
https://medabook.com/
tel:+982128425210


دین و زندگی 1

درس 1 تا 12
 تشریحی

کامال
پاسخ نامه 

مجموع
ترکیبیخطبهخطتستها

سراسریآزمایشیجدید
400

سراسری
99

سراسری
98

88108345تالیفی118هدفزندگیدرساول2
7748107336پرپروازدرسدوم13
785095455پنجرهایبهروشناییدرسسوم22
10374106364آیندۀروشندرسچهارم32
804996655منزلگاهبعددرسپنجم47
835487644واقعۀبزرگدرسششم59
845896524فرجامکاردرسهفتم69
9867910552آهنگسفردرسهشتم79
8150107464دوستیباخدادرسنهم89
1047178648یاریازنمازوروزهدرسدهم99

836077423فضیلتآراستگیدرسیازدهم111
734878343زیباییپوشیدگیدرسدوازدهم118

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



2

درساول:هدفزندگی
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گزینه12
مولوی در خصوص اهمیت توجه به هدف زندگی )یا برای چه زیستن(می فرماید: 
را  چیزها  جمله  اگر  نیست.  کردنی  فراموش  آن  که  است  چیز  یک  عالم  »در 

فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.«
روش مطالعه این درس، یکی از درس های مفهومی و مهم دین و زندگی 
برای  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  آن  اشعار  و  آیات  است.  دهم  سال 
یادگیری عمیق این درس، ابتدا درس نامۀ آن را یکی دو بار به صورت روزنامه  وار 
روخوانی کنید تا با مفهوم و محتوای کلی درس آشنا شوید. سپس، متن درس نامه 
را به صورت عمیق  مطالعه نمایید و جزئیات آن را به ذهن بسپارید. در مرحلۀ بعد، 
آیات و روایات و اشعار آن را با توجه به مفهوم کلی درس و ارتباط با موضوع هر 
قسمت، به صورت دقیق تر بررسی نموده و پیام های آنها را به خاطر بسپارید. 
ترجیحاً یک هفتۀ بعد از مطالعۀ هر درس، به تست های خط به خط و مفهومی 
پاسخ دهید. اگر می بینید که تعداد تست ها زیاد است، می توانید آنها را به صورت 

زوج یا فرد و یا با مضرب مشخصی پاسخ دهید. 
توصیه می شود قبل از شرکت در آزمون های آزمایشی و همچنین در دورۀ نهایی 

خود در خردادماه، به تست های سراسری پاسخ دهید.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، بیانگر 
راه و روش درست زندگی است نه هدف زندگی. با در نظر گرفتن، توضیح باال، 

قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ21
مولوی در کسی که هدف از ندگی خود را فراموش کرده است، می فرماید: »اگر 
جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست. و اگر جمله 
را به جا آری و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی؛ همچنان که پادشاهی تو را 
به دهی فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار 

را که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی.«.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها مولوی قسمت اول گزینه های )2( و )4( و 
قسمت دوم گزینۀ )3( را در مورد کسی به کار برده است که اهداف فرعی را جایگزین 
هدف اصلی از زندگی خود کرده باشد؛ یعنی کسی که: »تو گویی اگرچه آن کاری 

که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم.«

گزینه33
مولوی تمثیل: »همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو 
رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، 
گویی که هیچ نگزاردی.«، را در مورد اهمیت توجه به هدف در زندگی بیان کرده 
و عبارت: »گویی که هیچ نگزاردی.« را نیز فرجام کار کسانی دانسته است که 

عمر خود را به پوچی گذرانده و هدف اصلی خود را فراموش کرده اند.
تمرین تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست  که صورت سؤال 
نادرست  گزینه های  حذف  روش  از  است  بهتر  دارد،  نامفهومی  گزینۀ  یا 
استفاده شود. فراموش کردن هدف زندگی که مورد نظر سؤال است، با گزینۀ )3( 

مطابقت بیشتری دارد. 

گزینه42
مولوی در مورد کسی که هدف از آفرینش خود را فراموش کرده، فرموده است: 
»اگر جمله را به جا آری و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی« و همچنین: 
»آدمی درین عالم برای کاری آمده است مقصود آن است، چون آن نمی گزارد، 
پس هیچ نکرده باشد.« بر این اساس،  در این صورت آدمی تهی دست خواهد بود.
 توضیح بیشتر گزینۀ )4( نادرست است، زیرا سخن مولوی در ابتدای این 
»فلسفۀ  یا  و  زیستن«  چه  »برای  یا  زندگی«  »هدف  اهمیت  دربارۀ  درس، 
حیات« است، نه دربارۀ »چگونه زیستن« یا »راه درست زندگی« که در درس 

اول سال یازدهم توضیح داده شده است.

گزینه54
مولوی در خصوص شخصی که هدف یا اهداف دیگری را جایگزین هدف  اصلی 
از آفرینش خود نموده است )آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کند در 
عوض، چندین کار دیگر انجام می دهد(، می فرماید: »آدمی را برای آن کارهای 
دیگر نیافریده اند. همچنان باشد که تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن 
گذاشت ـ و تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور 
گوشت گندیده ای کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی 

که من اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم 

گزینۀ )2(، در مورد کسی است که هدف از آفرینش خود را فراموش کرده باشد.

گزینه63
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح در سخن مولوی در خصوص اهمیت هدف زندگی، دو نوع رفتار نهی 
شده است: 1ـ فراموش کردن هدف اصلی از آفرینش خود در زندگی 2ـ جایگزین 

کردن اهداف دیگر به جای هدف اصلی از آفرینش خود. 

گزینه71
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

امام  سخن  این  با  درس،  این  ابتدای  در  مولوی  سخن  تناسب معنایی 
سجاد)ع(: »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن 
آفریده ای.« و این مصراع: »آمدنم بهر چه بود«، به اولین نیاز برتر و متعالی 

انسان، یعنی »درک هدف زندگی« اشاره دارند. )درس 1 یازدهم(

گزینه84
در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی 
حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در 

آیات گوناگون بر این نکته تأکید می کند و آفرینش جهان را »حق« می داند.
توضیح به حق آفریده شدن جهان، به معنای »هدفمند بودن نظام خلقت« 
و »حکیمانه بودن آفرینش جهان« است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، 

زیرا »عند اهلل«، هدف خاص انسان است نه همۀ مخلوقات.

گزینه91
در آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما 
ااّل بالحّق«، عبارت قرآنی: »و ما بینهما العبین«، بر این حقیقت داللت دارد که 

جهان آفرینش بی هدف و عبث نیست.

و  کارها  تمام  به هدف   ،)2( گزینۀ  آیۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
عبادات انسان، اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، سخن منکران معاد دربارۀ انکار زندگی 
پس از مرگ است )درس 3 دهم(. آیۀ گزینۀ )4(، زندگی دنیوی را موقتی و گذرا 

معرفی می کند )درس 3 دهم(.
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گزینه102
آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل 
بالحّق«، به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف و عبث نیست 
و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به 

سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. 
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست حفظی، باید عبارت های درس 
را به خاطر بسپارید تا در کمترین زمان بتوانید گزینۀ صحیح را تشخیص دهید. 

و هنگام پاسخ دادن، حتما باید از روش حذف گزینه استفاده کرد. 
با در نظر گرفتن قسمت دوم سؤال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه114
قرآن کریم در عبارت شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین«، 
ابتدا، به بازیچه آفریده شدن آسمان ها و زمین و تمامی موجودات را رد می کند و 
سپس با بیان عبارت: »ما خلقناهما ااّل بالحق«، آفرینش آنها را حکیمانه و هدفمند 

معرفی می نماید. 
 تمرین تست زنی برای پاسخ به سؤاالت چند قسمتی، بهتر است از روش 
حذف گزینه های نادرست استفاده کنید. قسمت دوم گزینه  های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا قرب الهی، هدف خاص و انتخابی انسان است نه همۀ مخلوقات. از 
این آیۀ شریفه، قسمت اول گزینه های )3( و )4( قابل برداشت است، ولی قسمت 

اول گزینۀ )4( کامل تر است.

گزینه123
ما  بینهما العبین  ما  و  االرض  و  الّسماوات  خلقنا  ما  اساس  آیۀ شریفۀ: »و  بر 
این قاعدۀ کلی »ما  از  نیز مانند موجودات دیگر،  انسان  بالحّق«،  ااّل  خلقناهما 
خلقناهما ااّل بالحق« جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. 
هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف 

)قرب الهی( به او داده شده است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، ابتدا باید مطالب حفظی 
درس را به صورت دقیق فرا گرفت و در مرحلّۀ بعد برای انتخاب گزینۀ صحیح، از 
طریق حذف گزینه های نادرست عمل کرد. قسمت اول هر چهار گزینه صحیح است 
ولی با توجه به متن درس، فقط در قسمت دوم گزینۀ )3(، پاسخ صحیح آمده است.

گزینه133
 حضرت علی)ع( هر گاه که مردم را موعظه می کرد، معموال سخن خود را با این 
عبارات آغاز می کرد: »ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم 
کارهای لهو کند. و او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« 
این فرمایش امام علی)ع(، تأکیدی بر مفهوم آیات شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و 

االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحّق« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، تعبیر مولوی 
دربارۀ هدف زندگی است نه سخن امام علی)ع(. با توجه به سخن امام علی)ع( که 
بیهوده آفریده نشدن آدمی را دلیل سرگرم نشدن به کارهای لهو بیان کرده اند، 
قسمت دوم گزینۀ )1(، که به موقتی و گذرا بودن زندگی دنیا اشاره دارد، بیانگر 

بیهوده نبودن خلقت انسان نمی باشد. )آیه درس 3 دهم(

گزینه144
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح »لهو«، به معنای سرگرمی است و انواع بازی های سرگرم کننده را 
شامل می شود. اما »لغو«، بیهوده کاری است حتی اگر هیچ سرگرمی ای در آن 
نباشد. با توجه به کلمۀ سرگرم شدن در صورت سؤال، قسمت اول گزینه های )1( 

و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه154
از دیدگاه امام علی)ع(، علت منع شدن انسان از سرگرم شدن به کارهای لهو، 

بیهوده نبودن خلقت او )و ما بینهما العبین( است و دلیل نپرداختن به کارهای لغو 
و بی ارزش، واگذار نشدن او به خودش می باشد.

دلیل  بـه  را  انسان  تکلیف   ،)1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
امام علی)ع(  بیان می کند. گزینه های )2( و )3(، سخن  آفریده نشدن  بیهوده 

نمی باشد.

گزینه161
میان هدف انسان و موجودات دیگرهمچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود 
سایر  از  او  تمایز  و  انسان  ویژگی های خاص  به  که  )معلول(  تفاوت هایی  دارد. 

موجودات )علت( بازمی گردد.
 توضیح تفاوت میان هدف انسان و سایر موجودات سه مورد است: 1ـ 
انتخابی بودن اهداف انسان بر خالف حرکت طبیعی و غریزی حیوانات به سوی 
هدف خود 2ـ جامع بودن اهداف انسان برای پاسخ دادن به استعدادهای متنوع 

او 3ـ توقف ناپذیری اهداف انسان به دلیل داشتن روحیه ای بی نهایت طلب
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا تنوع استعدا ویژگی انسان است نه سایر مخلوقات. 

گزینه171
الف ـ انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به 
سوی آن گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت 
غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند. ب ـ همچنین انسان دارای روحیه ای 
بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، 

بلکه روز به روز افزون می گردد.
تمرین تست زنی حرکت انسان به سوی هدف، به صورت اختیاری است،   
بنابراین قسمت اول گزینه های )2( و )4(، که این حرکت را به صورت درونی و 
فطری معرفی می کند، نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف هایی پایان ناپذیر 

و تمام نشدنی است نه فقط هدف هایی حکیمانه.

گزینه183
انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن 
گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به 

سوی هدف خود حرکت می کنند.
 توضیح با توجه به این توضیح، حرکت انسان به سوی هدف اختیاری، 
انتخابی و آگاهانه است )نه به صورت فطری( ولی حرکت حیوانات و گیاهان 

به سوی هدف به صورت جبری می باشد.

گزینه191
به  دستیابی  در  او  و عطش  است  بی نهایت طلب  روحیه ای  دارای  انسان  الف ـ   
خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. او به دنبال 
چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، 
و  پایان ناپذیر  است؛ هدف هایی  انتخاب هدف  حال  در  همواره  خود  زندگی  در 
و  دارند  گیاهان هدف های محدودی  و  حیوانات  که  حالی  در  تمام نشدنی. ب ـ 
هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که 

گویی راهشان پایان یافته است.
توضیح  این ویژگی آدمی که »خواستار همۀ کماالت و زیبایی هاست و این 
خواستن هیچ حدی ندارد.«، بیانگر میل به کماالت بی نهایت انسان و اثبات 

کنندۀ معاد الزمۀ حکمت الهی است. )درس 4 دهم( 
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گزینه204
انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن 
گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی 
به سوی هدف خود حرکت می کنند. مثال دانۀ گندم به صورت طبیعی در جهت 
رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به خوشه ای با ده ها دانه حرکت 

می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست 
است، زیرا منظور از کلمۀ فطری، ویژگی های خاص انسان است که در خلقت او 
چراکه  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دوم  قسمت   ... و  اختیار  مانند  دارد  وجود 

بی نهایت طلبی امتیاز انسان بر حیوانات و گیاهان است.

گزینه212
الف ـ انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است )علت( و عطش او در دستیابی به 

خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. 
ب ـ او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان 
بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی 
پایان ناپذیر و تمام نشدنی. در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی 
دارند و هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان 

که گویی راهشان پایان یافته است.
 توضیح یکی از معیارهای کامل تر بودن هدف های انسان این است که این 

هدف بهتر بتواند پاسخگوی بی نهایت طلبی او باشد.

گزینه223
برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، انسان مجموعه ای 
دنبال  به  دلیل،  به همین  )علت(  است.  معنوی  و  مادی  استعدادهای  از  فراوان 
به  را  استعدادهای گوناگون خویش  آن،  از طریق  انتخاب هدف هایی است که 

کمال رساند. )معلول(
از   ،)3( و   )1( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
استعدادهای مادی انسان سخن نگفته و ناقص است. قسمت دوم گزینۀ )2(، 

نتیجۀ بی نهایت طلبی انسان است نه نتیجۀ متنوع بودن استعدادهای او.

گزینه232
 وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان 
اختالفی در هدف ها وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی، کدام 
انتخاب درست و همسو با 1ـ میل بی نهایت طلب انسان 2ـ و استعدادهای فراوان 

مادی و معنوی اوست و کدام یک این گونه نیست.
 نکتۀ طالیی  از معیارهای کامل تر بودن هدف های انسان این است که این 
هدف بهتر بتواند پاسخگوی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی 

او« باشد.

گزینه244
هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین 
بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ بی نهایت طلب او 
را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران 
کمک کند. کسی هم که فکر می کند با داشتن شهرت می تواند به این نتایج برسد، 
همۀ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. پس این اختالف در 

هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع سؤاالت حفظی، باید عین 
عبارت های هر درس را حفظ نمود و برای جلوگیری از فراموش کردن آنها، باید 

به طور منظم دوره نمود.

گزینه254
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

از  تا پس   روش تست زدن مسلط بودن بر متن درس، کمک می کند 
دیدن صورت سؤال و گزینه های آن، با به یاد آوردن درس و متنی که این سؤال 
از آن طرح شده است، به آسانی بتوان گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )1(، 
یک هدف اصلی است نه فرعی. با توجه به توضیح داده شده، گزینۀ )2(، از نظر 

علمی نادرست است.

گزینه263
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 توضیح نوع نگاه و اندیشۀ هرکس، جهان بینی او را تشکیل می دهد. 

گزینه272
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها 
نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو 
با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم. بدین وسیله 
)با کمک گرفتن از معیارهای صحیح(، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم 

گزید و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد.
 توضیح هدف هایی که با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان،  
همسو باشند، هدف های اصلی هستند و در غیر این صورت، هدف هایی فرعی 

می باشند.

گزینه283
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 توضیح معیارهای تشخیص، هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و 
استعدادهای متنوع انسان، در آیات قرآن آمده است.

گزینه294
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها 
نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو 
با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم. در این صورت، 
هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن به آنها 
صرف خواهیم کرد. خدای رحیم و مهربان که خواستار سعادت ماست، در قرآن 
کریم، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های 

اصلی از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آنها را نیز یادآور شده است.
توضیح دو صفت »رحیم و مهربان بودن خداوند« و »علم الهی به نیازهای 
و  آن  غیر  از  اصلی  هدف های  انتخاب  معیار  خداوند  تا  شده  باعث  انسان«، 

همچنین آثار و نتایج آنها را در آیات قران مشخص نماید.

گزینه301
خداوند در آیۀ 18 از سورۀ اسراء، به کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، 
می فرماید: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که 
بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 

داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
روش مطالعه سخت ترین سؤاالتی که از دین و زندگی دهم قابل طرح   
هست، از همین بخش تدبّر در آیات می باشد. بهتر است تمام آیات مربوط به 
بخش »تدبّر« که تنها ترجمۀ آنها در کتاب آمده را به صورت جداگانه یادداشت 

نموده و دوره کنید.
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گزینه313
آیۀ مورد سؤال، به هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی«، »اصلی« و »اخروی« 
اشاره می کند. این هدف ها پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در 
وجود ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن 
به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، 

مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.
بیانگر  اول گزینه های )2( و )4(،  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت   
اهداف فرعی و پایان پذیر است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا اگر 
کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به 

هدف خود خواهد رسید.

گزینه324
 آیۀ مورد سؤال، به هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« »فرعی« 
استعدادهای  از  پاسخگوی برخی  تنها  این هدف ها،  اشاره می کند.  و »دنیوی« 
مادی ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است 
انتخاب  را  این هدف ها  اگر کسی فقط  برسد.  آنها(  )نه همۀ  آن  از  به مقداری 
کند، در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است هدف های پایان پذیر همان 
هدف های دنیوی هستند. اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به 

هدف های اخروی می شوند.
ویژگی های  بیانگر   ،)3( و   )2( دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های   
هدف های اصلی و اخروی می باشند. در صورتی که آیۀ مورد سؤال، به هدف های 

فرعی اشاره دارد. مطابق توضیح باال، گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است.

گزینه332
این قسمت از آیۀ شریفۀ: »و به هرکس اراده کنیم می دهیم..«، بیانگر این حقیقت 

است که ممکن است دنیاطلبان به خواسته های خود در این دنیا نرسند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این قسمت از 
آیۀ شریفه، بیانگر این حقیقت است که دنیاطلبان فقط به بخشی از خواسته ها و 

اهداف دنیوی و مادی خود می رسند. 

گزینه343
آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، 
پاداش داده خواهد شد.«، به هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی«، »اصلی« و 
استعدادهای مادی و معنوی  پاسخگوی  این هدف ها  اشاره می کند.  »اخروی« 
بیشتری در وجود ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و 

برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. 
  تمرین تست  زنی برای پاسخ دادن به این تست بهتر است از روش حذف 
گزینه های نادرست استفاده کرد. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا اصل قرار گرفتن 
نمی شوند.  دنیایی  نعمت های  از  انسان  بهره مندی  مانع  اخروی،  هدف های 

گزینه های )2( و )4(، ویژگی هدف های فرعی است نه اصلی.

گزینه353
این عبارت: »اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به 
مقداری از آن برسد.«، ویژگی هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« 
یا »فرعی« و »دنیوی« را بیان می کند. آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی 
زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم 
ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد ...«، نیز به این نوع هدف ها 

اشاره دارد. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیات مطرح شده در گزینه های )1( و )2( و 

)4(، به هدف های اصلی و اخروی اشاره دارند. 

گزینه363
آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، 
پاداش داده خواهد شد.«، به هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی«، یا هدف های 

»اصلی« و »اخروی« اشاره دارد. 
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست که در کنکور سراسری نیز 

سابقه دارد، باید متن آیه را حفظ باشید.
آیۀ گزینۀ )1(: »هرکس ایمان آورد به خدا و به آخرت و عمل صالح انجام ده پس 

هیچ ترسی برای آنان نیست و اندوهگین نمی شوند.«
آیۀ گزینۀ )2(: »بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
بدارد و گناهانتان را ببخشد.« آیۀ گزینۀ )4(: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما 
در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش 

نگاه دار. اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

گزینه374
آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی 
در آخرت بهره ای ندارند.«، به هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« 
یا هدف های »فرعی« و »دنیوی« اشاره دارد. هدف های فرعی، تنها پاسخگوی 
برخی از استعدادهای مادی ما هستند. اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، 

مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1(، )2( و )3(، به هدف های    

»پایان ناپذیر و همیشگی«، یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره دارند.

گزینه382
آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی 
در آخرت بهره ای ندارند.« به هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« یا 
»فرعی« و »دنیوی« اشاره دارد. آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا 
را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم...«، 

نیز به همین هدف ها و دل بستگی ها اشاره می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیات سایر گزینه ها به هدف های »پایان ناپذیر 

و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره دارند.

گزینه394
آیۀ شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت 
نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«، به هدف های »پایان ناپذیر 
و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره می کند. از ویژگی های 
هدف های پایان ناپذیر این است که اصل قرار گرفتن آنها، مانع بهره مندی انسان 

از نعمت های دنیایی نمی شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1(، )2( و )3( در مورد هدف های 

دنیوی صحیح است نه هدف های اخروی.

گزینه401
در آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی 
در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«، دنیاطلبان، خدا را فقط برای رفع نیازهای دنیوی 
خود یاد می کنند و از او فقط دنیا را می خواهند و در مورد آخرت چیزی نمی خواهند. 
این افراد، تنها به مواهب مادی دنیا نظر دارند و حتی در دعاهای خود نیز به غیر 

از نعمت های دنیوی چیز دیگری از خدا نمی خواهند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها درخواست کسانی که به دنبال هدف های   
اخروی هستند و در گزینۀ )4( مطرح شده است، با درخواست دنیاطلبان در آیۀ 
باال، دو فرق با یکدیگر دارد: اول اینکه گروه نخست فقط دنیا را می خواهد و 
گروه دیگر هم دنیا و هم آخرت را می خواهد. دوم اینکه دنیاطلبان تنها خواستار 
را که  آنچه  دنیا فقط  بین لذت های  از  ایمان  اهل  دنیا هستند ولی  لذت های 

»حسنه« است می خواهند یعنی چیزی که واقعاً خوب و نیکو باشد.
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گزینه413
این درخواست اهل ایمان: »پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز 
نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«، یک درخواست هوشمندانه از 
خداوند است، چراکه در آن، اول اینکه هم دنیا و هم آخرت درخواست شده است. 
دوم اینکه در آن، از بین لذت های دنیا فقط آنچه را که »حسنه« است، یعنی چیزی 

که واقعاً خوب و نیکو باشد، درخواست شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )4(، دعا و درخواست از   
از مرگ و در عالم  خداوند نمی باشند. گزینۀ )2(، درخواست مشرکان پس 

برزخ است.

گزینه422
سه پیام قسمت های »ب«، »د« و »ه«، پیام قابل برداشت از آیۀ 200 سورۀ بقره 

می باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  دو پیام قسمت های: »الف« و »ج«، پیام آیۀ 
18 سورۀ اسراء: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را 

که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ ...« می باشند.

گزینه434
در آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است 
و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، هدف های 
اصلی و فرعی با هم مقایسه شده است. در این آیه، معیار تشخیص هوشمند 
بودن افراد، انتخاب هدف های بهتر و پایدارتر در زندگی آنان است. با توجه به 
این آیه، با دقت در بهتر و پایدارتر بودن نعمت های اخروی، هر انسان عاقلی 
می فهمد که نباید نعمت های زودگذر دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ اخروی 

ترجیح دهد.
  روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست، در صورت حفظ بودن 
آخر آیه، به آسانی می توان پاسخ صحیح را تشخیص داد. بر این اساس، با تکرار 

زیاد آیه، باید متن آیه را به خاطر سپرد. 

گزینه441
آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب 
یا هدف های  به هدف ها و دل بستگی های »پایان ناپذیر و همیشگی«  است.«، 
استعدادهای  پاسخگوی  نوع هدف ها  این  اشاره می کند.  »اصلی« و »اخروی« 
مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی 
برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. هدف های 

پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند. 
نادرست است،  از نظر علمی  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2(، 
زیرا اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های 
دنیایی نمی شود. گزینه های )3( و )4(، ویژگی های هدف های دنیوی را بیان 

می کنند. 

گزینه452
می گویند:  بعضی  »و  می فرماید:  بقره  سورۀ   202 و   201 آیات  در  خداوند 
پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما 
را از عذاب آتش نگاه دار. اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند 

سریع الحساب است.« 
 روش مطالعه یکی از مواردی که هنگام یادگیری پیام  آیات و روایات باید 
مورد توجه قرار گیرد، این است که باید مشخص کنیم که عبارت های هر آیه و 

یا حدیث، سیمای چه کسانی را به تصویر کشیده است.

گزینه462
این عبارت که: »اگر کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند 
ویژگی های  رسید.«،  خواهد  خود  هدف  به  کند  تالش  آن  به  رسیدن  برای  و 
هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« است. 
آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب 

است.«، نیز به هدف های پایان ناپذیر و همیشگی  اشاره دارد. 
و  هدف ها  به   ،)3( و   )1( گزینه های  آیات  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« یا »فرعی« و »دنیوی« اشاره دارند.
آیۀ گزینۀ )4(، به هدفمندی جهان اشاره دارد. 

گزینه473
و  است  آن  آرایش  و  دنیا  زندگی  داده شده، کاالی  به شما  آیۀ شریفۀ: »آنچه 
به هدف های  نمی کنید؟«،  اندیشه  آیا  است؛  پایدارتر  و  بهتر  نزد خداست  آنچه 
»پایان ناپذیر و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره می کند. این 
نوع هدف ها پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند. 
اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند 
به هدف خود خواهد رسید. هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند. 
ویژگی های    ،)4( و   )2( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« یا »فرعی« و »دنیوی« را بیان 

می کنند.

گزینه483
این پیام: »هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.«، پیام آیات 18 
اسراء: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که 
بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 
داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.« و 60 قصص: »آنچه به شما داده 
شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر 

است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟« است.
گزینه ها  سایر  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   

نادرست است.

گزینه494
خداوند در آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن 
است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، به مقایسۀ 
هدف های اصلی و فرعی پرداخته است. بر اساس این آیه، تمام نعمت های دنیوی 
را  زندگی دنیوی  زینتی است که  داده کاالی  قرار  انسان  اختیار  که خداوند در 
زینت داده است. و نعمت هایی که نزد خدا است به خاطر جاودانه بودنشان بهتر 
و پایدارتر هستند. با دقت در بهتر و پایدارتر بودن نعمت های اخروی، هر انسان 
عاقلی می فهمد که نباید نعمت های زودگذر دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ اخروی 

ترجیح دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3(، ویژگی  هدف ها و دل بستگی های 
»پایان پذیر و موقتی« یا »فرعی« و »دنیوی« را بیان می کند. با در نظر گرفتن 
عبارت: »آیا اندیشه نمی کنید؟« در آخر آیه، گزینه  های )1( و )2( نادرست است. 

