
دبیرستان عالمه حلی تهران

در آیه ي  سوره ي مریم، از زبان فرشته ي وحی که بر مریم (س) نازل شده است، بیان شده: «  قال انّما انا رسول ربّک الھب 1.گزینه 1
، حضرت مریم در پاسخ به فرشته ي لک غالماً زکیّا : گفت من فقط فرستاده ي پروردگارت هستم تا پسر پاکیزه اي به تو ببخشم» و در آیه ي
وحی می فرماید: «  انی یکون لی غالم و لم یمسسنی بشر و لم اک بغیا : چگونه باشد براي من پسري در حالی که انسانی با من تماس نداشته

باشد و بدکاره نبوده ام.»
-قلم چی-1394-سخت

در آیه ي شریفه ي  « و لقد راودنھ عن نفسھ فاستعصم و لئن ...»   همسر عزیز مصر «زلیخا» می گوید:« این همان کسی است که 2.گزینه 1
به خاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید (آري) من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداري کرد و اگر آن چه را دستور می دهم انجام ندهد به

زندان خواهد افتاد و مسلماً خوار و ذلیل خواهد شد.». معلوم است که خواري و ذلت ظاهري است و نه حقیقی و این آیه ناظر بر جلوه هاي عفاف و
پاکدامنی حضرت یوسف (ع) است.

-قلم چی-1394-سخت

عبارت شریفه ي  «و لقد راودتھ عن نفسھ فاستعصم...»بیان جلوه ي عفاف و پاکدامنی حضرت یوسف (ع) از زبان زلیخا (همسر 3.گزینه 3
عزیز مصر) خطاب به گروهی از زنان شهر است که به خاطر عشق حضرت یوسف (ع)، او را سرزنش می کردند و مفهوم این عبارت شریفه  آن است

که: «من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداري کرد.»
-قلم چی-1395-سخت

میان ظاهر و باطن در آراستگی تناسب وجود دارد و ظاهر هر کس تجلی اندیشه و باور اوست، اما از سوي دیگر، رفتارهاي ظاهري نیز 4.گزینه 3
به تدریج بر باطن انسان تأثیر می گذارند و روحیه ي فرد را تغییر می دهند به طور مثال برخی اعمال سبب تغییر اخالق و حتی طرز تفکر افراد

می شوند.
-قلم چی-1394-متوسط

آن کس که نظم و برنامه ریزي را قبول دارد، اگر واقعاً به آن ایمان و باور داشته باشد، دست به برنامه ریزي می زند و ... (که مفهوم 5.گزینه 3

 
ظاهر هرکس تجلی اندیشه و باور اوست ناظر بر این مفهوم است).

در پاسخ به این جمله که: «دل باید پاك باشد، ظاهر چندان اهمیتی ندارد» مفاهیم «دل به هر جا رود، عمل هم به همان جا می رود» و «از کوزه
همان برون تراود که در اوست» بیان می شود. 

-قلم چی-1395-متوسط

این سخن امام کاظم (ع) بیانگر حد حجاب است که قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «و ال یبدین زینتھّن اّال ما ظھر منھا»  6.گزینه 1
-قلم چی-1395-سخت

مادربزرگ، برادر مادر، پسر دختر، نوه هاي دختر و پدربزرگ پدر جزء محارم نسبی اند. مادرزن، عروس، پدر شوهر و داماد (شوهر 7.گزینه 3
دختر) جزء محارم سببی اند.

-قلم چی-1394-متوسط

با توجه به کلید واژه ي  «یغضوا من ابصارھم»   کنترل نگاه از این آیه دریافت می شود. 8.گزینه 2
-قلم چی-1396-متوسط

این آیه درباره ي زنان مؤمن است   «قل للمؤمنات»  و عبارت   «ال یبدین زینتھن»  مربوط به حرمت جلوه گري زنان است. (فعل 9.گزینه 2
نهی)

-قلم چی-1394-متوسط

باتوجه به عبارت « یدنین علیھّن من جالیھّن»   در می یابیم که زنان باید پوشش هایشان را به خود نزدیک کنند تا اطراف صورت 10.گزینه 2
و گریبان آن ها را بپوشاند.

