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اگر مردم ایمان بیاورند و اهل تقوا باشند، چه نتیجه اي می بینند و در غیر این صورت گرفتار کدام مسئله خواهند شد؟  . 1

 «ُکال نُِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَِّک َو ما کاَن َعطاُء َربَِّک» - «َو ُهْم ال ُیْظَلُمونَ »  

ْرِض» - «َو ُهْم ال ُیْظَلُمونَ » َماِء َواْألَ َن السَّ  « لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت مِّ

 «ُکال نُِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَِّک َو ما کاَن َعطاُء َربَِّک» - «َفَأَخْذنَاُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»  

ْرِض» - «َفَأَخْذنَاُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   َماِء َواْألَ َن السَّ  « لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت مِّ

اگر گفته شود «هر کس از امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته استفاده کند، پیش خواهد رفت»، به کدام سنت اشاره شده است؟  . 2

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  

بوا َفَأَخذناُهم بِما کانوا َیکِسبوَن » کدام مفهوم، دریافت می شود؟ ماِء َواَألرِض َولِکن َکذَّ از آیۀ شریفۀ « َولَو َأنَّ َأهَل الُقرى آَمنوا َواتََّقوا لََفَتحنا َعَلیِهم بََرکاٍت ِمَن السَّ  . 3

شناخت و معرفت به خداوند سبب نزول برکات الهی می شود و دروغ شمردن آیات  الهی باعث نزول عذاب است. 

ایمان و تقواي جمعی سبب نزول برکات  الهی می شود و عامل محرومیت هاي مردم، اعمال خود آن ها است. 

نداشتن ایمان و تقواي الهی سبب می شود که جامعه از نعمت هاي مادي مانند نزول باران بی بهره شود. 

صرف توجه به امور معنوي و باورهاي دینی مردم باعث شکوفایی زندگی مادي و معنوي مردم می شود.

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؟  . 4

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

بروز صفات درونی در موقعیت خاص تحت سنت  ..................  قرار میگرد که در لغت به معناي  .................. است؟  . 5

ابتالء – امتحان و آزمایش امالء – امتحان و آزمایش ابتالء – تنگنا و سختی امالء – تنگنا و سختی

«بروز صفات درونی افراد در موقعیت خاص» و «آشکار شدن باطن همۀ انسان ها پس از اعطاي امکانات» به ترتیب مبین کدام سنت الهی است؟  . 6

امداد- امال   ابتالء- امال امداد- ابتالء   ابتالء- امداد  

ۀ الِمیزاِن ُکّلما ِزیَد فی إیمانِِه ِزیَد فی بالِئِه» با کدام یک از آیات زیر ارتباط معنایی دارد؟ حدیث «إنّما المؤمُن بمنِزلَِۀ َکفِّ  . 7

َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن» ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ نُفِسِهْم ِإنََّما نُْمِلی لَُهْم لَِیْزَداُدوا ِإْثًما» َ «َوَال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َکَفُروا َأنََّما نُْمِلی لَُهْم َخْیٌر ألِّ

«َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُکوا َأْن َیُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم َال ُیْفَتُنوَن» «ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َو َما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا»

هرگاه بخواهیم از سنت و قانون الهی سخن بگوییم که سبب آشکار شدن باطن افراد است، توجه به کدام نکته ضروري است؟  . 8

عامل درونی، نقش تعیین کننده اي در آن دارد.  

مهلت ها و امکانات، با اختیار و ارادة خود افراد به صورت بالي الهی جلوه گر می شود.  

روي آوردن دنیا و لذت هاي آن به برخی گناهکاران نشانۀ لطف خداوند به آنان نیست.

محبت خداوند به بندگان خود سبب می شود که با نیکوکار و گناهکار با لطف و مهربانی رفتار کند.  