گزینه502
با توجه به تعالیم قرآنی در خصوص معیارهای انتخاب هدف، برنامه ریزی انسان 
باید در برگیرنده اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود که 

اهداف اخروی اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی پیرو و تابع آنها باشند.
 نکتۀ طالیی  آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و 

«، به همین مفهوم هم اشاره دارد.  اآلخرهًْ

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



7درساول:هدفزندگی

گزینه511
باتوجه به آیات قرآن کریم، اهداف پایان ناپذیر و اخروی، اهداف »اصلی« و اهداف 

پایان پذیر و دنیوی، اهداف »فرعی« در زندگی انسان می باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در قسمت دوم گزینه های )2( و )3(، عبارت 
»غیر ضروری« در مورد هدف های فرعی نادرست است، زیرا هدف های اصلی 
و فرعی، هر دو خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند. در قسمت اول 
گزینۀ )4(، واژۀ »فناپذیر«، در مورد هدف های اصلی نادرست است، زیرا این نوع 

هدف ها همیشگی هستند.

گزینه523
اهداف اصلی و فرعی هر دو خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند.

مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به 
اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن 

به سوی کماالت بازدارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2(، فقط به 
یک از دستۀ هدف های اصلی و فرعی اشاره دارند. در قسمت دوم گزینۀ )4(، 

فقط سرگرم شدن به اهداف فرعی نباید مطرح شده است.

گزینه534
براساس تعالیم اسالمی تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، 
بلکه ضروری و خوب است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های 
دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار 

باز بمانیم.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، مستقیم نباید سراغ 
گزینۀ صحیح بروید بلکه پس از حذف گزینه های نادرست باید گزینۀ صحیح 
را انتخاب نمایید. گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا تالش برای رسیدن 
به نعمت های دنیوی و اهداف فرعی ناپسند نیست، بلکه ضروری است. گزینۀ 
اهداف  و  دنیوی  نعمت های  به  برای رسیدن  زیرا تالش  است،  نادرست   )3(
نباید  آنها  به  رسیدن  راه  در  مثال،  برای  نیست،  خوب  حالتی  هر  در  فرعی 

مرتکب گناه شویم.

گزینه541
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

از حذف   باید پس  این تست هم  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. گزینه های )2( و )4(، در مورد 
اهداف اصلی صحیح است نه اهداف فرعی. در گزینۀ )3(، به جای هدف های 

پایان پذیر باید هدف های پایان ناپذیر می آمد. 

گزینه553
 این مصرع از شعر زیبای مولوی: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، به 
موضوع برترین هدف اشاره دارد. این مصراع را به صورت یک ضرب المثل در 
جایی که یک چیز، جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است، استفاده می کنند. 
به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود 

جای می دهند.
 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی می توان از 
قسمت دوم یا سوم آن ها به حذف گزینه پرداخت. قسمت دوم گزینه های )2( و 
)4( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )2(، با وجود اینکه از نظر مفهومی صحیح 

است، ولی پیام این مصراع از شعر زیبای مولوی نمی باشد.

گزینه562
.مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست 
است، زیرا تنها هدف های اصلی را باید در اولویت قرار دهیم نه هدف های اصلی 
و فرعی را. با توجه به توضیح داده شده، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه574
معمواًل آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند 
که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.« برخی هدف های زندگی، نیز 
این گونه اند؛ یعنی در بردارنده هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن به آنها برابر با 

دستیابی به سایر اهداف نیز هست.
 تمرین تست زدن در این تست، قسمت اول همۀ گزینه ها می تواند پاسخ 
صحیح باشد، بنابراین باید به حذف قسمت دوم گزینه ها اقدام کرد. در گزینۀ )1(، 
عبارت »هدف های کمتری« و در گزینه های )2( و )3(، عبارت »استعدادهای 

مادی«، با توجه به توضیح باال نادرست است.

گزینه583
با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او«، 
اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، 
که  است  هدفی  آن  ما  اصلی  هدف  برترین  بنابراین  است.  کامل تر  هدف،  آن 
همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد )جامع بودن( و در جایی متوقف نشود 
)بی نهایت طلبی( و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که 

سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح داده شده، قسمت دوم   
گزینه های )1( و )4( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )2(، ویژگی هدف نهایی 

انسان است.

گزینه592
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

مقایسۀ طالیی  ویژگی هدف برتر و جامع تر: »در بردارنده هدف های   
دیگر نیز هستند و رسیدن به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست.«

بودن  متنوع  ویژگی  دو  پاسخگوی  بتواند  »بهتر  کامل تر:  هدف  ویژگی 
اصلی  برترین هدف  ویژگی  باشد.«  او  بی نهایت طلبی  و  انسان  استعدادهای 

انسان: »همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.«
نه  بیان می کند،  را  این اساس، گزینۀ )2(، ویژگی ویژگی هدف کامل تر  بر 

ویژگی برترین هدف اصلی انسان را. 

گزینه601
الف ـ براساس تعالیم اسالمی، هدفی که »هدف های بیشتری را در درون خود 

جای دهد«،هدفی برتر و جامع تر است. 
ب ـ با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی 
او« اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، 

آن هدف، کامل تر است. 
را  ما  متنوع  استعدادهای  که همه  است  آن هدفی  ما  اصلی  برترین هدف  ج ـ 
دربرگیرد )جامع بودن( و در جایی متوقف نشود )بی نهایت طلبی( و نهال وجود ما را 
به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، 

شور و نشاط فرا گیرد.
  تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این سبک از تست های ترکیبی 
جدید، باید با به یاد آوردن توضیح باال، به حذف گزینه های نادرست پرداخت و 
برای این کار می توان با در نظر گرفتن قسمت دوم یا سوم تست، به حذف 

گزینه های نادرست اقدام کرد.
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گزینه614
حضرت علی)ع( رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت )هدایت معنوی( پیامبر 
اکرم)ص( آغاز کرد و بدلیل انتخاب درست مقصود و هدف نهایی خویش )که همان 

قرب و نزدیکی به خداوند بود( جلوه گاه همۀ کماالت و زیبایی ها شد. 
اول  داده شده قسمت  توضیح  به  توجه  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا نزدیکی 

به خداوند، مادی و ظاهری و جسمانی نمی باشد و تنها به صورت معنوی است. 

گزینه622
در  فطری(  )به صورت  خود  ذات  در  که  می بیند  کند،  تأمل  اندکی    هرکس 
جست وجوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، 

آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. 
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به سؤاالت حفظی، باید عین عبارت های 
به عبارت های  با توجه  به استدالل و فقط  نیاز  را حفظ نمود و بدون  کتاب 
کتاب، باید به این نوع سؤال پاسخ داد. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، به 

هدف نهایی انسان نمی باشد.

گزینه633
در  فطری(  )به صورت  خود  ذات  در  که  می بیند  کند،  تأمل  اندکی   هرکس 
جست وجوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، 

آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. 
هر  برای  زیبایی ها  و  خوبی ها  سرچشمه  درونی  جست وجوی  توضیح 
داده  بعد توضیح  انسان است که در درس  بیانگر فطرت خداگرای  انسانی، 
شده است. گزینۀ )1(، نادرست است، زیرا هر انسانی به صورت فطری در 
به  توجه  با  انتخابی.  و  آگاهانه  به صورت  نه  است  آرامش  مبدأ  جستجوی 
نادرست است، زیرا  از نظر علمی  توضیح داده شده، گزینه های )2( و )4(، 
به  و  خدا  به  معرفت  با  فقط  نه  می شود،  حاصل  بندگی  با  خدا  به  نزدیکی 

صورت معنوی است نه ظاهری. 

گزینه644
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

از حذف  باید پس  نیز  این تست،  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )1(، نادرست است، زیرا 
سرچشمه و مبدأ همه کماالت و زیبایی ها خداوند است نه اینکه در روح انسان 
قرار داده شده است. در گزینۀ )2(، جسم انسان نادرست است. در گزینۀ )3(، 

عبارت »کماالت و خوبی های خداوند حد و اندازه دارد« نادرست است.

گزینه654
 در اندیشه اسالمی فقط خدا می تواند  روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و 
آورد.  فراهم  را  انسان  و معنوی  متنوع مادی  استعدادهای  زمینه شکوفا شدن 
انسان  زندگی  مقصد  و  غایت  می تواند  که  هدفی  اصلی ترین  و  برترین  پس 

باشد، خداست.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینه های )1(، )2( و )3(، کلمۀ »مادی« 

نادرست است. 

گزینه661
روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد.

 روش مطالعه یکی از مواردی که هنگام یادگیری پیام  آیات و روایات باید 
مورد توجه قرار گیرد، این است که باید مشخص کنیم که عبارت های هر آیه و 

یا حدیث، سیمای چه کسانی را به تصویر کشیده است.

گزینه671
 بر اساس تعالیم اسالمی، روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت 
بی پایان می خواهد، پس شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ 

مقصد نهایی او باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های 
)3( علت قسمت اول آن نمی باشد. در قسمت دوم گزینۀ )2( و )4(، جسم پایان ناپذیر 

انسان نادرست است.

گزینه682
 در تعالیم اسالمی روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان 
می خواهد پس شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی 
او باشد. البته نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. چه بسا 
دو نفر در یک مکان در کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند. 
نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که دوری از او هم بدترین 
نوع دوری است. خدا سرچشمه زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که 

زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند به خدا نزدیک تر می شوند.  
 تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، باید از قسمت دوم یا سوم 
دوم  قسمت  باال،  توضیحات  به  توجه  پرداخت.  نادرست  گزینه های  به حذف  آن 
گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا خداوند یک هدف اخروی است نه دنیوی. 
قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا راه وصول به قرب الهی از طریق عبادت و 

بندگی خداوند است نه شناخت و معرفت عمیق او.

گزینه693
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا نزدیکی 
نادرست  نیست. قسمت »ج«  و ظاهری  نزدیکی مکانی  به خداوند،  تقرب  و 
است، زیرا نزدیکی به خدا به صورت مادی و ظاهری نیست و به صورت معنوی 

و حقیقی است. 

گزینه704
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی زندگی 
استفادۀ می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای 
خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت 
خویش را نیز آباد می سازند. آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب 

الّدنیا و اآْلخرْهً«، نیز به همین مفهوم اشاره دارد.
  تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست، حتما از روش حذف 
گزینه های نادرست و آن هم از قسمت دوم باید استفاده کرد. آیۀ گزینه های )1( 
و )3(، به حکیمانه بودن جهان اشاره دارد و به مقصود نهایی انسان اشاره ندارد. 
قسمت اول گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در این گزینه،  از ساختن زندگی مادی 

انسان سخن به میان نیامده است. 

گزینه713
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 روش مطالعه  برای پاسخ دادن سریع و بدون اشتباه به این نوع سؤاالت 
حفظی، ابتدا باید عین عبارت های کتاب را حفظ نمود و سپس بدون نیاز به 

استدالل و فقط با توجه به عبارت های کتاب، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.
با توجه به توضیح داده شده، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم 

گزینۀ )1( نادرست است. 
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گزینه721
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره های مادی زندگی استفادۀ 
می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند، 
جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند  و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سرکوب کردن هدف های مادی در قسمت 
به  رسیدن  برای  تالش  شد  گفته  که  همان طور  زیرا  است،  نادرست  »الف« 

نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. 

گزینه733
 مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل. 

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ گزینۀ )1(، به حکیمانه و هدفمند بودن 
آفرینش تمامی مخلوقات اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به حقیقی بودن زندگی اخروی 
اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به گرایش فطری انسان به نیکی ها و زیبایی ها اشاره دارد. 

گزینه742
 ،» پیام اصلی آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرهًْ
این است که افراد زیرک با انتخاب خدا )فعند اهلل( به عنوان هدف اصلی زندگی، با 
یک تیر چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند )ثواب 
الّدنیا( و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام 
می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را 

نیز آباد می سازند. )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در گزینۀ )1(، اهداف پایان پذیر و فرعی 
نادرست   )4( گزینۀ  نیست.  آیه  این  اصلی  )3(، مفهوم  گزینۀ  است.  نادرست 

است، زیرا انجام کارها باید در جهت رضای خدا باشد نه خلق خدا.

گزینه754
« و بیت:   آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرهًْ
»ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟...« به این حقیقت اشاره دارند که با 
انتخاب خدا به عنوان برترین هدف، هم اهداف مادی و هم برترین هدف اخروی 

انسان که همان تقّرب و نزدیکی به خداوند است، حاصل می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مصرع گزینۀ )1(، به فطرت خداگرای انسان 
اشاره دارد. مصرع گزینه های )2( و )3(، به هدف های برتر و جامع تر اشاره دارند، 
نه به برترین هدف انسان که تقرب و نزدیکی به خداوند است. اگر گزینۀ )4( نبود 

در این صورت، گزینه های )2( و )3(، انتخاب می شدند. 

گزینه761
نزدیکی به خدا به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ 
به گوهرهای گران قدر دریاها،  اراده محکم می طلبد؛ همان طور که دستیابی  و 

پشتکاری شگرف می خواهد.
 نکتۀ طالیی  تا گرایش فطری خداگرایی انسان به صورت آگاهانه و به شکلی 
بندگی خداوند منجر نشود، باعث خوشبختی انسان نمی شود. قسمت اول گزینه های 
)3( و )4( نادرست است، زیرا یکی از گرایش های فطری هر انسانی، خداشناسی و 
خداگرایی فطری است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا نزدیکی و تقرب 
الهی. نشانه های  و  آیات  تفکر در  با  نه  بندگی خدا حاصل می شود  با  به خداوند 

گزینه774
 این بیت زیبای مولوی: »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن 
که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و 
اصلی ترین هدف انسان اشاره دارد. آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل 

«، نیز به همین مفهوم اشاره دارد.   ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح داده شده، قسمت اول 
گزینۀ )2( نادرست است. قسمت دوم گزینه های )1( و )3(، به کم ارزش بودن 

حیات دنیوی و حقیقی بودن حیات در آخرت اشاره دارد.

گزینه783
 این بیت مولوی: »ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا 
آن که قمر سازد؟«، به انتخاب خداوند به عنوان جامع ترین و برترین هدف انسان، 
اشاره دارد.  از دیگر مفاهیم این بیت، این است که به میزانی که هدف ما برتر و 

جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست مفهومی، فقط از طریق   
حذف گزینه های نادرست عمل کنید. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا با انتخاب 
خداوند نه با شناخت خداوند به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند. گزینۀ 
)4(، مفهوم این بیت نیست. از بین گزینه های )1( و )3(، گزینۀ )3(، کامل تر است. 

گزینه792
الف ـ این مصرع از شعر زیبای مولوی: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست.«، 
بیانگر آن است که به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری 

را در درون خود جای می دهند.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«، به 
( اشاره دارد.  برترین و کامل ترین هدف اصلی انسان )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ
ج ـ بیت: »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر 
سازد؟«، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و اصلی ترین هدف انسان اشاره دارد. 
  روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این نوع تست، بهتر است با در نظر 
گرفتن هر قسمتی از سؤال که به پاسخ آن اطمینان داریم، به حذف گزینه های نادرست 
بپردازیم. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. با 
مقایسۀ قسمت سوم گزینه های )2( و )4(، در می یابیم که گزینۀ )2(، مناسب تر است.

گزینه802
 آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«، به برترین و 
کامل ترین هدف اصلی انسان اشاره دارد. بر این اساس، بجز قسمت »الف«، سایر 

عبارت ها از این آیه قابل برداشت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت الف نادرست است، زیرا تالش برای 
رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. فقط باید 
توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم 

آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم. 

گزینه813
الف ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی 
عطا کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.«، اعالم می کند که هر کس که فقط دنیا 

را بخواهد، در آخرت نصیبی و بهره ای نخواهد داشت.
ب ـ بر اساس آیات شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا 
کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.اینان از کار 
خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، هرکس که دنیا و 
آخرت را با هم درخواست کند، در دنیا، به او نصیب و بهره ای داده می شود و در 

آخرت هم هر چه زودتر به حساب اعمال بندگان خود خواهد رسید.
ج ـ آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن 
را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار 

خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
  روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست، فقط باید با در نظر گرفتن 
عین عبارت های آیه به سؤال پاسخ دهید، بر این اساس، باید متن آیات را حفظ شوید.

بر اساس آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از 
آن را که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار 
خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. بر اساس آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد 
و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«، قسمت دوم گزینۀ )1( 

نادرست است.
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گزینه821
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما 
اال بالحق«، بیانگر این حقیقت است که انسان نیز مانند موجودات دیگر قطعًا 
هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است 

که برای رسیدن به آن هدف )قرب الهی( به او داده شده است.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین«،  
بیانگر این حقیقت است که انسان های مخلص، مسیر طبیعی )مرگ و حیات( و 

مسیر عبادی خود )نماز و نُُسک( را فقط برای خداوند عالمیان می دانند.
ج ـ با توجه به مفهوم آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و 
آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، 
و عبارت: »آیا اندیشه نمی کنید؟«، در این آیه، این مفهوم برداشت می شود که 
آدم های زیرک و هوشمند، هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به 

قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن توضیح باال، قسمت دوم 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )4(، به انتخاب هدف های 

برتر و جامع تر اشاره ندارد.

گزینه831
ب ـ انسان نیز مانند موجودات دیگر قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است و 
گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف )قرب الهی( 

به او داده شده است.
او می تواند روح  ما خداوند است. چه کسی جز  برترین و اصلی ترین هدف  دـ 
پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و 

معنوی انسان را فراهم آورد؟
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا نزدیکی و 
تقرب به خداوند، )عنداهلل(  نزدیکی مکانی و ظاهری )مادی( نیست، بلکه  یک 
نزدیکی حقیقی )معنوی( است. قسمت »ج« نادرست است، زیرا از دیدگاه امام 
علی)ع(، علت منع شدن انسان از سرگرم شدن به کارهای لهو، بیهوده نبودن 
خلقت او است و دلیل نپرداختن به کارهای لغو و بی ارزش، واگذار نشدن او به 

خودش می باشد.

گزینه842
الف ـ مولوی می فرماید: »در عالم، یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست؛ 
اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.« )تقدم 

هدف اصلی بر اهداف فرعی(
ب ـ »و اگر جمله را به جا آری و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی؛ همچنان 
که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، 
چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی.« )= 

فرجام غفلت از خدا و تقدم هدف های فرعی بر هدف اصلی(
ج ـ »تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، 
چندین کار دیگر انجام می دهم، گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. 
همچنان باشد که تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها 
در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیده ای 
کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را 
معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟« )اهداف فرعی را 

جایگزین  هدف اصلی کردن(
روش مطالعه  برای پاسخ دادن به این سؤال دشوار، در قدم اول باید سه 
عبارت رنگی باال را به ذهن بسپارید. در مرحلۀ بعد، علت ایجاد این موارد و 
مثال های هر کدام را به ذهن بسپارید و به طور پیوسته تکرار کنید. قسمت اول 
گزینه های )1( و )3(، به معنای هدف اصلی زندگی نیست. با توجه به توضیح 

باال، قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.  

گزینه854
از بین عبارت های مذکور، سه عبارت »الف«، »ج« و »د« صحیح است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »ب« نادرست است، زیرا  توجه  با 
توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان )نه جاودانگی انسان(« و 
»بی نهایت طلبی او« اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این 

دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل تر است. 

گزینه863
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »ب« و »ج« با هم تناسب دارند.

آیۀ قسمت »ب«، به هدف های اصلی و پایان ناپذیر اشاره دارد. بر اساس این آیه، 
دستیابی به هدف نهایی همانند رسیدن به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری 
شگرف می خواهد. آیۀ قسمت »ج«، با توجه به عبارت: »آیا اندیشه نمی کنید؟«، 
بیانگر این حقیقت است که آدم های زیرک و هوشمند معموال سعی می کنند با 

انتخاب هدف های خود، »با یک تیر چند نشان بزنند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ قسمت »الف«، بیانگر این مفهوم است 
که اگر هدف های دنیوی در زندگی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های 

اخروی می شوند. آیۀ قسمت »د«، بیانگر هدف اصلی است نه فرعی.

گزینه874
هم  با  »د«،  و  »ب«  قسمت  دو  عبارت های  تنها  مذکور،  عبارت های  بین  از 

تناسب دارند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »الف« نادرست است، زیرا انسان به 
دلیل بی نهایت طلب بودن، به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام 
به کمال  را  استعدادهای گوناگون خویش  آن،  از طریق  اینکه   )نه  نمی شود. 
مجموعه ای  داشتن  دلیل  به  انسان  زیرا  است،  نادرست  قسمت »ج«  رساند.( 
فراوان از استعدادهای مادی و معنوی، به دنبال انتخاب هدف هایی )جامع( است 

که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

گزینه882
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین«، 
هدف نماز، تمامی اعمال انسان و زندگی و مرگ او، »برای خداوند که پروردگار 

جهانیان است«، معرفی شده است. 
ب ـ مطابق فرمایش امام علی)ع(: »ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا 
خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و 

بی ارزش بپردازند.«
ج ـ خداوند در آیات شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا 
کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. اینان از کار 
خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، به هر به هرکس که 
دنیا و آخرت را با هم درخواست کند، اعالم می کند که در آخرت هم خداوندی که 

در حسابرسی سریع است پاداش او را خواهد داد.
روش تست زدن  اولین گام برای انتخاب گزینۀ صحیح، مطالعۀ درست 
صورت سؤال است. مطابق صورت سؤال، قسمت دوم پاسخ باید نادرست باشد. 
نادرست است. مطابق   )3( )1( و  اول گزینه های  باال، قسمت  مطابق توضیح 

صورت سؤال، قسمت دوم گزینۀ )4(، باید نادرست باشد. 

گزینه893
خداوند در آیۀ 19 سورۀ اسراء: »آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی 
و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«، ایمان و تالش را شرط های 

رسیدن به پاداش در آخرت معرفی می نماید.
 توضیح  شرط پذیرش تالش های دنیوی، »ایمان« است و شرط سعادت 

اخروی، »تالش و ایمان« است.  
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گزینه902
الف ـ براساس آیۀ: »ُقْل إَِنّ َصالتِی َو نُُسِکی َو َمْحیای َو َمماتِی هلِلِ َرِبّ الْعالَِمیَن«، 
به دلیل پروردگار جهانیان بودِن خدا، الزم است تمامی اعمال و زندگی ما برای 
خدا باشد. ب ـ نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که دوری از 

او هم بدترین نوع دوری )ابتعاد( است.
بیانگر  اول گزینه های )3( و )4(،  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت   
برترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان است. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینۀ )1( نادرست است.  

گزینه912
دنیا  زندگی  کاالی  شده،  داده  شما  به  »آنچه  شریفۀ:  آیۀ  به  استناد  با  الف ـ 
اندیشه  آیا  است؛  پایدارتر  و  بهتر  خداست  نزد  آنچه  و  است  آن  آرایش  و 
انسان  اخروی، هر  نعمت های  بودن  پایدارتر  و  بهتر  در  با دقت  نمی کنید؟«، 
نباید نعمت های زودگذر دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ  عاقلی می فهمد که 
موجب  که  عقل  درونی  سرمایۀ  از  نبردن  بهره  ب ـ  دهد.  ترجیح  اخروی 
تشخیص مسیر درست زندگی از راه های غلط است، دل بستگی به اهداف د 

نیوی را به دنبال دارد.
اخروی  و  اصلی  اهداف  به  دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها   

اشاره دارند که انتخاب آنها نتیجۀ استفاده از نیروی عقل است. 

گزینه922
ماواِت َو ااَلرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَن ما َخلَقناُهما  الف ـ آیۀ مبارکۀ: »َو ما َخلََقنا السَّ
«، به حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین )ما خلقناهما ااّل بالحق(، به  ااِّل بالَحقِّ
معنای هدف دار بودن خلقت آنها اشاره دارد. ب ـ براساس این آیه، هدفمند بودن 
خلقت هر یک ازموجودات )ما خلقناهما ااّل بالحق(، معلول است و حکیم بودن 

خالق آنها علت این خلقت هدفمند است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، علت و معلول را برعکس بیان 

کرده است. و سایر گزینه ها بی ربط است. 

گزینه932
الف ـ آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. 
ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«، به هدف های فرعی و دنیوی اشاره دارد. 
براساس این آیه، اگر هدف های دنیوی در زندگی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به 
هدف های اخروی می شوند. ب ـ این سخن موالنا: »اگر جمله کارها را به جا آری 
و آن کار اصلی را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی.«، به تقدم هدف های فرعی بر 

هدف اصلی زندگی اشاره دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )4(، به تقدم هدف های   
اصلی بر فرعی اشاره دارند. گزینۀ )3(، به هدفمند بودن خلقت انسان و توجه به 

آن اشاره دارد.   

گزینه944
حضرت علی)ع( هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموال سخن خود را با این 
عبارات آغاز می کرد: »ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده )و ما بینهما 
خود  به  را  او  و  )معلول(  کند.  لهو  کارهای  سرگرم  را  خود  تا  علت(  ـ  العبین 

وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« 
  دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به اینکه بیهوده آفریده نشدن که 
مفهوم عبارت قرآنی: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین« است، 
توسط امام علی)ع( عامل نپرداختن به کارهای لهو معرفی شده، سایر گزینه ها 

نادرست است. 

گزینه953
الف ـ با توجه به آیۀ 60 سورۀ قصص: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا 
و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«،  
آنچه داده شده که مصداق آن، عبارت قرآن »هذه الحیاهًْ الّدنیا« است، به عنوان 
کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است. ب ـ در این آیه، تعبیر »بهتر و پایدارتر« در 

مورد »آنچه نزد خداست« یا عبارت قرآنی: »فعند اهلل« به کار رفته است.
  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2( در درس 
3 دهم، سخن کافران در مورد انکار معاد است قسمت دوم گزینۀ )4(، اعمال 

ماست نه آنچه نزد خداست.   

گزینه961
الف ـ این مصرع: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، بیانگر آن است که به 
میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای 
می دهند. ب ـ انجام کارها برای خداوند که مصداق آن در آیۀ: »قل إّن صالتی و 
نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین« آمده است، انسان را به برترین هدف 

یعنی نزدیکی و تقرب به خداوند می رساند.  
اختیاری  اعمال  دربردارندۀ  سایر گزینه ها    دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

دارای حسن فعلی و فاعلی برای رسیدن به قرب الهی نمی باشند. 

گزینه971
الف ـ آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. 

