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ترتیب کدام از سنت هاي زیر از حیث فراگیري مطابق با الگوي «عام ، خاص و خاص» است؟   . 1

سنت امداد الهی – سنت توفیق – سنت ابتالء سبقت رحمت بر غضب – سنت امهال – سنت امالء

سنت امداد الهی – سنت استدراج – سنت ابتالء سبقت رحمت بر غضب – سنت استدراج – سنت ابتالء

نام دیگر سنت امالء کدام است و در کدام گزینه به یکی از ویژگی هاي این سنت اشاره کرده است؟  . 2

امهال - این سنت حاکم بر زندگی گناهکاران است ابتالء – این سنت حاکم بر زندگی گناهکاران است

امهال - این سنت مربوط به فرآیند رشد و تکامل است ابتالء – این سنت مربوط به فرآیند رشد و تکامل است

امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان که با نیت پاك قدم در راه حق می گذارند، بیانگر کدام سنت الهی است و یکی از جلوه هاي این سنت کدام یک از  . 3
موارد زیر می باشد؟

سنت توفیق- اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب   سنت امداد- اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب  

سنت توفیق- نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت   سنت امداد- نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت  

بنا بر کدام سنت الهی است که راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است و کدام یک از موارد زیر نمونه اي از این سنت الهی است؟  . 4

سبقت رحمت بر غضب - درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به امید بازگشت  توفیق خداي متعال – درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به امید بازگشت 

سبقت رحمت بر غضب - ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص  توفیق خداي متعال – ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص 

در اندیشه وحیانی اسالم، سنتی ثابت و همیشگی که شامل همه انسان ها در همه دوران ها می شود کدام است و مقصود از این فراگیري چیست؟  . 5

امالء – خدا هر کسی را براي آگاهی از درونش امتحان می کند ابتالء – خدا هر کسی را براي آگاهی از درونش امتحان می کند

ابتالء – زندگی هر انسانی صحنه انواع امتحان ها و آزمایش هاست امالء – زندگی هر انسانی صحنه انواع امتحان ها و آزمایش هاست

فراهم کردن امکانات هر دو گروه حق و باطل، براي رسیدن به خواسته ها و اهدافشان، برآمده از کدام سنت الهی است و خداوند، سنت امتحان الهی را  . 6
به چه منظور قرار داده است؟

امداد عام الهی- آگاه شدن از درون افراد امداد عام الهی- به ظهور رساندن استعدادها  

سبقت رحمت بر غضب- آگاه شدن از درون افراد   سبقت رحمت بر غضب- به ظهور رساندن استعدادها  

«عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند»، «ایجاد زمینۀ مناسب براي رشد و تعالی شخص مؤمن» و «حفظ آبروي بندگان گناهکار» به ترتیب نشان از کدام  . 7
سنت و قانون الهی دارند؟

ابتالء- توفیق- سبقت رحمت بر غضب   ابتالء - تأثیر اعمال در زندگی- امالء

امداد- تأثیر اعمال در زندگی- سبقت رحمت بر غضب   امداد- توفیق- امالء

مطابق حدیث علوي «احسان پیاپی» و «پرده پوشی» خداوند به ترتیب چه ثمره اي براي برخی افراد به همراه دارد؟  . 8

فریب خوردن- شکست خوردن در امتحان   گرفتار کردن- شکست خوردن در امتحان

فریب خوردن- مغرور ساختن   گرفتار کردن- مغرور ساختن

با آنکه خداوند امکانات دستیابی به خواسته ها را براي همۀ افراد فراهم می کند، چرا روي آوردن دنیا به انسان دنیا طلب، نشانۀ لطف الهی بر او نیست؟  . 9

زیرا آنان فقط تجمالت دنیایی را می طلبند و کم و کاستی اعمال را در آخرت مد نظر قرار نمی دهند.

زیرا آنان به نداي حقیقت پاسخ نداده و به لطف و فضل الهی دل نبسته اند.

زیرا آنان درعین متنعم بودن در دنیا، عواقب زیان بار دنیا طلبی را در آخرت مشاهده می کنند.

زیرا آنان از لوازم و امکانات موجود، جهت وصول به کمال و تقرب به خدا استفاده نمی کنند.

