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 1400دین و زندگی گروه زبان 

 )17صفحۀ ، 1درس  ،1(دین و زندگی 3گزینه  .1

 زندگی تنها که کس آن«فرماید:  ي اسراء می سوره 18ي  خداوند در آیه

 اراده هرکس به و - بخواهیم که را آن از مقدار آن طلبد، می را دنیا زودگذر

 و خواري با تا داد خواهیم قرار او براي را دوزخ سپس دهیم؛ می - کنیم
 ».شود وارد آن در سرافکندگی

 )58صفحۀ ، 4درس  ،1(دین و زندگی 4گزینه  .2

فرماید:  ي واقعه می انکار معاد در آیات سوره هاي قرآن کریم در بیان انگیزه
 و بودند نعمت مغرور و مست) دنیا عالم در( این از پیش) دوزخیان( آنان«

 خاك و مردیم ما که هنگامی: «گفتند می و کردند می اصرار بزرگ گناهان بر

 »؟شد خواهیم برانگیخته آیا شدیم، استخوان و
 )68ي  ه، صفح5درس  ،1(دین و زندگی 1ي  گزینه .3

 را آنان روح که کسانی به فرشتگاني نساء،  سوره 97ي  براساس آیه

 دنیا[  در شما :گویندمی اند، کرده ظلم خود به که درحالی کنندمی دریافت

 .بودیم مستضعف و فشار تحت خود سرزمین در ما :گفتند بودید؟ چگونه ]

ایم گفت » کنید؟ مهاجرت که نبود وسیع خدا زمین مگر :گفتند فرشتگان 
 و گو مربوط به عالم برزخ است.

 )77و  76هاي  صفحه، 6درس  ،1(دین و زندگی  2ي  گزینه .4

ي دوم قیامت)  ي اعمال (از مرحله ي دادن نامه نیکوکاران و بدکاران در واقعه
 به را نیکوکاران عمل ي هنامکنند. زیرا در این واقعه،  تمایز اساسی پیدا می

 .دهند می ها آن چپ دست به را بدکاران عمل ي نامه و راست دست

ي ثبت و  فرشتگان در زمینه خداوند در قرآن کریم در توصیف ماموریت
 ما یعلَمونَ کاتبینَ کراما نَیلَحافظ کُمیو انَّ علَ«فرماید:  نظارت بر اعمال می

 می قدر، گران نویسندگانی هستند، نگهبانانی شما براي گمان بی:  تَفعلونَ

 »دهید. می انجام که را آنچه دانند
 )89و  86هاي  صفحه، 7درس  ،1(دین و زندگی  2گزینه  .5

 شود: ي آیات زیر مشخص می پاسخ سوال، با توجه به ترجمه

 می زشتی عمل مرتکب وقتی که ها آن و .دارد دوست را نیکوکاران خدا و«

 خود گناهان براي و افتند می خدا یاد به کنند، می ستم خود به یا شوند،

 ».کنند می آمرزش طلب
 از یکی مرگ که هنگامی و دهند انجام زشت کارهاي که کسانی براي«

 کسانی ها این و نیست توبه کردم، توبه االن :گوید می رسد فرا ها آن

 »دردناکی برایشان فراهم کردیم. عذاب که هستند
 )112صفحۀ ، 9درس  ،1(دین و زندگی  3گزینه  .6

برخی از افراد، به غیرخدا محبت دارند و در دل که حرم خداست، غیرخدا را 
 و«فرماید:  ي این گروه از افراد می خداوند در قرآن دربارهاند.  ساکن نموده

