
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



برخورداري از هدایت الهی به سوي راه راست، در گرو چه اوصافی است و ره آورد دیگر آنها چیست؟  . 1

 َوالَّذیَن جاَهدوا فینا  - لََنهدَینَُّهم ُسُبَلنا   اَهَل القري آَمنوا َو اتََّقوا -  لََفَتحنا علیِهم بََرکاٍت

بیل    الَّذیَن آَمنوا بِاِهللا َواعَتَصموا بِِه  -  َفسُیدِخُلُهم فی َرحمٍۀ   اَن یقولوا آَمّنا  -  َهدیناُه السَّ

کدام یک از جمالت زیر در بحث قانونمندي و سنن حاکم بر عالم به مفهوم صحیحی اشاره کرده است؟   . 2

قانونمندي حاکم بر جهان تجلی قضاء الهی و زمینه آن به کارگیري اراده انسان است. 

امتحانات الهی تا جایی پیش می رود که فرد سربلند از بیرون آمده و کمال یابد.

 خداوند طی سنت امالء به آنانی که به دنبال دنیا هستند، بدون کم کاست دنیا را می دهد. 

اینکه فرد پس از شکست در ابتالئات الهی فرصت توبه می یابد بیانگر سنت توفیق است. 

ا الَّذین آمنوا باِهللا َواعَتَصُموا به َفَسُیدِخُلُهم فی رحمِۀ ِمنُه و َفضٍل َو یهدیهم إلیِه ِصراطًا ُمستقیمًا»  کدام عبارت مبیّن راه فائق آمدن انسان بر در آیۀ شریفۀ «َفامَّ  . 3
دشواري هاي مسیر کسب مدارج معنوي است و کلمۀ «َفَسُیدِخُلُهم» در آیه کدام مفهوم را می رساند؟

«آمنوا باِهللا» - مالکیت مطلق خداوند بر عالم که دخل و تصرف را براي او رقم می زند.

«آمنوا باِهللا»" -  خدا است که جهان را اداره می کند و به سوي مقصد معین هدایت می کند. 

«َواعَتَصُموا به» - مالکیت مطلق خداوند بر عالم که دخل و تصرف را براي او رقم می زند.

«َواعَتَصُموا به»" -  خدا است که جهان را اداره می کند و به سوي مقصد معین هدایت می کند.

«گناهکارانی که خدا عالوه بر مهلت دادن، از امکانات نیز بهره مندشان می کند می پندارند که راهشان صحیح است»؛ این مفهوم ، بیانگر کدام ویژگی از  . 4
سنت الهی است؟   

بوا َفَاَخذناُهم   ِمن َحیُث الیعَلموَن   اِنَّما نُملى لَُهم لَِیزدادوا اِثًما    َو لَُهم َعذاٌب ُمهیٌن   َولِکن َکذَّ

بنا بر کدام سنت که انسان در می یابد که «روي آوردن دنیا و لذت هاي دنیوي به برخی انسان هاي گناهکار نشانه لطف خدا نیست»؟   . 5

سنت ابتالء - چرا که حتی گناه کاران هم با بهره دنیوي که کسب می کنند، امتحان می شوند.

 سنت ابتالء - زیرا در این سنت انسان همواره و از طریق خیر و شر مشمول امتحان است. 

سنت امداد - چرا که بنا بر این سنت خدا چه با نیکوکار و چه گناه کار با لطف خود رفتار می کند. 

 سنت امداد - چرا که طی این سنت همه انسان ها زمینه پیش روي در انتخاب خویش را می یابند.

یافتن یک دوست خوب، خواندن یک کتاب تأثیر گذار و هدایت گر و پیدا کردن فرصت توبه از جمله نمونه هاي سنت .................. است که آیه نظیر آن  . 6
عبارت است از: .................. .

َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ  سبقت رحمت بر غضب - َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدینَّ

َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن  ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ  توفیق الهی -  َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدینَّ

یَئِۀ...   سبقت رحمت بر غضب -  َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

یَئِۀ  توفیق الهی -  َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

اگر در آینه هستی با دقت به سنت ابتالء نظر کنیم، کدام یک از غایات زیر را براي آن استنباط خواهیم نمود؟  . 7

پی بردن به تمایالت درونی و پنهان انسان ها رشد دادن و به ظهور رساندن استعداد هاي افراد

زمینه سازي براي رشد و تعالی انسان هاي مومن نصرت و یاري رسانی به انسان هاي تالش گر و مجاهد

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 6 سخت
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اگر بخواهیم اثر گذاري شناخت قوانین را در قالب یک عبارت بیان کنیم، کدام گزینه مدد رسان ما است؟  . 8

شناخت قوانین جهان معلول تغییر دیدگاه ما نسبت به وقایع و نگاه ممتاز ما به حوادث هستی است.

شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان علت تغییر در روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران است.

شناخت قوانین جهان تابع تغییر دیدگاه انسان در روابط خویش با خدا، خود، خلقت و دیگران است.

اصالح نگرش انسان نسبت به تلخی ها و شیرینی هاي زندگی متبوع شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان است.

خداوند در سنت «سبقت رحمت بر غضب» پس از بیان چه عبارتی این شبهه را که خدا به کسی ظلم کند را برطرف نموده و از کدام عبارت وحیانی بهره  . 9
جسته است؟ 

ٍم لِْلَعِبیِد   َ لَیَس بَِظالَّ خداوند کار زشت را به همان اندازه جزا می دهد -  َوَأنَّ اهللاَّ

ٍم لِْلَعِبیِد َ لَیَس بَِظالَّ خداوند به گناه کار، فرصت کافی براي بازگشت می دهد -  َوَأنَّ اهللاَّ

خداوند کار زشت را به همان اندازه جزا می دهد - َو ُهم ال ُیظَلموَن  

خداوند به گناه کار، فرصت کافی براي بازگشت می دهد -  َو ُهم ال ُیظَلموَن  

در یک نگاه عمیق به نظام سنن الهی، کدام یک از موارد زیر است که به طور صحیح با سنت امداد در ارتباط نمی باشد؟  . 10

خداوند طبق این سنت، اهل حق و باطل را یاري کرده و امکان پیشروي را از ایشان نمی گیرد.

این سنت سبب می شود که دنیا مداران مورد امداد خدا قرار گرفته و به اشتباه خویش پی ببرند.

طبق این سنت اگر به کسی دنیا روي آورد نمی توان او را لزوما مورد لطف خدا در نظر گرفت.

سنت امداد از سنن خاص خدا به شمار نمی رود و گروه هاي مختلف انسان را شامل می شود.

اگر گفته شود که کسب کماالت و درجات باالتر تابع گذر از مراحل سخت تر این سنت الهی است، از منظر قرآن کدام سنت مد نظر بوده است؟  . 11

بُوا بِآیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن ...   ِۀ المیزاِن ُکلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالِئه   َوالَِّذیَن َکذَّ  اِنََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ َکفَّ

 َأَحِسَب النَّاُس َأْن یْتَرُکوا َأْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفَتُنوَن   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا  

.  اینکه در دوره پیامبر (ص)، شنیدن قران بر ایمان یک فرد می افزود اما لجاجت دیگري را بر می انگیخت به کدام نکته اشاره دارد؟  12

قرآن جلوه اي توفیق الهی است که درك آن تنها نصیب بندگان خاص خدا می شود. ایجاد زمینه مناسب براي رشد از جلوه هاي توفیق الهی براي برخی بندگان است. 

در کسب توفیقات الهی عامل درونی اهمیت داشته و نقش تعیین کننده دارد.  توفیق الهی مانند امداد عام به شمار نمی رود که همۀ افراد را شامل شود. 

