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 4گزینه . 51

گشودیم. در غیر این صـورت   کردند، قطعا برایشان برکاتی از آسمان می اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می
 ).70، صفحه 6، درس 3چه مرتکب شدند، گرفتار ساختیم. (دین و زندگی  ها را به آن آن

 

 1گزینه . 52

و بـا آن منافـاتی نـدارد.     خداسـت در طول اراده ن اختیار انسان یک تقدیر الهی است و وجود اختیار و اراده در انسا
 ).63تا  61 ، صفحات5، درس 3دگی (دین و زن

 

 3گزینه  .53

منظور بیت این است که با انتخاب یک راه درست (خداوند و بندگی او) به تمام خواسته ها (هم معنوي وهم مادي) 
 ).20و  19، صفحه 1، درس 1هاي دیگر را نیز در بر دارند. (دین و زندگی  ها، هدف رسیم. بنابراین برخی هدف می

 

 4گزینه . 54

تواند از اختیار که ویژگـی ذاتـی    کارهایش را با اختیار انجام دهد و کسی نمیخداوند اینگونه تعیین کرده که انسان 
 ).61، صفحه 5، درس 3(دین و زندگی  تواند آن را تغییر دهد. اوست فرار کند و نمی

 

 2گزینه . 55

خـدا   او را دوست ندارد. بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیـروي کنیـد تـا    کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند،
 ).102، صفحه 9، درس 1(دین و زندگی  دوستتان بدارد.
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 2گزینه  .56

سـازد و اسـتعدادها را    اندیشه، بهار جوانی را پر طراوت مـی  .برترین عبادت، اندیشه مداوم درباره خدا و قدرت اوست
 ).2، صفحه 1، درس 3کند. (دین و زندگی  شکوفا می

 

 3گزینه  .57

فرمایند: همین افتخار بس که تو پروردگار منی. بنـابراین بنـدگی خـدا، نهایـت عزیـت و بـاالترین        میامام علی (ع) 
 ).43صفحه  4و درس  18صفحه  2، درس 3باشد. (دین و زندگی  افتخار، پذیرش توحید در ربوبیت می

 

 1گزینه . 58

، 3شود. (دین و زنـدگی   گردان می خدا روي گیرد واگر بالیی به او رسد، از اگر خیري به او رسد، دلش با آن آرام می
 ).34، صفحه 3درس 

 

 3گزینه  .59

 مشـهود  3حمت الهی ناامید نباشید و این موضوع در عبارت گنه ببخشد در بیت گزینه رمفهوم آیه این است که از 
 ).88، صفحه 7، درس 3است. (دین و زندگی 

 

 2گزینه . 60

صـحیح   2راه درست زندگی است و با توجه به آیات تدبر در قرآن، گزینه هاي فکور و خردمند، کشف  دغدغه انسان
 ).8، صفحه 1، درس 2 باشد. (دین و زندگی می
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 1گزینه . 61

با توجه به حدیث امام باقر (ع)، اجراي احکام و قوانین دین در سایه والیت الهی داراي اهمیت است. (دین و زندگی 
 ).48، صفحه 4، درس 2

 

 1گزینه . 62

، بـراي تشـخیص راه رسـتگاري، و وفـاداري بـه قـرآن و پیـروي از آن        حل نهـایی  راه با توجه به سخن امام علی (ع)
 ).107، صفحه 8، درس 2 (دین و زندگی .باشد میهمه این موارد از اهلش کردن  طلب

 

 2گزینه . 63

حضـرت زهـرا (س) داشـتند و آیـه     بودن اهل بیت خود، حضور مکرر در منـزل   پیامبر اکرم (ص) براي بیان معصوم
 ).71و  70، صفحه 5، درس 2 کردند. (دین و زندگی تطهیر را تالوت می

 

 2گزینه  .64

، 2بعد سخن پیامبر اکرم (ص) (سوگند به خدایی که جانم دردست اوست ... )، این آیه نازل گردید. (دین و زندگی 
 ).83 ، صفحه6درس 

 

 3گزینه . 65

(خود وضع خود  دادن نعمت خود انسان است با وجود امامان کامل گردانید و عامل از دستخداوند نعمت هدایت را 
 ).126و  125، صفحه 9، درس 2. (دین و زندگی دهند) را تغییر می
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 4گزینه . 66

، درباره رویدادهاي جدیـد عصـر غیبـت    باتوجه به پاسخ امام عصر(عج) به یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یقوب
 ).143، صفحه 10، درس 2است. (دین و زندگی  صحیح 4ینه گز

 

 4گزینه  .67

 ).55، صفحه 5، درس 1(دین و زندگی  .استصحیح  4گزینه  ،با توجه به آیه

 

 1گزینه . 68

. (دین و شوند خرت غافل میآدهند واز یاد  دنیا را معبود و هدف خود قرار می ،ها این افراد به دلیل فرورفتن در هوس
 ).39، صفحه 3، درس 1زندگی 

 

 4گزینه  .69

، 7، درس 1د. (دیـن و زنـدگی   نتغییر دهآن را ند نتوا نمی ها پاداش و کیفر، محصول طبیعی خود عمل است وانسان
 ).78صفحه 

 

 3گزینه . 70

گذاشـتن در مسـیر    گام اقدامات الزم برايیکی  و شود ها بر اساس رفتار آنان در دنیا تعیین می سرنوست ابدي انسان
 ).88و  86، صفحه 8، درس 1(دین و زندگی  باشد. محاسبه می و مراقبت در این راه، ثابت قدم ماندن بندگی خدا و

 

 3گزینه  .71

، 1، اما من به شما وعده دادم وخالف آن عمل کردم. (دین و زنـدگی  حق داد گوید خداوند به شما وعده شیطان می
 ).28، صفحه 2درس 
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 4گزینه . 72

، درس 1دیـن و زنـدگی   ( دهند. پاسخ درستی به نیاز طبیعی مقبولیت نمی هاي نامناسب، این افراد با پوشیدن لباس
 ).126، صفحه 11

 

 4گزینه . 73

 ).169، صفحه 12، درس 2است. (دین و زندگی  صحیح 4باتوجه به اولین آیه گزینه 

 

 2گزینه . 74

ترین عامل براي حضور کارآمد در میان افکار عمـومی جهـان اسـت.     مهم ،کشوراستحکام و اقتدارنظام حکومتی یک 
 ).142، صفحه 10 ، درس3(دین و زندگی 

 

 1گزینه . 75

. (دیـن و  دار از روي عمد غبار غلیظ به گلو برساند، هم باید قضاي روزه را بـه جـا آورد و هـم کفـاره بدهـد      اگر روزه
 ).118، صفحه 10 ، درس1زندگی 
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