اعمال زشت مستمر یک جامعه، چه تاثیري بر سرنوشت آن جامعه می گذارد و آنجا که خداوند از تدبیر استوارش سخن می گوید، از چه فرجامی براي  . 9
دروغ زنان به نشانه هاي خود، پرده برمی دارد؟

گرفتاري به آزمایش هاي سنگین الهی ودوري از امداد او - مهلت دهی به ایشان براي ازدیاد گناهان

گرفتاري به آزمایش هاي سنگین الهی ودوري از امداد او - گرفتاري تدریجی در شکنجه الهی

گرفتاري به مکافات گناه استمرار انکار رسوالن الهی - گرفتاري تدریجی در شکنجه الهی

گرفتاري به مکافات گناه استمرار انکار رسوالن الهی - مهلت دهی به ایشان براي ازدیاد گناهان

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 6 متوسط
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مفاهیم «پذیرش عبادت اندك»، «انسان تالشگر» و «شامل انسان هاي مومن و کافر» موید کدام یک از سنت هاي الهی است؟  . 10

توفیق الهی- تأثیر اعمال انسان در زندگی- امداد عام الهی توفیق الهی- امداد خاص- امتحان و ابتالء

سبقت رحمت به غضب- تأثیر اعمال انسان در زندگی- امداد عام الهی  سبقت رحمت به غضب- امداد خاص- امتحان و ابتالء

سنت حاکم بر «نشان دادن تمایالت درونی افراد» و «کمک به آشکار شدن باطن هر دو گروه نیکوکاران و بدکاران»، به ترتیب چیست؟  . 11

 امداد عام - امداد خاص امداد عام - امداد عام ابتالء - امداد خاص ابتالء - امداد عام

حدیث شریف  «من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باالجال...»  یادآور کدام سنت الهی است؟و با کدام عبارت ارتباط مفهومی دارد؟  . 12

تاثیر اعمال انسان در زندگی او-  «ولکن کذبوا فاخذناهم بماکانوا یکسبون»   تاثیر اعمال انسان در زندگی او-  «من جاء بالسیئه فال یجزء االمثلها»  

سبقت رحمت بر غضب الهی- «من جاء بالسیئه فال یجزء االمثلها»   سبقت رحمت بر غضب الهی-  «ولکن کذبوا فاخذناهم بماکانوا یکسبون»  

پیام مستنبط از آیۀ شریفه «کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محضورا» کدام یک می باشد؟  . 13

اعطاي امکانات الهی که فرد بتواند در راهی که انتخاب کرده، به پیش رود و باطن خود را آشکار سازد.

فراهم کردن شرایط و اسباب، که فرد بتواند آسان تر به مقصد برسد.

افزایش امکانات و نعمات، که برخی افراد فرصت ها و نعمات را وسیله غوطه ور شدن در گناه قرار دهند.

اعطاي امکانات و نعمات به معاندان تا بتوانند تمایالت درونی خویش را نشان دهند.

در بیان نورانی قرآن کریم « بازتاب ایمان و تقوا» در کدام عبارت تجلی یافته است؟ منت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه در کدام  . 14
عبارت شریفه بیان شده است؟

ان یترکوا - وهم الیظلمون  ان یترکوا- من حیث الیعلمون  "لفتحنا علیهم- من حیث الیعلمون "  "لفتحنا علیهم - وهم ال یظلمون "

منع عطاي پروردگار از همۀ انسان ها در کدام عبارت شریفه اشاره شده است؟  . 15

 ان اهللا لمع المحسنین ان یقولوا امنا و هم الیفتنون کال نمد هوالء و هوالء و هم الیظلمون

از کدام عبارت قرآنی می توان «تفضل همیشگی خداوند را» و اینکه ایمان خداوند و آخرت طلبی با برخورداري از امکانات مادي منافاتی ندارد را  . 16
استنباط کرد؟

 من جاء بالحسنه فله عشر امثالها  کًال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک 

 و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا  و لو ان اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات 

با توجه به فرمایش امام صادق (ع)، اگر بنده اي بعد از انجام گناه، خداوند به او نعمتی ببخشد تا او استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد،  . 17
خداوند دربارة او چه می فرماید؟

 «َو اُهللا َال َیهِدي الَقوم الظالمیَن»   «َفَأَخذنَاُهم بِما َکانوا َیکِسبوَن»   «لَِیزداُدوا ِإثما َو لَُهم َعذاٌب ُمهین»  «َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث ال َیعَلُموَن»  

انسان غرق در گناه که به تدریج به سوي هالکت ابدي نزدیک می شود، محکوم به کدام سنت الهی است؟ از دیدگاه حضرت علی (ع) هدف خداوند از  . 18
این مهلت دادن ها چیست؟

امداد الهی - امداد و آزمایش  امداد الهی - ابتالء و آزمایش  امالء و استدراج - ابتالء و آزمایش  امالء و استدراج - امداد و آزمایش 