گرفتاري به کیفر آنچه که انسان به طور مستمر مرتکب می شود، ثمرة چیست و تقوا مداري جامعۀ ایمانی آنان را شایستۀ دریافت کدام موهبت الهی  . 13
می گرداند؟

بوا» - «لََفَتحنا َعلیِهم بََرکاٍت»   بوا» - «لََنهَدَینَُّهم ُسُبَلنا»   «َولِکن َکذَّ  «َولِکن َکذَّ

بوا بِآیاِتنا» - «لََنهَدَینَُّهم ُسُبَلنا»   یَن َکذَّ بوا بِآیاِتنا» - «لََفَتحنا َعلیِهم بََرکاٍت»   «َو الذَّ یَن َکذَّ  «َو الذَّ

اگر گفته شود که خداوند با فضل خویش است که اعمال انسان ها را محاسبه می کند، کدام آیه موید حقانیت این مفهوم است؟  . 14

َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن   ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدینَّ

یَئِۀ َفَال یْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال یْظَلُموَن َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

َأَحِسَب النَّاُس َأْن یْتَرُکوا َأْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفَتُنوَن  

ْرِض َماِء َواْألَ َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعَلیِهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ َولَْو

پیام جمله «از شئون ربوبیت الهی تفضل همیشگی خداوند به انسان است»، از دقت در کدام آیه مفهوم می گردد؟  . 15

 «احسب الناس ان یترکوا ان یقولو امنا ...»   «کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک ...»  

 «انما المومن بمنزله کفه المیزان ...»   «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ...»  

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد بازتابی از توجه به کدام آیۀ مبارکه می باشد؟  . 16

بُوا بِآیاِتنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال َیْعَلُموَن" َو ُأْملی لَُهْم ِإنَّ َکْیدي َمتیٌن َو الَّذیَن َکذَّ

 ولو اّن اهل القري آمنوا واّتقوا لََفَتحنا علیهم برکات ِمَن السماء واالرض  

 کال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربّک محضورا  

 اَحَسَب الناُس اَن ُیترکوا ان یقولوا آمّنا و هم الیفتنون  

سر انجام مشمولین آیۀ «کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند...» چیست و ایشان براي پیشروي خویش، محتاج کدام سنت الهی اند؟  . 17

محرومیت از نعمات الهی – امالء و استدراج آتش دوزخ – امداد عام الهی

محرومیت از نعمات الهی – امداد عام الهی آتش دوزخ – امالء و استدراج

اگر سنت ابتالء را مورد مداقُّه قرار دهیم ، کدام گزینه صحیح می باشد؟  . 18

امتحان با امور خیر براي کمال مومنین و با امور شر براي بخشایش گناه گناه کاران است.

کسی که که دچار بالیی شده با عبور از آن و رشد و کمال، دیگر دچار این سنت نخواهد شد.

همان طوري که ما براي شناخت دیگران ایشان را می آزماییم خدا هم ما را با این سنت می شناسد.

انسانی که ادعاي ایمان کند خداوند او را وارد امتحان ها و آزمایش هاي خاص آن خواهد کرد.

خداوند درباره کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند چه می فرماید و تجلی این حقیقت تشریعی در آیینه تکوین، تحت عنوان کدام سنت  . 19
قرار می گیرد؟

به همین دنیاي مادي و تجمالتش هم دست نمی یابند - امداد حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم - امداد

به همین دنیاي مادي و تجمالتش هم دست نمی یابند - توفیق حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم - توفیق

اگر بخواهیم به سنتی اشاره کنیم که موفقیت در هر یک از مراحل آن، او را با موارد جدیدتري از این سنت مواجه می کند، کدام آیه راه گشاي ماست؟  . 20

بُوا بِآیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن ...   ِۀ المیزاِن ُکلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالِئه   َوالَِّذیَن َکذَّ  اِنََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ َکفَّ

 َأَحِسَب النَّاُس َأْن یْتَرُکوا َأْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفَتُنوَن   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا  