ولی در آخرت بهره ای ندارند«، به هدف های فرعی و پایان پذیر اشاره دارد. 
مانع  گیرند،  قرار  اصل  زندگی  در  دنیوی  اگر هدف های  آیه،  این  براساس  ب ـ 

رسیدن به هدف های اخروی می شوند
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست، مفهومی با سطح دشواری 
متوسط است. برای پاسخ دادن به آن، ابتدا باید گزینه های نادرست را یکی پس 
از دیگری حذف کرد تا در پایان بتوان گزینۀ صحیح را تشخیص داد. گزینه های 
)2( و )3(، نادرست است، زیرا این دو گزینه، به هدف های اصلی و پایان ناپذیر 
اشاره دارند. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هدف های فرعی استعدادهای مادی 

انسان را شکوفا می سازند نه معنوی او را.

گزینه981
الف ـ آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«، به 
( اشاره دارد. برترین و کامل ترین هدف اصلی انسان )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ

ب ـ البته این هدف، )نزدیکی به خدا( به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی 
( همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد؛ همان طور که  ماست، )ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ

دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد
  تحلیل تست 1400 در نگاه اول، این تست، یک تست دشوار به نظر 
می رسد، ولی با اندکی دقت در می یابیم که قسمت اول گزینه های )2( و )4(، سخن 
کافران در انکار معاد است و نمی تواند به انسان در یافتن هدف اصل زندگی کمک 

کند. با توجه به توضیح قسمت »ب«، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه993
قرآن کریم در آیۀ 18 از سورۀ اسراء می فرماید: »آن کس که تنها زندگی زودگذر 
دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ 
سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
باید  نام سوره،  به  با توجه  این سبک سؤال که    تحلیل تست 1400 
محتوای آیه و گزینۀ صحیح را انتخاب نمود، در کنکور امسال زیاد سؤال آمده 
بود. البته در این سؤال ، با توجه به اینکه ابتدای آیه آمده است، می توان گزینۀ 

صحیح را تشخیص داد. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.
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گزینه1003
برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، انسان، مجموعه ای 
انتخاب  دنبال  به  دلیل،  به همین  است.  معنوی  و  مادی  استعدادهای  از  فراوان 
هدف هایی )جامع( است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال 

رساند. )متنوع بودن استعدادهای انسان، علت نیازمندی به هدف های جامع تر(
تحلیل تست 99   این تست، یک تست مفهومی و نسبتا دشوار است.   
برای پاسخ دادن به آن، باید با به یاد آوردن متن کتاب، گزینه های نادرست را 

یکی پس از دیگری حذف نمود تا به پاسخ صحیح رسید. 
گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است، زیرا روحیۀ بی نهایت طلب بودن انسان، 
سیری ناپذیر است. مطابق توضیح باال، گزینۀ )2( نادرست است. گزینۀ )1( از نظر 
علمی نادرست است، زیرا روحیۀ بی نهایت طلب بودن انسان، توقف ناپذیر است.

گزینه1014
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال 
بالحق«، بیانگر این حقیقت است که جهان آفرینش بی هدف و عبث نیست )و ما 
بینهما العبین( و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده 
است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. )ما خلقناهما ااّل بالحق( انسان 
نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدۀ کلی )ما خلقناهما ااّل بالحق( جدا نیست و قطعًا 
هدفی از آفرینش او وجود داشته است.  و گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که 
برای رسیدن به آن هدف )قرب الهی( به او داده شده است. ب ـ این سخن مولوی: 
»در عالم یک چیز فراموش کردنی نیست و اگر همه چیز را فراموش کنی و آن را 

فراموش نکنی، تو را باک نیست.«، نیز به هدفمند بودن خلقت انسان اشاره دارد.
 تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی و دشوار از این درس است. 
برای پاسخ دادن به آن، ابتدا باید گزینه های نامربوط و نادرست را حذف نمود تا 
بتوان با دقت بیشتری گزینۀ صحیح را تشخیص داد. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
با توجه به متن آیه، آفرینش انسان نیز مانند موجودات دیگر، هدفمند است. گزینۀ 
)1( نادرست است، زیرا این آیه به خلقت انسان و امتیازاتی که خداوند به انسان داده 
است، اشاره ای ندارد. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا این آیه، به اشتراک انسان و 
سایر مخلوقات در هدف مند بودن اشاره دارد نه به تفاوت های او با سایر مخلوقات

گزینه1024
بر اساس آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار 
از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای 
او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«، اگر کسی تنها 
زندگی زودگذر دنیوی را انتخاب کند، مشمول دو چیز می شود:  الف ـ در این دنیا 
متناسب با ارادۀ خداوند، به بخشی از خواسته های دنیایی  خود می رسد. ب ـ در 

آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
 تحلیل تست 99 یکی از تغییراتی که در سبک سؤاالت 99 به وجود آمده بود این 
بود که از قسمت تدبر در آیات، سؤاالت مفهومی زیادی طرح شد. برای پاسخ دادن به ان 
و تشخیص صحیح گزینۀ درست، باید متن آیات را حفظ نمود. با توجه به اینکه محازات 
مطرح شده در این آیه اخروی است، لذا قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. 

مطابق متن آیه، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینه1033
مطابق آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را 
که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 
داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«،  »ورود با خواری و سرافکندگی در 

دوزخ«، سرانجام دنیاطلبان و غافالن از آخرت است که مشمول ارادۀ الهی شده اند.
  تحلیل تست 99 این سؤال سراسری 99، به ما می آموزد که پس از 
یادگیری نکات و مفاهیم هر آیه و حدیث، متن آنها را نیز به خاطر سپرد. با در 

نظر گرفتن متن آیه، سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینه1042
اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ 
باشد،  گوناگونش  استعدادهای  پاسخگوی  و  کند  سیراب  را  او  بی نهایت طلب 
داشتن شهرت  با  فکر می کند  کند. کسی هم که  دیگران کمک  به  می کوشد 
می تواند به این نتایج برسد، همۀ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار 
می دهد. پس این اختالف در هدف ها )معلول(، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان 

دارد. )علت( 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )3( 

و قسمت دوم گزینه های )2( و )4( که کلی هستند، نادرست است. 

گزینه1052
این عبارت صورت سؤال که: عبارت »یک تیر و چند نشان«، ویژگی هدف های 
برتر و جامع تر را بیان می کند. پیام اصلی آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا 
«، این است که افراد زیرک با انتخاب خدا )فعند اهلل(  فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرهًْ
به عنوان هدف اصلی زندگی، با یک تیر چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی 
زندگی استفاده می کنند )ثواب الّدنیا( و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود 
را برای رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند 

و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، تعریفی از بندگی خداوند و اخالص 

است. گزینه های )3( و )4(، به جامع تر و برتر بودن هدف انسان اشاره ندارند. 

گزینه1063
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها 
نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو 

با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، به موضوع اختالف در انتخاب هدف 
مربوط می شود و به معیار انتخاب هدف های اصلی اشاره ای ندارد. گزینۀ )2(، از نظر 
علمی نادرست است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هدف های اصلی و فرعی، هر دو 
خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند، مهم این است که  هدف فرعی را 

به جای هدف اصلی قرار ندهیم.

گزینه1073
بیت: »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو / یا آن که برآرد گل، صد 
نرگس تر سازد«، به این حقیقت اشاره دارد که با انتخاب خداوند به عنوان هدف 
اصلی زندگی، می توان با یک تیر چند نشان زد. هم می توان از بهره های مادی 
زندگی استفاده کرد و هم با انجام تمام کارهای دنیوی خود در جهت رضای خدا، 
جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر کرد و سرای آخرت خویش را نیز آباد نمود.
گزینه های  به  توجه  با  این تست،  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
موجود، باید بهترین گزینۀ موجود را انتخاب نمود. با در نظر گرفتن توضیحات 

باال، گزینه های )1( و )2( و )4( مفهوم این بیت نمی باشند.

گزینه1082
 آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال 
بالحق«، به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر 
موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی 

هدف حکیمانه ای در حرکت است. )ما خلقناهما اال بالحق(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ گزینۀ )1(، به نیازمندی همۀ مخلوقات در 
پیدایش و بقا به خداوند اشاره دارد. )درس 1 دوازدهم( آیۀ گزینۀ )3(، به ضرورت و 
حتمی بودن معاد و حیات ابدی اشاره دارد. )درس 4 دهم( آیۀ گزینۀ )4(، به علت 

آفرینش انسان و جن که بندگی خداست اشاره دارد. 
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تعداد سؤاالت آزمایشیتعداد سؤاالت ترکیبی جدیدتعداد سؤاالت خط به خط

48107
تعداد سؤاالت سراسری 98تعداد سؤاالت سراسری 99تعداد سؤاالت سراسری 1400

336
گزینه1092

الف ـ  نزدیکی و تقرب به خدا جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان است. 
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او  فقط با گام برداشتن به سوی این 
هدف میسر می شود. ب  ـ در آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی 
اندیشه  آیا  است؛  پایدارتر  و  بهتر  خداست  نزد  آنچه  و  است  آن  آرایش  و  دنیا 

نمی کنید؟«، عبارت »نزد خدا«، به این هدف اشاره دارد. 
روش مطالعۀ این درس  این درس، یک درس نیمه حفظی و نیمه مفهومی 
به صورت  آمده، هم  در کنکورهای سراسری  این درس  از  است. سؤاالتی که 
حفظی و هم به صورت کامال مفهومی بوده است. بر پاسخ دادن به تست های آن، 
ابتدا درسنامه و عبارت های مربوط به هر یک از عوامل یا موانع رشد را با چند بار 
روخوانی به خاطر بسپارید. سپس پیام آیات، احادیث و ابیات هر قسمت را در ارتباط 
با موضوع های آنان به دّقت فراگیرید. و در طول سال، به طور منظم دوره نمایید.

به   ،)4( و   )3( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
برترین هدف زندگی انسان اشاره ندارد. قسمت دوم گزینۀ )1(، نتیجۀ حرکت به 

سوی هدف اصلی نیست، بلکه مقدمۀ رسیدن به این هدف است. 

گزینۀ1104
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی هدف نهایی انسان، قرب الهی و راه رسیدن به آن، عبادت 
و بندگی خداوند است. راه های مطرح شده در گزینه های )1(، )2( و )3(، از 
مقدمات نزدیکی و تقرب به خداوند است و قرب الهی تنها با انجام دادن این 

کارها حاصل نمی شود.

گزینه1111
اولین گام برای حرکت انسان در مسیر نزدیکی و تقرب به خدا، شناخت انسان 
است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای او و چگونگی به کارگیری 
این سرمایه ها و همچنین شناخت موانِع حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند 
خودشناسی  که  است  دلیل  همین  به  موانع.  این  از  اجتناب  یا  مقابله  نحوه  و 

سودمندترین دانش ها )انفع المعارف( شمرده شده است. 
 توضیح برای پاسخ دادن به این سؤال حفظی، فقط باید با به یاد آوردن متن 
درس به سؤال پاسخ داد. برای موفق بودن در این کار، ابتدا باید متن هر درس را 
حفظ نمود و برای جلوگیری از فراموش کردن نکات، آنها را به طور منظم تکرار نمود. 
در این زمینه، کتاب دورتند که خالصه ای کامل از هر درس را بیان کرده، بهترین 

منبع برای دورۀ سریع هر درس است.

گزینه1123
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این سؤال، باید با صبر و حوصله و با 
به یاد آوردن متن درس، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. گزینۀ )1(، بیانگر 
گرایش به نیکی ها و زیبایی ها می باشد. گزینۀ )2(، کامال بی ربط است و تشخیص 
این موضوع در صورت حفظ بودن متن درس امکان پذیر خواهد بود. گزینۀ )4(، زمانی 

می تواند گزینۀ صحیح باشد که در آن شناخت انسان باشد نه شناخت خدا.

گزینه1132
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

اول  قسمت  شده،  داده  تـوضیح  بـه  توجه  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )1( و )4(  نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، از نظر علمی نادرست 
است، زیرا رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او فقط با گام برداشتن به سوی 

قرب الهی میسر می شود نه فقط با شناخت و معرفت خدا. 

گزینه1143
خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از 
آنها را در وجود او قرار داده است. اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی 

داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
نفروختن  و  خود  »شناخت  نفس،  عّزت  تقویت  راه های  از  یکی  توضیح 
خویش به بهای اندک« است. از همین رو خداوند به بیان جایگاه انسان ها در 
بر  و   ... بخشیدیم  کرامت  را  آدم  فرزندان  »ما  می فرماید:  و  پرداخته  خلقت 
بسیاری از مخلوقات  برتری بخشیدیم.« )درس 11 یازدهم( گزینه های )1( و 
)2(، به برتری انسان بر سایر مخلوقات که نشانگر جایگاه ویژه او در نظام خلقت 
است، اشاره ندارد. ابتدای گزینۀ )4( دربارۀ اختیار و ادامۀ آن درباره عقل آمده 

که به اختیار اشاره ندارد. 

گزینه1154
الف ـ نزدیکی و تقرب به خدا جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان است. 
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او  فقط با گام برداشتن به سوی این 
هدف میسر می شود. ب ـ برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود 
یابد، سرمایه هایی در  حرکت کند و به هدف خلقت یعنی تقرب به خدا دست 

اختیارش قرار داده است.
 )3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
نادرست است، زیرا تالش برای تأمین نیازهای اولیه، باعث حفظ حیات مادی 
انسان می شود  نه باعث کمال و رشد او. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، 
زیرا برای حرکت به سوی کمال، عالوه بر برخورداری از جایگاهی ویژه، به 

ابزار و سرمایه های درونی و بیرونی نیاز است.

گزینه1162
 برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به جامع ترین 
و اصلی ترین هدف زندگی و هدف خلقت یعنی تقرب به خدا دست یابد، خداوند 
متعال سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. برخی از این سرمایه ها عبارت اند 
از: »قوۀ تفکر« و ا»ختیار«، »سرشت خداآشنا«، »گرایش به نیکی ها و زیبایی ها«، 

»وجدان« و »هدایت انبیا«
 توضیح از بین سرمایه های انسان ذکر شده برای رشد انسان، »هدایت 
درونی  و  فطری  صورت  به  مورارد،  سایر  و  است  بیرونی  صورت  به  انبیا« 
می باشند. در گزینۀ )1(، »نفس أّماره« و در گزینۀ )3(، »نظام بر حق جهان« 

و در گزینۀ )4(، »معجزات انبیا«، جزو سرمایه های رشد نمی باشند.

گزینه1174
پروردگار، به ما عقل و قوه تفکر عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست 
زندگي را از راه هاي غلط تشخیص دهیم، حقایق را دریابیم و از جهل و ناداني 

دور شویم.
 نکتۀ طالیی  »درک حقایق«، با نیروی عقل و »گزینش طریق سعادت«، با 

استفاده از نیروی عقل و اختیار است.
قسمت دوم گزینۀ )1(، بیانگر گرایش به نیکی ها و زیبایی ها است.
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گزینه1182
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این نوع تست، کافی است یک مورد 
غلط که منظور سؤال نیست را در هر گزینه پیدا نمود و آن گزینه را حذف کرد.  در 
گزینه های )1( و )4(، دوری از شقاوت توسط عقل و بیشتر اختیار است. در گزینۀ )3(، 

شناخت بدی و زشتی توسط گرایش به نیکی ها و زیبایی ها صورت می گیرد.

گزینه1193
در  تعقل می کردیم،  یا  داشتیم  ما گوش شنوا  اگر  آیۀ شریفۀ: »و می گویند: 
آثار  از  از آتش دوزخ، که یکی  به رهایی و نجات  نبودیم.«،  میان دوزخیان 
حق پذیر بودن به معنای تبعّیت از عقل و دلیل و نافرمانی از هوی و هوس 

است، اشاره می کند.
ثمرات استفاده از عقل عبارتند از: »تشخیص حق از باطل«، »درک  جمع بندی
حقایق«، »دورشدن از جهل و نادانی«، »دور شدن از خوشی های زودگذر«  و مطابق 

این آیه »قرار نگرفتن در آتش دوزخ«

گزینه1203
آیۀ شریفۀ: »آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و 
بازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.«، 

به ارج نهادن به مقام نماز و بندگی خدا از آثار پیروی از عقل و خرد اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در این آیه از   

متقین سخنی به میان نیامده است. گزینه های )1( و )4( پیام این آیه نمی باشند.

گزینه1211
 الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، 
گروهی  آنها  که  است  آن  خاطر  به  این  می گیرند؛  بازی  و  مسخره  به  را  آن 
هستند که تعقل نمی کنند.«، ارج نهادن به مقام بندگی خدا )نماز(، مانع از به 
مسخره و بازی گرفتن نماز هنگامی که دیگران به آن دعوت شوند، می گردد.

تعقل  یا  داشتیم  ما گوش شنوا  اگر  آیۀ شریفۀ: »و می گویند:  به  استناد  با  ب ـ 
می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.«، تبعیت از خرد در زندگی روزمّره، مانع از 

»ورود به جهنم و خسران ابدی« می شود.
اول  قسمت  باال،  آیات  ترجمۀ  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه1224
 الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل 
می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.«، گوش شنوا داشتن به معنای شنیدن و 

عمل کردن به پیام انبیای الهی عامل قرار نگرفتن در آتش دوزخ است.
نکتۀ طالیی شنوا بودن و تبعیت از عقل و تعالیم انبیای در این دنیا دو 
به  نشدن  آتش دوزخ 2ـ دچار  در  نگرفتن  قرار  دارد: 1ـ  به همراه  را  نتیجه 

حسرت اخروی 

گزینه1234
الف ـ خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفرید و مسئول سرنوشت خود قرار داد. 
ب ـ با استناد به عبارت قرآنی: »إّما شاکرا و إّما کفورا«، سپاسگزاری یا ناسپاسی 

انسان ها در برابر دعوت انبیا، بیانگر اراده و اختیار انسان است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت قرآنی گزینۀ )1(، به هدایت انسان از 
طریق انبیای الهی اشاره دارد. عبارت قرآنی گزینۀ )2(، به گرایش به نیکی ها و 
زیبایی ها که امری فطری است اشاره دارد. عبارت قرآنی گزینۀ )3(، به عبث و 

بیهوده نبودن آفرینش آسمان ها و زمین اشاره دارد. 

گزینه1243
آیۀ شریفۀ: »إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکرا و إّما کفورا«، به اراده و اختیار از عوامل 
رشد اشاره دارد. براساس این آیه، خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفرید و 
مسئول سرنوشت خود قرار داد. سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد 
تا تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.
باید  ابتدا  مفهومی،  تست  این  به  دادن  پاسخ  برای   تمرین تست زنی 
گزینه های بی ربط را یکی پس از دیگری حذف کرد تا به پاسخ صحیح رسید. در 
گزینۀ )1( از ناسپاسی انسان که بخشی از اختیار اوست، سخن به میان نیامده 
است. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در این آیه از سپاسگزاری و ناسپاسی خود 

انسان سخن گفته شده نه دیگران. گزینۀ )1( به اختیار آدمی اشاره ندارد.

گزینه1251
الف ـ خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفرید و مسئول سرنوشت خود قرار داد. ب ـ 
سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد )إنّا هدیناه الّسبیل( تا با استفاده از 

سرمایۀ عقل خود راه رستگاري را برگزینیم )اختیار( و از شقاوت دوري کنیم.
 وازگان کلیدی  کلمۀ »تشخیص«، بیانگر عقل و کلمۀ »مسئول«، بیانگر 
اختیار است. »دوری از جهل«، با عقل و »دوری از شقاوت«، با عقل و اختیار است.
مطابق آیۀ: »إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکرا و إّما کفورا«، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه1262
خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را    در وجود ما قرار داد. از این رو، 
هر کس در خود مي نگرد )سیر درونی( و یا به تماشاي جهان مي نشیند )سیر بیرونی(، 
خدا را مي یابد )به صورت فطری و درونی( و محبتش را در دل احساس مي کند.  
توضیح هم خداشناسی و هم خداگرایی در انسان، به صورت فطری و   
درونی و ناآموختنی است که بدون نیاز به دلیل و استدالل قابل درک می باشد. 

قسمت دوم گزینه های )1( و )4( و قسمت اول گزینۀ )3( نادرست است، زیرا بر 
خالف توضیح باال به گرایش به نیکی ها و زیبایی ها اشاره دارند. 

گزینه1274
 الف ـ این فرمایش امام علی)ع(: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا 

را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.«، به سرشت خدا آشنای انسان اشاره دارد.
 ب ـ هر کس در خود مي نگرد و یا به تماشاي جهان مي نشیند، خدا را مي یابد 
و  احساس مي کند. ج ـ خداشناسی  در دل  را  نه خدادانی( و محبتش  )خدایابی 

خداگرایی در انسان، امری فطری و درونی و ناآموخته است. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )3(، به ترتیب، به گرایش 
فطری انسان به نیکی ها و زیبایی ها و نفس لّوامۀ انسان اشاره دارند. گزینۀ )1( 
نادرست است، زیرا خدایابی درونی در انسان، به صورت فطری و نا آموخته است 

و خدادانی به صورت اکتسابی و آموختنی است.

گزینه1283
با وجود آشنایی درونی انسان با مبدأ هستی )خداشناسی فطری(، گاهي غفلت ها 
سبب دوري ما از او و فراموشی یاد او مي شود، ولي باز که به خود باز مي گردیم 
)توبه و بازگشت(، او را در کنار خود مي یابیم و مي گوییم: »دوست نزدیک تر از من 

به من است / وین عجب تر که من از وي دورم«
روش تست زنی الزمۀ پاسخ دادن سریع و درست به این تست، مطالعۀ 
دقیق و توجه به نکات ریز هر درس است. و هنگام پاسخ دادن به تست های 
چند قسمتی باید از شیوۀ حذف گزینه های نادرست کمک گرفت. قسمت سوم 
گزینۀ )1( و )2(، به برترین هدف انسان که قرب الهی است اشاره دارد و به 
باال،  توضیح  مطابق  ندارد.  اشاره  است،  سؤال  منظور  که  درونی  خداشناسی 

قسمت اول و دوم گزینۀ )4( نادرست است.
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گزینه1292
الف ـ ابیات مورد سؤال، به آشنایی درونی انسان با خدا، یعنی فطرت خداآشنای 
انسان اشاره دارند. ب ـ براساس این ابیات، هر کس در خود مي نگرد یا به تماشاي 
جهان مي نشیند، خدا را مي یابد و محبتش را در دل احساس مي کند. ج ـ با وجود 
به خدا، علت دور بودن و  او  با خداوند و گرایش فطری  انسان  آشنایی درونی 

مهجور بودن انسان از خداوند، غفلت ها می باشد. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا ابیات مورد سؤال، 
نیکی ها  به  گرایش  بیانگر  گزینه  این  ولی  دارند  اشاره  انسان  خداگرای  فطرت  به 
می باشد. گزینه های )3( و )4( از نظر علمی نادرست می باشند زیرا عکس العمل انسان 
در برابر گناهان و تشخیص  درستی از نادرستی، ریشه در گام نهادن مستمر در مسیر 

الهی ندارند.

گزینه1304
الف ـ با وجود آشنایی درونی انسان با مبدأ هستی، گاهي غفلت ها سبب دوري ما از 
او و فراموشی یاد او مي شود، ولي باز که به خود باز مي گردیم )توبه /خودشناسی(، 
او را در کنار خود مي یابیم و مي گوییم: »دوست نزدیک تر از من به من است / 
وین عجب تر که من از وي دورم« ب  ـ نتیجۀ خوشناسی که خداوند را در کنار خود 

دیدن است، مفهوم حدیث امام علی)ع( است. 
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
گزینه های )1( و )2( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، به انتخاب خداوند به 

عنوان جامع ترین هدف انسان اشاره دارد.

گزینه1314
خداي متعال، شناخت خیر و نیکي و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتي و 
بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد تا به خیر و نیکي روآوریم و از گناه و زشتي 
بپرهیزیم. از این روست که همۀ مافضائلي چون صداقت، عزت نفس و عدالت را 

دوست داریم و از دورویي، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.  
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، نباید عجله کرد، بلکه باید 
با اندکی حوصله و دقت، گزینه های نادرست را حذف نمود تا به پاسخ صحیح 
رسید. با توجه به اینکه هم شناخت خوبی و بدی و هم گرایش به خوبی و بیزاری 

از بدی، به صورت فطری و درونی است، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه1323
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به اینکه گرایش به خوبی و بیزاری 
از بدی، به صورت فطری و درونی و ناآموخته است، گزینۀ )1( که بیانگر آموختنی 
بودن آن است، نادرست می باشد. تشخیص خوبی و بدی در گزینه های )2( و )4(، 

به نیروی عقل مربوط می شود نه گرایش به نیکی ها و زیبایی ها.

گزینه1332
خداي متعال، »شناخت خیر و نیکي و گرایش به آن« و »شناخت بدي و زشتي 
نیکي  و  خیر  به  تا  درونی(  )هدایت  داد  قرار  ما  وجود  در  را  آن«  از  بیزاري  و 
روآوریم و از گناه و زشتي بپرهیزیم )مفهوم: عبارت شریفۀ: »فألهمها فجورها 
و تقواها«( از این روست که همۀ مافضائلي چون صداقت، عزت نفس و عدالت 

را دوست داریم
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها هدایت الهی در طول تاریخ در گزینه های )3( و 
)4(،و قسمت دوم گزینۀ )1(،  به هدایت انبیا مربوط می شود نه گرایش به نیکی ها و زیبایی ها. 
قسمت دوم گزینۀ )1(، به هدایت بیرونی انسان ها از طریق ارسال انبیای الهی اشاره دارد.

گزینه1341
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها« به »گرایش به 
نیکی ها و زیبایی ها« اشاره دارد. ب ـ در این آیه، خداوند، ابتدا به »نفس« )روح 
انسان( سوگند یاد کرده است و پس از آن، به »آن که سامانش بخشید )خداوند(« 
سوگند یاد می کند. و در پایان، از الهام فجور و تقوا به انسان )فألهمها فجورها و 

تقواها( سخن گفته است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  »درک حقایق« در گزینه های )2( و )4(، به 
نیروی عقل انسان مربوط می شود نه گرایش به نیکی ها و زیبایی ها. مطابق 
توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا خداوند به نفس و روح 

انسان سوگند یاد کرده است نه به نفس لّوامه.

گزینه1351
براساس آیۀ شریفۀ: »و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها«، منظور از »الهام 
فجور و تقوا«، این است که انسان به صورت فطری فضایلي مانند کرامت، بزرگواری، 
صداقت و عدالت را دوست دارد و از دورویی، ذلت، دون همتی و ظلم بیزار است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )2( و )3(، به نیروی عقل انسان 

و گزینۀ )4(، به نفس لّوامۀ انسان اشاره دارند.