 از بعضی و ... : اهللا کَحب یحبونَهم اَندادا اللّه دونِ من یتَّخذُ من النّاسِ منَ

 مانند دارند می دوست را آنان، گیرندمی خدا جاي به را همتایانی مردم

 ... .» خدا دوستی

 )131و  130ي  ها ، صفحه10درس  ،1(دین و زندگی 1گزینه  .7

 ي مجموعه وکیلومتر)  22/5( یفرسخ شرع 4از  شتریرفتن او بکسی که 

شود. در  باشد، مسافر محسوب می فرسخ 8 از بیشتر او برگشت و رفت

فرض صورت سوال، فرد به دلیلی اینکه به این حد نرسیده است مسافر 

 عذر، نباید روزه بگیرد.شود. بنابراین فقط در صورت وجود  محسوب نمی
 )140ي  هصفح، 11درس  ،1(دین و زندگی  3گزینه  .8

 زیرا نپوشید؛ نما بدن و نازك لباس«فرماید:  امام صادق (ع) در حدیثی می

 ».است فرد دینداري ضعف و سستی ي هنشان لباسی چنین
 )24و  23هاي  صفحه، 2درس  ،2(دین و زندگی  2گزینه  .9

 به کلی برنامه یک خداوند ها، مشترك انسانها و فطرت  ویژگی سبب به

 قرار خلقتشان در که مشترکی هدف به را آنان تا داشته، ارزانی ها انسان

ها،  هاي خاص و فطري انسان به عبارت دیگر، ویژگی .برساند است، داده

هاي خداوند براي  عاملی بوده است که موجب شده تعلیمات و سفارش

گونه که قرآن کریم  تمامی پیامبران داراي اشتراکات و وحدت باشد. همان

 بدان را نوح که کرد بیان برایتان را همان دین از خداوند«فرماید:  می

 و ابراهیم به و کردیم وحى(پیامبر خاتم)  تو به ما را آنچه و. نمود سفارش

 آن در و دارید، پا به را دین که بود این نمودیم، توصیه عیسى و موسى

 .»نکنید تفرقه
 )40ي  ه، صفح3درس  ،2(دین و زندگی  4ي  گزینه .10

 و بیان شیرینی ها، جمله و ها کلمه دلنشین و موزون آهنگ و زیبا ساختار

 سران که بود شده سبب اختصار در قرآن، وجود با تعبیرات رسایی

 قرآن شنیدن براي کسی اگر و کنند منع قرآن شنیدن از را مردم مشرکان،

 ایشان خواندن قرآن به پیامبر، ي خانه دیوار پشت از یا رفت، می پیامبر نزد

 نفوذ سبب لفظی، زیبایی همین .کردندمی مجازات را او داد، می فرا گوش

 است شده تاریخ طول در قلوب و افکار در آسمانی کتاب این ي العاده خارق

 مسلمان آن تأثیر تحت اندیشمندان و ادیبان خصوص به مردم از بسیاري و

  .اند شده
 )50و  49هاي  صفحه، 4درس  ،2(دین و زندگی  4گزینه  .11

بنی االسالم «ي عمل به احکام دینی، از جمله احکام مندرج در حدیث  شیوه

، موید مسئولیت مرجعیت دینی (تعلیم و تبیین تعالیم وحی) ...»خمس  علی

(ع) انجام  ي اطهار است که توسط پیامبر (ص) و پس از ایشان، ائمه

 گرفت. می

 : برترین حافظ و کاتب قرآن کریم، امام علی (ع) بود.3ي  دلیل رد گزینه
 )75صفحۀ ، 6درس  ،2(دین و زندگی  2گزینه  .12

امت امید یقرآن کریم، پیامبر (ص) الگوي کسانی است که به خدا و روز ق رد

 حسنَۀٌ اُسوةٌ اهللا رسولِ فی لَکُم کانَ لَقَد«کنند:  خدا را بسیار یاد میدارند و 

 ».کَثیرًا اللّه کَرَ ذَ و اآلخرَ الیوم و اهللا یرجوا کانَ لمن
 )91 ي ه، صفح7درس  ،2(دین و زندگی  4گزینه  .13
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 نادیده  سخنانش نوشتن به حضرت آن سفارش ، خدا رسول رحلت از پس