-قلم چی-1396-متوسط

امر به معروف و نهی از منکر با وجود علم به مفسده در اموري که از جانب خداوند اهمیت ویژه اي دارد، ضروري است. 11.گزینه 3
-گزینه 2-1396-سخت
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صفحه 2

به علت ارتباط و پیوند عمیق میان  انسان ها و تأثیرپذیري فراوانی که از یک دیگر دارند، در صورتی که در مقابل گناهکار اقدام 12.گزینه 3
مناسب نشود، رفتار او مانند یک بیماري مسري به دیگران سرایت می کند. این اقدام مناسب همان «نظارت همگانی» است که به صورت «امر به

معروف و نهی از منکر» در جامعه اسالمی به اجرا در می آید. عبارت شریفه ي  «یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنکر»  نیز بیانگر این مفهوم
است.

-قلم چی-1395-متوسط

جامعه اسالمی در صورتی به یک جامعه ي نمونه تبدیل می شود که مردم جامعه به خدا ایمان داشته باشند و وظیفه ي امر به 13.گزینه 4
معروف و نهی از منکر را انجام دهند: «کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون عن المنکر و تؤمنون با�»  .

-قلم چی-1394-متوسط

دعوت به خیر و نیکی که قبل از امر به معروف و نهی از منکر است، سبب می شود که با ترغیب دیگران به خوبی ها، میدان بر بدي  14.گزینه 4
ها تنگ شود و تمایل به سوي آنها کاهش یابد و سالمت جامعه را دوام بخشد و به تعالی آن کمک می کند. و بنا به فرموده امام صادق (ع) بهترین
و موثرترین روش دعوت، روش عملی است که می فرمایند: « دعوت کننده مردم باشید اما نه با زبان ، بلکه با پارسایی، تالش، نماز و نیکی که این

 
رفتارها خود دعوت کننده هستند.»

-گزینه 2-1394-متوسط

آیه ي شریفه ي  «و کنتم علی شفا حفرة من النّار» به معناي لبه ي پرتگاه آتش که بار منفی دارد، مربوط به قبل از اسالم است و 15.گزینه 2
قران، کسانی را که دعوت به خیر می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نماید، رستگاران معرفی می کند (اولئک ھم المفلحون).

-قلم چی-1395-متوسط

 
- زکات اموال در صورتی واجب است که مورد زکات به حد نصاب برسد. 16.گزینه 1

 
- حساب سال و هزینه هاي ساالنه ي زندگی مربوط به خمس است.

 
- «ذي القربی» مربوط به خمس است.

- «المؤلّفۀ قلوبهم» مربوط به زکات است.
-گزینه 2-1391-سخت

(ان تقرضوا هللا قرضاً حسناً یضاعفھ لکم و یغفر لکم  و هللا شکوٌر حلیم : اگر به خدا وام نیکو دهید، آن را براي شما مضاعف 17.گزینه 1
(دوچندان) می سازد و بر شما می بخشاید و خداوند بسیار قدردان و بردبار است.) با توجه به ترجمه ي آیه ي شریفه، در این آیه عالوه بر پاداش

مضاعف یا دو چندان، پاداش دیگر آمرزش گناهان است و نه پوشاندن آن ها.
-گزینه 2-1395-سخت

در آیه ي کریمه ي «اقرضتم هللا قرضاً حسناً ألّکفرّن عنکم سیّئاتکم...»"  کفر به نعمت هاي الهی علت گمراهی و قرض الحسنه 18.گزینه 1
علت ورود به بهشت معرفی شده است.

-قلم چی-1395-متوسط

با توجه به آیه ي  سوره ي مائده  «و اقرضتم هللا قرضا حسنا الکفرن عنکم سیئاتکم و الدخلنکم جنّات تجری من تحتھا 19.گزینه 3
االنھار»  نتیجه ي قرض الحسنه، پوشاندن گناهان و ورود به باغ هایی که از زیردرختان آن نهرها جاري است، می باشد.