گزینه1364
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها« به »گرایش 
به نیکی ها و زیبایی ها« اشاره دارد. ب ـ در این آیه، خداوند، ابتدا به »نفس« 
)روح انسان( سوگند یاد کرده است و پس از آن، به »آن که سامانش بخشید 
)خداوند(« سوگند یاد می کند. و در پایان از الهام فجور و تقوا به انسان )فألهمها 

فجورها و تقواها( سخن گفته است.
توضیح بیشتر این عبارت ها: »شناخت خیر و نیکي«، »روی آوردن به خیر و 
نیکی«، »شناخت بدي و زشتي«، »بیزاري از بدی و زشتی«، »دوست داشتن 
فضایل اخالقی« و »تنفر از رذایل اخالقی«، همگی بیانگر »گرایش به نیکی ها 

و زیبایی ها« و مفهوم عبارت قرآنی: »فالهمها فجورها و تقواها« است.

گزینه1373
الف ـ عبارت قرآنی: »فَألهمها فجورها وتقواها: آن گاه بدکاری و تقوایش را به 
این  دارد. ب ـ وجود  اشاره  زیبایی ها  و  نیکی ها  به  گرایش  به  الهام کرد.«،  او 
گرایش در انسان سبب می شود )علت( که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان 
دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشۀ 

جبران آن برآید.
 نکتۀ طالیی گرایش به نیکی ها و زیبایی ها علت وجدان و سرزنش پس از 
گناه است. گزینۀ )1(، سوگند خداوند به نفس است که پیش از الهام فجور و تقوا از 
آن یاد شده است. گزینۀ )2(، به نفس لّوامه و گزینۀ )4(، به اختیار انسان اشاره دارد.

گزینه1382
الف ـ گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود )علت( که در مقابل 
گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش 
و مالمت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید. ب ـ قرآن کریم، عامل درونی 
به آن سوگند  نامیده و  یعنی نفس سرزنشگر،  لوامه«؛  را »نفس  این حالت 

خورده است.
 روش تشخیص علت و معلول علت همیشه مقدم بر پیدایش معلول 
بوده و وجود دهنده به معلول است. پس شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و 
شناخت بدي و زشتي و بیزاري از آن، مقدم و علت روي آوردن به خیر و نیکی 
و پرهیز از گناه و زشتي است. کلماتی مانند »مولود، بازتاب و نتیجه«، مترادف 

معلول است. و کلماتی مانند »مولّد، زاینده، عامل«، مترادف علت است.
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گزینه1393
الف ـ آیۀ شریفۀ: »فَألهمها فجورها وتقواها«، به گرایش به نیکی ها و زیبایی ها و 
اَمهًِْ« به وجدان و نفس لّوامۀ انسان اشاره دارد.  عبارت قرآنی: »ال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
ب ـ وجود گرایش به نیکی ها و زیبایی ها در انسان سبب می شود )علت( که در 
مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را 
سرزنش و مالمت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید. یعنی واکنش در برابر گناه، 

توسط نفس لّوامه صورت می گیرد ولی معلول گرایش به نیکی است.
 تمرین تست زنی گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا هر دو قسمت آنها، 
بیانگر گرایش به نیکی ها و زیبایی ها است و به نفس لوامه اشاره ندارند. در گزینۀ 

)2(، از گرایش به نیکی ها و زیبایی ها و آیۀ آن سخنی به میان نیامده است.

گزینه1401
عالوه بر پنج سرمایۀ درونی که در فطرت انسان نهاده شده است، خداوند پیامبران 
و پیشوایان پاک و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد راه سعادت را 

به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، با اندکی حوصله و دقت، باید به 
حذف گزینه های نادرست پرداخت تا به پاسخ صحیح رسید. قسمت دوم گزینه های )2( و 
)3( نادرست است، زیرا نشان دادن راه، کار پیامبران است و بازداشتن از راحت طلبی، وظیفۀ 

وجدان است نه عقل. قسمت دوم گزینۀ )4(، کار وجدان است نه انبیای الهی.

گزینه1414
الف ـ »دوری از شقاوت«، ناظر بر قدرت اختیار انسان است.

ب ـ »تنفر از دورویی«، توسط گرایش به نیکی ها و زیبایی ها صورت می گیرد.
ج ـ »دریافت حقایق«، به کمک قوۀ عقل انجام می شود.

 نکتۀ طالیی سرزنش و مالمت پس از گناه و در اندیشۀ جبران آن برآمدن، 
توسط نفس لّوامه صورت می گیرد ولی معلول و برخاسته از گرایش به نیکی می باشد.

گزینه1422
هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر 
کسی سرمایه ای اندک داشته باشد، به کاری کوچک روی می آورد. ولی هرچه بر 
این سرمایه افزون گردد، هدف های بزرگ تری را می تواند مدنظر قرار دهد و به 

کارهای ارزشمندتری روآورد.
 مقایسه  توانایی انجام کارهای بزرگ، با عزم و ارادۀ انسان بستگی دارد. 

)درس 8 دهم(

گزینه1433
و  )درونی  ارزشمندی همچون عقل، وجدان  و  انسان سرمایه های عظیم  الف ـ 
فطری( و راهنمایان الهی )بیرونی( دارد. سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان از آن 
برخوردار نیستند. ب ـ از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم قطعًا 

هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از آنها باشد. 
 توضیح بین سرمایه و هدف، رابطۀ مستقیم وجود دارد. تفاوت در برخورداری 

از سرمایه و استعداد باعث تفاوت در مسیر و هدف می شود.

گزینه1441
 اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیای چند روزه بود، 

به سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران نیاز نداشتیم. 
توضیح  دلیل متفاوت بودن هدف و مسیر ما با حیوانات این است که   
هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد. بازداشتن از راحت طلبی در گزینۀ 
)2(، کار وجدان است نه عقل. دور کردن از جهل در گزینۀ )3(، کار عقل است 
نه انبیای الهی. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هدف از زندگی در دنیا، رسیدن 

به قرب الهی است. 

گزینه1454
با  وجدان  و  می کند  منع  زودگذر  خوشی های  از  را  ما  دوراندیشی،  با  عقل 

محکمه هایش، ما را از راحت طلبی بازمی دارد.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، مربوط به 

وجدان و نفس لّوامه است. نشان دادن راه از چاه با روشنگری هایش در قسمت دوم 
گزینۀ )1(، توسط انبیا صورت می گیرد نه توسط وجدان.

گزینه1461
مطابق تعالیم اسالمی عاملي دروني، انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر 
دنیایي، به گناه دعوت مي کند و از پیروي از عقل و وجدان باز مي دارد. این میل 
سرکش که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند »نفس 

اّماره« یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود.
 نکتۀ طالیی نفس اماره نقطۀ مقابل عقل و وجدان است. 

با توجه به توضیح باال، قسمت دوم سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینه1473
خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به 
هدف خلقت یعنی تقرب به خدا دست یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده و 

عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفي کرده است.
ویژۀ  جایگاه  به   ،)4( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
انسان در نظام هستی اشاره دارد که به تنهایی باعث حرکت انسان در مسیر 
کمال نمی شود. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا ارسال انبیا برای نشان داده 
راه سعادت و کمک کردن در پیمودن راه حق است و تشخیص حق از باطل 

کار عقل است.

گزینه1482
خداوند متعال به ما یادآوري مي کند که عاملي دروني، انسان ها را براي رسیدن 
به لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه دعوت مي کند و از پیروي از عقل و وجدان 

باز مي دارد.
توضیح عقل و وجدان از ما می خواهد در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ 
دهیم و فرصتی فراهم کنیم که تمایالت معنوی و الهی در ما پرورش پیدا کند 
از ما  اّماره«  و آن زیبایی ها وجودمان را فرا بگیرند. هوی و هوس یا »نفس 
می خواهد فقط به تمایات بُعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمایالت عالی 

و برتر غافل بمانیم. )درس 11 یازدهم(

گزینه1493
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 مقایسه در روایات اسالمی، تعبیر »دشمن ترین دشمن انسان« دربارۀ نفس 
أّماره به کار رفته و در آیات قرآن، تعبیر »عدّو مبین« یا »دشمن آشکار انسان«، 
دربارۀ شیطان به کار رفته است. / در قسمت دوم سایر گزینه ها، دین و تعالیم 

الهی از سرمایه های بیرونی است نه فطری و درونی.

گزینه1504
 میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند  
»نفس اّماره« یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود. حضرت علی)ع( دربارۀ 
نفس أّماره فرموده است: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون 

توست.« 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1(، )2( و )3(، تعبیر 

امام علی)ع( دربارۀ نفس أّماره نمی باشد. 
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گزینه1512
خداوند از عاملی بیرونی خبر مي دهد که خود را برتر از آدمیان مي پندارد و سوگند 
یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد. کار او 
وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد. این خود 

ما هستیم که به او اجازۀ وسوسه مي دهیم یا راه فریب را بر او مي بندیم.
اول  قسمت  باال،  توضیحات  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، چراکه 
شیطان بر انسان مسلط و چیره نیست و کار او وسوسه کردن و فریب دادن است.

گزینه1521
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

باید عین عبارت های  برای پاسخ دادن به این تست،    تمرین تست زنی 
کتاب را به خاطر آورد و بر اساس آن، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. زیبا نشان دادن 
گناه در قسمت اول گزینه های )2( و )4(، از راه های گمراه کردن شیطان است نه 
سوگند شیطان. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا با وجود این عوامل، انسان 

می تواند در دام گناه گرفتار نشود.

گزینه1533
در روز قیامت که کار از کار گذشته و فرصتي براي توبه باقي نمانده، شیطان 
خطاب به دوزخیان، وعدۀ خداوند را راست و وعدۀ خودش را دروغ معرفی می کند.  
روش مطالعه یکی از موضوعاتی که هنگام مطالعۀ آیات و روایات باید مورد 
توجه قرار گیرد، مخاطب آیات و روایات و همچنین زمان و یا مکان بیان آنها 

می باشد که بارها در کنکور سؤال آمده است.

گزینه1544
این سخن شیطان به دوزخیان: »البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را 
اوست.  دنیوی  زندگی  انسان در محدودۀ  اختیار  بیانگر  به گناه دعوت کردم.«، 
عبارت شریفۀ »إّما شاکراً و إّما کفوراً«، نیز به مختار بودن انسان اشاره می کند

به  رسیدن  منظور  به  وجدان  و  عقل  از  بازدارنده  اماره  نفس  مقایسه 
لذت های زودگذر دنیوی است ولی شیطان بازدارنده از بهشت است. /

آیۀ گزینۀ )1(، به وجدان یا نفس لّوامۀ انسان و آیۀ گزینۀ )2(، به هدایت 
انسان از طریق ارسال انبیای الهی و آیۀ گزینۀ )3(، به گرایش به نیکی ها و 

زیبایی ها اشاره دارد. 

گزینه1552
با توجه به آیۀ شریفۀ: »شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان شما 
عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.«، شیطان از طریق 
دعوت به شراب و قمار سه هدف دارد: 1ـ ایجاد دشمنی و کینه بین افراد 2ـ دور 

کردن از یاد خدا 3ـ بازداشتن از نماز.
مجددا تأکید می کنم که آیات بخش »تدبّر« دین و زندگی  روش مطالعه

دهم را با دقت بخوانید و تکرار نمایید.

گزینه1564
با توجه به آیۀ شریفۀ: »کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به 
حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای 
طوالنی فریفته است.«، شیطان تالش می کند تا کسانی که بعد از روشن شدن 
هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، را از این راه ها فریب  دهد: 1ـ زیبا و لذت بخش 
نشان دادن گناه در نظرشان 2ـ سرگرم کردن به آرزوهای دور و دراز دنیایی.
است.   قمار  و  شراب  مورد  در   ،)1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

مطابق آیۀ مذکور، گزینه های )2( و )3(، نادرست است. 

گزینه1573
الف ـ آیۀ شریفۀ: »شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان شما عداوت 
و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.« ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: 
»آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ 

این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.«
ج ـ آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن 
را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار 

خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست که نمونۀ آن در کنکور 99 طرح 

شده است، باید به همراه فراگرفتن پیام آیات، متن آیات را نیز حفظ نمود.
با توجه به توئضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است

گزینه1583
الف ـ عقل انسان که از سرمایه های ویژه است، دور کنندۀ او از خوشی های زودگذر 
می باشد. ب ـ شیطان که مانع بیرونی رشد است، دعوت کننده به شراب و قمار 
می باشد. ج ـ سرزنش و مالمت پس از گناه توسط نفس لّوامه صورت می گیرد و 
این امر ریشه در گرایش به نیکی ها و زیبایی ها )فألهمها فجورها و تقواها( دارد. 
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، با در نظر گرفتن 
پرداخت.  نادرست  گزینه های  حذف  به   می توان  سؤال،  سوم  یا  دوم  قسمت 
قسمت اول تمامی گزینه ها در مورد عقل صحیح است. قسمت دوم گزینه های 
)1( و )4(، نادرست است، زیرا در مورد نفس اماره است نه شیطان. قسمت سوم 
گزینۀ )2(، دربارۀ نفس لّوامه است در حالی که سرزنش پس از گناه ریشه در 

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها دارد.  

گزینه1591
از بین عبارت های مذکور، عبارت های چهار قسمت »ب«، »ج«، »د« و »ه«، 
با هم تناسب دارند. قسمت ب : وجدان با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز 
«، به این سرمایۀ رشد اشاره دارد.  می دارد. آیۀ شریفۀ: »و ال أقسم بالّنفس اللّّوامهًْ
قسمت ج : دشمن ترین دشمن انسان نفس أّمارۀ اوست. این عامل دروني، انسان ها 
را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه دعوت مي کند و از پیروي از 

عقل و وجدان باز مي دارد.
است.  انسان  اختیار  بیانگر  کفورا«،  إّما  و  »إّما شاکرا  عبارت شریفۀ:  د:  قسمت 
خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. 
سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل 

راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.
قسمت ه: هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی 
دارد )رابطۀ مستقیم(. اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد، به کاری کوچک 
را  بزرگ تری  هدف های  گردد  افزون  سرمایه  این  بر  هرچه  ولی  می آورد  روی 

می تواند مدنظر قرار دهد و به کارهای ارزشمندتری رو آورد. 
قسمت  مذکور،  قسمت  پنج  بین  از  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
و  نیکی ها  به  گرایش  بیانگر  آن  اول  قسمت  زیرا  است،  نادرست  »الف« 

زیبایی ها است ولی قسمت دوم آن، بیانگر راهنمایان الهی است. 

گزینه1603
 آیۀ شریفۀ: »إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکرا و إّما کفورا«، به ترتیب، بیانگر هدایت 
انسان از طریق ارسال تعالیم الهی و اختیار انسان است. عبارت های دو قسمت: 
»ب«، و »د«، پیام آیۀ شریفۀ: »إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکرا و إّما کفورا« می باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »الف«، بیانگر نیروی عقل است نه 
اختیار و ارادۀ انسان. قسمت »ج« نادرست است، زیرا به ناسپاسی انسان اشاره 

نشده اس )سپاسگزار یا ناسپاس(. قسمت »ه«، از نظر علمی نادرست است.
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گزینه1612
از  بعد  دادن کسانی که  برای فریب  قرآن کریم، شیطان  آیات  اساس  بر  الف ـ 
استفاده  دو روش  این  از  کردند،  به حق  آنها، پشت  برای  روشن شدن هدایت 
می کند: 1ـ زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه )نه دنیا( در نظرشان 2 ـ سرگرم 
کردن به آرزوهای طوالنی ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و شیطان، هر کاری را که 
]گناهکاران[ می کردند، در نظرشان زینت داد.«، »زیبا و لذت بخش نشان دادن 

گناه )نه دنیا(«، از راه های فریب شیطان است.
ج ـ آیۀ شریفۀ: »شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و 

کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه1624
»طغیان گر درونی انسان« همان نفس أّمارۀ اوست. امام علی)ع( در مورد این مانع 
درونی رشد فرموده است: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون 
توست« خدای متعال ما یادآوري مي کند که عاملي دروني، انسان ها را براي رسیدن به 
لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه دعوت مي کند و از پیروي از عقل و وجدان باز مي دارد.
قسمت  است.  ویژگی شیطان  قسمت »ب«،  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
»ج«، دو اشکال دارد: اول اینکه تعبیر »دشمن آشکار« دربارۀ شیطان است نه نفس 

أّماره. دوم اینکه نفس أّماره از پیروي از عقل و وجدان باز مي دارد نه عقل و دین. 

گزینه1631
 بر اساس آیۀ شریفۀ: »کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به 
حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای 

طوالنی فریفته است.« 
فریب  و »ج«، روش های  دو قسمت »ب«  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

شیطان در مورد همۀ انسان ها از طریق قمار و شراب است.

گزینه1643
الف ـ »زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه )نه دنیا( در نظر انسان« و »سرگرم 
است. ج ـ کار شیطان،  فریب شیطان  راه های  از  آرزوهای طوالنی«،  به  کردن 
ندارد. ما  در  دیگری  نفوذ  راه  این،  جز  و  است  دادن  فریب  و  کردن  وسوسه 
اینکه  زیرا  است،  نادرست  »ب«  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
شیطان خود را برتر از آدمیان مي پندارد، پندار باطل شیطان است. قسمت »د« 
نادرست است، زیرا شیطان سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از 

رسیدن به بهشت باز دارد.

گزینه1654
الف ـ قسمت اول تمام گزینه ها صحیح است، زیرا خداوند در دو آیۀ زیر از دام 
شیطانی »زیبا نشان دادن گناه« سخن گفته است: 1ـ »و شیطان، هر کاری را که 
]گناهکاران[ می کردند، در نظرشان زینت داد.« 2ـ »کسانی که بعد از روشن شدن 
هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت 

داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.«
ب ـ آیۀ شریفۀ: »شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت 

و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.«
ج ـ ابزار کار شیطان برای »ایجاد دشمنی و کینه بین افراد«، »دور کردن از یاد 

خدا« و »بازداشتن از نماز«، قمار و شراب است.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست،با در نظر گرفتن قسمت 
دوم یا سوم سؤآل، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با توجه به توضیح باال، 

قسمت دوم گزینه های )2( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه1662
الف ـ وجدان با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز می دارد. 

ب ـ ابزار کار شیطان برای »ایجاد دشمنی و کینه بین افراد«، »دور کردن از یاد 
خدا« و »بازداشتن از نماز«، قمار و شراب است.

ج ـ نفس اّماره، انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه دعوت 
مي کند و از پیروي از عقل و وجدان باز مي دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )4( در مورد 
عقل است که با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند. با توجه به 

توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه1673
یکی از ویژگیهایی که در فطرت )نوع خاص آفرینش( انسان است، گرایش و 
دوست داشتن خوبی ها و بیزاری از بدی هاست که در آیۀ: »َفالَهَمها ُفجوَرها َو 

تَقواها«، به آن اشاره شده است.
  توضیح ویژگیهای فطری انسان: 1ـ عقل و اختیار: آیه »اّما شاکّرا و 
اّما کفورا ...« 2ـ دوست داشتن فضائل اخالقی و بیزاری از رذائل اخالقی: 
زیبایی ها،  به  3ـ میل  تقواها«  و  فألهمها فجورها  ما سّواها  و  نفس  آیه »و 
خوبی ها و کماالت نامحدود 4ـ گریز از فنا و نابودی و جست وجوی زندگی 

جاودانه 
گزینۀ )1(، در درس 7 دوازدهم دربارۀ توبه آمده است. گزینۀ )2(، به حتمی 

بودن معاد و گزینۀ )4(، به عبث و بیهوده نبودن خلقت انسان اشاره دارد.

گزینه1684
الف ـ وجدان با محکمه هایش، انسان را از راحت طلبی باز می دارد. وجدان اخالقی، 
نام دیگر نفس لوامه است. ب ـ خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و 
شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود انسان قرار داده است. بنابراین، 
انسان سرمایۀ شناخت نیکی و بدی را دارد، اما گرایش به نیکی و بیزاری از بدی را 
دارا می باشد )نه گرایش به بدی(. این سرمایه از آیات »و نفس و ما سّواها فالهمها 

فجورها و تقواها« قابل برداشت است.
جمع بندی ـ  بازدارنده از راحت طلبی = وجدان )نفس لوامه(

     ـ بازدارنده از عقل و وجدان = نفس اماره
     ـ بازدارنده از بهشت = شیطان

     ـ بازدارنده از خوشی زودگذر = عقل

گزینه1693
الف ـ نفس أّماره انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه 
دعوت مي کند و از پیروي از عقل و وجدان باز مي دارد. ب ـ امام علی)ع( می فرماید: 

»دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( از راه های فریب شیطان است.

گزینه1703
خداوند پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما 
فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، بیانگر اختیار 
انسان است نه هدایت انبیا.  قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا برای نشان 
دادن راه از چاه کتاب الزم است و برای از بین بردن تبعیضات اجتماعی، قسط و 

عدل الزم است.
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گزینه1712
تعقل می کردیم،  یا  داشتیم  ما گوش شنوا  اگر  آیۀ شریفۀ: »و می گویند:  الف ـ 
در میان دوزخیان نبودیم.«، به ضرورت استفاده از نیروی عقل تأکید دارد. ب ـ 
آیۀ شریفۀ: »قل هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین الیعلمون إنما یتّذکر أولوا 

األلباب«، نیز به عقل گرایی اشاره دارد.
برترین  و  اصلی ترین  به   ،)1( گزینۀ  آیۀ    دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
هدف انسان یعنی قرب و نزدیکی به خداوند اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به اطاعت 
از خدا و رسولش و امامان)ع( اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به سرمایۀ فطری اختیار و 

انتخاب اشاره دارد.

گزینه1724
با توجه به آیۀ شریفۀ: »إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکرا و إّما کفورا«، اطاعت از دستورات 
العالمین(، مصداق  رّب  مماتی هلل  و  محیای  و  نسکی  و  إّن صالتی  )قل  خداوند 
سپاسگزاری از نعمت هدایت و نافرمانی از دستورات الهی )و من الّناس من یّتخذ 

من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب اهلل(، مصداق ناسپاسی از نعمت هدایت است. 
از  اطاعت  مصداق   ،)1( گزینۀ  اول  قسمت    دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
دستورات الهی و سپاسگزاری از نعمت هدایت نمی باشد. قسمت دوم گزینه های )2( و )3(، 

نافرمانی از دستورات الهی و مصداق ناسپاسی از نعمت هدایت نمی باشد. 

گزینه1732
 الف ـ جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به خداست که 
« بیان شده است. ب ـ خودشناسی  در عبارت قرآنی: »فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ
سودمندترین شمرده شده است که این فرمایش امام علی)ع(: »هیچ کس بیهوده 
آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«، مصداقی از خودشناسی است.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها     
گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، نگریستن به عالم 

بیرون است نه درون.

گزینه1743
الف ـ این مفهوم که : »همۀ ما فضائلي چون صداقت، عزت نفس و عدالت را 
دلیل وجود  به  بیزاریم.«،  ریا و ظلم  نفس،  از دورویي، حقارت  و  داریم  دوست 
گرایش به نیکی ها و زیبایی ها« در درون ماست. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و نفس و ما 

سّواها فالهمها فجوَرها و تقواها«، به این سرمایۀ درونی انسان اشاره دارد.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست متوسط و از نوع ارتباط متن با آیه   
است. گزینۀ )1(، به پنجمین سرمایۀ رشد، یعنی »وجدان یا نفس لّوامه « و آیۀ گزینۀ 
)2(، به دومین سرمایۀ رشد، یعنی »اراده و اختیار« آدمی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، 
به عام ترین سنت الهی، یعنی »ابتال و آزمایش« اشاره دارد. )درس 6 دوازدهم(

گزینه1752
الف ـ شیطان که دشمن آشکار انسان است در روز قیامت که فرصتی برای توبه 
باقی نمانده است، به اهل جهنم می گوید: »خداوند به شما وعدۀ حق داد، اما من 
به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم، 
فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز 
خود را سرزنش کنید نه مرا ...« ب ـ براساس این آیه، عامل اصلی ارتکاب گناه 
خود انسان است و شیطان و عوامل بیرونی هیچ تسلطی بر انسان نداشته اند و او 

خود باید میان خیر و شّر انتخاب نماید.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی است که باید با 
تسلط بر درسنامه و یات و احادیث به آن پاسخ داد. کوتا ترین راه برای تشخیص 

و انتخاب گزینۀ صحیح، استفاده از روش حذف گزینه های نادرست است. 
گزینه های )1( و )3(، دربارۀ دشمن درونی، یعنی نفس اّماره است ولی صورت 
سؤال در مورد دشمن بیرونی و شیطان است. گزینۀ )4( از نظر علمی نادرست است، 
زیرا وجدان یا نفس لّوامه انسان را از گناه باز می دارد نه اینکه به آ» دعوت کند.

گزینه1764
الف ـ اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا، شناخت انسان است؛ 
به کارگیری  او و چگونگی  استعدادهای  توانایی ها و  یعنی شناخت سرمایه ها، 
این سرمایه ها و همچنین شناخت موانِع حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند 
بِیَل  و نحوه مقابله یا اجتناب از این موانع است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »إِنَّا َهَدْیَناُه السَّ
ا َکُفوراً«،  به قدرت اختیار و انتخاب از ویژگی های فطری انسان  ا َشاِکراً َو إِمَّ إِمَّ

اشاره دارد.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس 
است. برای پاسخ دادن به آن، باید به متن درس تسلط داشت و حتما باید با صبر 
و حوصله، پس از حذف گزینه های نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود.

با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست است. قسمت دوم 
گزینۀ )3(، نادرست است، زیرا موضع انسان در برابر هدایت انبیا، سپاسگزاری یا 

ناسپاسی است نه فقط شکرگزاری.

گزینه1772
بر اساس آیۀ شریفۀ: »کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به 
حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای 
طوالنی فریفته است.«، شیطان تالش می کند تا کسانی که بعد از روشن شدن 
هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، را از این راه ها فریب  دهد: 1ـ زیبا و لذت بخش 
نشان دادن گناه در نظرشان 2ـ سرگرم کردن به آرزوهای دور و دراز دنیایی.
  تحلیل تست99 طرح این سؤال مفهومی از بخش »تدبر در قرآن«، در 
کنکور 99، یادآور این موضوع است که برای دستیابی به درصد باالی دین و 
زندگی، تمام نکات و مفاهیم هر درس حتی اندیشه و تحقیق ها را هم باید با دقت 

تمام مطالعه نمود. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.  

گزینه1781
 خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از 
آنها را در وجود او قرار داده است. اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی 

داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
تحلیل تست99 با توجه به اینکه این تست، برگرفته از متن کتاب است، 
تشخیص پاسخ صحیح برای دانش آموزانی که بر متن درس تسلط دارند، کار 
دشواری نیست. گزینۀ )2(، بیانگر اعطای نیروی عقل به انسان است. گزینۀ 
)3(، بیانگر هدایت انسان از طریق انبیای الهی است. گزینۀ )4(، بیانگر مفهوم 

انسان شناسی است.
ارتباط آیات و احادیثی که بیان گر جایگاه انسان ها در نظام خلقت باشند و یا به 
برتری انسان ها بر سایر مخلوقات اشاره داشته باشند، بیانگر اولین راه »تقویت عزت 

نفس« یعنی» شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« می باشند.

