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  »وحیده کاغذي«  »تشریحی دین و زندگیپاسخ  «

  

  18ي   صفحه- درس یک- قسمت اندیشه و تحقیق-دین و زندگی سال دوم  2 ي گزینه پاسخ -51
) ماهرانه(ت نع در حرکتند این صهاچون ابر ها هم که آن حرکتند درحالی پنداري که بی  بینی و می    ها را می    کوه: فرماید  ي نمل می     سوره 88ي    آیه

خواهد بگوید خداوند هر چیزي را در کمال  این آیه می. دهید آگاه است است او به هرچه انجام می زي را با دقت ساختهخداوند است که هر چی  
داري  اي منظور حکیمانه بـودن و هـدف   پروردگارا هیچ چیزي را عبث و بیهوده نیافریده... ربنا ما : فرماید ي بعدي که می  و آیه . استواري آفرید 

  )ل متوسطسطح سؤا(. خلقت است

  38ي   صفحه-3 درس -دین و زندگی سال دوم  4 ي گزینه پاسخ -52
هاي پاك دادیـم و   ها را در خشکی و دریا برنشاندیم و روزي آدم کرامت بخشیدیم و آن ما به بنی  : فرماید  ي اسراء خداوند می     ي شریفه   در آیه 

آیـد کـه بـیش از     ي آیات قبل است و به نظر می جهي فضلنا هم علی کثیراً نتی     آیه. بر بسیاري از آفریدگان خویش برتري کاملشان بخشیدیم       
  )سطح سؤال دشوار(. ي حفظ اختیاري منزلت انسان باشد دهنده آیات قبل نشان

   50ي  ر در آیات صفحهک قسمت تف-4 درس -دین و زندگی سال دوم  3 ي گزینه پاسخ -53
پذیرند و بر  از او سلطه و والیت شیطان را میي شیطان تنها بر کسانی است که با پیروي  غلبه و سلطه: ي نحل آمده است  سوره100ي  در آیه

  )سطح سؤال ساده(. اند ي فریب شیطان به خدا شرك آورده کسانی است که آنان به واسطه

  60ي   صفحه-5 درس -دین و زندگی سال دوم  1 ي گزینه پاسخ -54
 زندگی برتر از آن کـسانی اسـت   و فرجام غفلت از مرگ و... شده در زندگی دنیا  کارترین مردم کسانی هستند که سعی و تالش آنان گم  زیان

  )سطح سؤال متوسط(... که دین خود را به سرگرمی و بازي گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت و 

  75ي   صفحه- اندیشه و تحقیق-6 درس -دین و زندگی سال دوم  4 ي گزینه پاسخ -55
  .شـود  دادن گنـاه سـبب انکـار معـاد مـی      ر انجـام بودن اصرار د  و نازپروردگیکامرانیسرگرم  ... انهم  : فرماید  ي واقعه می     سوره 45 -48آیات  

  )سطح سؤال متوسط(

  87ي   صفحه-8 درس -دین و زندگی سال دوم  1 ي گزینه پاسخ -56
تواند جواب دهد که مـتن عربـی و یـا     البته این سؤال را داوطلبی می    . شود  تمام و کمال پاداش با توجه به این آیه استنباط می          ) وفیت(دریافت  

یعنی گزینه یـک کـه در   . شود هاي بعدي طوري است که به راحتی باعث خطاي داوطلب می      د چون انتخاب گزینه   معنی آیه را تا انتها بلد باش      
  )سطح سؤال دشوار(. شود  علمت نفس ما احضرت می یعنی3ي  فعلون احتمال اشتباه با گزینهیگوید و هو اعلم بما  ادامه آیه می

  99ي   صفحه-دین و زندگی سال دوم  2 ي گزینه پاسخ -57
چنین بهشتیان به  خواهید فردوس را طلب کنید و هم  از خدا میچیزيي بهشت فردوس است و اگر  باالترین درجه: اند مودهفر) ص(رسول خدا  