«سنت حاکم بر زندگی «معاندان و مغروقان در گناه» و «حفظ آبروي بندگان گناهکار» به ترتیب کدام است و عبارت قرآنی «اُملی لهم» به کدام یک  . 21
اشاره دارد؟

امهال – سبقت رحمت بر غضب – دومی امهال – توفیق الهی – دومی  

امالء – سبقت رحمت بر غضب – اولی امالء – توفیق الهی – اولی

در بیان قرآن کریم «مؤمنان با تقوا در جامعه» و «کوشش کنندگان در راه خدا» به ترتیب شامل کدام یک از وعده هاي تخلف ناپذیر الهی قرار می گیرند؟  . 22

 «فله عشر امثالها»- «خیر النفسهم»   «لفتحنا علیهم برکات» - «خیر النفسهم»  

 «لفتحنا علیهم برکات»-«لنهدینهم سبلنا»   «فله عشر امثالها»-« لنهدینهم سبلنا»  

هر یک از مفاهیم زیر به ترتیب با دقت از کدام آیات شریفه استنباط می شود؟   . 23
- ساخته شدن هویت و شخصیت انسان ها 

- تسهیل در رسیدن به هدف 
- نزدیک تر شدن به هالکت ابدي

بُوا بِآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم»   «َأن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنونَ » - «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک» - «َکذَّ

بُوا بِآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم»   ُهْم ُسُبَلَنا» - «َکذَّ «َأن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنونَ » - «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ

بُوا َفَأَخْذنَاُهم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   ُهْم ُسُبَلَنا» - «َولَِکن َکذَّ «َفَال ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال ُیْظَلُموَن» - «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ

بُوا َفَأَخْذنَاُهم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   «َفَال ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال ُیْظَلُموَن» - «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک» - «َولَِکن َکذَّ

براساس آیات قرآن کریم مخاطب «َسَنْسَتْدِرُجُهم» چه کسانی است؟ و علت گشایش درهاي برکات الهی به روي بندگان خداي متعال کدام است؟  . 24

بُوا َفَأَخْذنَاُهم - َأن َیُقولُوا آَمنَّا َولَِکن َکذَّ بُوا َفَأَخْذنَاُهم - آَمُنوا َواتََّقْوا َولَِکن َکذَّ بُوا بِآَیاِتَنا - آَمُنوا َواتََّقْوا الَِّذیَن َکذَّ بُوا بِآَیاِتَنا - َأن َیُقولُوا آَمنَّا الَِّذیَن َکذَّ
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دادن فرصت ها و مهلت ها و نعمت ها براي باطل گزینان و عنادورزان به چه صورت جلوه گر می شود؟  . 25

ُهْم َیْحَذُروَن»   «لََعلَّ ُیْظَلُموَن»   َال «َوُهْم ْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن»   «مِّ نُفِسِهْم»   َ ألِّ «َخْیٌر
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االَّذیَن آمنوا ِباِهللا َواعَتَصموا به َفَسُیدِخُلُهم فی َرحمٍۀ ِمنُه َو َفضٍل َو َیهدیِهم ِاَلیِه ِصراطًا ُمستقیمًا» : «و اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمّسک جستند. به زودي [خدا] آنان را طبق آیۀ شریفۀ  «َفَامَّ گزینه 3  . 1
در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد، و ایشان را به سوي خود، به راهی راست، هدایت کند»، هدایت به راه راست در گرو ایمان و تمسک به خداست و داخل شدن در رحمت و فضل الهی

را نیز به دنبال می آورد.

: امتحانات الهی همیشگی است، گزینۀ  سنت امداد است نه امالء.  گزینۀ  به جاي قضا باید قدر باشد، گزینۀ  گزینه 4  . 2
سرآغاز هر حرکتی اندیشه و تفکر است. اما گام بعد در کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی با انجام واجبات و ترك محرمات ممکن است. این سیر با دشواري هایی همراه است اما گزینه 4  . 3

یادمان نرود که خداوند، قدرتمندترین قدرتمندان، پشتیبان انسان در این مسیر است  (واعتصموا به، به او تمسک جستند) 
- (فسید خلهم) بیانگر فاعلیت خداوند است که ناشی از ربوبیت و ارادة اوست. 

