
  ۴. کلید:۵١

 آنھا ھنگامی کھ مردم را بھ نماز فرا میخوانید، آن را بھ مسخره و بازی میگیرند؛ این بھخاطر«سوره مائده: ۵٨مطابق آیھ 
  ».آن است کھ آنھا گروھی ھستند کھ تعقل نمیکنند

  ٢. کلید:۵٢

  موید آن است. ٢گمان است کھ گزینھ اشکال گفتار آنان این است کھ سخنشان از زوی علم و دانش نیست بلکھ از روی ظن و 

  ٣. کلید:۵٣

َھا َكلَِمٌة ُھَو َقائِلَُھا َوِمْن َوَرائِِھْم َبْرَزٌخ إِلَى َیْوِم   َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُھمُ اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعونِ «مطابق آیھ:  در خواست» ُیْبَعُثونَ لََعلِّي أَْعَملُ َصالًِحا فِیَما َتَرْكُت َكالَّ إِنَّ
 لََعلِّي أَْعَمُل َصالًِحا فِیَما َتَرْكتُ  «رخ می دھد و تو جیھ آنان انجام عمل صالح و جبران آن » َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُھُم اْلَمْوتُ «بازشگت بدکاران در زمان مرگ

  است.»

  ٢. کلید:۵۴

در شیردھی، طفل شیرخوار خود را فراموش میکند. مردم از ھیبت آن روز روزی کھ ھر ما .افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان قیامت اتفاق می
  . این عبارات مربوط بھ نفخ صور اول است.افراد مست بھنظر میرسند؛ درحالی کھ مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است ھمچون

  ٣. کلید:۵۵

و برای متقیان آماده شده است؛  تی کھ وسعت آن، آسمانھا و زمین استو شتاب کنید برای رسیدن بھ آمرزش پروردگارتان و بھش«مطابق سورۀ آل عمران
را فرو میبرند و از خطای مردم میگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. و آنھا کھ  ھمانھا کھ در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق میکنند و خشم خود

  وصف  متقین بیان شده است.» میکنند خدا میافتند و برای گناھان خود طلب آمرزش عمل زشتی میشوند، یا بھ خود ستم میکنند، بھ یاد وقتی مرتکب

  ١. کلید:۵۶

 یارزش واقع زیالسالم ن ھیعل یاست کھ بھ دنبال آن است و مطابق سخن امام عل یزیبھ اندازه چ یاست کھ ارزش ھر انسان نیفھوم شعر صورت سوال ام
  است کھ آن را دوست دارد. یزیھر انسان در چ

  ٢. کلید:۵٧

ما ا ردیروزه بگ تواندیکھ روزه را باطل نکرده است انجام نداده باشد آن روز را م یمکان خود برسد اگر کار ایقبل از ظھر بھ محل خود  یگر فرد مسافر
  .روز آن را قضا کند کی دیو با ردیتواند آن روز را روزه بگ یانجام داده باشد نم کندیکھ روزه را باطل م یاگر کار

  ١. کلید:۵٨

 ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی میشوند؛ بھ گونھ ھای عفاف، مربوط بھ آراستگی و مقبولیت است. برخی انسانھا در آراستگی ظاھری و یکی از جلوه
 .مینامد و آن را کاری جاھالنھ میشمرد »جتبر« راو بھ خودنمایی میرسند. قرآن کریم این حالت  روی میکنند ای کھ در آراستھ کردن خود، زیاده

روی در آراستگی و توجھ بیش از حد بھ آن  زیاده ھمان دینی کھ ما را بھ آراستگی توصیھ میکند، از خودنمایی و افراط در آراستگی پرھیز میدھد، زیرا
  .ز دور شدن از خدا نداردبھ کارھایی میشود کھ عاقبتی ج باعث غفلت انسان از ھدف اصلی زندگی و مشغول شدن

  ۴. کلید:۵٩

 و حضرت عیسی ھم كھ باقیمانده، مورد غفلت بخش از دستورات و سنتھای حضرت موسی در دوران اخیر پایبندی بھ تعالیم دینی كمتر شده و آن
شركانھ م  حقیقی ندارد؛ بلكھ بازگشتی بھ سنتھای مسیحیت بی حجابی زنان غرب نھ تنھا جایگاھی در اندیشھ قرار گرفتھ است و بھ آنھا عمل نمیشود. بنابراین،

  .قبل از حضرت مسیح محسوب میشود

  ۴. کلید:۶٠

 مویدھارم چ نھیو در مقابل خداوند ارائھ کند کھ گز دینباشد تا بھ آن تمسک جو یزیبھانھ و دستاو چیاست کھ بر مردم ھ نیا امبرانیاز علل فرستادن پ یکی
  .آن است

  ٣. کلید:۶١

ا و دلھ شیاو پشده « گذارد کھ شعر  یم ریقلب و روح مومنان تاث بر تیوال نیاست کھ در ا ظاھری تیباالتر از وال یرسول خدا مرتبھ ا یومعن تیوال
 .است موید» جملھ در پی...
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  ٢. کلید:۶٢

کھکشان ھا با سرعت فوق العاده ای در حال حرکت است. بر طبق این نظریھ،  نظریھ انبساط جھان، یکی از مھم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم
 و فاصلھ گرفتن از یکدیگرند کھ در نتیجھ آن، جھان ھستی مدام در حال گسترش و انبساط است. مطلبی کھ خداوند در قرآن کریم

