخته شد .»گناه نيست
  براي معناكردن به نفع دنياطلبان است.

 )111  صفحه، 9درس  ،2(دين و زندگي   .14

هـ.ق، امامت امام مهدي  260پس از شهادت امام حسن عسكري در سال 
آغاز شد. آن حضرت از ابتداي امامت خود كه تاكنون ادامه دارد، دو غيبت 

طول كشيد و  هجري قمري 329داشته است. اول، غيبتي كه تا سال 

ناميده مي شود. امام در اين دوره، با اينكه زندگي مخفي  »غيبت صغري«
نفر از ياران صميمي و مورد اعتماد، پيوسته با  داشت، اما از طريق چهار

پيروان خود در ارتباط بود و آنان را رهبري مي كرد. اين چهار شخصيت 
شش روز مانده به د. روف انمع »نواب خاص«و  »نواب اربعه«بزرگوار به 

درگذشت آخرين نايب، امام عصر براي ايشان نامه اي نوشت و فرمود به 
 اين بودن طوالني دليل به. شود مي آغاز غيبت دوم خداوند دورهفرمان 

  نامند.آن را غيبت كبري مي ،دوره از غيبت
 )140صفحة ، 11درس  ،2(دين و زندگي   .15

خداوند به انسان مخلوقات جهان از آن جهت كه خداي متعال با علم خود.  
آسمان ها و زمين برايش آماده ه داده و بهشتي به وسعت هموعده ديدار

است. بهشتي كه در آن انسان به هر آرزويي كه تمنا مي كند، مي  كرده
رسد؛ حتي به آن زيبايي هايي كه خودش نمي شناسد و خدا مي داند، 

إِنَّه لَيس لأَنْفُسكُم  «فرمايد:امام علي (ع) در اين مورد مي .مي يابددست 
براى وجود شما قيمتى جز بهشت نيست،  :ثَمنٌ إِلَّا الْجنَّةَ فَلَا تَبِيعوها إِلَّا بِها

  ». آن را جز به بهشت نفروشيد
 در وصف انسان هايي كه عزت خود را در(ع)اميرالمؤمنين علي  همچنين

خالق جهان در نظر آنان بزرگ است. از :«بندگي خدا يافته اند، مي فرمايد
  .»اين جهت، غير خدا در نظرشان كوچك است

  )154  ، صفحه12درس  ،2(دين و زندگي   .16

  معيارهاي همسر شايستهسالمت جسماني و رواني: شناخت 
  عدم ارتباط قبلي با جنس مخالف: شناخت معيارهاي همسر شايسته

 )10و7ي  ها ، صفحه1درس  ،1(دين و زندگي   .17

اى مردم!  :الْحميد الْغَنيّ هو واللَّهيا أَيّها النَّاس أَنْتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه  «آيه شريفه 
» نياز و ستوده است. اين شماييد كه به خداوند نياز داريد و (تنها) خداوند، بى

يك موجود فقط در صورتي در ، در آفرينش اشاره به اين موضوع دارد كه
موجود باشد. در اين خودش ذاتا وجود خود نيازمند به ديگري نيست كه 

صورت، چنين چيزي ديگر پديده نيست و نياز به پديدآورنده نخواهد 
و تمام موجودات وجودشان  داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود

خشك كه بود ز آب تهي/ « در بيتوابسته به او است كه چنين مفهومي 
  متجلي گشته است.» نايد از وي صفت آب دهي

 )20و  19و 65ة ، صفح5و2درس  ،3و2(دين و زندگي   .18

و سرپرست جهان نيز  از آنجا كه خداوند، تنها مالك جهان است تنها ولي
اي به توانند در جهان تصرف كنند. چنين اجازهاو نميجز به اجازه  هست و

نيست، بلكه بدين معناست كه  ت خداوند به ديگرياليذاري ومعني واگ
اگر  .ت خود قرار داده استاليخداوند آن شخص را در مسير و مجراي و

بدين معناست كه كند خداوند پيامبر و امامان را ولي انسان ها معرفي مي
آيه  .هايش قرار داده استفرمانواليت خود و رساننده  ايشان را واسطه

إِنَّما وليّكُم اللَّه ورسولُه والَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصّلَاةَ ويؤْتُونَ  «شريفه 
اشاره  ،از آنجايي كه به واليت ولي خدا،امام علي (ع)» الزَّكَاةَ وهم راكعونَ
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  .كرده استواسطه اي براي واليت الهي اشاره دارد به 
 )35  صفحه ،3درس  ،1(دين و زندگي   .19

يا أَيها الَّذينَ آَمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء تُلْقُونَ  «مطابق آيه شريفه
 مانيكه به خدا ا يكسان يا :إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَرُوا بِما جاءكُم منَ الْحقِّ