کدام یک از آیات زیر به سنت توفیق الهی اشاره دارد؟  . 19

«َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها»   ْرِض»   َماِء َواْألَ َن السَّ «َولَْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت مِّ

َما ِزیَد ِفی ِإیَمانِِه ِزیَد ِفی بََالِئِه»   ِۀ اَْلِمیَزاِن ُکلَّ « ِإنََّما اَْلُمْؤِمُن بَِمْنِزلَِۀ ِکفَّ «َأن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنوَن»  

اعطاي رحمت واسعۀ الهی به همۀ انسان ها بیانگر کدام سنت الهی است؟ و با مفهوم مورد اشاره در کدام عبارت قرآنی تبیین شده است؟  . 20

سنت امداد عام الهی - «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک»   سنت امداد عام الهی - «َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها»  

سنت رحمت بر غضب - «َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها»   سبقت رحمت بر غضب - «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک»  

از کدام عبارت شریفۀ قرآنی می توان تفضل همیشگی خداوند را درك نموده و پذیرفت که ایمان به خدا و آخرت گرایی با برخورداري از امکانات  . 21
مادي منافاتی ندارد؟

«ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک»   ُهْم ُسُبَلَنا»   «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ بُوا بِآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم »   «َوالَِّذیَن َکذَّ «َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها»  
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َئِۀ َفَال ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها» است و کدام مورد مصداقی از این سنت الهی است؟ یِّ کدام عبارت شریفه مؤیدي بر آیۀ شریفۀ «َوَمن َجاَء بِالسَّ  . 22

ُیْظَلُموَن - پذیرش عبادت اندك  َال َوُهْم ُیْظَلُموَن - دستگیري از انسان تالشگر و مجاهد  َال َوُهْم

ُیْفَتُنوَن - دستگیري از انسان تالشگر  َال َوُهْم ُیْفَتُنوَن - پذیرش عبادت اندك  َال َوُهْم

از تدبیر در آیۀ شریفه  «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...»  کدام مورد استنباط می شود؟  . 23

یکی از جلوه هاي توفیق الهی تالش و مجاهدت به دنبال نصرت و هدایت الهی است. 

در کسب توفیق الهی عوامل درونی مانند داشتن جهاد در راه خدا، نقش تعیین کننده اي دارد.

همراه با سعی و تالش انسان شرایط و اسباب چنان فراهم می شود که او آسان تر به مقصد برسد. 

پروردگار ما توفیق را بر خود واجب کرده است. 

هر یک از موارد زیر با کدام عبارات قرآنی ارتباط مفهومی دارد؟   . 24
- هویدا ساختن باطن خویش 

- پشتیبانی خداوند حامی انسان تالشگر

ُهْم ُسُبَلَنا»   «َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها» - «لََنْهِدَینَّ «َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها» - «لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت»  

«ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک» - «لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت»   ُهْم ُسُبَلَنا»   «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک» - «لََنْهِدَینَّ

عمل به کدام حدیث مؤید سنتی است که براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است؟  . 25

ْن َیُموُت بِاْآلَجاِل»   نُوِب َأْکَثُر ِممَّ َیُموُت بِالذُّ «َمْن َما ِزیَد ِفی ِإیَمانِِه ِزیَد ِفی بََالِئِه»   ِۀ اَْلِمیَزاِن ُکلَّ «ِإنََّما اَْلُمْؤِمُن بَِمْنِزلَِۀ ِکفَّ

ِفْتَنًۀ»   رِّ َو اَْلَخْیِر «ُکلُّ نَْفٍس ذاِئَقُۀ اَْلَمْوِت َو نَْبُلوُکْم بِالشَّ ْعَماِر»   ْن َیِعیُش بِاْألَ ْحَساِن َأْکَثُر ِممَّ َیِعیُش بِاْإلِ َمْن «َو
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و َلَو َأهل الُقري ..................   « َلَفَتْحَنا َعَلیِْهم َبَرَکاٍت مَِّن السََّماِء َوالَْأْرِض»  گزینه 4  . 1

ایمان پنداري و فقدان ایمان واقعی و تقوا  «َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َکانُوا َیْکِسُبوَن» 
سنت دیگر، سنت امداد الهی است. وقتی انبیا مردم را به دین الهی فرا می خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقیقت پاسخ مثبت مى دهند و هدایت گزینه 4  . 2
الهى را مى پذیرند و دسته اى لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکاناتی که خدا
در اختیارش قرار داده (مانند قدرت اراده، توان جسمی و فکري، امکانات موجود در جهان خلقت و…) استفاده کند تا در همان مسیرى که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را آشکار کند.

