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رشته سبک زندگی قرآنی

 -9چه چیزی موتور حرکت انسان به سوی موضوعات گوناگون است؟
الف) محبت

ج) اجبار

ب) انگیزه

د) قانون

 -2با توجه به متن کتاب هدف از بعثت انبیاء چیست؟
الف) هدایت مردم

ج) استقرار دین خدا در جهان

ب) ارائه دین حق

د) غلبه بر مشرکان

-9زندگی مطلوب و سعادتبخش در عصر غیبت ،بر کدام محور است؟
الف) زندگی اجتماعی

ج) زندگی فردی

ب) انتظار

د) زندگی خانوادگی

 -4مهم ترين اثر در مسیر درک اهمیت سبک زندگی منتظرانه چه چیزی دانسته شده است؟
ب) امیدافزایی در زندگی
د) حصول عاقبتی خوش و سرنوشتی نیک

الف) زمینه سازی برای ظهور
ج) هویت سازی در برابر فرهنگ مادی غرب

-5اين تعريف کدام واژه است؟ « آنچه که باعث تمايز يک فرد از فرد ديگری باشد»
الف) هویت

ج) هدف

ب) امید

د) فرهنگ

 -6شرط اول در داشتن سبک زندگی خاص چیست؟
الف) اجزا و عناصر تشکیل دهنده زندگی فردی و اجتماعی ما ،با هم همساز باشند.
ب) اجزا و عناصر تشکیلدهنده زندگی فردی ما با هم یکسان باشند.
ج) اجزا و عناصر تشکیلدهنده زندگی فردی و اجتماعی ما شبیه هم باشند.
د) اجزا و عناصر تشکیلدهنده زندگی اجتماعی ما با هم همساز باشند.
 -0ظهور منجی عالم بشريت عالوه بر تأيیدات الهی نیازمند چه چیزی میباشد؟
ب) تشکیل حکومت
د) تشیع تمام مردم جهان

الف) مسلمان شدن تمام مردم جهان
ج) بسترهای اجتماعیِ زمینههای مردمی

-8طبق فرمايش امام زمان(عج) چه چیزی مانع ظهور آن حضرت شده است؟
ب) فقط نهی از منکر نکردن مردم
د) ناشناخته بودن مقام امام در بین مردم

الف) کراهت داشتن در کار خیر توسط مردم
ج) اعمال ناپسند مردم

 -1آيه «ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ» به کدام اصل تربیت اشاره دارد؟
ب) تاثیر باطن بر ظاهر
د) تاثیر ظاهر بر باطن

الف) عدم ارتباط ظاهر و باطن
ج) عدم تاثیر باطن بر ظاهر
 -97نسبت میان شیوه زندگی و سبک زندگی کدام است؟
الف) عموم و خصوص مطلق

ج) کامالً همپوشانی دارند

ب) متضاد هم هستند

 -99کدام عبارت تعريف سبک زندگی است؟
الف) شیوه خاص فرد تنها در اندیشه است.
ب) شیوه خاص فرد در اندیشه ،نگرش و احساس او نسبت به زندگی است.
ج) شیوه انسان در اندیشه و رفتار و نگرش او نسبت به زندگی است.
د) روش زندگی و تعامل انسان با دیگران و نگرش و احساس او نسبت به زندگی است.
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د) نسبتی با هم ندارند

رشته سبک زندگی قرآنی

 -92طبق آيه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِييُُمْ» میتوان استفاده کرد که کدام گزينهه از
جايگاههای امام و خلیفه الهی است؟
ب) اجابت درخواست انسانها
د) دعوت به معنویت و احیای ارزشهای انسانی

الف) دعوت به حقیقت و راهنمایی بشر
ج) اعطای حیات حقیقی و انسانی به انسانها

 -99طبق قول شیخ طبرسی در مورد تفاوت میان اخالق و ادب کدام گزينه درست است؟
ب) آداب ،علت و پایه است و اخالق ،معلول و ثمرهاش.
د) اخالق ،علت و پایه است و آداب ،معلول و ثمرهاش.

الف) آداب در تمام مناطق یکسان است.
ج) آداب در طول زمان ثابت بوده است.