اي كه با  گونه به،دوست نگيريد دشمن من و دشمن خودتان را د،يا آورده
حقي كه براي شما آمده است،  دينحال آنكه آنان به  ،آنان مهرباني كنيد

افراد با ايمان از همنشيني با دشمنان خدا منع شده اند » اند....ورزيده كفر
» وقَد كَفَرُوا بِما جاءكُم منَ الْحقِّ «و علت آن كفر ورزيدن آنان به دين حق

  است.
 )43و13صفحة ، 4و1درس  ،3و2(دين و زندگي   .20

همچنين  كندپاسخ صحيح به نيازهاي برنر سعادت انسان را تضمين مي
كند عمل به دستورات الهي نيز سعادت و رستگاري انسان را تضمين مي

ي مثْنَ للَّه تَقُوموا أَنْقُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدةٍ   «كه اين مفهوم از آيه 
براي چه زندگي مي «نسان مي خواهد بداند ا گردد.مستفاد مي» وفُرَادى

و كدام هدف است كه مي تواند با اطمينان خاطر، زندگي اش را  »؟كند
صرف آن نمايد؟ او مي داند كه اگر هدف حقيقي خود را نشناسد يا در 

  .شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است
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گاهى تأثير چند عامل در پيدايش يك پديده اينگونه است كه يك عامل 
كند تا اثر يگذارد و عامل دوم در عامل سوم تأثير ميدر عامل دوم اثر م

عامل اول را به معلول منتقل كند. براى مثال، به هنگام نوشتن، چند عامل 
  .دارنددر طول هم در انجام اين كار دخالت 

و مستقل  اين علت ها نسبت به هم در مرتبه هاي مختلف قرار دارند
نيستند و علت مرتبه پايين علت مرتبه بااليي خود است بر خالف علل 

  عرضي كه در يك رديف قرار دارند و مستقل از هم هستند.
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هاي هر دو گروه ها و هدفاستهخداوند امكانات و لوازم رسيدن به خو 
-يرا فراهم كرده است، حال، كسى كه راه حق را برمگناهكار و نيكوكار 

- يابد و مراتب كمال را ميگزيند لوازم و امكانات رسيدن به حق را مي

كند همان ش ميالپيمايد و كسي كه فقط دنيا را انتخاب كرده و براي آن ت
عواقب زيانبار تصميم غلط خود را در آخرت البته اينان  آورددست ميرا به

 ؤُلَاءكُلًّا نُمدّ ه«د كه به سنت امداد عام الهي و آيه مشاهده خواهند كر
ؤُلَاءهنْ وم طَاءع بِّكا رمكَانَ و طَاءع بِّكا رظُورحاشاره دارد كه از آيه » م

  شود.صورت سوال هم همين موضوع برداشت مي
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به سوي  »گناه كن و بعد توبه كن«ابتدا انسان را با اين وعده كه شيطان 
سازد و كشاند و وقتي كه او آلوده شد، از رحمت الهي مأيوسش ميگناه مي

  »وجب، چه صد وجب. كيگذشت چه  آب كه از سر«گويد مي
و كار امروز را  كردن به و به معناي امروز و فردا »سوف«ريشه  از» تسويف«

به فردا انداختن است. به عبارت ديگر، فرد گنهكار دائما به خود ميگويد 
و اين گفته را آنقدر تكرار ميكند تا اينكه ديگر ميل  »زودي توبه ميكنمبه«

  .به توبه در او خاموش ميشود
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مسئولين و فساد اداري و مالي، يكي از اشرافيگري، تجملگرايي برخي  
 باعث اقتصادي، منفي آثار بر عالوه كه استماندگي  مهمترين عوامل عقب
اعتمادي عمومي و رواج تجملگرايي و بي طبقاتي و   به وجود آمدن فاصله

شود. بنابراين، بر مسئولين و مديران كشور مصرفگرايي در ميان مردم مي
خود،  دادن قرار اسوه با و كنند اجتناب زندگي واجب است كه از اين شيوه

 با بايد نيز جامعه افرادرا به سوي يك اقتصاد سالم دعوت كنند.  ديگران
مجموعه و امر به معروف و نهي از منكر روابط  اكرم پيامبر از پيروي

  .اقتصادي را سالم نگه دارند
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عبداهللا كه در صورت سوال آمده است بيانگر توجه به عدالت سخن زهره بن 
لَقَد أَرسلنا رسلَنا بِالبيِّنات  «هاي جامعه اسالمي است كه آيه محوري از ويژگي

سطبِالق النّاس قوميالميزانَ لو تابالك مهعأَنزَلنا ممويد آن است.» و  

www.konkur.in

forum.konkur.in




