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  6936كد كتاب: 

  1400كنكور انساني  گروه دين و زندگي
 )33، صفحة  3، درس 1(دين و زندگي   .51

ها تن داد، تا اعماق جهنم سـقوط   بعد غيرجسماني (روح) انسان اگر به رذيلت
  كند.  مي
 )63صفحة  6و درس  39، صفحة 4، درس 1(دين و زندگي   .52

از مرگ وارد  حديث پيامبر اكرم (ص) به اين موضوع اشاره دارد كه انسان بعد
شود و به درك بهتر واقعيـات دسـت    ي بيداري و هوشياري زندگي مي مرحله

حتي اذا جاء احد هم الموت قابل «ي:  ي شريفه كند. اين مفهوم در آيه پيدا مي
شوند  كاران پس از مرگ تازه هوشيار مي هم نمود دارد زيرا گناه» رب ارجعون...

  اي بازگشت به دنيا را دارند. اند و تقاض كه كار نيكي انجام داده
آنان كه فراوان بـه يـاد   «فرمايد:  ترين مؤمنان مي پيامبر (ص) در مورد باهوش

  » كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي مرگ
 )63، صفحة 6، درس 1(دين و زندگي   .53

اذا حتـي  «ي  هاي عالم برزخ، وجود شعور و آگاهي است. در آيه يكي از ويژگي
سـخن  ...» جاء احد هم الموت قال رب ارجعون لعلّي اعمل صالحاً فيما تركـت  

كاران با خداوند و درخوسات بازگشت به دنيا، بيـانگر ايـن ويژگـي     گفتن گناه
  است. 

 )75، صفحة 7، درس 1(دين و زندگي   .54

آيند و  ي گواهي اعضاي خويش به شگفت مي بدكاران در روز قيامت از مشاهده
گويند كه چرا عليـه مـا    ه اعضاي بدن خود با لحني سرزنش آميز ميخطاب ب

  دهيد.  شهادت مي
 )91و  88هاي  ، صفحه89، درس 1(دين و زندگي   .55

ي اعمـالش را در   حديث پيامبر (ص) بيانگر اين مفهوم است كه انسان نتيجـه 
ي كشـت   آخرت (قيامت) به طور كامل دريافت خواهـد كـرد و دنيـا مزرعـه    

...» انّ الذين يأكلون اموال التيـامي  «ي  ت است. از بين آيات، آيهمحصول آخر
كند كه اگر كسي در دنيا مال يتمـي را   رساند و بيان مي نيز همين مفهوم را مي

ي عملش را خواهد ديد و در آتـش   از روي ظلم تصاحب كند، در آخرت نتيجه
  فروزان در خواهد آمد. 

 )111، صفحة 10، درس 1(دين و زندگي   .56

ابزار و اسباب بر مبناي حكمت الهي در اختيار انسان قرار داده شـده اسـت و   
جويـد. چنـين    انسان مؤمن در راستاي راهيابي به نيازهايش از آن بهـره مـي  

انساني عالوه بر اين كه بر خداوند اعتماد دارد، اهل همـت، تعقـل و پشـتكار    
  سپارد.  است و نتايج كارهايش را به خدا مي

 )120و  119هاي  ، صفحه11، درس 1زندگي (دين و   .57

شرط اصلي دوستي با خداوند، عمل به دستوراتش است كـه توسـط پيـامبر    
ون اهللا    «ي  ي شـريفه  ارسال شده است. اين شرط در ايـه  قـل ان كنـتم تحبـ

فاتبعوني يحسبكم اهللا: بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا 
  » دوستتان بدارد.

 )143، صفحة 13، درس 1ن و زندگي (دي  .58

چون ادب  پيشوايان دين عالوه بر آراستگي باطني يعني آراستگي اخالقي هم
اند و اين آراستگي ظاهري مربـوط بـه    و ...، به اراستگي ظاهري سفارش كرده

شود. ايشان آراستگي را از اخالق  تر عبادت مي اجتماع، خانواده و از همه مهم
   دانستند. مؤمنان مي

 )6، صفحة 1، درس 2(دين و زندگي   .59

گـوي نيازهـايش باشـد و     اي كه پاسـخ  احتياج دائمي انسان به داشتن برنامه
سعادت او را تضمين كند، سبب شده است كه در طول تاريخ همـواره شـاهد   

  هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مكاتب بشري باشيم.  ي برنامه ارائه
 )18حة ، صف2، درس 2(دين و زندگي   .60

ي كلي بـه   ها (فطرت)، خداوند يك برنامه هاي مشترك انسان به سبب ويژگي
ها ارزاني داشته، تا آنان را به هدف مشتركي كـه در خلقتشـان قـرار داده     آن

  است، برساند. 
 )42، صفحة 4، درس 2(دين و زندگي   .61

آن گويند پيامبر قـر  خداوند به كساني كه در الهي بودن قرآن شك دارند و مي
پيشنهاد آوردن حتي » ام يقولون افتراه«را به دروغ به خدا نسبت داده است: 

ال يـأقون بمثلـه و   «دهد و در عبـارت   هاي قرآن را مي يك سوره مانند سوره
توانند همانند آن را بياورند هرچند پشتيبان هم  لوكان بعضهم لبعضٍ ظهِراً: نمي

  كند.  اين تحدي بيان ميعجز و ناتواني مخالفان را نسبت به » باشند.
 )59، صفحة 5، درس 2(دين و زندگي   .62

لقد ارسلنا رسلنا بالنبيات و انزلنا مهـم الكتـاب و   «ي  ي شريفه با توجه به آيه
ي فرستادن كتاب و ميزان به همراه پيامبران، برقراري عدالت  ، ثمره...»الميزان 

  » ليقوم النّاس بالقسط«و قسط توسط مردم است: 
 )91و  86، 84هاي  ، صفحه7، درس 2ن و زندگي (دي  .63

ي پيامبر (ص) و پـس از   بيان جزئيات احكام يا همان مرجعيت ديني بر عهده
ي معصوم (ع) به عنوان جانشيان پيامبر است و از آن جا كـه ائمـه    ايشان ائمه

هـا از جملـه    هاي پيامبر (ص) بايـد همـان ويژگـي    (ع) براي انجام مسئوليت
انّما يريد اهللا ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت «ي  باشند، آيه داشته» عصمت«

كه به عصمت اهـل بيـت (ع) اشـاره دارد، پاسـخ سـؤال      » و يطهركم تطهيراً
  باشد.  مي
 )111، صفحة 9، درس 2(دين و زندگي   .64

و ما محمد الّا رسولٌ قد خلت من قبله الرُّسل افـان  «ي  ي شريفه با توجه به آيه
اي از مـردم   ، عده...»مات اوقتل انقلبتم علي اعقابكم و من ينقلب علي عقبيه 

ايمانشان وابسته به حضور شخص پيامبر (ص) بود و پس از مـرگ ايشـان بـه    
نان را دوران جاهليت و عقايد آن بازگشتند. خداونـد در ايـن زمينـه مسـلما    

آيا شما به گذشـته [و آيـين پيشـين خـود] بـاز      «فرمايد:  هشدار داده و مي
  » گرديد؟ مي
 )123، صفحة 10، درس 2(دين و زندگي   .65

ها را از اهلش  ي اين پس همه«فرمايد:  اميرالمؤمنين در مورد راه حل نهايي مي
 ي دانـش  اند كه نظر دادن و حكم كردنشـان، نشـان دهنـده    طلب كنيد. آنان

  » كنند و در دين اختالف ندارند. هاست و هرگز با دين مخالفت نمي آن
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 )161و  160هاي  ، صفحه13، درس 2(دين و زندگي   .66

ة:    «فرمايد:  پيامبر (ص) مي من مات و لم يعرف امام زمانه مـات متيتـة جاهليـ
  » هركس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است.