 همین به .شد ممنوع حضرت آن احادیث نوشتن هرگونه و شد گرفته

 را ها آن توانستند می فقط بودند، مند عالقه احادیث این به که کسانی جهت،

 نتایج کار، این .کنند منتقل دیگران به طریق این از و بسپارند حافظه به

 منبع یک از محققان و مردم از بسیاري: اینکه جمله از داشت؛ نامطلوبی

 دینی احکام در را شخصی ي هسلیق ناچار، به و ماندند بهره بی هدایت مهم

 .شدند بزرگ اشتباهات گرفتار و دادند دخالت
 )103ي  هصفح، 8درس  ،2(دین و زندگی  3گزینه  .14

 به گزیدند؛برمی زمان شرایط با متناسب را حاکمان با مبارزه ي هشیو امامان،

 و ظلم بناي تدریج، به هم بماند، باقی راستین اسالم تفکر هم که ايگونه

 و امیه بنی جور

 آینده هاي نسل به ، امامان زندگی روش هم و شود سست عباس بنی

  .گردد معرفی
 )114صفحۀ ، 9درس  ،2(دین و زندگی  4گزینه  .15

 و منکُم آمنوا الَّذینَ اللّه وعد«خداوند به مومنان صالح سه وعده داده است: 

 »الصالحات عملُوا

 استَخلَف کَما االَرضِ فی لَیستَخلفَنَّهم«جانشینی در زمین :  -1

 »قَبلهِم من الَّذینَ

 »لَهم ارتَضی الَّذي دینَهم لَهم لَیمکِّنَنَّ و«استقرار دین مورد قبول : -2

 »اَمنًا خَوفهِم بعد من لَیبدلَنَّهم«تبدیل خوف به ایمنی : -3

ي مومنین این است که خدا را بپرستند و به او  ها، وظیفه در مقابل این وعده

 »شَیئًا بی یشرِکونَ ال یعبدونَنی«شرك نورزند : 
 )151ي  ، صفحه12درس  ،2(دین و زندگی  1ي  گزینه .16

پذیري  مسئولیت مرحله وارد جوانی ي دوره و بلوغ سنّ به رسیدن با انسان،

 قرار خداوند مخاطب که آورد می دست به را  شایستگی این و شود می

 نزدیک ي هآیند در که اي خانواده و خود سعادت براي اکنون هم از و گیرد

  .نماید ریزي برنامه داد، خواهد تشکیل

خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف  یپسران م قرآن کریم از دختران و

 .آنان را سامان دهد یصورت زندگ بهترین پیشه کنند تا خداوند به

: تمایالت دانی در ذات خود بد نیستند و نباید 4و  3هاي  دلیل رد گزینه

 طور کامل کنار گذاشته شوند. به
 )10ي  صفحه، 1درس  ،3(دین و زندگی  2گزینه  .17

 الغَنی هو اللّه اهللاِ و الَی الفُقَراء النّاس اَنتُم اَیها یا«ي :  شریفهي  آیه

میدمان از باد باشد دم  ما همه شیران ولی شیر علم / حمله«و بیت : » الح

 نیازي خداوند هستند. ، هر دو بیانگر نیازمندي مخلوقات و بی»به دم
 )22و  10هاي  هصفح، 2و  1درس  ،3(دین و زندگی  2گزینه  .18

 الغَنی هو اللّه و«ز از مخلوقات است : نیا فهم این موضوع که خداوند بی

میدنیازمند، به  ي تحقق این موضوع است که همه ، الزمه»الح ي مخلوقات

 ».االَرضِ و السماوات فی من و یساَلُه«سوي خداوند عرض نیاز کنند : 

هر دو بیانگر » اهللاُ الصمد«و » الحمید الغَنی هو اللّه و«ي :  عبارات شریفه

 نیازي و استغناي خداوند است. بی
 )33ي  ، صفحه3درس  ،3(دین و زندگی  3گزینه  .19

ي افراد مشرك، خطاب به شخص پیامبر (ص)  خداوند در قرآن درباره

 دیدي آیاوکیالً :  علَیه تَکونُ اَفَاَنت هواه و الهه اتَّخَذَ منِ راَیت اَ«فرماید:  می