عبارت شریفه «لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض»، معلول و ثمرة چیست؟  . 10

 «کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک»   «انما المومن بمنزله کفه المیزان»   «املی لهم ان کیدي متین»   «ولو ان اهل القري امنوا و اتقوا»  

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 6 آسان

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



پیمودن مسیر تکاملی در پدیده هاي جهان و به رشد رساندن استعدادهاي افراد به ترتیب هر یک مرهون کدام عوامل هستند؟  . 11

قضاي الهی – سنت امالء و امهال  تقدیر الهی – سنت امالء و امهال قضاي الهی – سنت امتحان و ابتالء تقدیر الهی – سنت امتحان و ابتالء

مطابق آیات شریفه قرآن، نتیجه ایمان مردم و گرایش آنان به تقوا چیست؟  . 12

 «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها»   «لفتحنا علیهم برکات من السماوات و االرض»  

 «من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا»   «لنهدینهم سبلنا و ان اهللا مع المحسنین»  

مطابق فرمایش علوي، عامل گرفتاري و مغرور ساختن برخی انسان هاي گرفتار در سنت امالء به ترتیب چیست؟  . 13

احسان پیاپی خداوند - پرده پوشی خداوند افزایش تدریجی گناهان - پرده پوشی خداوند

احسان پیاپی خداوند - ستایش مردم افزایش تدریجی گناهان - ستایش مردم

اگر از ما بپرسند: «خداوند با چه چیزهایی ما را می آزماید»، کدام آیۀ شریفه، پاسخگوي این سوال خواهد بود و عملکرد غلط در برابر ابتالها چه  . 14
نتیجه اي براي ما دارد؟

رِّ َو اْلَخْیِر ِفْتَنًۀ»- عقب ماندگی و خسران  «ُکلُّ نَْفٍس ذاِئَقُۀ اْلَمْوِت َو نَْبُلوُکْم بِالشَّ «ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک»- عقب ماندگی و خسران 

«ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک»- ظهور استعدادها  رِّ َو اْلَخْیِر ِفْتَنًۀ»- ظهور استعدادها  «ُکلُّ نَْفٍس ذاِئَقُۀ اْلَمْوِت َو نَْبُلوُکْم بِالشَّ

آیه شریفۀ  «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جا بالسیئه فال یجزي اال مثلها و هم ال یظلمون»، به کدام یک از سنت هاي الهی اشاره دارد؟  . 15

تاثیر اعمال انسان در زندگی او استدراج سبقت رحمت بر غضب امتحان وابتالء

از آیه شریفه: «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ...»، کدام مفهوم استنباط می گردد و اشاره به چگونه سنتی دارد؟  . 16

خداوند شرایط و اسباب را فراهم می سازد که نیکوکار آسان تر به مقصد برسد - عام

خداوند شرایط و اسباب را فراهم می سازد که نیکوکار آسان تر به مقصد برسد - خاص

خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش می دهد - عام

خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش می دهد - خاص

آثار ماتأخر اعمال یک فرد تا چه زمانی گریبانگیر اوست و بر خوب و بد پروندة او می افزاید؟  . 17

 «َیأکلوَن فی بُطونِهم ناراً»   «حتی اذا َجاَء أحدهم الموت»   «کانِت الِجباُل َکثیبًا مهیًال»   «َو ُأملی لَهم إنَّ َکیدي َمتین»  

فراهم کردن امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و اهداف موافقان و مخالفان دعوت انبیاء، مفهوم مستفاد شده از کدام سنت الهی است؟  . 18

َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن»  ُهْم ُسُبَلَنا َو ِإنَّ اهللاَّ سنت امداد خاص- «َو الَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ

سنت امداد عام الهی- «ُکال نُِمدُّ َهُؤَآلِء َوَهُؤَآلِء ِمْن َعَطآِء َربَِّک َو َما َکاَن َعَطآُء َربَِّک َمْحُظوراً» 

ْنُفِسِهْم»  سنت امالء (خاص)- «َو َال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َکَفُروا َأنََّما نُْمِلی لَُهْم َخْیٌر ِألَ

بُوا بِآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن»  سنت استدراج (خاص)- «َکذَّ

پیامد کدامیک از سنت هاي الهی رشد دادن، به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است؟  . 19

ْنُفِسِهْم» ِألَ َخْیٌر لَُهْم «َو َال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َکَفُروا َأنََّما نُْمِلی َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن» ُهْم ُسُبَلَنا َو ِإنَّ اهللاَّ الَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ «َو

«َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُکوا َأْن َیُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم َال ُیْفَتُنوَن» بُوا بِآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن» «َو الَِّذیَن َکذَّ

نصرت و هدایت الهی تابع چیست و چرا خداوند به بندگان خود جمله: « پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است»، را اعالم می کند؟  . 20

تالش و مجاهدت- از آنجا که روحیه حق پذیري در انسان ها نهادینه شده است.

تالش و مجاهدت- از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد.

حق گزینی و حق پذیري- از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد.

حق گزینی و حق پذیري- از آنجا که روحیه حق پذیري در انسان ها نهادینه شده است.