این آیه بیانگر تاثیر اعمال انسان در زندگی اوست و این یکی از سنت هاي حاکم بر جامعه و انسان هاست. همان طور که تقوا و ایمان واقعی به خدا سبب نزول برکات الهی از جمله نزول گزینه 2  . 3
باران می شود «ولو ان اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض» نداشتن ایمان و تقواي الهی و تکذیب آن سبب می شود که جامعه از نعمت هاي مادي مانند نزول باران بی بهره

شوند «ولکن کذبوا فاخذنا هم بما کانوا یکسبون» 

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  . 4
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.
ابتالء در لغت به معناي امتحان است و در اینجا به معناي قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد. گزینه 4  . 5

- ابتالء به معناي قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی یا نادرستی آنچه را ادعا کرده، مشخص سازد.   گزینه 1  . 6
- اعطاي امکانات براي آشکار شدن باطن افراد بیانگر سنت امداد عام الهی می باشد. 

حدیث فوق که بیانگر آن است که (به راستی که مؤمن به منزلۀ کفۀ ترازوست. هر اندازه ایمانش افزوده گردد، امتحانش نیز سنگین تر می شود.) در ارتباط با سنت امتحان می باشد. گزینه 4  . 7
در سنت امداد عام الهی که سبب آشکار شدن باطن افراد است، باید این موضوع را در نظر بگیریم که روي آوردن دنیا و لذت هاي آن به برخی گناهکاران نشانۀ لطف خداوند به آنان گزینه 3  . 8

نیست.
بُوا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن َوُأْمِلی َلُهْم ِإنَّ َکْیِدي َمِتیٌن»  بُوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َکانُوا َیْکِسُبوَن» و «َوالَِّذیَن َکذَّ ْرِض َوَلِکْن َکذَّ َماِء َواْألَ «َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهْم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ گزینه 3  . 9

برخی اعمال مانند پذیرش عبادت اندك، سنت سبقت رحمت به غضب است و حمایت خداوند از انسان تالشگر و مجاهد سنت توفیق و یا همان امداد خاص است و شامل انسان مومن گزینه 3  . 10
و کافر می تواند سنت ابتالء و امتحان و آزمایش باشد و هم سنت امداد عام الهی که شامل همۀ انسان ها می گردد.

گزینه 4 نشان دادن تمایالت درونی افراد  ابتالء   . 11

کمک به آشکار شدن باطن هر دو گروه نیکوکاران و بدکاران  امداد عام
حدیث مذکور که می فرماید: «کسانی که به واسطه گناهان می میرند از کسانی که به واسطه سرآمد عمرشان می میرند بیشترند...» مؤید سنت تاثیر اعمال انسان در زندگی او می باشد و گزینه 2  . 12

آیه  «...لکن کذبوا فاخدناهم بما کانوا یکسبون»  ارتباط دارد و هم موضوع هستند.
خداوند سوگند و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، از دو گروه حق و باطل هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکانات که خدا در اختیارشان قرار داده، گزینه 1  . 13

استفاده کند تا در همان مسیري که انتخاب کرده به پیش رود و باطن خویش را آشکار سازد.  
با توجه به آیۀ شریفۀ «و لو ان اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السما و االرض» بازتاب ایمان و تقوا، باز شدن قطعی درهاي برکات الهی از آسمان و زمین است.   گزینه 2  . 14

سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه سنت امال و استدراج است که در  آیۀ شریفۀ « والذین کذبوا بایاتنا سنستدرجهم من حیث الیعلمون و املی لهم ان کیدي متین » بیان شده است.
رحمت واسعه الهی به همه افراد جامعه چه نیکوکار و چه بدکار مدد می رساند و این عطاي پروردگار از کسی منع نشده است و آیۀ شریفۀ «کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک و ما کان گزینه 3  . 15

عطاء ربک محظوراً» مؤید این حقیقت است.