 می او ضامن تو آیا گرفت، خود معبود را خود نفس هواي که را کسی آن

 »؟]خیزيبرمی او از دفاع به و[باشی
 )43صفحۀ ، 4درس  ،3(دین و زندگی  2گزینه  .20

 شب در سیاه اي مورچه رفتن راه از انسان دلِ به شرك راهیابیجا که  ز آنا

 کنیم پاسبانی دل حریم ، باید ازاست ترپنهان سیاه سنگی تخته بر تاریک

. راهکار قرآن کریم در این زمینه، قیام فردي و نیابد راه آن به شرك آفت تا

ي : فُراد و مثن للّه تَقوموا اَن بِواحدةٍ اَعظُکُم انَّما قُل«گروهی براي خداست: 

 صورت به اینکه ] آن و[ کنم، می موعظه یک فقط را شما بگو )بندگانم به(

 .»کنید قیام خدا براي فردي و گروهی
 )55و  54هاي  حه، صف5درس  ،3(دین و زندگی  4گزینه  .21

بیانگر مفهوم اختیار است. » کَفورا اما و شاکرًا اما السبیلَ هدیناه انّا«ي :  آیه

نیز » کند؟هیچ عاقل مر کلوخی را زند / هیچ با سنگی عتابی کس «بیت : 

 پذیري، از شواهد وجود اختیاردر انسان است. موید مسئوایت
 )68صفحۀ ، 6درس  ،3(دین و زندگی  1گزینه  .22

 و ثابت که است خداوند قانون فراگیرترین و ترین عام ابتالء سنت

 به. شود می ها دوران ي ههم در ها انسان ي ههم شامل و است همیشگی

 غنی، چه و فقیر چه کافر، چه و مؤمن چه انسانی، هر زندگی دیگر، عبارت

 با ها انسان شخصیت و هویت. هاست آزمایش و ها امتحان انواع ي صحنه

 .گرددمی شناخته و شود می ساخته ابتالئات این

 است این آن و دارد وجود تفاوت بشري امتحان و الهی امتحان میان البته

 و هستیم خبر بی افراد درون حقیقت از غالباً ما بشري امتحان در که

 امتحان ولی برسیم؛ الزم آگاهی به آنها کردن امتحان طریق از تا کوشیم می

و دادن رشد براي بلکه نیست، افراد درون از شدن آگاه براي علیم خداوند 

 .است افراد درونی تمایالت دادن نشان و استعدادها رساندن ظهور به
 )87و  83هاي  صفحه، 7درس  ،3(دین و زندگی  3گزینه  .23

ترین حق  . مهمبیانگر توحید در مالکیت است» عبادي«عبارت قرآنی 
 خداوند بر بندان، حق اطاعت و بندگی است.

 )95ي  ، صفحه8، درس 3؛ دین و زندگی 139صفحۀ ، 11درس  ،2(دین و زندگی  3گزینه  .24

ست هایی ا ها، داراي ارتباط معنایی با پاداش هاي موجب روشنی چشم پاداش
 یرهقُ ال و زِیادةٌ و الحسنی اَحسنُوا للَّذینَ«ي :  که در عبارت شریفه

 نیک پاداشی کردند، پیشه نیکوکاري که کسانی براي:  ذلَّۀٌ وال قَتَرٌ وجوههم

.» نشیند نمی ذلت و خواري غبار آنان ي چهره بر و است تر فزون چیزي و

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  زبان دفترچھ عمومی 

 
 

 
 

 

 

 
   

 بیان شده است.
 )113صفحۀ ، 9درس  ،3(دین و زندگی  2گزینه  .25

بیانگر معیار ...» و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً «ي :  ي شریفه آیه
 پنجم تمدن اسالمی، یعنی احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن است.

اهللا جعل لکم «ي  : رشد و تربیت فرزندان مربوط به آیه4ي  دلیل رد گزینه

   است..» من انفسکم ازواجاٌ ..
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