گزینه1793
الف ـ گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی 
واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، 1ـ خود را سرزنش و مالمت 
کند 2ـ و در اندیشۀ جبران آن برآید. قرآن کریم، عامل درونی این حالت را »نفس 
لوامه«؛ یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است. )و ال أقسم 
( ب ـ و خطاب الهی به این گونه افراد این است که: »اَل تنَقطوا ِمن  بالّنفس اللّّوامهًْ

َرحمهًِْ اهللِ إّن اهلل یغفر الّذنوب جمیعا« )درس 7 دوازدهم(
تحلیل تست99 این تست، یک تست مفهومی و ترکیبی با درس 7 سال 
زیرا سؤال  است،  نادرست   )2( و   )1( اول گزینه های  است. قسمت  دوازدهم 
نشده که اندیشۀ جبران بدی ها و زشتی ها ریشه در چه چیزی دارد. قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا این عبارت قرآنی، در مورد اهل ایمان و 
عمل صالح است نه افراد گناه کار که دچار سرزنش و مالمت وجدان شده اند.
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گزینه1804
 خداوند متعال به ما یادآوري مي کند که عاملي دروني، انسان ها را براي رسیدن 
به لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه دعوت مي کند و از پیروي از عقل و وجدان 
باز مي دارد. میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا 

می خواند، »نفس اّماره« یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود.
تحلیل تست 98 این تست، یک تست حفظی از متن درس و با سطح   
دشواری متوسط است که با مطالعۀ دقیق متن کتاب و اندکی دقت در حذف 
گزینه های نادرست، می توان پاسخ صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )1(، به توصیف 
نفس لّوامه یا وجدان پرداخته است. گزینه های )2( و )3(، در مورد شیطان است.

گزینه1812
خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از 
آنها را در وجود او قرار داده است. اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی 

داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
با سطح  و  متن درس  از  این تست، یک تست حفظی  تحلیل تست 98 
دشواری متوسط است که با با حفظ عین عبارت های کتاب، می توان پاسخ صحیح 
را انتخاب نمود. نشان دادن عوامل رشد و امکان شناخت آنها در گزینه های )3( و 
)4(، نمی تواند بیانگر جایگاه ویژۀ انسان در نظام هستی باشد بلکه برخوردار شدن از 
آنها می تواند بیانگر این موضوع باشد.گزینۀ )1(، چون به صورت بیرونی است، بیانگر 

جایگاه ویژۀ انسان در نظام هستی نیست.

گزینه1823
 شیطان در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم 
می گوید: »خداوند به شما وعدۀ حق داد، اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن 
عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این 
خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من 

می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید.«
با سطح  از آیات درس و  این تست، یک تست حفظی  تحلیل تست 98 
دشواری متوسط است که با حفظ عین عبارت های درس، به آسانی می توان پاسخ 
صحیح را انتخاب نمود. با استناد به متن صریح آیه، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه1834
الف ـ میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند، 
»نفس اّماره« یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود. حضرت علی)ع( دربارۀ نفس 
أّماره فرموده است: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.« ب ـ 
خداوند به ما یادآوري مي کند که عاملي دروني )نفس أّماره(، انسان ها را براي رسیدن به 
لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه دعوت مي کند و از پیروي از عقل و وجدان باز مي دارد.
تحلیل تست 98 این تست، یک تست مفهومی و متوسط روبه دشوار است 
که برای پاسخ دادن به آن باید از روش حذف گزینه کمک گرفت. قسمت اول 
گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3(، در مورد شیطان که دشمن آشکار 

انسان است، می باشد نه دربارۀ نفس أّماره و دشمن ترین دشمن انسان.

گزینه1842
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او )معلول( فقط با گام برداشتن به سوی این 
هدف )نزدیکی و تقرب به خداـ  علت( میسر می شود. اولین گام برای حرکت انسان 
در این مسیر )تقرب به خدا(، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها 
و استعدادهای او و چگونگی به کارگیری این سرمایه ها و همچنین شناخت موانِع 

حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوه مقابله یا اجتناب از این موانع. 
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است که جواب 
نامشخصی دارد و برای پاسخ دادن به آن باید با توجه به کلمات کلیدی صورت 
سؤال، هوشمندانه گزینه های نامربوط را حذف کرد تا به پاسخ صحیح رسید. 
سایر گزینه ها، از اقدامات عملی برای حرکت به سوی کمال نمی باشند، بلکه  

مربوط به قبل از حرکت می باشند.

گزینه1852
خداي متعال، عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل 
سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفي کرده است. مهم ترین موانع 
رسیدن به هدف، نفس اماره و شیطان است که با وسوسه کردن و فریب دادن 

باعث سقوط انسان می شود.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست مفهومی و دشوار است که برای 
پاسخ دادن به آن باید با دقت کامل گزینه های نادرست را حذف کرد تا به پاسخ 
صحیح رسید. گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا تمایالت دانی در ذات خود 
بد نیستند.گزینۀ )3( نادرست است، زیرا شیطان با زیبا و لذت بخش نشان دادن 

گناه )نه دنیا( باعث سقوط انسان می شود. 

گزینه1861
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و نفٍس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها«، به گرایش به 
نیکی ها و زیبایی ها اشاره دارد که یکی از ویژگی های فطری و خاص انسان استد 
که او را از سایر مخلوقات متمایز می سازد. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و 
االرض و ما بینهما العبین«، به حکیمانه و هدفمند بودن نظام آفرینش اشاره دارد و 
درک این حقیقت که جهان آفرینش حکیمانه است، یک  استدالل عقلی است و از 

طریق تفکر در آیات و نشانه های الهی به دست می آید.  
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها این تست، یک تست کاماًل مفهومی و دشوار 
پاسخ آن رسید.  به  نادرست می توان  از طریق حذف گزینه های  است که فقط 
قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا آیۀ شریفۀ: »و نفس و ما 
سّواها فألهمها فجورها و تقواها«، به حکیمانه و هدفدار بودن خلقت اشاره ندارد. 
قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و 

االرض و ما بینهما العبین«، به جایگاه ویژ[ انسان در نظام هستی اشاره ندارد.

گزینه1872
 این فرمایش موالی متقیان امام علی)ع(: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی 
است که در درون توست.«، دربارۀ نفس أّماره به کار رفته است و بیانگر این مفهوم 
است که هر انسانی برای مقابله با این دشمن درونی باید آماده باشد. و برای موفق 

شدن در این میدان، نفس لّوامه یا وجدان می تواند ما را یاری رساند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4(، مفهوم این 
فرمایش امام علی)ع( نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )1(، با توجه به صورت سؤال، 

یک سرمایۀ الهی نیست، بلکه یک مانع درونی در رسیدن به هدف است.

گزینه1881
آیۀ مورد سؤال و این حقیقت که »خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان 
آفریده و توانایی بهره مندی از آنها را در وجود او قرار داده است.«، نشان می دهد که خداوند 
متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2(، به نیروی اراده و اختیار انسان و 
گزینۀ )3(، به نیروی عقل و خرد آدمی و گزینۀ )4(، به هدایت انسان از طریق ارسال 

انبیای الهی اشاره دارد.

گزینه1891
الف ـ این عبارت: »خدای متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد«، بیانگر 
نیروی اراده و اختیار انسان و مفهوم آیۀ شریفۀ: »انا هدیناه السبیل اّما شاکراً و 
اّما کفورا« است. ب ـ این عبارت: »بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد.«، 
بیانگر حکیمانه بودن نظام آفرینش و مفهوم آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و 

االرض و ما بینهما العبین« است.
به   ،)4( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  آیۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گرایش به نیکی ها و زیبایی ها اشاره دارد و به اختیار انسان اشاره ندارد. قسمت 
دوم گزینۀ )3(، به حکیمانه و هدفمند بودن نظام جهان اشاره دارد در صورتی که 

در صورت سؤال مردود شمردن بیهودگی مورد نظر است.
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گزینه1903
کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما 

ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به این سؤال، فقط باید با 
در نظر گرفتن عین عبارت کتاب، به سؤال پاسخ داد. مطابق توضیح باال، سایر 

گزینه ها نادرست است.

گزینه1913
آیۀ شریفۀ: »و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها«، به گرایش به نیکی ها و 
زیبایی ها اشاره دارد. خداي متعال، شناخت خیر و نیکي و گرایش به آن و شناخت 
بدي و زشتي و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد تا به خیر و نیکي روآوریم و از 
گناه و زشتي بپرهیزیم. از این روست که همۀ مافضائلي چون صداقت، عزت نفس 

و عدالت را دوست داریم و از دورویي، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت 

دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا بعد از گناه سراغ انسان می آید.  

گزینه1924
به  گرایش  از  برخاسته  و دون همتي«  ذلّت  و  دورویي  از  بیزاري  و  »تنّفر  الف ـ 
نیکی ها و زیبایی ها می باشد. ب ـ »سرزنش و مالمت پس ازگناه«، توسط وجدان 
و نفس لّوامه صورت می گیرد ولی برخاسته از گرایش فطری انسان به نیکی ها و 

زیبایی ها می باشد.
مقایسه  نفس اّماره به هدف رسیدن به لذت های زودگذر دنیا به گناه دعوت 

می کند و عقل با دوراندیشی عقلی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند.

گزینه1932
از راه های فریب شیطان، آراستن و زیبا نشان دادن گناه است نه دنیا.

نکتۀ طالیی »زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه در نظرشان« و »سرگرم 
کردن به آرزوهای دور و دراز دنیایی«، دام های فریب شیطان برای کسانی است 

که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند.

گزینه1942
»عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی و سرزنش و مالمت گناه کار 
پس از ارتکاب گناه«، توسط وجدان و نفس لّوامه صورت می گیرد ولی برخاسته 
از گرایش فطری انسان به نیکی ها و زیبایی ها می باشد. آیۀ شریفۀ: »و نفس و ما 

سّواها فألهمها فجورها و تقواها«، به گرایش به نیکی ها و زیبایی ها اشاره دارد. 
توضیح  کلماتی مانند »برخاسته از  ... است.« و یا »ریشه در ...« دارد، بیانگر 
معلول است. یعنی »معلول ... است« و در این جاهای خالی ما باید به دنبال علت 

آنها باشیم.

گزینه1951
»نفس لّوامه یا وجدان«، به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باری تعالی 
قرار گرفته است. ظهور و بروزش این مرتبۀ نفس به هنگام ارتکاب گناه است 
آیۀ شریفۀ: »و  زیبایی ها می باشد  نیکی ها و  به  و علت و مسّبب آن، گرایش 
نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها«، به گرایش به نیکی ها و زیبایی ها 

اشاره دارد. 
با  این تست چند قسمتی،  به  پاسخ دادن  تمرین تست زنی  در هنگام 
حذف گزینه های نادرست، می توانیم در زمانی کمتری و بدون خطا به پاسخ 
با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )3( و  صحیح برسیم. 

قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است. 

گزینه1964
این  سخن شیطان خطاب به گناه کاران در قیامت که: »مرا سرزنش نکنید و خود 
را سرزنش کنید«، بیانگر این حقیقت است که در هنگام ارتکاب گناه، شیطان هیچ 
تسلّطی بر انسان ندارد و کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه 

نفوذ دیگری در ما ندارد. 
توضیح این قسمت آیه، بیانگر مسئولیت پذیری انسان در برای اعمال و 

رفتارش از شواهد مختار بودن انسان است. )درس 5 دوازدهم(

گزینه1974
این سخن شیطان به گناه کاران در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده 
است: »البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم.«، بیانگر 

اختیار انسان در محدودۀ زندگی دنیوی اوست.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1(، )2( و )3(، سخن شیطان به 

گناه کاران در قیامت است.

گزینه1984
الف ـ شیطان خود را برتر از آدمیان مي پندارد و سوگند یاد کرده که فرزندان 
آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد. ب ـ بر اساس مطابق آیات 
قرآن، شیطان از طریق »زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه«، انسان را فریب 

می دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(   
نادرست است، زیرا مطابق توضیح باال، سوگند شیطان بازداشتن از بهشت 
است نه وارد کردن به جهنم. قسمت دوم گزینه های )1( و )2( نادرست است، 

زیرا کار شیطان زیبا نشان دادن گناه است نه دنیا. .

گزینه1991
آیۀ شریفۀ: »و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها«، به گرایش به نیکی ها و 
زیبایی ها اشاره دارد. خداي متعال، شناخت خیر و نیکي و گرایش به آن و شناخت 
بدي و زشتي و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد تا به خیر و نیکي روآوریم و از 
گناه و زشتي بپرهیزیم. از این روست که همۀ مافضائلي چون صداقت، عزت نفس 

و عدالت را دوست داریم و از دورویي، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، معلول و نتیجۀ گرایش به نیکی ها 
و زیبایی ها است. گزینۀ )3(، بیانگر مختار بودن انسان و گزینۀ )4(، به ارسال 

تعالیم الهی برای هدایت انسان اشاره دارد.
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تعداد سؤاالت آزمایشیتعداد سؤاالت ترکیبی جدیدتعداد سؤاالت خط به خط

5095
تعداد سؤاالت سراسری 98تعداد سؤاالت سراسری 99تعداد سؤاالت سراسری 1400

455
گزینه2003

الف ـ گام نهادن انسان در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف 
)قرب الهی( به او داده شده است. )درس 1 دهم( 

ب ـ برای رسیدن به هدف خلقت سرمایه هایی در اختیار انسان قرار داده شده 
است ما برای استفاده از این سرمایه ها فرصت محدودی داریم. فرصتی که با 

مرگ انسان پایان می یابد.
ابزار رسیدن  بلکه  نمی باشد،  انسان  از خلقت  نهایی  بندگی خداوند، هدف  ج ـ 

به آن است.
روش مطالعۀ این درس این درس از درس های مهم و مفهومی دین و 
زندگی سال دهم است. ابتدا متن این درس را بدون آیات و روایاتی که داخل 
کادر آمده را چند بار مطالعه کنید تا یک تصور کلی از این درس را در ذهن 
خود مجسم سازید، سپس متن و آیات و روایات درس که از اهمیت زیادی 

برخوردار است را به طور کامل بررسی و مطالعه کنید.

گزینۀ2012
از پرسش های فراگیری که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول 

کرده است، چیستی مرگ و آیندۀ انسان پس از آن است. 
توضیح در درس اول سال یازدهم می آموزیم که سؤاالت مربوط به مرگ 
و حیات پس از آن، مربوط به نیاز دوم از نیازهای اساسی و برتر انسان یعنی 

»درک آیندۀ خویش« است.

گزینه2023
انسان ها در برخورد با مسئلۀ مرگ، دو دیدگاه دارند: دیدگاه معتقدین به معاد 
دنیا  این  از  چشم  انسان  که  هنگامی  معتقدند  معاد  منکرین  آن.  منکرین  و 
با مرگ بسته می شود، یکباره  فرو می بندد و پروندۀ زندگی چندین ساله اش 
راهی دیار فنا و نیستی می شود. در این دیدگاه، داستان زندگی انسان پایانی 

اندوهناک دارد. 
را  معاد  به  معتقدین  دیدگاه  گزینه ها  سایر  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

دربارۀ مرگ بیان می کند.

گزینه2034
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.  

 توضیح  در آخر همین درس اشاره شده است که گروهی هستند که به معاد 
اعتقاد بدون باور قلبی دارند. دو پیامد انکار معاد شامل این افراد می شود.

گزینه2041
دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دو بُعد 

جسمانی و روحانی است.
زندگی  و  مرگ  مورد  در  دیگر،  گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

پس از آن است نه در مورد آفرینش انسان.

گزینه2053
 بُعد روحانی و غیر جسمانی )مجرد( انسان، تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی 
نمی شود )تالشی ناپذیری( و بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات خود 

را از دست نمی دهد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، کافی است در هر 
گزینه، یک ویژگی که برخالف آنچه از ما خواسته شده را پیدا نموده و آن گزینه 
معنای  به  »تالشی پذیری  عبارت   ،)2( و   )1( گزینه های  در  نماییم.  حذف  را 
متالشی شدن« و در گزینۀ )4(، واژۀ »تحلیل پذیری«، ویژگی بُعد جسمانی و غیر 

روحانی انسان است.

گزینه2062
پیامبران الهي و پیروان آنان، مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه آن 
را غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند. 
یا پلي به حساب مي آورند که آدمی را از یک مرحلۀ هستی )دنیا( به هستی باالتر 

)آخرت( منتقل می کند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها بای پاسخ دادن به این تست، باید با تأمل 
گزینه های نادرست را حذف نمود تا احتمال خطا از بین برود. گزینۀ )1( نادرست 
است، زیرا پیامبران الهي و پیروان آنان، مرگ را غروبی برای جسم و تن انسان 
می دانند نه غروبی برای جان )یا روح( او. گزینۀ )3(، تعبیری است که الهیون 
دربارۀ زندگی دنیوی به کار برده اند نه برای مرگ. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 

از دیدگاه الهیون، مرگ انتقال از زندان به قصر است نه برعکس.

گزینه2074
دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دو بُعد 
بُعد جسمانی )غیر مجرد( مانند سایر اجسام و مواد،  جسمانی و روحانی است: 
می شود.  متالشی  و  فرسوده  سرانجام  و  است  تحلیل  و  تجزیه  حال  در  دائم 
)تالشی پذیری( ولی بُعد روحانی و غیر جسمانی )مجرد( انسان، تجزیه و تحلیل 
نمی پذیرد، متالشی نمی شود و بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات 

خود را از دست نمی دهد.
حذف  از  پس  باید  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. قسمت اول گزینه های )1( و 
)3(، در مورد جسم انسان بعد از مرگ نادرست است، چراکه جسم انسان پس از 
مرگ متالشی می شود. قسمت دوم گزینۀ )2(، بیانگر ویژگی بُعد جسمانی انسان 

است نه روحانی او. 

گزینه2083
این عبارت ها، بیانگر دیدگاه پیامبران الهي و پیروان آنان دربارۀ مرگ است: مرگ 
انسان  و  برای جسم و تن  را غروبی  آن  بلکه  نیست؛  زندگی  پایان بخش دفتر 
طلوعی درخشان تر برای روح انسان است. یا پلي است که آدمی را از یک مرحلۀ 

هستی )دنیا( به هستی باالتر )آخرت( منتقل می کند.
سخن  و  معاد  منکرین  دیدگاه   ،)3( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

کافران است که به انکار معاد و حیات پس از مرگ می پردازند.

گزینه2092
رسول خدا)ص( فرمود: »برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده 

شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می شوید.«
 مقایسه امام علی)ع( در مورد شناخت ارزش خود و نفروختن خود به بهای 
اندک فرموده اند: »أنّه لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنهًْ فال تبیعوها ااّل بها : همانا 
بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس ]خود را[ به کمتر از آن نفروشید.« 

)درس 11 یازدهم(
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گزینه2103
باهوش ترین مؤمنان از نظر رسول خدا)ص(: »آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر 

از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.«  
مقایسه  از امیرالمؤمنین علی)ع( پرسیدند: »زیرک ترین انسان کیست؟ فرمود: 
کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.« )درس 8 دهم(

گزینه2111
در دیدگاه پیامبران الهی، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی 

حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد.
الّدنیا إاّل لهو و لعب«، زندگی  الحیاهًْ  توضیح در آیۀ شریفۀ: »و ما هذه 
دنیوی سرگرم و بازی )نه پوچ و بی ارزش( معرفی شده است، بنابراین قسمت 
اول گزینه های )2( و )4(، نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، در این درس 
و درس های دیگر در خصوص زندگی دنیوی از نظر الهیون به کار نرفته است.

گزینه2123
در دیدگاه معتقدین به معاد، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا است و زندگی 
حقیقی در جهان دیگر )آخرت( معنا می یابد. آن گونه که پیامبر)ص( می فرماید: »الّناس 
نیاٌم فاذا ماتوا، انتبهوا مردم ]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.« 
بیانگر  و  کافران  سخن   ،)1( گزینۀ  آیۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
دیدگاه منکرین معاد است. آیۀ گزینۀ )2(، بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی 
)نه خوابی کوتاه و گذرا( و حقیقی بودن زندگی آخرت )لهي الحیوان( تأکید 
می کند. آیۀ گزینۀ )4(، اولین پیامد اعتقاد به معاد را که ایجاد شور و نشاط و 

انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی است، بیان می کند.

گزینه2132
الف ـ قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ 
لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب به 
معنای سرگرمی و بازی نه عبث و باطل( و حقیقی بودن زندگی آخرت )لهي الحیوان( 
تأکید می کند. ب ـ اعتقاد به »لهو و لعب بودن حیات این دنیا« و »برتر و حقیقی بودن 

حیات آخرت«، مبّین دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ است.
روش تست زدن هنگام پاسخ دادن به این تست، بدون توجه به شمارۀ آیه، 
تنها با مقایسۀ گزینه ها می توانید پاسخ صحیح را پیدا کنید. مطابق توضیح باال، 
در   ،)3( گزینۀ  دوم  قسمت  است.  نادرست   )4( و   )1( گزینه های  اول  قسمت 

مقایسه با لهو و لعب نیامده است.

گزینه2141
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح اگر به دنیا بدون در نظر گرفتن آخرت نگاه شود، چیزی جز لهو   
و لعب نیست و حیات حقیقی برتر )لهي الحیوان( از آِن آخرت است. 

نتیجۀ   ،)3( گزینۀ  است.  معاد  انکار  خصوص  در  کافران  سخن   ،)2( گزینۀ 
انتخاب خداوند به عنوان برترین هدف در زندگی دنیوی را بیان می کند. گزینۀ 

)4(، به اولین پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد.

گزینه2153
مطابق آیۀ شریفۀ: »و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، اگر به دنیا 
به عنوان یک امر مستقل )بدون در نظر گرفتن آخرت( نگریسته شود، چیزی جز 
لهو و لعب )به معنای سرگرمی و بازی( نیست و حیات حقیقی برتر )لهي الحیوان( 

از آِن آخرت است. 
توضیح دنیا زمانی کم ارزش است که به تنهایی مقصد و مورد نظر باشد؛ 

ولی برای مؤمنین به آخرت، به تعبیر رسول خدا)ص(: »الدنیا مزرعۀ اآلخرۀ«.
در گزینۀ )1(، عبارت »امری پوچ و باطل« و در گزینه های )2( و )4(، عبارت 

»خواری و سرافکندگی«، ترجمۀ »لهو و لعب« در آیۀ مورد سؤال نمی باشد.

گزینه2164
الف ـ قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، 
بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی بودن زندگی آخرت )لهي 
الحیوان( تأکید می کند. ب ـ این آیه و حدیث: »الّناس نیاٌم فاذا ماتوا، انتبهوا مردم ]در 
این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.« با یکدیگر تناسب معنایی 

داشته و هر دو بیانگر دیدگاه پیامبران الهي و پیروان آنان دربارۀ مرگ می باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، مفهوم   
حدیث: »الناس نیام فاذا ماتوا، انتبهوا« می باشد نه آیۀ مورد سؤال. قسمت دوم 
گزینۀ )2(، به دومین پیامد اعتقاد به معاد، یعنی نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای 
شهادت در راه خداوند، اشاره دارد. در صورتی که آیۀ مورد سؤال، بیانگر دیدگاه 

پیامبران الهي و پیروان آنان را دربارۀ مرگ و زندگی پس از آن است.

گزینه2172
الف ـ اولین پیامد اعتقاد به معاد این است که با اعتقاد به معاد، پنجرۀ امید و روشنایی 
به روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار، زندگی را فرامی گیرد. 

ب ـ آیۀ شریفۀ: »فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«، نیز به این پیامد اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3(، به دومین 
پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )4(، بیانگر دیدگاه معتقدین به 

معاد دربارۀ مرگ و حیات پس از آن است نه پیامد اعتقاد به آن.

گزینه2184
الف ـ عبارت قرآنی: »فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«، به اولین پیامد اعتقاد 
به معاد، یعنی باز شدن پنجره امید و روشنایی به روی انسان و ایجاد شور و نشاط 
و انگیزه برای فعالیت و کار، اشاره می کند. ب ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »من آمن باهلل 
و الیوم االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«، این سه مورد 
»ایمان به خدا«، »ایمان به آخرت« و »انجام عمل صالح«، علت و ایجاد کنندۀ 

عبارت قرآنی: »فال خوف علیهم و ال هم یحزنون« می باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )3(، علت عبارت قرآنی: »فال خوف علیهم و ال هم یحزنون« نمی باشد. قسمت 

دوم گزینۀ )1(، بیانگر دومین پیامد اعتقاد به معاد می باشد نه اولین پیامد.

گزینه2191
الف ـ اولین پیامد اعتقاد به معاد این است که پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان باز 
می شود و شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار، زندگی را فرامی گیرد. ب ـ این شور و 
نشاط به این دلیل است که وی می داند که هیچ یک ازکارهای نیک او در آن جهان 
بی پاداش نمی ماند. حتی اگر آن کارها به چشم کسی نیاید. و نیز اطمینان دارد که اگر 
در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان 
دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند. )تحقق کامل عدالت در آخرت(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4(، به دومین 
پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است، 
زیرا معتقد به معاد می داند که هیچ یک ازکارهای نیک او در جهان آخرت )نه در 

دنیا( بی پاداش نمی ماند.

گزینه2202
انسان معتقد به معاد دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار 
خود لذت می برد. او با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا 
می کوشد و می داند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.
و   »... شده اید،  خلق  بقا  »برای  پیامبر)ص(:  حدیث  سه  این  نکتۀ طالیی 
»باهوش ترین مؤمنان ...« و »الناس نیاٌم ...« و آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل 
لهو و لعب...«، بیانگر دیدگاه معتقدین به معاد است و آیۀ شریفۀ: »فال خوف علیهم 

و ال هم یحزنون«، اولین پیامد اعتقاد و باور قلبی به این سه حدیث و آیه است.
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا معتقد به معاد می داند که هیچ یک ازکارهای نیک 

او در جهان آخرت )نه در دنیا( بی پاداش نمی ماند.
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گزینه2213
الف ـ اولین پیامد اعتقاد به معاد این است که  پنجرۀ امید و روشنایی به روی 
انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار، زندگی را فرامی گیرد. ب ـ 
انسان معتقد به معاد دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از 
کار خود لذت می برد. او با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت 
به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او 
زیباتر خواهد بود. ج ـ آیۀ شریفۀ »من آمن باهلل و الیوم اآلخر و...« نیز به اولین 

پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد.
معاد  به  اعتقاد  پیامد  اولین  گزینه ها  سایر  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
از  که  الهی  انبیای  ارسال  طریق  از  انسان ها  هدایت  به   ،)1( گزینۀ  نمی باشند. 
سرمایه های بیرونی رشد است، اشاره دارد. گزینۀ )2(، نتیجۀ انتخاب خداوند به 
عنوان اصلی ترین هدف انسان در زندگی خود است. گزینۀ )4(، به حقیقی بودن 

زندگی اخروی در مقابل کم ارزش بودن زندگی دنیوی اشاره دارد.