بر اساس آیۀ شریفۀ  «کال نمد هوالء و هوالء» خداوند به هر یک از اینان و آنان (خواهان آخرت و دنیاطلبان) را مدد می رسانیم و از عطاي پروردگارت (فضل همیشگی خداوند) و عطاي گزینه 2  . 16
پروردگارت از کسی منع نشده است. این یعنی ایمان به آخرت و خداوند با برخورداري از امکانات مادي منافاتی ندارد.

این فرمایش امام صادق (ع) بیانگر سنت استدراج است که خداوند در این باره می فرماید:  «و الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث الیعلمون و اُملی لهم» : و کسانی که آیات ما را گزینه 4  . 17
تکذیب کردند به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد، از آن راه که نمی دانند و به آن ها مهلت می دهم.

از جمله سنت هاي حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه، سنت امالء و استدراج است.  گزینه 2  . 18
امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: ... خداوند هیچ کس را مانند کسی که به او مهلت داده است، امتحان و آزمایش (ابتالء) نکرده است. 

با تدبر در آیۀ «َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى» درمی یابیم که خداوند برکات خود را نصیب کسانی می کند که از دو ویژگی «ایمان و تقوا» برخوردار باشند، یعنی «مومنان باتقوا» مشمول سنت توفیق گزینه 1  . 19
الهی می شوند.

رحمت واسعۀ الهی به همۀ افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار، مدد می رساند. این بیانگر سنت امداد الهی است و مفهوم آیۀ شریفۀ «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک» مؤید آن گزینه 2  . 20
است. 

ترجمه: هر یک از اینان و آنان (خواهان آخرت و دنیا) را مدد می رسانیم از عطاي پروردگارت! و عطاي پروردگارت از کسی منع نشده است. 
با تدبر در ترجمۀ آیه که می فرماید: خداوند به هر کسی از اینان و آنان (خواهان آخرت و دنیا) مدد می رساند، از عطاي پروردگار کسی منع نشده است، این یعنی ایمان به خداوند و گزینه 4  . 21

آخرت منافاتی با برخورداري از امکانات مادي ندارد. 

یَِّئِۀ َفَال ُیْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال ُیْظَلُموَن» پاسخ دهنده به قسمت اول سؤال است و آمرزش گناه با توبه، حفظ آبروي بندگان گناهکار، آیۀ شریفۀ «َمن َجاَء ِباْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها َوَمن َجاَء ِبالسَّ گزینه 2  . 22
پذیرش عبادت اندك و ... از مصادیق سنت سبقت رحمت بر غضب الهی است. 

سنت امداد خاص (توفیق الهی): همراه با سعی و تالش انسان، شرایط و اسباب چنان فراهم می شود که او آسان تر به مقصد برسد.  گزینه 3  . 23
بررسی نادرستی سایر گزینه ها: 

»: یکی از جلوه هاي توفیق الهی نصرت و هدایت الهی به  دنبال تالش و مجاهدت است.  گزینۀ «

»: در کسب توفیق الهی عوامل درونی مانند داشتن روحیۀ حق پذیري، نقش تعیین کننده اي دارد.  گزینۀ «

»: پروردگار ما رحمت را بر خود واجب کرده است. گزینۀ «
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- براساس سنت امداد عام الهی خداوند سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کسی که در مقابل دعوت پیامبران، چه آن را بپذیرد و یا لجاجت ورزیده و در مقابل حق باشد، گزینه 3  . 24
بتواند باطن خود را آشکار کند که آیۀ شریفه «ُکال نُِّمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک» مؤید آن است. 

این که خداوند پشتیبان و حامی انسان تالشگر است مؤید سنت توفیق الهی است که عبارت قرآنی «َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا» به آن اشاره دارد. 
 -

ِۀ َاْلِمیَزاِن ..................» که خداوند براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان امام صادق (ع) دربارة رابطۀ مراتب ایمان و مراتب امتحان الهی می فرماید: «ِإنََّما َاْلُمْؤِمُن ِبَمْنِزَلِۀ ِکفَّ گزینه 1  . 25

دادن تمایالت درونی افراد او را مورد آزمایش قرار می دهد مثًال اگر انسان ایمان به خدا و بندگی او را اعالم کند، بنا به سنت ابتالء وارد امتحان ها و آزمایش هاي خاص آن می شود.
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