با تدبر در آیۀ شریفۀ قرآن مسبب نزول برکات الهی چیست؟ و به استناد تعالیم دینی کدام حسنه به «کثرت عمر» می انجامد؟  . 21

ایمان به خدا و تمسک به او - احسان به والدین  ایمان به خدا و تمسک به او - دادن صدقه 

تقوا و ایمان - دادن صدقه  تقوا و ایمان - احسان به والدین 
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هر یک از موارد زیر به ترتیب مرتبط با کدام سنت الهی است و کدام آیه مربوط به سنت اول است؟   . 22
- دو دسته شدن انسان ها در برابر دعوت انبیاء 

- ساخته شدن هویت و شخصیت انسان ها

امداد - ابتالء - «َما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا»   امداد - امداد - «َأن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنوَن»  

ابتالء - امداد - «َأن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنوَن»   ابتالء - ابتالء - «َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا»  

هریک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام سنت الهی است؟   . 23
- فراهم ساختن شرایط براي آسان تر رسیدن به مقصد 

- فراهم ساختن شرایط براي پیش روي انسان در مسیري که انتخاب کرده

امداد خاص - امالء و استدراج امداد عام - امالء و استدراج  توفیق الهی - امداد خاص  توفیق الهی - امداد عام 

هریک از موارد زیر به ترتیب در کدام عبارت شریفه قابل تبیین است؟   . 24
- نشان دادن تمایالت درونی انسان 

- آشکار کردن سرشت و باطن افراد

انما المومن بمنزلۀ کفۀ المیزان کلما زید ایمانه... - کًال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک  

انما المومن بمنزلۀ کفۀ المیزان کلما زید ایمانه... - من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باالجال 

و لو اّن اهل القري آمنوا و اتقوا - من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار  

و لو اّن اهل القري آمنوا و اتقوا - کل نفس ذائقۀ الموت و نبلوکم بالشرو الخیر فتنه 

از دقت در ترجمۀ کدام آیۀ شریفه استنباط می گردد که «عمل براي دنیا و تجمالت آن در آخرت پوچ و تباه است»؟  . 25

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. 

هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. 

آنچه به شما داده شده کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر است. 

آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد آن مقدار از آن را که بخواهیم می دهیم.
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سبقت رحمت الهی بر غضب او شامل همۀ مخلوقات می شود. بنابراین مشمولیت عام (هم نیکوکاران هم بدکاران) دارد. اما سنت امالء (همان امهال) تنها دربارة بدکاران جاري می شود. گزینه 1  . 1
بنابراین این سنت مشمولیت خاص (تنها براي بدکاران) دارد.

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

امداد خاص خداوند به افراد پاك، سنت توفیق است، نه امداد!  گزینه 4  . 3
یکی از جلوه هاي این توفیق، نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت است. 

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 امید بازگشت» گزینه 2  . 4
می باشد. 

سنت ابتالء عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است و شامل همه انسان ها در همه دوران ها می شود. به عبارت دیگر، زندگی هر انسانی، چه مؤمن و چه گزینه 4  . 5
کافر، چه فقیر و چه غنی، چه سیاه و چه سفید، صحنه انواع امتحان ها و آزمایش هاست. دقت کنید که خداوند آگاه بر درون انسان هاست و امتحان ایشان از سوي او نمی تواند براي آگاه از درون

ایشان باشد.

فراهم کردن امکانات براي هر دو گروه حق و باطل، برآمده از سنت امداد عام الهی است و سنت امتحان الهی براي آگاه شدن از درون افراد نیست (زیرا خداوند بر همه چیز علم گزینه 1  . 6
دارد)، بلکه براي رشد دادن، به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.

عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند  سنت امتحان یا ابتالء   گزینه 2  . 7

ایجاد زمینۀ مناسب براي رشد و تعالی  توفیق الهی  

حفظ آبروي بندگان گناهکار  سبقت رحمت بر غضب 

«چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم فریب خورد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت داده، امتحان و گزینه 3  . 8
آزمایش نکرده است.»

کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و براي آن تالش می کند، همان را به دست می آورد. البته اینان عواقب زیان بار تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند کرد. بنابراین روي گزینه 3  . 9
آوردن دنیا و لذت هاي دنیوي به برخی انسان هاي گناهکار، نشانه لطف خداونده به آن نیست.

آیه  سورة اعراف «ولو ان اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون» اشاره به این موضوع دارد که نزول برکات از آسمان ها و گزینه 4  . 10
زمین (معلول)، در نتیجۀ ایمان و تقواست (علت). 

براساس تقدیر الهی، جهان خلقت قانونمند است و پدیده هاي آن در دایرة قوانین خاصی مسیر تکاملی خود را می پیمایند.  گزینه 1  . 11
امتحان خداوند علیم براي آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادهاست و این موضوع بیانگر سنت امتحان و ابتالء می باشد. 