به نداشتن معرفت نسبت به امام اشاره » متية جاهلية«و عبارت دراين حديث 
توان  كند و براي نجات از آن (يعني شناخت و محبت به امام زمان (ع)) مي مي

به اين موارد اشاره كرد: شناخت جايگاه امام در پيشـگاه الهـي، آشـنايي بـا     
  داري ايشان به هنگام ظهور و ...  ي حكومت شيوه

 )10و  9هاي  ، صفحه1، درس 3(دين و زندگي   .67

به خداوند نيازمند هستند و ايـن نيـاز   » آن«موجودات جهان همواره و در هر 
ما «توان از بيت  شود اين مفهوم نيازمندي مطلق را مي گاه قطع يا كم نمي هيچ

  دست آورد.  به» كه باشيم اي تو ما را جانِ جان / تا كه ما باشيم با تو در ميان

 )19، صفحة 2، درس 3 (دين و زندگي  .68

، به توحيد ر مالكيت اشاره دارد كه »وهللا ما في السماوات و ما في االرض«ي  آيه
اهللا خالق كلّ «ي  پذيرش آن در پي پذيرش توحيد در خالقيت است كه در آيه

بيان شده است. » شيء  
 )35، صفحة 3، درس 3(دين و زندگي   .69

وا ال تتّخذوا عدوي و عدوكم اولياء تلقـون  يا ايها الّذين آمن« ي  خداوند در آيه
، مؤمنان را از دوستي و مهرباني با دشمنان خداونـد برحـذر   ...»اليهم بالمودة 

و قد كفروا بما جاء كم من الحقّ: «كند:  دارد و علت آن را اين گونه بيان مي مي
  » اند. حال آن كه آنان به دين حقّي كه براي شما آمده است، كفر ورزيده

 )45و  43هاي  ، صفحه4، درس 3(دين و زندگي   .70

كه به » قُل انّما اعظكم بواحدة ان تقوموا اهللا مثني و فرادي«ي  ي شريفه در آيه
صورت گروهي و فـردي)، بيـانگر    شكل و چگونگي انجام عمل اشاره دارد (به

  حسن فعلي است. 
 )70و  67هاي  ، صفحه6، درس 3(دين و زندگي   .71

نّما المؤمن بمنزلة كفة الميزان كُلّما زيد في ايمانـه زيـد فـي    ا«حديث شريف 
هـاي   ترين سنت كند كه يكي از عام به نسبت امتحان يا ابتالء اشاره مي» بالئه

نيز ...» احسب النّاس ان يتركوا ان يقولو آمنا «ي  ي شريفه الهي است و در آيه
  بيان شده است. 

 )57صفحة  5رس و د 83، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   .72

هاي انسان داشتن قدرت اختيار است كه بسيار ارزشمند بوده و  يكي از ويژگي
تواند مراحل كمال را يكـي پـس از ديگـري     انسان به كمك همين ويژگي مي

طيران مرغ ديدي تو ز پايبند شهوت / به در آي تا «بپيمايد و به تعبير سعدي: 
تواند  كه با قدرت اختيار خود مي طور يعني انسان همان» ببيني طيران آدميت

تواند در مسير شـقاوت پـيش رود و    راه كمال را طي كند، با همين توانايي مي
قدجاء كم بصائر من ربكم فمـن ابصـر   «ي  هالكت خود را رقم بزند. مفهوم آيه

  » فلسفه و من عمي فعليها
 )97، صفحة 8، درس 3(دين و زندگي   .73

  مايد: فر ي فرقان مي خداوند در سوره
كسي كه بازگردد و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان «

  » كند زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. را به حسنات تبديل مي
 )108صفحة  9و درس  97، صفحة 8، درس 3(دين و زندگي   .74

ا قد افلح من زكاها: به يقيين هركس خود ر«ي  كسي كه بخواهد به مفهوم آيه
هـا پـاك    تحقق دهد، بايد نفس خود را از آلودگي» تزكيه كرده، رستكار شد.

ال تنقطوا مـن  «ي  ي شريفه شود كه آيه كند. اين كار با توبه از گناهان آغاز مي
رحمة اهللا انّ اهللا يغفر الذّنوب جميعاً: از رحمـت الهـي نااميـد نباشـيد همانـا      

ي بندگان گناهكار توسط  ش توبهبه پذير» بخشد. ي گناهان را مي خداوند همه
  كند.  خداوند اشاره مي

صفحة  5، درس 1و دين و زندگي  124صفحة  10، درس 3(دين و زندگي   .75
51( 

دو معيار اول تمدن اسالمي عبارتند از: توحيد محور و معادباوري كـه ايـن دو   
  . يافت...» اهللا ال الّا هو ليجعتنكم «ي  ي شريفه توان در آيه معيار را مي

  توحيد  ←اهللا ال اله الّا هو 
  معاد ←ليجمعنّكم الي يوم القيامة 