  )سطح سؤال ساده(. دان سبحانک اللهم مترنم

  132ي   صفحه-11 درس -دین و زندگی سال دوم  2 ي گزینه پاسخ -58
بیـزاریم  ) پرسـتان  بـت (به حقیقت که مـا از شـما   :  چنین است که2ي  ي گزینه   مطابقت دارد چون معنی آیه     2ي    دقیقاً صورت سؤال با گزینه    

ي دائمی تا آن زمان که  است میان ما و شما دشمنی و کینه  به شما کافریم و آشکار شده     نسبتکنید    چه جز خداوند عبادت می      و از آن  ) تبرّي(
  )سطح سؤال دشوار(. به خداي یگانه ایمان بیاورید
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  158ي   صفحه-14  درس-دین و زندگی سال دوم  2 ي گزینه پاسخ -59
هـا را مالقـات    گروهی از اینان هرگز در کارهاي گناهکاران شرکت نداشتند اما هنگـامی کـه آن       : فرماید  ي این افراد می     درباره) ع(امام صادق   

  )سطح سؤال ساده(. هاي آنان يکار  گذاشتن بر زشتصحهشدند یعنی  خندیدند و با آنان مأنوس می ها می کردند به روي آن می

  17ي   صفحه-2 درس -ین و زندگی سال سومد  3 ي گزینه پاسخ -60
پس هر کس که هدایت یافت به نفع خود اوست و هرکه به گمراهی رفت تنها به . بر تو نازل کردیم به حق   همانا ما کتاب را     : فرماید  قرآن می 

گوید خداوند با ارسال پیـامبر او   ه می این است ک3ي  علت غلط بودن گزینه. ها نیستی وکیل و مدافع آن  ) پیامبر(شود و تو      زیان خود گمراه می   
  )سطح سؤال متوسط(. را وکیل هدایت مردم قرار داد

  )سطح سؤال ساده( 34ي   صفحه-3 درس -دین و زندگی سال سوم  3 ي گزینه پاسخ -61

  76ي   صفحه-5 درس -دین و زندگی سال سوم  4 ي گزینه پاسخ -62
البته برتـرین و بـاالترین   .  اخالص و عمل بستگی دارد-ي ایمان ي والیت معنوي است به درجه ها از هدایت معنوي که نتیجه   مندي انسان   بهره
  )سطح سؤال متوسط(. والیت معنوي است) ص( در رسالت پیامبر اکرم قلمرو

  89ي   صفحه- قسمت استخراج پیام-6 درس -دین و زندگی سال سوم  4 ي گزینه پاسخ -63
چـون قـرآن و پیـامبر الزم و ملـزوم      هدایت همیشگی امت اسالمی را در گرو تمسک همیشگی به ثقلین اعـالم فرمـوده کـه هـم           ) ص (پیامبر

  )سطح سؤال متوسط(. یکدیگرند و چون قرآن همیشگی است وجود معصوم در کنار آن همیشگی خواهد بود

  )سطح سؤال ساده( 110 و 111ي   صفحه-دین و زندگی سال سوم  3 ي گزینه پاسخ -64

  )سطح سؤال ساده( 136 -139ي   صفحه-دین و زندگی سال سوم  1 ي گزینه پاسخ -65

  166ي   صفحه-دین و زندگی سال سوم  4 ي گزینه پاسخ -66
ي اصلی   در دین را وظیفهتفقّهخواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و  ي اسالمی می قرآن کریم ابتدا از جامعه   

. گوینـد  اند فقیه می  عمیق است به افرادي که به این معرفت عمیق در دین و احکام دینی رسیده معناي تفکر تفقّه به   جاکه    ازآن. خود قرار دهند  
ا تا دانش دین بیاموزند ه مؤمنان را نشاید که همگی بیرون روند پس چرا کوچ نکنند از هر گروهی جمعی از آن         : فرماید  قرآن در این زمینه می    

  )سطح سؤال متوسط(. ها بازگردند شاید که بترسند و توجه کنند  آنگاه که به سوي  دهند آنانذارو مردم خویش را 