گزینه2221
از بین رفتن ترس از مرگ، دومین پیامد و نتیجۀ اعتقاد به معاد است بدین صورت 

که انسان دیگر، ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خدا است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( بر عکس بیان شده است، زیرا    
امام حسین)ع( می فرماید: »کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر 
منتقل شود؟« گزینۀ )3( نادرست است، زیرا معتقدین به معاد در چنین شرایطی  
به استقبال شهادت می روند. گزینۀ )4(، اولین پیامد اعتقاد به معاد را بیان می کند 

نه دومین پیامد اعتقاد به معاد را.

گزینه2234
خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما به 
آن دل نمی سپرند؛ از این رو، مرگ را ناگوار نمی دانند. آنان معتقدند که مرگ برای 
کسانی ناگوار و هولناک است که زندگي را محدود به دنیا مي بینند یا با کوله باری 

از گناه با آن مواجه مي شوند. 
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست، فقط باید متن کتاب را حفظ 

نمود و با به یاد آوردن کلمات و عبارت های درس به این سؤال پاسخ داد. 

گزینه2244
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 توضیح علت همیشه تقدم وجودی بر معلول دارد. دلیل ناگوار نبودن مرگ 
از نظر خداپرستان حقیقی این است که در دنیا زیبا زندگی می کنند؛ اما به آن دل 

نمی سپرند.

گزینه2252
نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند، 
بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند با تالش در راه خدا و خدمت 
به انسان ها، در این جهان زمینۀ رشد خود را فراهم آورند و با اندوخته ای کامل تر 

خدا را مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.
مشابهت طالیی این عبارت: »چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و   
همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد. او با تالش و توان 
بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد.«، بیانگر اولین 
پیامد اعتقاد به معاد یعنی »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان و 
ایجاد شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی« است. عبارت: »آنان از 
به  راه خدا و خدمت  با تالش در  بتوانند  تا  خداوند عمر طوالنی می خواهند 
انسان ها، در این جهان زمینۀ رشد خود را فراهم آورند.«، بیانگر دومین پیامد 
راه  در  فداکاری  برای  آمادگی  و  مرگ  از  »نهراسیدن  یعنی  معاد  به  اعتقاد 

خداوند )شهادت طلبی(« است.

گزینه2264
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

به  اعتقاد  پیامد  به دومین  به سؤاالت مربوط  پاسخ دادن  برای  روش مطالعه  
معاد، فقط باید با در نظر گرفتن عین عبارت های کتاب گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

گزینه2271
نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند، 
بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند با تالش در راه خدا و خدمت 
به انسان ها، در این جهان زمینۀ رشد خود را فراهم آورند و با اندوخته ای کامل تر 

خدا را مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.
آرزوی مرگ در گزینه های )2( و )3(، در  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
مورد خداپرستان حقیقی به طور کامل نادرست است. گزینۀ )4(، در موردی 
است که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، و فداکاری در راه خدا 
ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود، راه آزادی 

انسان ها را هموار کنند.

گزینه2283
نهراسیدن از مرگ سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا 
آسان تر )نه دشوارتر( شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد. و آن گاه که حیات 
این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان ها 

به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود، راه آزادی انسان ها را هموار کنند. 
 نکتۀ طالیی  زندگي همراه با ننگ و ذلت، عامل سعادت یافتن مرگ از 

دیدگاه الهیون است.

گزینه2293
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، به اولین 
پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد، در صورتی که شهادت طلبی مربوط به دومین 
شهادت طلبی  کنندۀ  ایجاد  علت   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت  است.  آن  پیامد 

نمی باشد، بلکه برای رفع همان مشکل است.

گزینه2302
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
این  برای  از خداوند  زیرا درخواست عمر طوالنی خداپرستان حقیقی  است، 
است  که بتوانند با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها در این جهان زمینۀ 
کتاب  متن  به  توجه  با   ،)4( گزینۀ  دوم  قسمت  آورند.  فراهم  را  خود  رشد 

نادرست است.  

گزینه2311
آن گاه که امام حسین)ع( در دو راهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید 
با ظالمان را جز ننگ و خواری  و فرمود: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی 

نمی بینم.«
مشابهت این فرمایشات امام حسن)ع(: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی با 
ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.« و »مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما 
را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت های پهناور و نعمت های 
جاوید عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل 
شود؟«، هر دو بیانگر نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خداوند 

)شهادت طلبی(، به عنوان دومین پیامد اعتقاد به معاد است.
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گزینه2324
این روایت: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری 
نمی بینم.«، به نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خداوند )شهادت 

طلبی(، به عنوان دومین پیامد اعتقاد به معاد، اشاره می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1( و )2(، به اولین پیامد اعتقاد 
به معاد، یعنی »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان و ایجاد شور و 
نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی« اشاره دارند. گزینۀ )3( نادرست است، 
زیرا این حدیث، به دومین پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد نه به دیدگاه انبیای الهی 

دربارۀ مرگ و حیات پس از آن.

گزینه2334
امام حسین)ع( خطاب به یاران خود نیز فرمود: »مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را 
از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت های پهناور و نعمت های جاوید 

عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟«
 مقایسه این دو تعبیر: »انتقال از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت 
و بهشت های پهناور و نعمت های جاوید« و »انتقال از زندان به قصر«، را امام 
حسین)ع( دربارۀ مرگ به کار برده اند که بیانگر دومین پیامد اعتقاد به معاد است. 
تعبیر »مرگ، تنها، عامل انتقال از عالمی به عالم دیگر است«، را رسول خدا)ص( 

به کار برده اند که بیانگر دیدگاه معتقدین معاد دربارۀ مرگ است. 

گزینه2343
الف ـ آن گاه که امام حسین)ع( در دو راهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید 
و فرمود: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.« 
ب ـ این حدیث، بیانگر این مفهوم است که آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ 
و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری شود، الهیون به استقبال شهادت می روند 
تا با شهادت خود راه آزادی انسان ها را هموار کنند. یعنی زندگي همراه با ننگ و ذلت، 

عامل سعادت یافتن مرگ و استقبال از شهادت از دیدگاه الهیون است.
توضیح  این حدیث، به آزادگی انسان و تسلیم نشدن در برابر ظالمان و   
حفظ عزت نفس خود در مقابل آنان تأکید دارد. )درس 11 یازدهم( قسمت دوم 
گزینۀ )1( نادرست است، زیرا علت شهادت طلبی ننگ و خواری یافتن زندگی دنیا 

می باشد نه سعادت یافتن مرگ.

گزینه2352
آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر : 
]کافران[ گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست همواره 
]گروهی از ما[ می میریم و ]گروهی[ زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار 
نابود می کند.«، سخن کافران است و بیانگر دیدگاه منکرین معاد دربارۀ مرگ و 
انسان، دفتر عمرش بسته  با مرگ  از آن می باشد. کافران معتقدند  حیات پس 

می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، بیانگر دیدگاه معتقدین به معاد 

دربارۀ مرگ و حیات پس از آن است.

گزینه2361
الف ـ عبارت قرآنی: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل 
الّدهر : و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند«، سخن کافران است که معاد را 
قبول ندارند و می گویند جز همین دنیا و مرگ، زندگی دیگری نیست و ما را تنها 
روزگار و گردش آن )دهر( نابود می گرداند. ب ـ خداوند در ادامۀ آیه، دربارۀ این 
عقیدۀ کافران می فرماید: این سخن آنان، سخنی از روی ظن و خیال )إن هم إاّل 
یظّنون( است نه از روی علم و آگاهی )و ما لهم بذلک من علم(، چراکه دلیلی بر 

نفی معاد ندارند با اینکه دالیل بسیاری بر اثبات آن است. 
  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا مطابق آیه، 

این سخن کافران از روی علم نیست نه از روی ایمان. 

گزینه2373
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، بر کم ارزش بودن زندگی 
دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی بودن زندگی آخرت )لهي الحیوان( تأکید می کند.

آیۀ گزینۀ )2(، به عدل الهی اشاره دارد. گزینۀ )4(، حکیمانه بودن خلقت انسان 
و جهان را یادآوری می نماید.

گزینه2381
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر 

و ما لهم بذلِک من علم إن هم إاّل یظّنون«، دیدگاه منکران معاد را بیان می کند. 
ب ـ اولین پیامد انکار معاد این است: انسانی که بی نهایت  طلب است و »میل به 
جاودانگی« دارد، می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود 
را به هر کاري سرگرم  سازد تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند. روشن 

است که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح باال قسمت اول گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، بیانگر این مفهوم است که جهل 
به جاودانه بودن آدمی در آخرت )لهی الحیوان(، علت غفلت از آن است. چراکه 

اگر مردم، حقیقت آخرت را می دانستند )لو کانوا یعلمون( به دنیا دل نمی بستند.

گزینه2394
الف ـ دومین پیامد انکار معاد این است: گروهی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود 
بیرون برانند، 1ـ همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود؛ 2ـ در نتیجه به 
یأس و ناامیدی دچار می شوند، 3ـ شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهند، 4ـ از 
دیگران کناره می گیرند 5ـ به انواع بیماری های روحی دچار می شوند. 6ـ گاهی نیز برای 
تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارند که روز به  روز بر سرگرداني و 
یأس آنان مي افزاید. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا 
إاّل  الّدهر« نیز، دیدگاه منکرین معاد را دربارۀ مرگ و زندگی پس از آن بیان می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، با اشاره به  
بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب(، بیانگر دیدگاه معتقدین به معاد 
انسانی که  انکار معاد است.  پیامد  اولین  بیانگر  است. قسمت دوم گزینۀ )2(، 
بی نهایت  طلب است و »میل به جاودانگی« دارد، می کوشد راه فراموش کردن و 
غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هر کاري سرگرم  سازد تا آیندۀ تلخی 
را که در انتظار دارد، فراموش کند. روشن است که این شیوه، عاقبتی جز فرو 

رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت.

گزینه2401
به  »میل  و  است  طلب  بی نهایت   که  انسانی  است:  این  معاد  انکار  پیامد  اولین 
جاودانگی« دارد، می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و 
خود را به هر کاري سرگرم  سازد تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند. 
روشن است که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، بیانگر اولین پیامد اعتقاد به معاد 
است نه انکار معاد. گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا این افراد خود را 
به هر کاري سرگرم می سازند تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

گزینه2412
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این سؤال، فقط باید عبارت های کتاب 
را در نظر داشت و بر اساس آن، سایر گزینه ها را حذف نمود. گزینۀ )1( نادرست 
است، زیرا این فرد می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد. 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این فرد خود را به هر کاري )نه فقط با فعالیت های 

مفید و سازنده( سرگرم می  سازد. گزینۀ )4(، بیانگر دومین پیامد انکار معاد است.
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گزینه2424
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی خالصۀ دو پیامد انکار معاد عبارت است از: 1ـ غفلت از 
مرگ و غرق شدن به هر کاری 2ـ دچار شدن به اضطراب فنا. 

قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به دومین 
پیامد انکار معاد است. )چهار سؤال قبل( 

گزینه2433
ب ـ دومین پیامد انکار معاد این است: گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از 
ذهن خود بیرون برانند، 1ـ همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود؛ 
2ـ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شوند، 3ـ شادابی و نشاط زندگی را از 
دست می دهند، 4ـ از دیگران کناره می گیرند 5ـ به انواع بیماری های روحی دچار 
قدم  راه هایی  در  ناراحتی،  از  فرار  و  تسکین خود  برای  نیز  گاهی  می شوند. 6ـ 

می گذارند که روز به  روز بر سرگرداني و یأس آنان مي افزاید.
با در نظر داشتن  برای پاسخ دادن به این سؤال، فقط  روش تست زدن 
عبارت های کتاب، باید سایر گزینه ها را یکی پس از دیگری حذف نمود. گزینۀ 
)1( نادرست است، زیرا این فرد خود را به هر کاري سرگرم  سازد. نه فقط با 
فعالیت های مفید و سازنده. گزینۀ )2(، بیانگر اولین پیامد اعتقاد به معاد است نه 
انکار معاد. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا این افراد خود را به هر کاري سرگرم 

می سازند تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

گزینه2441
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )4(، مربوط به 
اولین پیامد انکار معاد است و این سؤال در مورد دومین پیامد انکار معاد و دبارۀ 
کسانی است که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند. قسمت دوم 
گزینۀ )3(، مربوط به کسی است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از 

مرگ را پیش بگیرد. )اولین پیامد انکار معاد(

گزینه2452
الف ـ از پیامدهای مهم انکار معاد برای انسانی که بی نهایت  طلب است و »میل 
به جاودانگی« دارد، این است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را 
پیش بگیرد و خود را به هر کاري سرگرم  سازد تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارد، 
فراموش کند. روشن است که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها 
نخواهد داشت. ب ـ اما گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون 

برانند، همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )3( و )4(، بیانگر   
که  کسی  یعنی  سؤال  صورت  دوم  قسمت  شامل  و  معاد  انکار  پیامد  دومین 
نمی تواند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون براند، است نه قسمت اول آن. قسمت 

دوم گزینۀ )1(، بیانگر اولین پیامد انکار معاد است.  

گزینه2464
الف ـ آثار انکار معاد و سرنوشت منکرین معاد گریبان کسانی را نیز می گیرد که 
معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. 
ب ـ این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند 
و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که 

تفاوتی با منکران معاد ندارد.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   

گزینه های )2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه2472
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای پاسخ دادن به این تست، فقط باید با به 
یاد آوردن عبارت های کتاب، پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را 

انتخاب نمود. 

گزینه2483
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

توضیح آن گروه از منکرین معاد که زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که 
تفاوتی با منکران معاد ندارد، گرفتار شرک عملی می باشند.

قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا افراد مورد سؤال، برخالف منکران معاد 
به وجود حیات پس از مرگ اعتقاد دارند.

گزینه2494
اعتقاد به آخرت، نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه سبب تصحیح زندگی و 

پیش گرفتن اخالق الهی در زندگی می شود. 
توضیح اعتقاد به آخرت )جهان بینی توحیدی(، سبب تصحیح زندگی و پیش 
گرفتن اخالق الهی در زندگی )زندگی توحیدی( می شود. )درس 3 دوازدهم( 

گزینه2502
الف و ج ـ اولین پیامد انکار معاد برای انسانی که بی نهایت  طلب است و »میل به 
جاودانگی« دارد، این است که   می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش 
بگیرد و خود را به هر کاري سرگرم  سازد تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارد، فراموش 
کند. روشن است که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد 
داشت. ب ـ دومین پیامد انکار معاد این است که گروهی دیگر که نمی توانند فکر 
مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، 1ـ همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش 
می شود؛ 2ـ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شوند، 3ـ شادابی و نشاط زندگی 
را از دست می دهند، 4ـ از دیگران کناره می گیرند 5ـ به انواع بیماری های روحی 
دچار می شوند. 6ـ گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه هایی قدم 

می گذارند که روز به  روز بر سرگرداني و یأس آنان مي افزاید. 
 توضیح به طور کلی انکار معاد و حیات پس از مرگ، دو پیامد دارد: 1ـ غفلت 
از مرگ 2ـ اضطراب ناشی از فانی شدن. بر خالف صورت سؤال، قسمت اول 
گزینه های )3( و )4(، بیانگر دومین پیامد انکار معاد و قسمت دوم گزینۀ )1(، بیانگر 

اولین پیامد انکار معاد است. 

گزینه2511
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل 
الّدهر و ما لهم بذلِک من علم إن هم إاّل یظّنون«، عبارت: »و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، 
سخن کافران است که می گویند جز همین دنیا، زندگی دیگری نیست و ما را تنها 
روزگار و گردش آن )دهر( نابود می گرداند. ب ـ از دیدگاه قرآن کریم، این سخن کافران، 
سخنی از روی ظن و خیال )إن هم إاّل یظّنون( است نه از روی علم و آگاهی. ج ـ از 
پیامدهای مهم انکار معاد برای انسانی که بی نهایت  طلب است و »میل به جاودانگی« 
دارد، این است که   می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را 
به هر کاري سرگرم  سازد تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند. روشن است 

که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت. 
 تمرین تست زنی اولین گام برای تست زدن، مطالعۀ صحیح و دقیق صورت 
سؤال است. در این سؤال، حتما باید دقت شود که قسمت سوم آن باید نادرست 
باشد. بر این اساس، قسمت سوم گزینه های )3( و )4( که مطابق صورت سؤال 
باید نادرست باشند، به دلیل صحیح بودن حذف می شوند. با توجه به توضیح باال، 

قسمت اول گزینۀ )2( نادرست است. 
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گزینه2524
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاْهً الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرْهً 
لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، جهل به جاودانه بودن آدمی در آخرت )لهی الحیوان(، 
)لو کانوا  را می دانستند  اگر مردم، حقیقت آخرت  از آن است. چراکه  علت غفلت 
یعلمون( به دنیا دل نمی بستند. ب ـ این سخن کافران که می گویند: »و قالوا ما هی 
ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، سخنی از روی ظن و خیال 
)إن هم إاّل یظّنون( است نه از روی علم و آگاهی )و ما لهم بذلک من علم(، چراکه 
دلیلی بر نفی معاد ندارند با اینکه دالیل بسیاری بر اثبات آن است. ج ـ این سخن 
پیامبر اکرم)ص(: »الناس نیام فاذا ماتوا، انتبهوا« و آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاْهً الّدنیا 
إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرْهً لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، دیدگاه پیامبران الهي 

و پیروان آنان را دربارۀ مرگ بیان می کنند.
بیانگر   )3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
دیدگاه منکرین معاد است نه پیامبران الهي و پیروان آنان. قسمت سوم گزینۀ )1( 

نیز سخن کافران دربارۀ انکار معاد است. 

گزینه2534
الف  ـ بُعد جسمانی انسان مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل 

است و سرانجام فرسوده و متالشی می شود. )تالشی پذیری دارد.(
ب ـ بُعد روحانی و غیر جسمانی انسان: 1ـ تجزیه و تحلیل نمی پذیرد. 2ـ متالشی 
نمی شود )تالشی ناپذیری( و بعد از مرگ بدن، باقی می ماند. 3ـ و آگاهی و حیات 

خود را از دست نمی دهد. 
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
است، زیرا فناناپذیری ویژگی روح است نه جسم انسان. به دلیل مشابهت گزینه های 

)1( و )4(، قسمت سوم گزینۀ )1(، برعکس صورت سؤال است. 

گزینه2542
 الف ـ اولین اثر و پیامد اعتقاد به معاد این است که با این دیدگاه، پنجرۀ امید و 
روشنایی به روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار، زندگی 
را فرامی گیرد. ج ـ چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر 
می شود و از کار خود لذت می برد. او با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک 
و خدمت به خلق خدا می کوشد. و می داند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارد، 

آخرت او زیباتر خواهد بود.
انسان  زیرا  است،  نادرست  عبارت »ب«  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
می داند هیچ یک ازکارهای نیک او در آن جهان )نه این جهان مادی( بی 
اعتقاد به معاد است نه  پیامد  بیانگر دومین  پاداش نمی ماند. قسمت »د«، 

اولین آنها.

گزینه2553
پیامد  بیانگر دومین  و »د«،  تنها عبارت های »ب«  بین عبارت های مذکور،  از 

اعتقاد به معاد است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »الف«، بیانگر اولین پیامد اعتقاد به 
معاد است. قسمت »ج« از نظر علمی نادرست است، زیرا نهراسیدن از مرگ 
سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر )نه دشوارتر(

شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد.

گزینه2563
قسمت »ج«، دیدگاه منکران معاد را دربارۀ حیات پس از مرگ بیان می کند. 

قسمت »د« از نظر علمی نادرست است، زیرا زندگی واقعی و ابدی پس از این دنیا 
آغاز می شود نه اینکه پایان یابد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  دو قسمت »الف« و »ب«، دیدگاه پیامبران 
الهي و پیروان آنان را دربارۀ مرگ بیان می کند. 

گزینه2574
الف ـ این عبارت: »چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر 
می شود و از کار خود لذت می برد. او با تالش و توان بسیار در انجام کارهای 
الیوم  نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد.« و آیۀ شریفۀ: »من آمن باهلل و 
االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«، به اولین پیامد اعتقاد 
به معاد، یعنی »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان و ایجاد شور و 

نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی )و عمل صالحا(«، اشاره دارد.
تا  می خواهند  طوالنی  عمر  خداوند  از  حقیقی  »خداپرستان  عبارت:  این  ب ـ 
در این جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، زمینۀ رشد خود را 
فراهم آورند.« و دو حدیث امام حسین)ع(: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی 
با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.« و »مرگ چیزی نیست مگر پلی 
معاد  به  اعتقاد  پیامد  به دومین  به ساحل...«،  از ساحل سختی ها  را  که شما 

اشاره دارند. 
ج ـ این سخن رسول اکرم)ص(: »برای نابودی و فنا خلق نشده اید، ُبلکه برای 
الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا  بقا آفریده شده اید...« و آیۀ شریفۀ: »و إّن 

یعلمون«، به جاودانگی انسان در آخرت اشاره دارند.
بر   ،)3( و   )1( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها    
خالف صورت سؤال، به دومین پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد.  قسمت سوم 
گزینۀ )2(، به بقا و جاودانگی انسان در آخرت که مفهوم حدیث مورد سؤال 

است، اشاره ندارد.

گزینه2581
قسمت »الف« نادرست است، زیرا کافران اعتقاد به حیات پس از مرگ ندارند.

قسمت »ج« نادرست است، زیرا محصور دانستن زندگی انسان در معتقدان به معاد 
بدون ایمان و باور قلبی به آن.

قسمت »د« مفهوم آیۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و...« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت قسمت 

»ب«، مفهوم آیۀ مورد سؤال است.

گزینه2592
و  او  که خداوند،  می داند  زیرا  نمی شود،  افسرده  و  ناامید  معاد،  به  معتقد  انسان 

تالش هایش را می بیند.
همت  و  انرژی  داشتن  دلیِل   ،)1( گزینه  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

را. نبودن  ناامید  و  افسرده  نه  می کند،  بیان  را  خستگی ناپذیری  و  فوق العاده 
گزینه های )3 و4(، مربوط به نهراسیدن معتقدان از مرگ است.

گزینه2602
الف ـ عبارت قرآنی: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا«، سخن کافران 
و بیانگر دیدگاه منکرین معاد است که معتقدند با مرگ انسان، دفتر عمرش بسته 
می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد. این سخن منکرین 
معاد از روی ظن و گمان است نه از روی علم. ب ـ در صورت آگاهی منکرین 
معاد از این حقیقت که حیات حقیقی برتر )لهي الحیوان( از آِن آخرت است، به 

انکار آن نمی پرداختند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها براساس آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا 

إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، قسمت اول 
گزینه های )1( و )3(، دیدگاه معتقدین به معاد را بیان می کند. و قسمت دوم 

گزینۀ )4(، ویژگی دنیا را بیان می کند نه آخرت را.
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گزینه2614
الف ـ عبارت شریفۀ: »و عمل صالحا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«، به اولین 
پیامد اعتقاد به معاد، یعنی »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان و ایجاد 

شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی )و عمل صالحا(«، اشاره دارد. 
هیچ یک  که  می داند  انسان  که 1ـ  است  دلیل  این  به  نشاط  و  شور  این  ب ـ 
ازکارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند. حتی اگر آن کارها به چشم 
کسی نیاید. زیرا هر غمی را که از دل غمگینی پاک می کند و هر خدمتی را که 
به محرومی می کند و هر باری را که از دوش مؤمنی برمی دارد، در پیشگاه خداوند 
دارای اجر و مزد است. حتی کسی آن را نبیند یا در آن کار موفق نشود و یا در 
برابر کارهایش تقدیر و تشکری از سوی دیگران صورت نگیرد، ناامید و افسرده 
نمی شود، زیرا می داند که خداوند او و تالش هایش را می بیند. 2ـ و نیز اطمینان 
دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، 

قطعاً در جهان دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها دو قسمت »ب« و »ج«، به دومین پیامد 

اعتقاد به معاد، یعنی »کاهش ترس از مرگ« اشاره دارند.

گزینه2621
الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار 
اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، اگر مردم، حقیقت آخرت را می دانستند )لو 
کانوا یعلمون( به دنیا دل نمی بستند.  ب ـ این سخن منکران معاد )کافران( که 
می گویند: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، 
سخنی از روی ظن و خیال )إن هم إاّل یظّنون( است نه از روی علم و آگاهی )و 

ما لهم بذلک من علم(. ج ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به دومین 

پیامد اعتقاد به معاد است.

گزینه2634
الف ـ اولین پیامد اعتقاد به معاد، »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان 
و ایجاد شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی« است. ب ـ دومین پیامد 
اعتقاد به معاد، »نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خداوند« است.
انجام  در  بسیار  توان  و  تالش  با  انسانی  »چنین  عبارت:  نکتۀ طالیی   
کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد.«، به اولین پیامد اعتقاد به معاد و 
عبارت: »خداپرستان حقیقی از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا در این جهان 
با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، زمینۀ رشد خود را فراهم آورند.«، به 

دومین پیامد اعتقاد به معاد اشاره دارد.

گزینه2643
الف ـ اولین پیامد اعتقاد به معاد، این است که شور و نشاط )و ال هم یحزنون( و 
انگیزۀ فعالیت و کار، زندگی را فرامی گیرد. این شور و نشاط به این دلیل است که 
اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان 
بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند. ب ـ 
آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض أم 
نجعل المّتقین کالفّجار«، به ضرورت وجود معاد به دلیل تحقق عدل الهی اشاره دارد.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی و استنباطی است. برای 
پاسخ دادن به آن، ابتدا باید با دقّت تمام، صورت سؤال را خواند و به کلمات کلیدی آن، 
از جمله به عبارت »وعدۀ الهی« دقت کرد. عبارت قرآنی گزینۀ )1(، به حکیمانه بودن 
خلقت جهان و انسان اشاره دارد و یک واقعیت موجود در این عالم است و یک وعدۀ الهی 
نمی باشد. عبارت قرآنی گزینۀ )2(، علت درخواست بازگشت به دنیا توسط کافران پس از 
مرگ و در برزخ است. عبارت قرآنی گزینۀ )4(، به منزلت و کرامت انسان در نزد خداوند 

که از عوامل ایجاد عزت نفس است، اشاره دارد.

گزینه2652
آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، 
سخن کافران و بیانگر دیدگاه منکرین معاد است که معتقدند با مرگ انسان، دفتر 

عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد. 
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست متوسط از این درس و از 
گزینه های  باید  ابتدا  آن،  به  دادن  پاسخ  برای  است.  آیه  با  متن  ارتباط  نوع 
نادرست را حذف نمود. آیۀ گزینۀ )1(، دیدگاه معتقدین به معاد دربارۀ مرگ را 
بیان می کند و بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی بودن 
زندگی آخرت )لهي الحیوان( تأکید می کند. آیۀ گزینه های )3( و )4(، سخن 
را  دنیا  به  بازگشت  تقاضای  گذشته،  جبران  برای  که  است  برزخ  در  کافران 
دارند.  این افراد با واقعیت حیات پس از مرگ مواجه شده اند و در این آیه، 

حیات پس از مرگ را انکار نمی کنند.