  .»یم و ھمواره آن را وسعت می بخشیمو آسمان را با قدرت خود برافراشت:و السماَء َبَنیناھا بِاَید َو ِا ّنا لَموسعون«:بھ آن اشاره کرده است

  ٣. کلید:۶٣

اگر  .نمی رسد و امکان ھدایت از مردم سلب می شود اگر پیامبری در دریافت وحی و رساندن آن بھ مردم معصوم نباشد، دین الھی بھ درستی بھ مردم
اگر پیامبری  .می شود و اعتماد مردم بھ دین از دست می رود پیدا پیامبری در تعلیم و تبیین دین و وحی الھی معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم الھی

 دستورھای خداست، انجام دھد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند در اجرای احکام الھی معصوم نباشد، امکان دارد کارھایی کھ مخالف
  .دچار شوند و بھ گمراھی

  ١. کلید:۶۴

وضوع م نیھمغفلت از و آلھ و سلم است پس  ھیهللا عل یاکرم صل امبریالگو پ نیدادند کھ بھترنموضوع را مد نظر قرار  نیا یاسالم یارھایافراد دور از مع
  .امر را فراھم آورد نیآن است موجبات ا انگریب ١ گزینھ ھیآکھ 

  ٢. کلید:۶۵

 نھا را از اھلش طلب کنید. آنان اند کھ نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دھنده دانشپس ھمھ ٔ ای«  :امیرمؤمنان، راه حل نھایی را بیان می کند و می فرماید 
  .آن است دیمو ٢ ۀنیاست کھ گز یالھ یایمنظور از اھلش ھمان اول نجایدر ا ».آنھاست، آنان ھرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند

  ٣. کلید:۶۶

یِن َولُِیْنذِ  (وجوب کفایی) َفلَْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقةٍ ِمْنُھْم َطائَِفةٌ (عدم وجوب تفقھ برای ھمگان) َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنفُِروا َكافًَّة «مطابق آیھ ُروا َقْوَمھُْم لَِیَتَفقَُّھوا فِي الدِّ
  »إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِھْم لََعلَّھُْم َیْحَذُرونَ 

  ٢لید:. ک۶٧

 یراب ییبھا«صورت است کھ  نیکند کھ ترجمھ آن بھ ا یم تیالسالم در مورد از عزت نفس حکا ھیعل یدو از کھ از امام عل نھیھا فقط گز نھیگز انیدر م
  .عزت نفس است تیتقو انگریکھ ب »دیاز خود را بھ کمتر از آن نفروش ستیجان شما جز بھشت ن

  ١. کلید:۶٨

  .آن است دیو مو دیتوح نیدر راستا با ھم زین ١ نھیاست کھ گز تیدر وال دیتوح انگریمفھوم تصرف در جھان ب

  ٢. کلید:۶٩

 انددیحکمت نم یرا در جھان ب یاحادثھ چیانسان موحد ھ دگاهید نیانسان موحد و اخالص او در برابر خداوند است کھ مطابق با ا انگریشعر صورت سوال ب
  .است دواریام شھیخاطر است کھ او ھم نیو بھ ھم

  ١. کلید:٧٠

  .درخت اخالص است یھا وهیم انگریاخالص و مصراع دوم ب تیتقو یراه ھا انگریصورت سوال بمصراع اول 

  ٣. کلید:٧١

 قرار داده است یریگ میو قدرت تصم اریاخت یخداوند ما را داراو  مینیب یآن را خودمان م جھینت میکرد یمفھوم است کھ ما ھرکار نیصورت سوال بھ ا ھیآ
  .میپاسخگو باش دیشده با دهیبرگز یو در برابر راه ھا میان خودمان مسئول میدیرا کھ بر گز یحال ھر راھ مینیرا برگز ییو راه ھا میکھ با آن انتخاب کن

  ١. کلید:٧٢

  .مفھوم است نیدر راستا با ھم نیز ١ نھیگز ھیآ می شود انسانصفات درونی است و موجب بروز  عام یسنت ابتال است کھ سنت انگریصورت سوال ب ھیآ

  ۴. کلید:٧٣

ً یدق زین ۴ نھیدر گز نندیب یاعمال خود را م جھینت ننایاند حال ابنا کرده یخود را بر لبھ پرتگاھ یزندگ یاست کھ کسان نیا انگریصورت سوال ب  نیبھ ھم قا
 .دیکھ کسب کردند را خواھند د یزیچ یمفھوم اشاره شده است کھ آنان جزا
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  ٢. کلید:٧۴

 ٢ نھیگز مویدو  یعدالت در جامعھ اسالم اریمع انگرینمازگزاران است کھ ب حیتوض میقرار بدھند در قرآن کر مانیتی یھم برا یخود قسمت لدرما نکھیا
  .است

  ۴. کلید:٧۵

 دلعدر حوزه  یمنف یامدھایاز جملھ پ و نوع اشاره کردتم یبھ کاالھا یو توجھ دائم یزندگ یالگو رییتوان بھ تغ می در حوزه علم یمنف یامدھایاز جملھ پ
  .جامعھ اشاره کرد یو غن فیقشر ضع انیم یفاصلھ طبقات شیبھ افزا توانیم

  

www.konkur.in

forum.konkur.in