مطلبی که در سوال بیان شده است نشان از این دارد که وقوع این سنت پوشیده است و این مسالۀ در عبارت  «ِمن َحیُث الیعَلموَن»  به چشم می خورد (توجه کنید که دادن نعمت عالوه بر گزینه 3  . 4
فرصت به سنت استدراج اشاره دارد). 

درواقع خداوند امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف هاي هر دو گروه را یکسان فراهم کرده است،. حال، کسى که راه حق را برمى گزیند، لوازم و امکانات رسیدن به حق را گزینه 4  . 5
می یابد و مراتب کمال را می پیماید؛ و کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و براي آن تالش می کند، همان را به دست می آورد .البته اینان عواقب زیانبار تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند

کرد. بنابراین، روي آوردن دنیا و لذت هاي دنیوي به برخی انسان هاي گناهکار، نشانه لطف خداوند به آنان نیست.
از جلوه هاي دیگر توفیق الهی، ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد؛ مانند یافتن دوست خوب، شرکت در یک جلسه قرآنی، خواندن یک کتاب تأثیر گذار و گزینه 2  . 6

هدایت گر و پیدا کردن توفیق توبه و استغفار. 
در امتحان بشري ما غالبًا از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها به آگاهی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداونِد علیم براي آگاه شدن از درون گزینه 1  . 7

افراد نیست، بلکه براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است./ گزینه هاي  و  مربوط به سنت امداد است.
شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی سبب آشنایی ما با نشانه هاي الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود. امّا شناخت قوانین حاکم بر گزینه 2  . 8
زندگی انسان ها، موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها و شیرینی ها، شکست ها و موفقیت ها، بیماري و سالمت و به طور کلی همۀ حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به وقایع و حوادث

جهان از دیگران ممتاز می سازد. این شناخت در روابط انسان با خالق، با نفس خود، با جهان خلقت و از جمله با دیگر انسان ها نقش بسزایی دارد. 
یَئِۀ َفَال یْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال یْظَلُموَن»  خدا با بیان اینکه کار زشت را به همان اندازه جزا می دهد،عبات  «َو ُهم ال ُیظَلموَن»  را بیان بنا بر آیه  «َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها َوَمْن َجاَء ِبالسَّ گزینه 3  . 9

می فرماید. 
این سنت سبب می شود که افراد اهل باطل باطن خویش را نشان دهند، نه اینکه به اشتباه خود پی ببرند. گزینه 2  . 10

موفقیت در هر مرحله اي از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به مرحله اي برتر می شود و او را با امتحان هاي جدیدتر روبه رو می کند؛ درست مانند دانش آموزي که با موفقیت در گزینه 3  . 11
هر امتحانی وارد مرحله اي باالتر از امتحانات می گردد تا به موفقیت نهایی برسد. 

دقت کنید که گزینۀ  حدیث است نه آیه
در کسب توفیق الهی، عامل درونی هم نقش تعیین کننده دارد .براي مثال، دو نفر با هم آیاتی از قرآن کریم را می شنیدند، امّا این آیات ایمان یکی را تقویت می کرد، ولی بر لجاجت و گزینه 4  . 12

کفر دیگري می افزود.
بوا َفَاَخذناُهم ِبما کانوا َیکسبوَن» «و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، ماء َو اَالرِض َو َلکن َکذَّ براساس آیۀ شریفۀ «َو َلو َأنَّ َاهَل الُقري آَمنوا َو اتََّقوا َلَفَتحنا َعلیِهم َبَرکاٍت ِمَن السَّ گزینه 2  . 13
قطعًا برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین؛ ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم به (کیفر) آنچه مرتکب شدند.» روحیۀ تکذیب نمودن، موجب گرفتاري به کیفر اعمال استمراري

است و ایمان و تقواي مردم، سبب باز شدن درهاي برکت و رحمت الهی به روي آنان است که بیانگر سنت «تأثیر اعمال بر زندگی انسان» است. 