گزینه2663
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي 
الحیوان لو کانوا یعلمون«، دیدگاه معتقدین به معاد دربارۀ مرگ را بیان می کند 
و بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی بودن زندگی آخرت 

)لهي الحیوان( تأکید می کند. 
ب ـ کسانی که این دیدگاه را دارند، دنیا را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ 
بلکه آن غروبی برای جسم و تن انسان  )بیانگر دیدگاه الهیون دربارۀ مرگ(و 

طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند. 
ج ـ آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال ریب فیه«، بر 

حتمی بودن معاد تأکید دارد.
این تست، یک تست مفهومی و دشوار است.  تحلیل تست 1400    
این تست، درک سریع مفهوم سؤال، و حذف  به  پاسخ صحیح دادن  الزمۀ 
گزینه های نادرست است. گزینۀ )1(، سخن کافران است ولی آیۀ مورد سؤال، 
دیدگاه الهیون است. گزینۀ )2(، به اولین گام برای ثبات قدم در مسیر قرب 
الهی، یعنی »عزم و تصمیم« اشاره دارد. گزینۀ )4(، سخن کافران است که به 

انکار معاد می پردازند و با آیۀ باال تناسب ندارد.

گزینه2674
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي 
الحیوان لو کانوا یعلمون«، دیدگاه معتقدین به معاد دربارۀ مرگ را بیان می کند و 
بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی بودن زندگی آخرت )لهي 

الحیوان( تأکید می کند. 
ب ـ براساس این آیه، در این جهان، حیات و مرگ در هم آمیخته است )هم زندگی 
وجود دارد و هم مرگ( و یکي در کنار دیگري است.  ولي آخرت، یکپارچه حیات 

)لهي الحیوان( است و همه چیز در آن عالم، حیات، درک و شعور دارد.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار    
است. برای پاسخ دادن به آن، با در نظر گرفتن مفهوم آیه و موضوع آن که 
به حذف  باید  است،  آن  از  پس  حیات  و  مرگ  دربارۀ  الهیون  دیدگاه  بیانگر 

گزینه های نادرست پرداخت. 
گزینۀ )1( نادرست است، زیرا از دیدگاه معتقدین به معاد، مرگ غروبی برای 

جسم و تن انسان  و طلوعی درخشان تر برای روح انسان است. 
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا زندگی حقیقی در آخرت است نه در برزخ. 

گزینۀ )2( نادرست است، زیرا محل تحقق زندگی حقیقی و به دور از درد و 
فنا، آخرت است نه دنیا
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گزینه2683
الف ـ پیامبر اکرم)ص( می فرماید: الناس نیام فاذا ماتوا، انتبهوا : مردم ]در این دنیا[ در 

خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.
ب ـ قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار 
اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و 

لعب( و حقیقی بودن زندگی آخرت )لهي الحیوان( تأکید می کند.
تحلیل تست 99  این تست، یک تست متوسط از این درس و مربوط به آیات 
و روایات آن است. برای پاسخ دادن به آن بهتر است، از طریق حذف گزینه های 
نادرست اقدام کنید. قسمت اول گزینه های )1( و )2(، بخشی از یک آیه است و 
سخن معصومین)ع( نمی باشد و توصیف کافران است نه همۀ مردم. قسمت دوم 

گزینۀ )4(، سخن کافران در مورد انکار معاد است.

گزینه2693
الف ـ با توجه این سخن رسول اکرم)ص(: »الناس نیام فاذا ماتوا، انتبهوا : مردم ]در 
این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.«، بیداری و هوشیاری 
مردمان هنگام مرگ )إَِذا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت( فرا می رسد. ب ـ انسان ها پس از 
َ لَِهَي الَْحَیَواُن«. اَر اآْلِخَرهًْ مرگ، این حقیقت را به چشم خود خواهند دید که: »إِنَّ الدَّ
تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی است که در نگاه اول ساده 
به نظر می رسد. برای تشخیص پاسخ صحیح، بهتر است با تأمل و از طریق 
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  نمود.  اقدام  نادرست  گزینه های  حذف 
انسان  هوشیاری  و  بیداری  باعث  که  مرگ  تحقق  به   ،)2( و   )1( گزینه های 
می شود، اشاره ای ندارد. قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به این دنیا است نه آخرت. 

گزینه2702
الف ـ عبارت شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا 
شریفۀ:  آیۀ  می پردازند. ب ـ  معاد  انکار  به  که  است  کافران  الّدهر«، سخن  إاّل 
»أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون : آیا پنداشته اید شما را بیهوده 
آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟«، با اشاره به عبث و بیهوده نبودن 
خلقت انسان، وقوع معاد و بازگشت به سوی خداوند در سرای دیگر را امری حتمی 

و قطعی معرفی می نماید و پاسخی به منکرین معاد است.
تحلیل تست 99  این تست، یک تست کامال مفهومی است و پاسخ دادن 
به آن برای کسانی امکان پذیر است که به پیام آیات مطرح شده تسلط کافی 
داشته باشند. آیۀ گزینۀ )1(، بیانگر گرایش به نیکی ها و زیبایی ها است و ربطی 
به حیات پس از مرگ ندارد. آیۀ گزینۀ )4(، به نتیجۀ دنیوی ایمان به خدا و آخرت 
و انجام عمل صالح اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به انتخاب خداوند به عنوان برترین 

و کامل ترین هدف زندگی انسان اشاره دارد و پاسخ به منکرین معاد نمی باشد.

گزینه2712
 الف ـ آثار انکار معاد و سرنوشت منکرین معاد گریبان کسانی را نیز می گیرد که معاد 
را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. این افراد به 
دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل 
می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد 
ندارد. ب ـ اولین انکار معاد برای انسانی که بی نهایت  طلب است و »میل به جاودانگی« 
دارد، این است که   می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را 
به هر کاري سرگرم  سازد تا آیندۀ تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند. روشن است 

که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس است 
که در صورت تسلط بر متن درسنامه، تشخیص گزینۀ صحیح کار دشواری نخواهد 
بود. قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا این گروه، اعتقاد به معاد 
دارند نه اینکه منکر آن باشند. قسمت دوم گزینۀ )1(، پاسخ خداوند به منکرین معاد 

است، حال آنکه افراد مورد نظر ما به معاد و زندگی اخروی اعتقاد دارند. 

گزینه2722
الف ـ عبارت شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل 
الّدهر«، سخن کافران است که به انکار معاد می پردازند. ب ـ این افراد با انکار معاد 
و حیات اخروی، خلقت انسان و جهان را امری عبث و بیهوده می دانند. و این 
امر، به انکار وجود آفرینندۀ حکیمی که این جهان را خلق نموده است می انجامد.  
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار است و تنها 
راه پاسخ دادن به آن، اثبات سریع نادرست بودن سایر گزینه ها و حذف آنها 
به  کافران،  این سخن  اصلی  مفهوم  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  می باشد. 
نابودی انسان پس از مرگ اشاره دارد نه زندگی دنیوی. گزینۀ )3( نادرست است، 
زیرا این سخن کافران، به آثار ماتأخر اعمال انسان اشاره ای ندارد. گزینۀ )4( از 
نظر علمی نادرست است، زیرا این افراد اعتقادی به روح انسان ندارند و روح پس 

از مرگ متالشی نمی شود.

گزینه2732
الف ـ منکرین معاد به انکار بُعد روحانی انسان می پردازند و برای انسان حقیقتی جز 
جسم و تن قائل نیستند. ب ـ عبارت شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت 
و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، سخن کافران و بیانگر دیدگاه منکرین معاد است 
که معتقدند با مرگ انسان، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و 

رهسپار نیستی می گردد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست کامال مفهومی است. برای پاسخ 
دادن به آن، ابتدا باید مفهوم کلی درس و دیدگاه های مختلفی که در آن آمده را 
پاسخ  بتوانی  آیه،  عبارت های  آوردن  یاد  به  با  سپس  باشی.  فهمیده  به خوبی 
مجازات  به عنوان  دهم،  درس 7  در   )1( گزینۀ  آیۀ  نمایی.  انتخاب  را  صحیح 
اخروی کسانی که اموال و دارایی یتیمان را به ستم می خورند آمده است. آیۀ 
گزینۀ )3(،  بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی بودن زندگی 
آخرت )لهي الحیوان( تأکید می کند. آیۀ گزینۀ )4( در درس 9 دهم، محبت به 

غیر خدا را ناشی از ضعف ایمان به خدا می داند.

گزینه2741
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان 
لو کانوا یعلمون«، بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی بودن زندگی 
آخرت )لهي الحیوان( تأکید می کند. ب ـ این آیه، دیدگاه معتقدین به معاد را بیان می کند. 
ج ـ پیامبران الهي و پیروان آنان، مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه 
آن را غروبی برای جسم و تن انسان  و طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند.
 تحلیل تست 98  این تست، یک تست نسبتا مفهومی است. برای پاسخ 
دادن به آن، باید بر مفاهیم آیات مسلط بود و همچنین آیات را حفظ نمود تا 
بتوان قسمت های حفظ خواسته شده را تشخیص داد. قسمت اول گزینه های 
)نه بی ارزش  ارزش بودن  بر کم  نادرست است، زیرا قرآن کریم،  )3( و )4( 
بودن( زندگی دنیوی تأکید می کند. قسمت دوم گزینۀ )2(، بیانگر اولین پیامد 

اعتقاد به معاد در زندگی دنیوی است.

گزینه2751
آثار انکار معاد و سرنوشت منکرین معاد گریبان کسانی را نیز می گیرد که معاد را قبول 
دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. ب ـ این افراد به 
دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل 
می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست حفظی است. برای پاسخ دادن به 
الهی  رحمت  و  لطف  به  »اما  عبارت  داشت.  تسلط  درس  متن  بر  باید  آن، 
امیدوارند« در گزینۀ )2(، یک دام آموزشی است و ویژگی این افراد )غافالن 
از آخرت( نمی باشد. عبارت »در دنیا با شور و نشاط هستند و انگیزۀ فعالیت و 
کار دارند« در گزینۀ )3(، اولین پیامد اعتقاد به معاد است. گزینۀ )4(، بیانگر 

دومین آثار انکار معاد است.
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گزینه2761
دومین پیامد اعتقاد به معاد، این است که انسان دیگر، ترسی از مرگ ندارد و 
همواره آماده فداکاری در راه خدا است. نهراسیدن از مرگ )علت( سبب می شود 
که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ 
عالی آن برسد. )معلول( و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، 
و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، )علت( انسان ها به استقبال شهادت بروند و 

با شهادت خود، راه آزادی انسان ها را هموار کنند؛ )معلول(
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست کامال حفظی است و برای پاسخ 
دادن به آن، باید بر متن درس و عبارت های آن تسلط داشت. با توجه به توضیح 

باال سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه2774
و  علیهم  فال خوف  و عمل صالحا  االخر  الیوم  و  باهلل  آمن  »من  شریفۀ:  آیۀ 
امید و  باز شدن پنجرۀ  پیامد اعتقاد به معاد یعنی  اولین  ال هم یحزنون«، به 
روشنایی به روی انسان و ایجاد شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی 
)و عمل صالحا(« اشاره دارد. ب ـ براساس این آیه، رهایی از حزن و ترس برای 
انجام  و  آخرت  به  ایمان  به خدا،  »ایمان  است:  چیز  زندگی خود، سه  عاقبت 

عمل صالح«.
 تحلیل تست 98  این تست، یک تست متوسط و یک سؤال ترکیبی از 
آیه و متن درس است. برای پاسخ دادن به آن، باید آیه را حفظ بود و بر مفهوم 
آن تسلط داشت. مطابق آیه، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. 
قسمت دوم گزینۀ )2(، مفهوم این سخن پیامبر اسالم)ص(: »الناس نیام فاذا 

ماتوا، انتبهوا« است.

گزینه2783
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي 
و  لعب(  و  )لهو  دنیوی  زندگی  بودن  ارزش  بر کم  یعلمون«،  کانوا  لو  الحیوان 
حقیقی بودن زندگی آخرت )لهي الحیوان( تأکید می کند. ب ـ با استناد به این 
آیه می توان گفت در این دنیا انسان به کارهایی کم ارزش )لهو و لعب( مشغول 
می شود که او را از کارهای مفید باز می دارد، اما سرای دیگر جایی است که 
انسان با کماالت واقعی )لهی الحیوان( که از راه ایمان و عمل صالح به دست 

می آورد، زندگی می کند.«
هدفمند  و  حکیمانه  به   ،)1( گزینۀ  آیۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها    
بودن آفرینش انسان اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، پیامد ایمان به خدا و آخرت و 
انجام عمل صالح را بیان می کند. آیۀ گزینۀ )4(،  دیدگاه منکرین معاد را دربارۀ 

مرگ و زندگی پس از آن بیان می کند.

گزینه2794
مرگ  از  ترسی  دیگر،  انسان  که  است  این  معاد،  به  اعتقاد  پیامد  دومین 
از مرگ )علت(  آماده فداکاری در راه خدا است. نهراسیدن  ندارد و همواره 
سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود 
دنیا  این  حیات  که  آن گاه  و  )معلول(  برسد.  آن  عالی  مرحلۀ  به  و شجاعت 
چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، )علت( 
انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود، راه آزادی انسان ها را 

هموار کنند. )معلول(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها رابطۀ علت و معلول در گزینۀ )1( نادرست 

است. آرزوی مرگ در گزینه ای )2( و )3( نادرست است. 

گزینه2804
براساس آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي 
الحیوان لو کانوا یعلمون«، اگر به دنیا به عنوان یک امر مستقل )بدون آخرت( 
نگاه شود، چیزی جز لهو و لعب نیست و حیات حقیقی برتر )لهي الحیوان( از آِن 
آخرت است. ب ـ باهوش ترین مؤمنان از نظر رسول خدا)ص(: »آنان که فراوان به یاد 

مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.«
  روش تست زدن توجه به کلمات کلیدی در صورت سؤال، مانند عبارت 
»زندگی واقعی« در این سؤال که معنای »لهی الحیوان« است، ما را در فهم 

منظور صورت سؤال و انتخاب سریع پاسخ صحیح کمک زیادی می کند. 

گزینه2813
دومین پیامد انکار معاد این است: گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از 
ذهن خود بیرون برانند: 1ـ همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود؛ 
2ـ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شوند، 3ـ شادابی و نشاط زندگی را از 
دست می دهند، 4ـ از دیگران کناره می گیرند 5ـ به انواع بیماری های روحی دچار 
قدم  راه هایی  در  ناراحتی،  از  فرار  و  تسکین خود  برای  نیز  گاهی  می شوند. 6ـ 

می گذارند که روز به  روز بر سرگرداني و یأس آنان مي افزاید.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )2( و )4(، بیانگر اولین پیامد اعتقاد 
به معاد است. گزینۀ )1(، در مورد معتقدین به معاد صحیح است نه انکار کنندگان آن.

گزینه2822
 آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هي اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اال الّدهر«، 
سخن کافران و بیانگر دیدگاه منکرین معاد است که معتقدند با مرگ انسان، دفتر 

عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد.
 نکتۀ طالیی سایر گزینه ها، بیانگر دیدگاه معتقدین به معاد دربارۀ مرگ و 

حیات پس از آن است.

گزینه2832
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي 
الحیوان لو کانوا یعلمون«، بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی )لهو و لعب( و حقیقی 
بودن زندگی آخرت )لهي الحیوان( تأکید می کند. ب ـ این آیه، چهرۀ ملکوتی و نه 
ُملکی دنیا را در آیینۀ وحی )یعنی تعریف قرآن از دنیا را( به انسان نشان می دهد. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها صورت سؤال بیانگر این مفهوم است که دنیا 
در نگاه وحی و در آیات قرآن، چگونه توصیف شده است. آیۀ گزینۀ )1(، اولین 
پیامد اعتقاد به معاد را »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان و ایجاد 
شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی )و عمل صالحا(«، معرفی می کند. 
آیۀ گزینۀ )3(، آفرینش انسان را حکیمانه و هدفمند معرفی می کند. آیۀ گزینۀ 

)4(،  دیدگاه منکرین معاد را دربارۀ مرگ و زندگی پس از آن بیان می کند.

گزینه2842
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گزینه2853
آفریده  بقا  »برای  حدیث  مؤّید  الحیوان«،  لهي  اآلخرْهً  الّدار  »إّن  شریفۀ:  عبارت 

شده اید« و پاسخی به میل به جاودانگی انسان است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، آفرینش انسان را حکیمانه   
و هدفمند معرفی می کند. آیۀ گزینۀ )2(، اولین پیامد اعتقاد به معاد را بیان 
می کند. آیۀ گزینۀ )4(،  دیدگاه منکرین معاد را دربارۀ مرگ و زندگی پس از 

آن بیان می کند.
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گزینه2863
عبارت شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، 
سخن کافران و بیانگر دیدگاه منکرین معاد است که معتقدند با مرگ انسان، دفتر 
عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد. این افراد 

معتقدند زندگي به همین زندگي دنیایي است و آخرتی وجود ندارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، دیدگاه انبیای الهی و پیروان آنها را 
دربارۀ مرگ و حیات اخروی بیان می کند. در گزینۀ )2(، عبارت »و امیدي به حیات 
مجدد دارند.«، در مورد کافران و منکرین معاد نادرست است. گزینۀ )4(، مفهوم این 

آیه نیست.

گزینه2873
خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما به 

آن دل نمی سپرند؛ )علت( از این رو، مرگ را ناگوار نمی دانند. )معلول(
  روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست کامال حفظی فقط باید بر 

اساس عین عبارت های کتاب گزینۀ صحیح را انتخاب کرد. 

گزینه2881
نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند، 
بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند با تالش در راه خدا و خدمت 
به انسان ها، در این جهان زمینۀ رشد خود را فراهم آورند. با اندوخته ای کامل تر خدا 

را مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.
 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این تست کامال حفظی فقط باید 

بر اساس عین عبارت های کتاب گزینۀ صحیح را انتخاب کرد.

گزینه2891
انسانی که »میل به جاودانگي« دارد )علت( در صورت انکار آخرت و نیست شدن 
پس از مرگ این میل بی پاسخ می ماند از این رو »بي ارزش شدن زندگي چند روزۀ 

دنیا« و »کفر به آیات پروردگار و لقاي او« از نتایج آن است.
روش تشخیص علت از معلول  ساده ترین راه تشخیص علت از معلول   
این است که علت تقدم وجودی بر معلول دارد. به طور مثال در این سؤال، میل 
به جاودانگی در درون انسان وجود دارد و عدم پاسخ به این میل از سوی منکرین 
معاد باعث بی ارزش شدن زندگی چند روزۀ دنیا و کفر به آیات پروردگار و لقای 

او می شود.

گزینه2901
مفهوم این کالم ساالر شهیدان، حضرت امام حسین)ع( که مي فرماید: »من مرگ 
را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.«، این است که 

زندگي همراه با ننگ و ذلت، عامل سعادت یافتن مرگ از دیدگاه الهیون است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( نادرست است، زیرا شوق شهادت 
عامل همراه با ننگ و ذلت یابي زندگي نیست. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 
بلکه  لقاي خداوند، عامل ننگ و ذلت یابي زندگي نیست  شوق به سعادت و 

برعکس است. گزینۀ )4(، از نظر علمی نادرست است. 

گزینه2913
و عمل صالحا فال خوف  االخر  الیوم  و  باهلل  آمن  آیۀ شریفۀ: »من  براساس 
یحزنون«،  هم  ال  و  علیهم  خوف  »فال  عبارت:  یحزنون«،  هم  ال  و  علیهم 
بازتاب و مولود این سه مورد »ایمان به خدا«، »ایمان به آخرت« و »انجام 

عمل صالح« است.
 نکتۀ طالیی  عبارت شریفۀ: »فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون«، بیانگر 

هدایت معنوی و سنت توفیق است.

گزینه2921
چنین  به  وقتی  گرفته،  فرا  را  وجودش  جاودانگی«  به  »میل  که  انسانی 
نگرشی )نیستی پس از مرگ( می رسد، همین زندگی چند روزه نیز برایش 

بی ارزش می شود.
 نکتۀ طالیی  »میل به جاودانگی«، ضرورت معاد را در پرتو حکمت الهی 
ثابت می کند و عبارت قرآنی: »لهی الحیوان« پاسخ گویی به این میل در آخرت را 

بیان می کند.
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گزینه2931
و  می دانند  آخرت  در جهان  برتر  حیات  به  گذرگاهی  را  مرگ  الهی،  پیامبران 
ایمان به زندگی در جهان دیگر را، در کنار توحید و یکتاپرستی سرلوحۀ دعوت 

خود قرار داده اند.
روش مطالعۀ این درس  این درس، یک درس استداللی و ترکیبی از متن 
و آیات مهم است. ابتدا باید با چند بار خواندن درسنامه، مفهوم آن که شامل 
امکان و ضرورت معاد و استدالل های مربوط به این دو موضوع است را به دّقت 
با توجه به متن درس و موضوع هر استدالل به  فراگرفت. سپس آیات آن را 

صورت عمیق مطالعه کرد. 

گزینۀ2943
با  بلکه  می کردند،  اثبات  را  دیگر  جهان  وجود  امکاِن  تنها  نه  الهی  پیامبران 

استدالل های مختلف وجود آن را ضروری می دانستند.
گزینه های  ابتدا  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی   
صحیح  پاسخ  نهایت  در  تا  نمایید  حذف  دیگری  از  پس  یکی  را  نادرست 

به دست آید. 
معاد  ضرورت  اثبات  به  عدل  و  حکمت  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ 
می پردازد نه تفکر در آیات الهی. در گزینۀ )2(، از اثبات امکان معاد سخن 
به میان نیامده است.  در گزینۀ )4(، از اثبات ضرورت معاد سخن به میان 

نیامده است. 

گزینه2951
نگاهی کوتاه به زندگی روزمرۀ انسان ها نشان می دهد که انسان در مواقعی 
خسارت  جلوی  می کند  سعی  باشد،  میان  در  خسارتی  یا  خطر  احتمال  که 
احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در چنین 
شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغ گو، که در شرایط عادی گفتۀ او 
برایمان اعتباری ندارد، به ما خبری بدهد؛ مثاًل خبر از وجود سمی در غذای 
ما دهد، این اعالم خطر را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم. همۀ ما در 
این گونه موارد از یک قانون عقلی پیروی می کنیم که می گوید: »دفع خطر 

احتمالی، الزم است«.
مقایسه یادمان باشد در این درس دو موضوع متفاوت وجود دارد: 1ـ »اهمیت 
و ضرورت بحث از معاد«، که قاعدۀ عقلی »دفع خطر احتمالی، الزم است«، در 
این زمینه سخن می گوید. 2ـ ضرورت و حتمی بودن معاد که دو استدالل عقلی 

»حکمت الهی« و »عدل الهی« به اثبات آن می پردازند.

گزینه2964
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

هر کس،  زندگی  در  و خسارت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها دفع خطر 
براساس قاعدۀ عقلی »دفع خطر احتمالی، الزم است«، صورت می گیرد، نه بر 

اساس انذار پیامبران و یا استدالل های عقلی مانند حکمت و عدل الهی.

گزینه2972
انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی می کند جلوی 
خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در چنین 
شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغ گو، که در شرایط عادی گفتۀ او برایمان 
اعتباری ندارد، به ما خبری بدهد؛ مثاًل خبر از وجود سمی در غذای ما دهد، این 
اعالم خطر را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم. همۀ ما در این گونه موارد از یک 

قانون عقلی پیروی می کنیم که می گوید: »دفع خطر احتمالی، الزم است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها اگر قسمت اول تمام گزینه ها  را درست بگیریم، 
قسمت دوم آنها نادرست است، زیرا این رفتار ما در مرحلۀ نخست، عقلی است.

گزینه2983
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قاعدۀ »دفع خطر احتمالی، الزم است«، یک 
قانون عقلی است نه عرفی یا شرعی، بر این اساس، دفع خطر و خسارت در زندگی 

هر کس، براساس استدالل های حکمت و عدل الهی صورت نمی گیرد.

گزینه2992
خبر معاد ، نه تنها احتمالی نیست، بلکه از قطعی ترین خبرهاست. انسان عاقل به 

دلیل دفع خطر احتمالی باید آن را به طور جدی بررسی کند.
نکتۀ طالیی توجه به انذار پیامبران الهی در مورد وجود حیات پس از مرگ، ما 

را به یک تحقیق و بررسی جدی دربارۀ معاد به عنوان یک خطر احتمالی می کشاند

گزینه3004
پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند.  آنان با قاطعیت 
کامل از وقوع معاد خبر  و نسبت به آن هشدار داده اند. همۀ آنان پس از ایمان به خدا، 
دانسته اند. خدا  به  ایمان  الزمۀ  را  آن  و  کرده اند  مطرح  را  آخرت  به  ایمان 
توضیح  اولین و مهم ترین اصل در دعوت انبیا، توحید است ولی مهم ترین خبر 

انبیا، خبر از معاد و سرای آخرت است.

گزینه3014
پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند. آنان با قاطعیت 
کامل از وقوع معاد خبر  و نسبت به آن هشدار داده اند. همۀ آنان پس از ایمان 
به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   قسمت »ب« نادرست است، زیرا همۀ انبیای 
الهی، ایمان به آخرت را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند نه نبوت. قسمت »د« نادرست 
انبیای الهی( بعد از یکتاپرستی، دربارۀ هیچ  است، زیرا در قرآن کریم )نه توسط 

موضوعی به اندازۀ معاد سخن گفته نشده است. 

گزینه3023
الف ـ در قرآن کریم، بعد از توحید و یکتاپرستی، دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ 
معاد سخن نرفته است. در عبارت شریفۀ: »من آمن باهلل و الیوم االخر و عمل 

صالحا«، به ترتیب، از توحید محوری و آخرت گرایی سخن به میان آمده است.
ب ـ در عبارت شریفۀ: »لیجمعّنُکم الی یوم القیامهًْ ال ریب فیه و من اصدق من اهلل 
حدیثا«، خبر از قطعی و حتمی بودن معاد است. ج ـ عبارت شریفۀ: »لیجمعّنُکم الی یوم 
«، با اشاره به زنده شدن دوبارۀ جسم آدمی در آخرت، به معاد جسمانی اشاره دارد. القیامهًْ
 نکتۀ طالیی آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال ریب 
فیه و من اصدق من اهلل حدیثا«، ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را بیان می کند و 
یک استدالل نقلی است نه عقلی. بنابراین، به حکمت و عدل الهی اشاره ندارد.  قسمت 
اول گزینه های )2( و )4(، به توحید و معاد اشاره ندارد. قسمت سوم گزینۀ )1(، به عدل 

الهی اشاره دارد نه به جسمانی بودن معاد و حیات اخروی.
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گزینه3032
پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند. آنان با قاطعیت 
کامل از وقوع معاد خبر  و نسبت به آن هشدار داده اند. همۀ آنان پس از ایمان 
به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. 
آیۀ شریفۀ: »من آمن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و ال هم 

یحزنون«، نیز به ترتیب، از توحید و معاد سخن به میان آمده است.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در سایر گزینه ها از ایمان به توحید و معاد سخن 

گفته نشده است.

