
نام دیگر سنت امالء، امهال به معناي مهلت دادن است و این سنت حاکم بر زندگی گناه کاران است. گزینه 2  1

دقت کنید که باز بودن در توبه به سوي گناه کار بیانگر سنت «سبقت رحمت بر غضب» است. / از موارد مربوط به این سنت «درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به گزینه 2  2
امید بازگشت» می باشد.

در انتهاي این آیه خدا با بیان عبارت  «َو ُهم ال ُیظَلموَن» در پی ذکر این نکته است که خدا در حق هیچ کس ظلم نمی کند چرا که هر کس با عمل اختیاري خویش گزینه 1  3
است که به گناه مبتال می شود.

گزینه 1 انما نملی لهم   خطاب به کافران (کفار) است  آنان که کافر شدند تصور نکنند که اگر به آن ها مهلت ...  4

 لفتحنا علیهم   مومنان باتقوا مورد خطاب قرار می گیرند «اگرمردم شهر ایمان آورند، و تقوا پیشه کنند. 

کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند حاصل کارشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید (بیانگر اینکه روي آوردن دنیا و لذت  گزینه 2  5
هاي دنیوي به برخی انسان هاي گناهکار نشانه لطف خدا نیست)؛ امّا اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند باطل است. 

این که انسان بتواند با هرچیزي خدا را ببیند، نشان گر معرفتی عمیق و واالست گزینه 3  6
با توجه به آیۀ «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»، نتیجۀ قدم گذاردن و حرکت قوي و مصمم به سوي هدف در عبارت «لنهدینم سبلنا» تجلی دارد.

یکی از جلوه هاي «توفیق الهی»، نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت است. گزینه 4  7
سنت ابتال: قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی که صفات درونی فرد بروز یابد.

سنت امداد الهی: خداوند سنت امداد خود را براین قرار داده است که هرکسی که یکی از دو راه پیشنهادي دعوت پیامبران راپذیرفت می تواند از همین امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار
داده استفاده کند.

این قانومندي اختصاص به پدیده هاي طبیعی دارد و زندگی فردي و اجتماعی انسان ها را در بر می گیرد. قرآن کریم از این قوانین با عنوان «سنت هاي الهی» یاد می  گزینه 4  8
کند.

شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها (فردي و اجتماعی) موجب نگرش صحیح ما شده و دیدگاه ما را نسبت به وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز می سازد.

ْنُفِسِهْم حضرت زینب (س) در خطبه اي که در برابر یزید ملعون ایراد کردند، به آیۀ  سورة آل عمران اشاره کردند: « َو ال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َکَفُروا َأنَّما نُْمِلی َلُهْم َخْیٌر ِألَ گزینه 3  9
ِإنَّما نُْمِلی َلُهْم ِلَیْزداُدوا ِإْثمًا َو َلُهْم َعذاٌب ُمِهیٌن: آنان که کافر شدند،  تصور نکنند که اگر به آنان مهلت می دهیم به نفع آن ها است. فقط [به این خاطر] به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهان خود

بیفزایند و براي آن ها عذابی خوارکننده است».

پیام «عمل براي دنیا و تجمالت آن، در آخرت پوچ و تباه است» از دقت در آیات 15 و 16 سورة هود مفهوم می گردد: «کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را گزینه 4  10
بخواهند، حاصل کار هایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهد دید. اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آن چه را که انجام

می دهند باطل است.»
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