
دبیرستان عالمه حلی تهرانموضوع 1.دین و زندگی 2:2.دین و زندگی پیش دانشگاهی

آیه ي  «قالت انّی یکون لی غالم...» اشاره به پاکدامنی حضرت مریم(س) وآیه ي  «حاش � ما علمنا...» اشاره به پاکدامنی 1.گزینه 3
حضرت یوسف(ع) دارد.(اندیشه وتحقیق)

-قلم چی-1396-سخت

هر اندازه که رشته ي عفاف مستحکم شود، پوشش و آراستگی ظاهري جلوه گاه زیبایی هاي روح و شخصیت متعالی انسان می شود. در 2.گزینه 3
قسمت دوم سؤال به ترجمه ي آیه مراجعه شود. به راحتی و باتوجه به فعل «قلن» می توانیم به جواب درست برسیم. 

-گزینه 2-1395-سخت

تعبیر قرآن کریم از پوشش ظاهري «َخیر» نیست. «َخیر» تعبیري است که در این آیه براي «تقوا» به کار رفته است. (نه پوشش 3.گزینه 4
ظاهري) و الزمه ي پوشش باطنی «تقوا» پوشش ظاهري است. 

-قلم چی-1394-متوسط

به ترجمه ي آیه مراجعه شود: "گفت: اي کاش پیش از این مرده بودم و کامًال فراموش شده بودم." 4.گزینه 2
-گزینه 2-1395-متوسط

-(َوقالَت َهیَت لََک قاَل َمعاَذ اِهللا اِنَّه َربی َاحَسَن َمثواي اِنَُّه ال َیفلُِح الّظالِمون، و زلیخا گفت : بیا بسوي آنچه براي تو مهیاست، یوسف 5.گزینه 1

 
(ع) گفت: پناه می برم به خدا. او (عزیزمصر) صاحب نعمت من است مقام مرا گرامی داشته و به یقین ستمکاران رستگار نمی شوند.)

-گزینه 2-1396-متوسط

زنان به جهت زیبایی بیش از مردان موظف به حفظ حجاب و عفاف می باشند. 6.گزینه 3
-قلم چی-1397-متوسط

با توجه به آیه ي  «یدنین علیھّن من جالبیھّن» . زنان باید روسري هایشان را به خود نزدیک کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز 7.گزینه 4
پوشیده شود.

-قلم چی-1396-متوسط

ً طبق آیه ي  سوره احزاب: یا ایّھا النّبّی قل ألزواجک و بناتک... ذلک ادنی ان یُعَرفن فال یؤدَین و کان هللا غفوراً رحیما 8.گزینه 1
" جهت شناخته شدن زن به عفاف و پاکی و حفظ حرمت و عدم اجازه تعّرض افراد بی بند و بار به وي، حجاب مقرر گردیده است.

-قلم چی-1395-متوسط

9.گزینه 2
-گزینه 2-1396-متوسط

آیه ي شریفه می فرماید: (و روسري خود را به سینه و گریبان خویش بیندازید، یعنی پوشش خود را بلند نمایید، تا آنچه زیر روسري 10.گزینه 4
هست را بپوشانید.)

-گزینه 2-1396-متوسط

 
» می فرماید: خداوند در آیه ي «آل عمران،  11.گزینه 2

 
«شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شدید. امر به معروف می کنید و از منکر نهی می نمایید و به خدا ایمان دارید.»

-گزینه 2-1396-سخت

 
پرهیز از خودخواهی← روش 12.گزینه 4

 
تغییر روش باهدف تاثیر گذاري← شرایط 

بهره گیري از شیوه هاي مختلف براي افزایش تاثیر گذاري← مراحل
-قلم چی-1396-متوسط

اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر آن است که با شخص گناهکار طوري رفتار شود که بفهمد این رفتار به خاطر گناه او بوده 13.گزینه 4
است. هم چنین «تحمل مشّقت ها و پذیرفتن ضررها در امر و نهی احکام ضروري دین» مربوط به شرایط امر به معروف و نهی از منکر است.

-قلم چی-1395-متوسط
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صفحه 2

اگر احتمال دهد که از طریق امر و نهی او ضرر جانی یا آبرویی یا مالی قابل توجهی دارد. باید روش دیگري پیش بگیرد. اگر انجام 14.گزینه 4
یک معروف با ترك یک منکر از اموري باشد که خداوند به آن اهمیت زیاد می دهد. مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن کریم یا احکام ضروري
دین، باید اهمیت آن را جدي تلقی کنیم و خطرات آن را تحمل کنیم و ضررهاي آن را بپذیریم. اگر احتمال می دهیم با موعظه و نصیحت از گناه

 
دست برمی دارد. الزم است به همین اکتفا کنیم. در موعظه و نصیحت می توان او شیوه هاي مختلف تربیتی استتدالل و منطق بهره برد.

-گزینه 2-1394-متوسط

ترك امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود جامعه اسالمی از رحمت الهی دور شود و آیه مبارکه  و المؤمنون و المؤمنات 15.گزینه 2
بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنکر و یقیمون الّصاله و یؤتون الّزکاه و یطیعون هللا و رسولھ أولئک سیرحمھم هللا

إن هللا عزیٌز حکیٌم   بیانگر این مفهوم است.
-قلم چی-1395-متوسط

افزایش سرمایه از عبارات (  یضاعف لھم ) و ( یضاعفھ لکم ) برداشت می شود، اما آیه ي شریفه ي (  ان تقرضوا هللا قرضا 16.گزینه 4
حسنا ) به صورت مشروط آمده و می فرماید: ( اگر به خداوند وامی نیکو دهید. آن را برایتان چند برابر می کند) عبارت (  ال تظلمون   مورد ظلم

 
واقع نمی شوید) با تحقق دست یابی قرض دهنده به اصل سرمایه ي خویش مصداق می یابد.