 -94روايت «افضل اعمال شيعتنا انتظار الفرج» ،انتظار را چگونه وصف میکند؟
الف) با تقوا

ب) با عمل و تالش

د) با سخن درست

ج) با تفکر و بینش

 -95امام صادق(ع) آيه «مَنْ يَرْتَدَّ مِنُُْمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَيوٍْ يُحِيبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَيهُ أَذِلَّية عَلَيم الْمُي ْمِنِينَ أَعِيزَّ عَلَيم
الُْافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِم» را بر چه کسانی تطبیق نمودند؟
الف) شیعیان عصر غیبت

ج) ایرانیان عصر غیبت

ب) مردم آخر الزمان

د) یاران حضرت مهدی(عج)

 -96کدام عامل در تبیین مفهوم جهاد از ديدگاه اسالم وجود ندارد؟
الف) هجوم اولیه به دشمن

ج) تالش و کوشش

ب) داشتن هدف

د) داشتن نیت الهی

 -90سبک زندگی منتظرانه عبارت از چه مجموعه رفتارهايی و برخاسته از چیست؟
ب) جهادی – اعتقاد به امام حیّ
د) جهادی – ایمان به آخرت

الف) فردی – ایمان به آخرت
ج) اجتماعی – اعتقاد به امام ح ّ
ی

 -98خطاب ما به امام عصر(عج) «السالم علیک يا عین الحیاة» طبق کدام آيه است؟
الف) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ

ب) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيالً

ج) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

د) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً

 -91کدام گزينه صحیح است؟
الف) جهادیزیستن یکی از شیوههای مورد پذیرش زندگی است.
ب) قید «زمینهساز» در سبک زندگی مهدوی نسبت به «منتظرانه» راجح است.
ج) قید «زمینهساز» در سبک زندگی مهدوی نسبت به «منتظرانه» مرجوح است.
د) داشتن نیت الهی تنها مبنای سبک زندگی صحیح است.
 -27تفاوت زندگی سبک زندگی مهدوی با سبک زندگی دينی در چیست؟
الف) هر دو دیندار هستند و از امام خود اطاعت میکنند ولی در سبک زندگی مهدوی ،فرد در کنار ایمان ،اجتماع را هم میسازد.
ب) هر دو دیندار هستند و از امام خود اطاعت میکنند ولی در سبک زندگی مهدوی ،فرد در کنار ایمان ،خوود را زمینوهسواز
ظهور امام زمان(عج) میداند.
ج) هر دو دیندار هستند و از امام خود اطاعت میکنند ولی در سبک زندگی مهدوی ،فرد برای ظهور حضرت دعا و ندبه میکند.
د) هر دو دیندار هستند و از امام خود اطاعت میکنند ولی در سبک زندگی مهدوی ،فرد در کنار ایمان ،خودسازی میکند.
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رشته سبک زندگی قرآنی

 -29کدام آيه از قرآن کريم ،تبیینکننده اين موضوع است که سبک زندگی منتظرانه همان سبک زندگی مؤمنانه نیست؟
الف) وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ ال أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى.
ب) وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ.
ج) الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ.
د) ال يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ.
 -22روايت «مَن ماتَ منتظراً لهذا االَمر كان كمن كان مع القائم في فُسطاطه  »...نشانگر چیست؟
الف) منتظر بودن همانند همراهی با امام زمان(عج) است.

ب) منتظر بودن امری ضروری است.

ج) منتظر بودن همانند زیارت امام زمان(عج) است.

د) منتظر بودن یعنی فقط دعا کردن برای فرج امام زمان(عج).

 -29اعتقاد «مرجئه» بر چه چیزی داللت دارد؟
ب) برای اثبات مؤمن بودن ،ادعا کافی است.
د) کافی است که انسان عمل صالح داشته باشد.

الف) برای اثبات مؤمن بودن ،عمل ضروری است.
ج) مناسبتر است ایمان و عمل صالح با هم باشند.