آیه گزینه دو به روشنی فضل الهی را به تصویر می کشد چرا که خدا بابت هر کار نیک ما ثواب ده برابر در نظر میگ یرد که این نشانۀ فضل اوست. پس گزینۀ  صحیح است. گزینه 2  . 14

گزینه  و صورت سوال هر دو به سنت امداد عام الهی اشاره دارند. گزینه 2  . 15
به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی بیانگر سنت الهی ابتالء است و آیۀ «َاحَسَب الناُس َان ُیترکوا ان یقولوا آمّنا و هم الیفتنون» آن مفهوم را بیان می کند. گزینه 4  . 16

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  . 17
در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.

: خداوند با امور خیر و شر همه انسان ها را امتحان می کند.  رد گزینۀ  گزینه 4  . 18

: امتحان و ابتالي الهی تمام نمی شود و در همه مراحل وجود دارد.  رد گزینۀ 

: امتحان خدا براي شناخت ما نیست چرا که او از همه چیز آگاه است. رد گزینۀ 
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  . 19

در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.
دقت کنید که این سنت امتحان است که شخص با گذر از امتحانات ساده تر به مراحل باالتري از امتحانات الهی وارد می شود.  گزینه 3  . 20

حذف گزینه: در بین گزینه ها، گزینه اول نمی تواند صحیح باشد چرا که اصال آیه نیست.
سنتی که بر زندگی معاندان و غرق شدگان (مغروقان) در گناه است، همان سنت «امالء» یا «امهال» است (بخش اول همۀ گزینه ها صحیح است) و «حفظ آبروي بندگان گناهکار» مؤید گزینه 4  . 21

سنت «سبقت رحمت بر غضب» است و عبارت قرآنی «املی لهم» به معناي «به آنان مهلت می دهم» مربوط به سنت امالء و امهال است.

براساس آیه  سوره اعراف « ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض...: و اگر مردم شهرها(جامعه) ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند قطعا برایشان گزینه 3  . 22

می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین ...» باز شدن درهاي برکات الهی شامل مومنان باتقوا در جامعه می شود. بر اساس آیه  سوره عنکبوت: « والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...: و کسانی که در راه
ما جهاد (و تالش) کنند حتما آنان را به راه هاي خود هدایت می کنیم» قطعیت هدایت الهی وعده اي است که به انسان هاي تالشگر در راه خدا داده شده است.

ساخته شدن هویت و شخصیت انسان ها  سنت ابتالء  «َأَحِسَب النَّاُس َأن ُیْتَرُکوا َأن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنوَن»   گزینه 2  . 23

تسهیل در رسیدن به هدف  سنت توفیق الهی «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا» 

ْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن»   بُوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ نزدیک تر شدن به هالکت ابدي  سنت امالء و استدراج  «َوالَِّذیَن َکذَّ
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ْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن»: کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد.  بُوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ - طبق آیۀ شریفۀ «َوالَِّذیَن َکذَّ گزینه 2  . 24
ْرِض»: اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کنند، قطعًا برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان ها و زمین.  َماِء َواْألَ َن السَّ - طبق آیۀ شریفۀ «َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهم َبَرَکاٍت مِّ

در حقیقت مهلت ها و نعمت ها با اختیار و ارادة خودشان به صورت بالي الهی جلوه گر شده است و خداوند به تدریج گرفتار عذابشان خواهد کرد، از آن راه که نمی دانند «َسَنْسَتْدِرُجُهم گزینه 2  . 25
ْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن»   مِّ
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