با توجه به آیه شریفه «و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض ...»، ایمان و تقوا، باعث نزول برکات الهی می شود.   گزینه 2  . 12

چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد. گزینه 2  . 13

رِّ َو اْلَخْیِر ِفْتَنًۀ» تاکید شده است که عمل درست، خداوند با هر امر خیر یا شري ما را می آزماید؛ بیماري یا سالمت، فقر یا ثروت و ... این مفهوم در آیۀ: «ُکلُّ َنْفٍس ذاِئَقُۀ اْلَمْوِت َو َنْبُلوُکْم ِبالشَّ گزینه 2  . 14
رشد و کمال و عمل غلط، عقب ماندگی و خسران ما را به دنبال دارد. 

آیه شریفه  سوره انعام، به سنت سبقت رحمت بر غضب اشاره دارد.   گزینه 2  . 15

آیه شریفه در صورت سوال به سنت توفیق الهی اشاره دارد که در فرهنگ قرآن کریم توفیق به معناي آسان نمودن کارهاست، یعنی همراه با سعی و تالشی که انسان از خود نشان گزینه 2  . 16
می دهد، خداوند نیز شرایط و اسباب را چنان فراهم می سازد که وي بتواند آسان تر به مقصد برسد.

آثار ماتأخر اعمال یک فرد تا روز قیامت گریبانگیر اوست و بر پروندة اعمالش می افزاید. آیۀ شریفۀ  «و اُملی لهم إن کیدي متین»  بر ظرف زمانی قیامت اشاره دارد.   گزینه 4  . 17
وقتی انبیا مردم را به دین الهی فرا می خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته هستند. دسته اي به نداي حقیقت پاسخ مثبت می دهند (موافقان) و دسته اي به لجاجت ورزیده و در گزینه 2  . 18
مقابل حق می ایستند (مخالفان). سنت خداوند (امداد عام الهی) بر این است که هر کس مسیري را انتخاب کرده است، از امکانات استفاده کند تا باطن خود را آشکار کند. درواقع خداوند امکانات و

لوازم رسیدن به خواسته ها و اهداف را براي  دو گروه (موافقان و مخالفان) دعوت پیامبر (ص) فراهم کرده است تا هر کس به اهدافی که برگزیده است، برسد. 

سنت ابتالء (امتحان)  براي آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است. گزینه 4  . 19

یکی از جلوه هاي سنت توفیق الهی، نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت است. خداوند، انسان تالشگر و مجاهد را حمایت می کند، دست او را می گیرد و با پشتیبانی خود به گزینه 2  . 20
پیش می برد. 

از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همه آنان، چه نیکوکار و چه گناهکار، به لطف ومهربانی رفتار می کند. او به بندگان خود اعالم می کند که: (پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب
کرده است.) 

ْرِض»، تقوا و ایمان واقعی به خداوند سبب نزول برکات الهی می شود.  َماِء َواْألَ َن السَّ با تدبر در آیۀ شریفۀ قرآن «َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهم َبَرَکاٍت مِّ گزینه 4  . 21
در تعالیم دینی آمده است که صلۀرحم و محبت به خویشان و دادن صدقه عمر را افزایش می دهد.

- دو دسته شدن انسان ها در برابر دعوت انبیاء  سنت امداد الهی  گزینه 2  . 22

- ساخته شدن هویت و شخصیت انسان ها  سنت ابتالء 
و آیۀ «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا» بیانگر سنت امداد الهی است. 

- همراه با سعی و تالش انسان خداوند نیز شرایط و اسباب را چنان فراهم می کند که وي آسان تر به مقصد برسد (سنت توفیق الهی).  گزینه 1  . 23
- سنت امداد عام الهی این است که هرکس با اراده و اختیار خود راه حق یا باطل را برگزیند و شرایطی براي او فراهم می شود که در مسیري که انتخاب کرده به پیش رود. 

سنت ابتال براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است. امام صادق (ع) در عبارت شریفه دربارة رابطۀ ایمان و مراتب امتحان می فرماید: «انما گزینه 1  . 24
المومن بمنزلۀ کفۀ المیزان...» و هر کس که با اراده و اختیار خود راه حق یا باطل را برگزیند، خداوند شرایطی را برایش فراهم می آورد تا در همان مسیري که انتخاب کرده به پیش رود و باطن خود را

آشکار سازد این مورد مربوط به سنت امداد عام الهی و قابل برداشت از آیۀ شریفۀ «کًال نمد هوالء...» است.
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کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید، اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه گزینه 1  . 25
در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند باطل است. 
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