 -24طبق روايات ،کدام گزينه را میتوان زمینهای مهم برای حکومت مهدوی دانست؟
ب) تالش برای افزایش ظلم و ستم
د) نداشتن عکسالعمل در برابر ستم دیگران

الف)کمک به مستضعفان
ج) رغبت و پذیرش عمومی

 -25مصونیتبخشی انسان بر اساس روايت امام علی (ع) با چه چیزی ممکن است؟
الف) دین

ب) معنویت

د) تشکیل حکومت

ج) جهاد

 -26کدام گزينه درخصوص انتظار فرج صحیح و کاملترين است؟
ب) انتظار فرج ،تنها در فرج امام زمان(عج) جلوه میکند.
د) انتظار فرج ،خود بخشی از فرج است.

الف) انتظار فرج ،به تمام ابعاد انسانی مورد نظر است.
ج) انتظار فرج ،به مفهوم گشایش در رفاه مادی انسانهاست.

 -20يکی از بهترين روش های منتشرکننده فرهنگ مهدويت در جامعه چیست؟
الف) مشتاقان ظهور امام زمان(عج) ،سبک زندگی مهدوی را در فضای زندگیشان اجرا کنند.
ب) تمام همت مشتاقان ظهور امام زمان(عج) ،در تعلیم و ترویج سبک زندگی مهدوی باشد.
ج) باید سبک زندگی مهدوی را بهترین الگو بدانیم.
د) باید با کسانی که سبک زندگی مهدوی ناقصی در زندگی دارند ،برخورد سلبی داشته باشیم.
 -28حديث نبوی «ال تَتَشَبَّهوا باليَهود و النَّصاری» بر کدام مفهوم تأکید دارد؟
الف) الگوسازی

ب) باور قلبی

ج) نمادسازی

د) داشتن باور عملی

 -21روايت «هرکس از وابستگان ما چهارپايی را در انتظار امر فرج ما مهیا کند و دشمن ما را خشمناک نمايد ،خدا
روزیاش را میافزايد» چه چیزی را نشان میدهد؟
ب) تأثیر انتظار فرج در بهرهوری بیشتر در زندگی
د) تأثیر فرج بر آمادگی برای مواجهه با عالم آخرت

الف) ارتباط انتظار فرج با آمادگی و تجهیز وسایل زندگی
ج) ارتباط فرج با جهاد با دشمنان
 -97کدام گزينه جزء آثار تربیتی انتظار پويا نیست؟

ب) رسیدن به مرحله انسان متعالی
د) رها شدن از رنجهای عظیم معنوی

الف) به جریان افتادن سرمایههای راکد انسان
ج) رشد قدرت تحمل در برابر تنگناها
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رشته سبک زندگی قرآنی

 -99وحدت شخصیت در فردی که زندگی به سبک منتظرانه را برگزيده ،موجب چه ثمره مهمی خواهد شد؟
الف) اخالص در عمل

ب) نظاممند شدن فعالیتها

د) امید به آینده

ج) بیتوجهی به مشکالت

 -92عبارت «السَّالٍُ عليکَ يا عَينَ اهللِ في خَلقِهِ» بهطور مستقیم به چه موضوعی اشاره دارد؟
ب) نظارت دائمی آن حضرت نسبت به انسانها
د) وجود نظارت الهی بر آن حضرت

الف) مقام واالی آن حضرت در عالم
ج) معصوم دانستن آن حضرت

-99از مهمترين کارکردهای سبک زندگی منتظرانه در صحنه اجتماع چیست؟
الف)کاستن مشکالت جامعه

ج)تقویت حکومت اسالمی

ب) توجه به کمبودهای جامعه

د) دستگیری از افراد ضعیف

 -94از منظر فرهنگ اسالمی« ،هستی» دارای کدام خصوصیت نیست؟
ب) شعور عمومی موجودات
د) هدفمند بودن هستی

الف) داشتن سطح یکسان در موجودات
ج) وجود مراحل مختلف هستی

 -95با توجه به متن کتاب غالب شدن ندای توحید و دين خدا بر سراسر جهان از کدام آيه قابل برداشت است؟
الف) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ
ب) أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ
ج) وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
د) وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
 -96آيه «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّاٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَم الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُُُّمْ أَحْسَنُ عَمَالً» بر چه موضوعی داللت دارد؟
ب) خدا تمام موجودات را هدایت میکند.
د) افعال خدا دارای هدف است.

الف) مجموعه هستی ،نظام احسن را تشکیل میدهد.
ج) هدف اصلی از خلقت هستی ،انسان کامل است.