-گزینه 2-1394-سخت

مطابق با عبارت شریفه ي  «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب... و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم التظلمون والتظلمون» اگر کسی 17.گزینه 1
بخواهد توبه کند و از رباخواري برگردد باید صاحب سرمایه خودش باشد و آنچه عالوه براصل سرمایه از مردم گرفته است به صاحبانش برگرداند و

فقط اصل سرمایه ي خود را از بدهکار بگیرد.
-قلم چی-1396-متوسط

 
هرکس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند.  18.گزینه 1

 
کار دیگران سامان نیابد، مگر آن که کار مالیات دهندگان سامان پذیرد، زیرا همه ي مردم جیره خوار مالیات و مالیات دهندگان هستند. 

-گزینه 2-1395-متوسط

خمس، یک اتفاق واجب است که شامل  درآمد هر فرد مسلمان است که پس از مصرف هزینه هاي معمول زندگی، اضافه آمده و 19.گزینه 3

باقی مانده است. اتفاق واجب به دو صورت «زکات» و «خمس» انجام می گیرد. قرآن کریم در بسیاري موارد، پس از برپا داشتن نماز بر پرداخت
زکات تأکید کرده است.

-قلم چی-1395-متوسط

خمس براي شش مورد اعم از   «� و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل»  است و به سکه هایی که با آن 20.گزینه 3
معامله رواج دارد؛ زکات تعلق می گیرد. 

-قلم چی-1394-متوسط

) اگر عبارت اھدنا اگر در رکوع و سجود عظمت خدا را در نظر داشته باشیم. در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.  21.گزینه 3
) اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار الّصراط المستقیم را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه هاي انحرافی دیگران دل نخواهیم بست. 

را رعایت کنیم، به کسب درآمد از راه حرام متمایل نخواهیم شد.
-قلم چی-1395-سخت

 
براي تسلط بیشتر به احکام روزه به کتاب درسی مراجعه نمایید. 22.گزینه 3

-گزینه 2-1395-متوسط

اگر مسافر بعداز ظهر به وطن یا به جایی که می خواهد ده روز بماند، برسد. نمی تواند در آن روز، روزه بگیرد. اگر کسی که روزه 23.گزینه 2

 
است، بعداز ظهر مسافرت کند، باید روزه ي خود را ادامه دهد.

-گزینه 2-1394-متوسط

انسان نمی تواند به خاطر ضعف، روزه ي خود را بخورد، روزه دار نیاید اگر چیزي الي دندانش مانده از عمد بخورد. 24.گزینه 4
-منتا-1392-متوسط

کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگرعمدًا تا اذان صبح غسل نکند و یا اگر وظیفه اش تیمم است عمدًا تیمم ننماید، نمی 25.گزینه 2
تواند روزه بگیرد.

-منتا-1391-متوسط

شهرها را ویران کرده است.
بندگان را هالك سازد.

حکومتش جز اندك زمانی پایدار نماند.
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صفحه 3

 
هر دو مورد اشاره به سنت توفیق الهی دارد و به کلید واژه هاي ایمان و تقوا مفتاح برکات و مجاهد حق گرا دقت شود. 26.گزینه 3

-گزینه 2-1395-سخت

امتحان و ابتال: این سنت، مربوط به چگونگی فرآیند رشد و تکامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهاي اوست. هر انسان انتخاب  27.گزینه 2
گري اینکه نیت و تمایل درونی خود را نشان داد و نتیجه آنچه را برگزیده است، آشکارا مشاهده کند، همواره در معرض امتحان و آزمایش است.

آیه ي شریفه هم با عبارت «یفتنون» بیانگر همین سنت امتحان و ابتال می باشد.
-گزینه 2-1395-متوسط

قسمت اول اشاره به روایت امام صادق (ع)، پیرامون سنت آزمایش الهی می نماید که ایشان مؤمن را به کفه ترازو تشبیه می نمایند 28.گزینه 1
که هر اندازه ایمانش افزوده شود، آزمایشش سنگین تر می شود و قسمت دوم سؤال نیز مبین سنت «تفاوت در پاداش و جزا» است که بر مبناي

فضل الهی، خداوند کار نیک را ده برابر پاداش می دهد.
-گزینه 2-1395-متوسط

 
در سنت استدراج می خوانیم که گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان نیز می افزاید. 29.گزینه 4

 
گمراهان با استفاده از این امکانات و با اصرار خود: 

 
چنین حالت تدریجی در حرکت به سوي عذاب الهی را سنت «استدراج» می خوانند.

-گزینه 2-1395-متوسط

در تعریف سنت استدراج داریم که: گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می افزاید. گمراهان با استفاده از این 30.گزینه 2
) و به تدریج به سوي هالکت ابدي نزدیک تر ) قدم به قدم از انسانیت فاصله می گیرند.  ) بیشتر در فساد فرو می روند،  امکانات و با اصرار خود 

 
می شوند. چنین حالت تدریجی در حرکت به سوي عذاب الهی را سنت استدراج می خوانند.

-گزینه 2-1394-متوسط

بیش تر در فساد  فرو می روند.
قدم به قدم از انسانیت فاصله می گیرند.

و به تدریج به سوي هالکت ابدي نزدیک تر می شوند.
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