  )سطح سؤال ساده( -179ي   صفحه-دین و زندگی سال سوم  1 ي گزینه پاسخ -67

  233 و 231ي   صفحه-دین و زندگی سال سوم  1 ي گزینه پاسخ -68
ي مـرد    بـر عهـده  اگر زن ثروتمند هم باشد باز هم این تکلیـف . شرط پرداخت نفقه نیازمند بودن زن نیست بلکه انجام وظایف همسري است  

  )سطح سؤال متوسط(. شود یابد و توجه او به زندگی چند برابر می اي می العاده نفس فوق زن با شنیدن ابراز محبت مرد اعتمادبه. است

  )متوسطسطح سؤال ( 5ي   صفحه-دین و زندگی سال چهارم  4 ي گزینه پاسخ -69

  28ي   صفحه-دین و زندگی سال چهارم  2 ي گزینه پاسخ -70
ع وضـ شود و این مو اجتماعی میي ظهور برسد انسان گرفتار شرك عملی در بعد  قید و شرط به مرحلهحاکمیت نظام سلطه وقتی بدون مانع و   

  )سطح سؤال متوسط(. باشد می) و ربکم فاعبدوهانَ اهللا ربی  (1ي  ي شریفه یعنی به فراموش سپرده شدن آیه

  )سطح سؤال متوسط( 43ي   صفحه-دین و زندگی سال چهارم  4 ي گزینه پاسخ -71
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  61ي   صفحه-هارمدین و زندگی سال چ  4 ي گزینه پاسخ -72
است پس هر که بینا گشت به سود خودش  رهنمودهاي الهی براي شما آمده   : فرماید  خداوند می ... ي قد جاءکم بصائر من ربکم         با توجه به آیه   

 هدایت پیوندد که رهنمودهاي الهی به گاه به وقوع می و هر کس کوري پیشه کرد به زیان خودش است پس عدم نگهبانی خداوند بر انسان آن     
  )متوسطسطح سؤال (. انسان نینجامد

  74ي   صفحه-دین و زندگی سال چهارم  2 ي گزینه پاسخ -73
اهللا الـذي سـخر لکـم    : توجـه . (خدا همان کسی است که دریا را براي شما رام کرد تا کشتی در آن به فرمانش روان است          : فرماید  خداوند می 

اَمره    -تقدیر است : البحر خواهد بگوید که اراده انسان در  این آیه می. ل او طلب کنید تا شکرگزار باشید   تا از فض  ) قضا است :  لتجري الفلک فیه بِ
  )متوسطسطح سؤال ( . انسان مقدر به تقدیر الهی استاختیاري خداوند است و ویژگی  طول اراده

باشید که موضوع این آیه یکسانی منزلت زن و مرد است و با موضـوع تـساوي زن و مـرد متفـاوت               توجه داشته    3 ي گزینه پاسخ -74
  )سطح سؤال متوسط( 110ي   صفحه-دین و زندگی سال چهارم. تاس

  135ي   صفحه-دین و زندگی سال چهارم  2 ي گزینه پاسخ -75
گاه   محیط ظاهري زندگی اسالمی تجلین بود و به برکت هنر خوشنویسی کلِّهاي مهم هنر اسالمی حضور آن در متن زندگی مسلمانا         از ویژگی 

  )سطح سؤال ساده(. کالم خداوند شد
  
  

  : سؤاالت بدین شرح استبندي بودجه
  

   تست9:  سال دوم-1  
   تست9:  سال سوم-2  
  ) تست ترم دوم2 تست ترم اول و 5( تست 7:  سال چهارم-3  

  
و روایـات   تست مربوط بـه بخـش آیـات    17 تست، 25ضمناً داوطلبان عزیز یادتان باشد که از مجموع  

  .دهد یل میها را آیات و روایات قرآن کریم تشک تست% 68 یعنی ،باشد می
  
  

  وحیده کاغذيخانم  