 -90در نگاه شیعی ،کدام رويکردها در بحث انسانشناسی اهمیت دارد؟
ب) شناخت خدا و قدرت الهی
د) شناخت وظایف انسان در مقابل خدا

الف) شناخت انسان کمالجو و و بحث انسان کامل
ج) شناخت جایگاه انسان در عالم

 -98کدام گزينه داللت دارد که انسان ،قابلیت مزين بودن به صفات نیک و بد اخالقی را دارد؟
الف) وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ ما رَحِمَ رَبِّي
ب) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً
ج) وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
د) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها
 -91از آيه «مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّ َ فَلِلَّهِ الْعِزَّ ُ جَمِيعاً» کدام مورد به عنوان ارزش در سبک زندگی قابل برداشت است؟
الف) عزت گسترده جنس انسان

ج) میل به عزت نفس

ب) عزت گسترده الهی

د) ارتباط انسان و خدا

 -47در حديث «ثَالثٌ ال يُغِلُّ عليهن قلب امرئ مسلم  ...و اللُّزوٍُ لجَماعَتِهم» بر چه امری تأکید شده است؟
ب) تقید به اسالم
د) دستگیری از مسلمانان ضعیف

الف) میل همراهی با جماعت مسلمانان
ج) گرایش نداشتن به غیر اسالم
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رشته سبک زندگی قرآنی

 -49کدام مورد از ارزش های الهی در رابطه با ساير موجودات سخن میگويد؟
الف) در هر کار خیر و تقوا یکدیگر را یاری دهید.
ب) بارالها ،مشتاقانه مسئلت داریم که دولتی باشکوه برانگیزی که اسالم و مسلمانان را عزت بخشی.
ج) پسندیدهترین شما در پیشگاه خدا ،نعمتبخشترین شما بر خانداناش است.
د) کسی که درخت طلحه و سدر را سیراب کند ،گویا انسان مؤمن تشنه را سیراب کرده است.
 -42آيه «يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اهللَ وَ ابتَغُوا اِلَيهِ الوَسيلَه »....بر چه امری داللت دارد؟
ب) رسیدگی به خلق
د) توجه به طبیعت

الف) رعایت تقوای اجتماعی
ج)برقراری ارتباط با خدا از طریق ولی امر

 -49کدام گزينه در جايگاهی متفاوت (باال يا پايین) نسبت به ساير موارد است؟
الف) ارتباط با خود

ب) ارتباط با خدا

ج) ارتباط با انسانها

د) ارتباط با غیر انسانها

 -44ترجمه دقیق «فَال يَنجوا مِن تلک الحَير » کدام گزينه است؟
ب) کسی نمیتواند از آن سرگردانی جدا شود.
د) هیچ کس امکان ندارد سرگردان شود.

الف) پس هیچ کس از آن سرگردانی رهایی نمییابد.
ج) پس کسی نمیتواند به آن فرد سرگردان بنگرد.

 -45حديث علوی «كيف يُصلِحُ غَيرَه مَن ال يُصلِحُ نفسَه» بر چه موضوعی داللت دارد؟
الف) اصالح اجتماعی

ب) اهمیت خودسازی

ج) بیتوجهی نسبت به اشتباهات دیگران

د) آسانگیری نسبت به غفلت مردم

 -46کدام آيه میتواند پاسخ اين سؤال باشد که زندگی عقالنی چه ربطی به علمآموزی دارد؟
الف) وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى أَ فَال تَعْقِلُونَ

ب) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ج) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ

د) وَ ما يَعْقِلُها إِالَّ الْعالِمُونَ

 -40کدام مورد از آداب علمآموزی نیست؟
ب) اخالص
د) رعایت اهم و مهم در طلب علم

الف) داشتن ابزار ثبت علم
ج)کسب هر گونه علمی

 -48چه چیزی برتر از شرکت در هزار تشییع جنازه شهید است؟
ب) شرکت در جهاد
د) قرائت قرآن

الف) نشستن در جلسه درس علم
ج) قیام هزار شب به عبادت
 -41طبق روايت ،بدترين مشغولیتها پرداختن به چیست؟
الف) کسب درآمد

ج) تفریح

ب) امور زاید

د) کسب درآمد زیاد

 -57حديث «الم من  ......المَشغولٌ وَقته» چه چیزی را نشان میدهد؟
الف) مؤمن هرگز بیکار نیست و کارهایش با برنامه پیش میرود.
ج) مؤمن نمیتواند وقتاش را کامالً به کار مشغول باشد.
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ب) مؤمن حتماً وقتهای اشتغال فراوان دارد.
د) مؤمن باید کارهایش را برای پر کردن وقت انجام دهد.