-قلم چی-1394-متوسط

 
با توجه به ترجمه ي آیه می توان به راحتی به پاسخ درست رسید. 20.گزینه 1

 
پوشاندن بدي ها  (ألْکفَرنَّ َعْنُکم َسیِّئاتُِکم) 

-گزینه 2-1396-متوسط

اثر نماز به تداوم و پیوستگی آن و نیز به میزان دقت و توجه انسان بستگی دارد و مرتبه اولیه تقوا در آیه ي شریفه ي «و نفس و ما 21.گزینه 3
سّواھا ...» آمده و قرار نگرفتن دیگران در دل ها به جاي خداوند، معلول توجه به عظمت خداوند در هنگام گفتن تکبیر است.

-قلم چی-1395-سخت

اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، زمانی که به حّد چهار فرسخ (ترخص) 22.گزینه 2
رسید باید روزه ي خود را افطار نماید.

-قلم چی-1395-متوسط

اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو بَرد، اگرچه باقی بدن او از آب بیرون باشد، روزه اش باطل می شود و باید قضاي آن روز را 23.گزینه 2
بگیرد.

-قلم چی-1395-متوسط

شرط پذیرش نماز بازدارندگی آن از گناهان است که در آیه ي شریفه ي  و اقم الّصلوة انَّ الّصلوة تنھی عن الفحشاء و المنکر و 24.گزینه 3
لذکر هللا اکبر اثر بازدارندگی از گناهان رسیدن به برترین ثمره ي نماز یعنی یاد خدا می باشد.

-گزینه 2-1394-متوسط
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صفحه 3

ترجمه ي آیه: «و هنگامی که بندگان من، از تو درباره ي من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! اجابت می کنم و دعاي کسی که مرا می  25.گزینه 1
خواند، پاسخ می گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)!»

-قلم چی-1394-متوسط

تاثیر نیکی یا بدي در سرنوشت انسان، یک سنت فردي و اجتماعی است. فردي: زندگی ما به شدت تحت تاثیر رفتارهاي ماست، 26.گزینه 2
اجتماعی:  جامعه اي که در مسیر خوبی ها گام بردارد، درهاي رحمت الهی را به روي خود می گشاید و جامعه اي که به گناه آلوده شود، به برخی

عذاب ها گرفتار خواهد شد.
براساس تقدیر الهی، جهان خلقت داراي قانون مندي است و پدیده هاي جهان در دایره ي قوانین خاصی حرکت می کنند و مسیر تکاملی را می 

پیمایند یا بر یکدیگر تأثیر می گذارند. این قوانین، اختصاص به پدیده هاي طبیعی ندارد و زندگی فردي و اجتماعی انسان ها را هم در بر می گیرد.
-قلم چی-1396-سخت

با توجه به آیه ي شریفه ي  «انا کّل شیء خلقناه بقدر»درمی یابیم که خداوند هر چیزي را با خصوصیات و ویژگی هاي معین آفریده 27.گزینه 1
است. 

-قلم چی-1394-متوسط

قانونمندي و نظام حاکم بر جهان خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به کار گیري اراده و اختیار او می 28.گزینه 1
شود و شناخت قوانین جهان سبب آشنایی ما با نشانه هاي الهی و درك عظمت خالق آن ها و نیز بهره مندي از طبیعت می شود و آیه ي شریفه ي 

«قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلُكْم ُسنٌَن......»   درباره ي سنت هاي الهی سخن گفته است.
-قلم چی-1396-متوسط

هر انسان انتخاب گري براي این که نیت و تمایل درونی خود نشان دهد و نتیجه ي آن چه را که برگزیده است، آشکارا مشاهده کند. 29.گزینه 3
همواره در معرض امتحان و ابتالء است و با آیه ي  « احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا .....»   مطابقت دارد و این که هر کس با اراده واختیار

خود راه حق یا باطل را برگزیند، شرایطی براي او فراهم شود که در مسیري که انتخاب کرده به پیش رود و سرشت خود را آشکار کند. سنت امداد

 
الهی است.

-قلم چی-1396-متوسط

باید دقت کنیم مفاهیم «سبب تکامل یا خسران و عقب ماندگی» مرتبط با سنت ابتالء و امتحان و آزمایش الهی است. «برگزیدن راه 30.گزینه 3
حق و باطل به اراده و اختیار» مرتبط با سنت امداد است که هر دو سنت، عام هستند. «افزایش یک قدم به ده  ها قدم» نیز مربوط به سنت توفیق

 
الهی است. 

-قلم چی-1395-متوسط