رشته سبک زندگی قرآنی

 -59کدام گزينه از جمله ويژگیهای فراغت مطلوب محسوب میشود؟
ب) توجه به زیاد بودن
د) اهمیت دادن به برنامهریزی فقط در مسائل فردی

الف) اولویت دادن به فراغت فردی
ج) توجه به بهداشت
 -52معنای دقیق واژه «طَیِّب» چیست؟

ب) امری که آلودگی ظاهری و باطنی ندارد.
د) امر مطلوبی که آلودگی ظاهری و باطنی ندارد.

الف) امر مطلوبی که آلودگی باطنی ندارد.
ج) امر مطلوبی که آلودگی ظاهری ندارد.

 -59حديث «اذا تَشَبَّهَ الرجالُ بالنساء و النساءُ بالرجال» به چه امری اشاره دارد؟
ب) در نظر گرفتن جنسیت در لباس
د) ایثار مرد و زن برای هم در راه دین

الف) مشتبه کردن حدود انسانی
ج) تالش مردان و زنان در راه دین

 -54کدام گزينه مهمترين جايی است که باورها و اعتقادات دينی در آنجا از نسلی به نسل ديگر منتقل میشود؟
الف) اجتماع

ب) مدرسه

د) کشور

ج) خانواده

 -55پس از تشکیل خانواده ،چگونه میتوان زمینهساز ظهور حضرت مهدی(عج) شد؟
ب) با پرداختن به مظاهر همیاری اجتماعی
د) با التزام به پشتوانه عقیدتی و معنوی

الف) با رعایت اخالق شایسته
ج) با پذیرش قیامت و معاد
 -56مهدويت را چه نوع طرحی میتوان دانست؟

ب) طرحی اعتقادی برای پایان هستی
د) طرحی تبلیغی برای شکوفایی استعدادها

الف) طرحی جهانی برای شکوفایی انسانیت
ج) طرحی اخالقی برای دستگیری از ضعفا

 -50حديث «فان المَراَ رَيحانَةٌ و ليسَت بقَهرمانة» چه چیزی را نشان میدهد؟
الف) زن نسبت به انجام برخی از کارها باید دقت کند.
ب) زن در مقابل مرد ناتوانی زیادی دارد.
ج) واگذاری کار به زن و مرد باید متناسب با توانشان باشد.
د) مردان دارای توان زیادتری از زنان نیستند ولی باید محدودیت داشته باشند.
-58انتظار از چه جنسی است و از شعبههای مهم آن چیست؟
الف) از جنس فضایل بوده و امر بهمعروف و نهی ازمنکر از شعبههای آن است.
ب) از جنس جهاد بوده و امر بهمعروف و نهی ازمنکر از شعبههای آن است.
ج) از جنس امر بهمعروف بوده و جهاد از شعبههای آن است.
د) از جنس جهاد بوده و فضایل از شعبههای آن است.
 -51منظور از «اصبِروا» و «صابِروا» و «رابِطوا» در آيه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَُُّمْ تُفْلِحُونَ» بهترتیب چیست؟
الف) سفارش به صبر در انجام واجبات  -پیوند و مراقبت با امام – صبر در مقابل دشمن
ب) صبر در مقابل دشمن – سفارش به صبر در انجام واجبات  -پیوند و مراقبت با امام
ج) پیوند و مراقبت با امام – صبر در انجام واجبات – سفارش به صبر در مقابل دشمن
د) صبر در انجام واجبات  -سفارش به صبر در مقابل دشمن  -پیوند و مراقبت با امام
 -67قدر جامع معنای «نصیحت» طبق روايات چیست؟
الف) خیرخواهی

ج) در برابر دورویی

ب) در مقابل خصومت و حسادت
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د) مقاومت