گزینه3044
اگر به فرض در اثبات معاد، هیچ دلیلی جز همین خبر پیامبران نداشته باشیم، 
بنابر قاعدۀ عقلی »دفع خطر احتمالی الزم است«، باید به تحقیق و بررسی جدی 

دربارۀ معاد بپردازیم.
توضیح ما انسان ها که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی، سخن هر کسی 
را می پذیریم، )یک دستور عقلی است.( چگونه می توانیم وقتی که پای سعادت یا 

شقاوت ابدی ما در میان است، با بی توجهی از کنار این خبر بگذریم.

گزینه3053
الف ـ  در آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله اال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ ...«، پس از 
توحید )اهلل ال اله ااّل هو(، به ترتیب، به حتمیت و حقانیت رستاخیز )لیجمعّنکم 
(، و خالی از تردید بودن معاد )ال ریب فیه( به دلیل صادق القول  الی یوم القیامهًْ
بودن خداوند )و من اصدق من اهلل حدیثا( اشاره شده است. ب ـ این موضوع بیانگر 

اهمیت و ضرورت بحث از معاد به خاطر دفع ضرر محتمل است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست است، 
زیرا این آیه، به حکمت و عدل الهی اشاره ندارد. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، 

زیرا این آیه، به حکیمانه بودن نظام هستی اشاره ندارد. 

گزینه3062
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست مفهومی با گزینه های دشوار، بهتر 
است ابتدا گزینه های بی ربط و نادرست را یکی پس از دیگری حذف نمایید تا به پاسخ 
صحیح برسید. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا در این آیه از گرفتار شدن به عذاب الهی 
سخنی به میان نیامده است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در این آیه از اتفاق افتادن 
)حدوث یا حادث شدن( توّفی و ترس از عقوبت دوزخ سخنی به میان نیامده است. گزینۀ 

)4( نادرست است، زیرا در این آیه از تحقق عدل الهی سخنی به میان نیامده است.

گزینه3074
الف ـ همۀ پیامبران الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند 
اال هو  اله  آیۀ شریفۀ: »اهلل ال  دانسته اند. ب ـ در  به خدا  ایمان  را الزمۀ  و آن 
لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ ...«، نیز ابتدا سخن از یگانگی خداوند )اهلل ال اله ااّل هو( 
است و سپس خبر از قطعی و حتمی بودن معاد )لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ( است. 
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست مفهومی با گزینه های   
نامفهوم، بهتر است ابتدا گزینه های نادرست را یکی پس از دیگری حذف نمایید 
خطر  »دفع  قانون  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  برسید.  صحیح  پاسخ  به  تا 
احتمالی«، یک اصل عقلی است نه شرعی. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا قانون 
عقلی دفع خطر احتمالی، ضرورت بحت از معاد را ثابت می کند نه امکان معاد را. 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا همۀ پیامبران ایمان به آخرت را الزمۀ ایمان به 

خدا دانسته اند نه الزمۀ عدل الهی.

گزینه3083
الف ـ  انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی می کند 
جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در 
چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغ گو، که در شرایط عادی گفتۀ او 
برایمان اعتباری ندارد، به ما خبری بدهد؛ مثاًل خبر از وجود سمی در غذای ما دهد، 
این اعالم خطر را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم. همۀ ما در این گونه موارد 
از یک قانون عقلی پیروی می کنیم که می گوید: »دفع خطر احتمالی، الزم است«. 
ب ـ بیت: »اگر طفلی بدو گوید بیارام / که زیر این عسل زهر است در جام«، به 

اهمیت و ضرورت بحث از معاد به منظور دفع خطر احتمالی اشاره دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به این تست نیز باید پس از 
انتخاب نماییم. گزینه های )1( و )4(  نادرست، پاسخ صحیح را  حذف گزینه های 
نادرست است، زیرا در موقع خبر یافتن از وقوع خطر بدون توجه به اعتبار گویندۀ آن 
که بچه یا دیوانه باشد، به دفع خطر احتمالی می پردازیم. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 

جدی گرفتن و اقدام برای دفع خطر احتمالی مورد نظر است نه فقط شنیدن آن.

گزینه3091
الف ـ ابیات: » اگر طفلی بدو گوید بیارام / که زیر این عسل زهر است در جام« 
و »چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بال شک دست از آن دارد کشیده«، به 
موضوع اهمیت و ضرورت بحث از معاد به منظور دفع خطر احتمالی اشاره دارد. 

ب ـ ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی، سخن هر کسی را می پذیریم، 
نمی توانیم وقتی که پای سعادت یا شقاوت ابدی ما در میان است، با بی توجهی از 
کنار خبر از معاد بگذریم. بنابراین توجه به اصل دفع ضرر احتمالی به بحث جدی 

در مورد معاد می پردازیم.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در این ابیات، 
سخن از پاداش اخروی نیکان نمی باشد، بلکه موضوع جدی گرفتن بحث از معاد 
است. در گزینۀ )3(، امکان معاد نادرست است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 
ضرورت بحث از معاد مطرح است به خاطر دفع خطر احتمالی نه ضرورت معاد 

برای پاسخ دادن به امیال فطری انسان مانند جاودانگی و بی نهایت طلبی.

گزینه3104
الف ـ بیت: »تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاری صعب بر راه«، 
بیانگر این حقیقت است که همۀ پیامبران پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت 

را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. ب ـ این بیت، به موضوع 
اهمیت و ضرورت بحث از معاد به منظور دفع خطر احتمالی اشاره دارد.

 تمرین تست زنی برای پاسخ به این تست که گزینه های نامفهومی دارد، 
باید گزینه های نامربوط و غلط را یکی پس از دیگری حذف نمود تا به پاسخ 
صحیح دست پیدا کرد. گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا قانون عقلی 
دفع خطر احتمالی، ضرورت بحت از معاد را ثابت می کند نه امکان معاد را. 
را الزمۀ  به آخرت  ایمان  الهی  انبیای  تمامی  زیرا  نادرست است،   )3( گزینۀ 

ایمان به خدا دانسته اند نه الزمۀ عدل الهی.

گزینه3111
بیت »به گفت طفل جستی راه پرهیز / به گفت انبیا از خواب برخیز« و آیۀ شریفۀ: 
ِ ال ریب فیه و من اصدق من اهلل حدیثا«،  »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
به موضوع اهمیت و ضرورت بحث از معاد به منظور دفع خطر احتمالی اشاره دارد. 
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  دوم  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
است، زیرا این بیت، بیانگر ضرورت بحث از معاد است به خاطر دفع خطر احتمالی نه 
اینکه بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت و یا عدل الهی باشد. قسمت دوم گزینۀ )3(، 
به حقیقی و راستین بودن حیات اخروی اشاره دارد، در صورتی که این بیت بیانگر 

ضرورت بحث از معاد است به خاطر دفع خطر احتمالی.
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گزینه3122
قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده،  بلکه بارها با دلیل و برهان 

آن را ثابت کرده است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا قانون 
»دفع خطر احتمالی الزم است.«، یک اصل عقلی است و در آیات قرآن برای اثبات 
ضرورت و امکان معاد به کار نرفته است. در گزینۀ )4(، عبارت »قناعت کرده« 

نادرست است.

گزینه3133
قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده،  بلکه بارها با دلیل و برهان 
آن را ثابت کرده است دالیل قرآن در این زمینه را می توان به دو دستۀ اصلی 
تقسیم کرد. دستۀ اول دالیلی هستند که »امکان« معاد را ثابت می کنند و آن را 
از حالت امری بعید و غیر ممکن خارج می سازند. دستۀ دیگر، دالیلی هستند که 

»ضرورت« معاد را به اثبات می رسانند. 
نکتۀ طالیی سه استدالل قرآنی در مورد اثبات امکان معاد جسمانی، و دو 
دلیلی که در زمینۀ اثبات ضرورت بیان شده همگی عقلی می باشند و استدالل 

نقلی در این موارد، نادرست است.

گزینه3142
قرآن کریم با اشاره به این سه استدالل: 1ـ پیدایش نخستین انسان 2ـ نظام مرگ 
و زندگی در طبیعت 3ـ نمونه هایی از زنده  شدن مردگان، »امکان« معاد را ثابت 

می کند و معاد را از حالت امری بعید و غیر ممکن خارج می سازد. 
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، کافی است در هر گزینه، 
یک موردی که برخالف صورت سؤال است )یعنی در مورد امکام معاد نیست( را پیدا 
نموده و آن گزینه را حذف  نماییم. مثال در گزینه های )1( و )3( و )4(، کلمۀ »عادالنه« 

و »حکیمانه بودن نظام هستی«، بیانگر ضرورت معاد است نه امکان معاد. 

گزینه3154
یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند، این است که 
چنان واقعۀ بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود می سنجند و چون آن را 
امری بسیار بعید می یابند، به انکار آن می پردازند. حال آن که بعید بودن چیزی 

برای انسان، هرگز دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست. 
توضیح پاسخی که خداوند به این گروه از منکرین معاد می دهد، سه دلیل 

عقلی امکان معاد است. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه3162
یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند، این است که چنان 
واقعۀ بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود می سنجند و چون آن را امری بسیار 
بعید می یابند، به انکار آن می پردازند. حال آن که بعید بودن چیزی برای انسان، هرگز 
دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست. از این رو قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را 
نشناختن قدرت خدا معرفی می کند و دالیل و شواهد زیادی می آورد تا نشان دهد 

معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند بر انجام آن تواناست.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست است، 
زیرا قرآن کریم از استدالل »دفع خطر احتمالی« برای اثبات امکان و ضرورت معاد 

استفاده نکرده است. قسمت دوم گزینۀ )3(، مطابق توضیح باال نادرست است.

گزینه3171
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل  

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( )4( نادرست است، 
زیرا مقایسۀ معاد با قدرت خود به انکار آن می انجامد. قسمت دوم گزینۀ )3(، به 

ضرورت معاد اشاره دارد نه امکان معاد.

گزینه3184
یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند، این است که 
چنان واقعۀ بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود می سنجند و چون آن را 
امری بسیار بعید می یابند، به انکار آن می پردازند. حال آن که بعید بودن چیزی 

برای انسان، هرگز دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست.
نکتۀ طالیی قرآن کریم با استدالل هایی که دربارۀ ضرورت معاد )حکمت و 
عدل الهی( آورده است، وقوع معاد را امری ضروری و واقع نشدن آن را امری محال 

و ناروا معرفی می کند. 

گزینه3193
در راستای اثبات امکان وقوع معاد جسمانی، در برخی آیات قرآن، خداوند توجه 
منکران معاد را به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش 
آن را تذکر می دهد. در این آیات بیان می شود که همان گونه که خداوند قادر است 

انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند. 
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
است، زیرا یادآوری پیدایش نخستین انسان در آیات قرآن، در راستای اثبات امکان 
معاد است نه ضرورت معاد. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا آیاتی که عبث و بیهوده 
بودن کارهای خداوند را مردود می شمارند، به اثبات ضرورت معاد الزمۀ حکمت 

الهی می پردازند نه اثبات امکان معاد.

گزینه3201
الف  ـ آیات شریفۀ: »و برای ما َمَثلی آورد و آفرینش نخستین خود را فراموش کرد؛ 
گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو: همان خدایی 
که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست«، به این حقیقت 
اشاره دارد که معاد امری ممکن و شدنی است چراکه خدایی که قادر است انسان 

را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند. 
ب ـ این آیات، یک استدالل عقلی می باشد که با اشاره به خلقت نخستیِن انسان، 
امکان وجود »معاد جسمانی« و »خلقت مجدد جسم انسان در قیامت« را ثابت 

می کند، یعنی خداوند می تواند بار دیگر انسان ها را زنده کند.
ج ـ بر اساس این آیات، علم الهی به هر خلقتی )و او به هر خلقتی داناست .(، عامل 

آفرینش مجدد جسم انسان در آخرت و امکان وقوع معاد است.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، بیانگر ضرورت 
معاد هستند در صورتی که آیۀ مورد سؤال به امکان معاد اشاره دارد. قشمت سوم گزینۀ 

)3(، با توجه به متن آیه نادرست است.

گزینه3213
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و برای ما َمَثلی آورد و آفرینش نخستین خود را فراموش 
کرد؛ گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو: همان 
خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست«، این قسمت 
آیه: »بگو: همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی 
انکار معاد پرداخته  َمَثلی به  با آوردن  داناست«، در پاسخ به شخصی است که 
بود. خداوند در این آیه، ابتدا آفرینش اولیه   اش را به او متذکر می شود )بگو: همان 
خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید(، و سپس این گونه استدالل می کند که: 
»و او به هر خلقتی داناست.« این آیه، یک استدالل عقلی می باشد که با اشاره به 
خلقت نخستیِن انسان، امکان وجود »معاد جسمانی« و »خلقت مجدد جسم انسان 

در قیامت« را ثابت می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینه های )1( و )4( نادرست 
است، زیرا این آیه، به امکان معاد اشاره دارد نه به ضرورت معاد. مطابق متن آیه، 

قسمت اول گزینۀ )2( نادرست است.
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گزینه3224
به صورت  را  خدا  قدرت  که  این  برای  کریم  قرآن  معاد،  امکان  اثبات  راستای  در 
محسوس تری در این زمینه نشان دهد، ماجراهایی را نقل می کند که در آنها به ارادۀ 

خداوند مردگانی زنده شده اند. از آن جمله می توان به ماجرای ُعَزیر نبی)ع( اشاره کرد. 
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  دوم  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
است، زیرا زنده شدن مردگان به ارادۀ خداوند، بیانگر امکان معاد است نه ضرورت 
نادرست است. اول گزینۀ )2(  باال، قسمت  و حتمی بودن معاد. مطابق توضیح 

گزینه3232
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

توضیح ذکر ماجرای ُعَزیر نبی)ع( در آیات قرآن، یک استدالل عقلی و بیانگر 
قدرت نامحدود خدا در راستای اثبات امکان معاد است. 

گزینه3242
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

روش تست زدن برای پاسخ دادن به سؤاالت مربوط به امکان و ضرورت معاد، 
در صورت حذف گزینه های مخالف، به آسانی می توان به پاسخ صحیح رسید.به طور 
مثال، ماجرای زنده شدن مردگان و عزیر نبی بیانگر امکان معاد است نه ضرورت معاد، 

لذا گزینه هایی که بیانگر ضرورت معاد باشند، حذف می شوند.

گزینه3251
ُعَزیر)ع( یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود. او در سفری از کنار روستای ویرانی عبور 
می کرد. استخوان های متالشی و پوسیدۀ ساکنان آن روستا از البه الی خرابه ها 
پیدا بود. با دیدن این استخوان ها این سؤال در ذهن ُعَزیر)ع( شکل گرفت که به 

راستی خداوند چگونه اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ 
توضیح  آیاتی از قرآن که دارای کلماتی مانند قدیر، قادر و توانا باشند، بیانگر 

قدرت نامحدود الهی و امکان معاد می باشند.

گزینه3263
با دیدن این استخوان ها این سؤال در ذهن ُعَزیر)ع( شکل گرفت که به راستی خداوند 
چگونه اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ خداوند، جان وی را در همان دم گرفت و 
بعد از گذشت صد سال دوباره او را زنده کرد. سپس خطاب به او گفت: ای ُعَزیر، چه 
مدت در این بیابان توقف کرده ای؟ ُعَزیر گفت: یک روز یا نصف روز. خداوند فرمود: 
تو صد سال است که اینجا هستی. به االغی که سوارش بودی و غذایی که همراه 
داشتی، نگاه کن و ببین که چگونه االغ پوسیده و متالشی شده؛ اما غذایت پس از 
صد سال سالم مانده و فاسد نشده است. و اینک ببین که خداوند چگونه اعضای 

پوسیده و متالشی شدۀ االغ را دوباره جمع آوری و زنده می کند.  

گزینه3272
الف ـ ُعزیر به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: »می دانم که خدا بر هر 
کاری توانا )قدیر( است.« ب ـ ماجرای ُعَزیر نبی)ع( بیانگر قدرت نامحدود خدا در 

راستای اثبات امکان معاد است.
نخستین  خلقت  بیانگر  خلقتی«،  هر  به  خداوند  بودن  »دانا  نکتۀ طالیی 
انسان در راستای امکان معاد جسمانی است. ولی »توانا بودن خداوند بر انجام 

هر کاری«، بیانگر قدرت نامحدود خدا در راستای اثبات امکان معاد است.

گزینه3283
معاد  انکار  به  به کسانی که  قیامت، خطاب  و چهارم  آیات سوم  در  الف ـ خداوند 
می پردازند، می گوید: »نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم بلکه سر 
انگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم.« ب ـ این آیات شریفه، 

با استناد به قدرت نامحدود الهی، به اثبات امکان معاد جسمانی می پردازد. 
جمع بندی »اشاره به خلق مجدد سرانگشتان انسان« و همچنین »بیان ماجرای 
زنده شدن ُعَزیر نبی)ع(« در آیات قرآن کریم، بیانگر قدرت نامحدود خدا و امکان وقوع 

معاد می باشند.

گزینه3292
معاد  انکار  به  که  کسانی  به  خطاب  قیامت،  چهارم  و  سوم  آیات  در  خداوند 
می پردازند، می گوید: »نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم 
بلکه سر انگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم.« این 
آیات شریفه، با استناد به قدرت نامحدود الهی، به اثبات امکان معاد جسمانی 

می پردازد.
 ارتباط اشاره به این واقعیت علمی: »اختصاص داشتن یک اثر انگشت به هر 
شخص« در آیات قرآن کریم، یک موضوع بی سابقۀ علمی در زمان نزول  قرآن و 

بیانگر اعجاز معنوی قرآن کریم است. )درس 3 یازدهم( 

گزینه3304
در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به عنوان یک جریان رایج در طبیعت 
معرفی شده است. این آیات، بیانگر نظام مرگ و زندگی در طبیعت است و امکان 

وقوع معاد جسمانی را اثبات می کند. 
از  دنیوی  »نمونه ای  و  بهار«  »فصل  طبیعت«،  »رستاخیز   کلمات کلیدی 
رستاخیز عظیم«، بیانگر نظام مرگ و زندگی در طبیعت در زمینۀ اثبات امکان وقوع 

معاد جسمانی است.

گزینه3312
در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به عنوان یک جریان رایج در طبیعت 
معرفی شده است و از کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می کنند می خواهد تا به 
مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئله معاد را بهتر 

درک کنند. )برای باور به امکان معاد جسمانی(
مقایسه  1ـ روش قرآن کریم برای نشان دادن قدرت خدا به صورت محسوس تر، 
بیان ماجرای زنده شدن مردگان است. 2ـ روش خداوند در قرآن کریم برای کسانی 

که با ناباوری به مسئلۀ معاد نگاه می کنند، دعوت به مطالعه در فصل بهار است.

گزینه3321
فرا رسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه ای از رستاخیز عظیم نیز هست 
دعوت به تفکر در آن، به منظور اثبات امکان وقوع معاد جسمانی و درک بهتر 

معاد است.
توضیح زنده شدن زمین و گیاهان در فصل بهار، نمونه ای از زنده شدن 
انسان ها پس از مرگ در قیامت است، چراکه وقتی گیاهان و درخت ها پس از 
مرگ زمستانی می توانند دوباره حیات داشته باشند، زنده شدن پس از مرگ نیز 

برای انسان امکان پذیر است.

گزینه3334
از تدبر در آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس 
ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم«، دریافت می شود که  تبدیل شدن  آن 
جریان  یک  بهار،  فصل  در  زمین  شدن  زنده  و  زمستان  در  مرگ  به  زندگی 
زنده  برمی آید که  آیه  این  از فرمایش خداوند در  نظام طبیعت است.  رایج در 
شدن انسان در قیامت همانند زنده شدن هر سالۀ طبیعت در فصل بهار، امری 
ممکن و شدنی است. یعنی اثبات امکان وقوع معاد و اینکه خداوند بر انجام 

آن تواناست.
توضیح  آیاتی که بیانگر »خلقت نخستین انسان«، »قدرت نامحدود الهی«، 
»زنده شدن مردگان«، »زنده شدن سر انگشتان انسان«، »رستاخیز طبیعت« و »زنده 
شدن زمین در فصل بهار« باشند، یک استدالل عقلی در زمینۀ اثبات امکان معاد 

می باشند و بیان ضرورت معاد برای این موارد، گزینۀ غلط است. 
قسمت اول گزینه های )2( و )3(، بیانگر ضرورت معاد است. با توجه به توضیح باال، 

قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینه3343
خداوند در آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس 
آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از 
مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.« فرارسیدن بهار 

که رستاخیز طبیعت است را همانند قیامت دانسته است. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2( نادرست است، زیرا فرارسیدن بهار 
را بیانگر ضرورت معاد یعنی امری محال و ناروا دانسته، در حالی که بیانگر امکان معاد 

است.

گزینه3354
قرآن کریم نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری 

و واقع نشدن آن را امری محال و ناروا معرفی می کند.
گزینه های  باید  ابتدا  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی   
نادرست را حذف کرد و سپس کامل ترین پاسخ را انتخاب نمود. گزینه های )1( 
و )3( نادرست است، زیرا بنابر حکمت و عدل الهی، ضرورت وقوع معاد ثابت 

می گردد نه امکان معاد. گزینۀ )2( به امکان معاد اشاره ندارد.

گزینه3364
قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری و 
واقع نشدن آن را امری محال و ناروا معرفی می کند. دالیلی که قرآن در بحث 

ضرورت معاد بیان کرده است، عبارت اند از: حکمت الهي و عدل الهي.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا قدرت الهی بیانگر امکان معاد است نه ضرورت آن. قسمت دوم 
بیانگر امکان معاد است در صورتی که  از کلمۀ »حتمی«،  گزینۀ )2( به غیر 

حکمت و عدل الهی بیانگر ضرورت معاد می باشند.

گزینه3373
الف ـ دو استدالل قرآنی حکمت و عدل الهی، هر دو وقوع معاد را امری ضروری 
معرفی می کنند. ب ـ خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ 
کاری از کارهای او بیهوده و عبث   نباشد. و این موضوع از دالیل ضرورت معاد 

است و وقوع معاد را امری ضروری معرفی می کند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، که قسمت اول تمام گزینه های 
آن صحیح است، باید با دقت نادرست بودن قسمت دوم سایر گزینه ها را تشخیص 
داد. قسمت دوم گزینه های )1( و )4(، توضیح حکمت الهی است نه عدل الهی. قسمت 

دوم گزینۀ )2(، توضیح عدل الهی است نه حکمت الهی.

گزینه3381
االف ـ یکی از استدالل های قرآنی که ضرورت و حتمی بودن وجود معاد را ثابت 
می کند، حکمت الهی است. ب ـ خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این 
است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث   نباشد. همچنین اگر تمایالت و 
گرایش هایی را در موجودات قرار داده است، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و 
نیازها را نیز در درون موجودات قرار داده است )یعنی هماهنگی بین عالم درون و 
بیرون(؛ به طور مثال در مقابل احساس تشنگی و گرسنگي حیوانات، آب و غذا را 

آفریده است تا بتوانند تشنگي و گرسنگي خود را برطرف کنند. 
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها    
است، زیرا هماهنگی بین عالم درون و بیرون بیانگر معاد الزمۀ حکمت الهی است نه 
معاد الزمۀ عدل الهی. قسمت اول گزینۀ )4( نادرست است، زیرا حکیم بودن خداوند، 

بیانگر ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد است نه بیانگر ضرورت بحث از معاد.

گزینه3394
الف ـ بیهوده و عبث نبودن هیچ کاری از کارهای خداوند، ریشه در حکمت الهی 
دارد و آیاتی که بیانگر حکمت الهی باشند، ضرورت و حتمی بودن معاد را ثابت 
می کنند. ب ـ عبارت قرآنی: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثاً : آیا پنداشته اید شما را 
بیهوده آفریده ایم«، عبث و بیهوده پنداری خلقت انسان را رد می کند و بیانگر 

ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح باال، قسمت اول تمام گزینه ها 
صحیح است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا آیۀ مذکور، بیانگر ضرورت 
بحث از معاد است نه ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی. آیۀ گزینۀ )2(، بیانگر ضرورت 

معاد الزمۀ عدل الهی و آیۀ گزینۀ )3(، به حقیقی بودن زندگی اخروی اشاره دارد.

گزینه3402
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

گزینه های  که  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  روش تست زدن 
دیگری  از  یکی پس  را  نادرست  گزینه های  باید  دارد،  فلسفی  و  مفهومی 
حذف کرد تا به پاسخ صحیح رسید. گزینۀ )1(، بیانگر ضرورت بحث از معاد 
به دلیل دفع خطر احتمالی است. استدالل عقلی »دفع خطر احتمالی الزم 
است« در گزینۀ )3(، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث از معاد است نه اینکه 
نادرست است.   ،)4( باشد. گزینۀ  الهی  بیانگر ضرورت معاد الزمۀ حکمت 
مفهوم گزینۀ )2( هماهنگی بین عالم درون و بیرون برای پاسخ گویی به 

میل جاودانگی می باشد که بیانگر ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است.

گزینه3412
الف ـ خداوند انسان را به گونه ای آقریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از 
نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي خود انجام مي دهد. اگر 
بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت خداوند گرایش به زندگی 
جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدی است، 
نابود می کند! آیا این کار با حکمت خداوند سازگار است؟! ب ـ آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا 
الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحّق«، بیانگر حکیمانه بودن 

نظام جهان است و بر این اساس بیانگر ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )4( نادرست است. آیۀ گزینۀ )3(، حیات اخروی را حقیقی و راستین معرفی 

می کند و به حکمت الهی اشاره ندارد.

گزینه3423
الف ـ انسان به طور فطری خواستار کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ 
حدی ندارد. ب ـ از آن جایی که خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این است 
اگر تمایالت و  بیهوده و عبث   نباشد و همچنین  او  از کارهای  که هیچ کاری 
گرایش هایی را در موجودات قرار داده است، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و 
نیازها را نیز در درون موجودات قرار داده باشد. ج ـ اما دنیا و عمر محدود انسان ها، 
پاسخ گوي این گونه خواسته ها نیست؛ )یعنی بدون وجود آخرت، این میل، بدون 
پاسخ مانده و عبث خواهد بود.( دـ بنابراین با توجه به حکیمانه بودن نظام هستی 
و اینکه بین عالم درون و بیرون انسان، هماهنگی کامل برقرار است، باید جای 
دیگری باشد که انسان به خواسته هایش برسد. ه ـ بر این اساس، برای پاسخ گویی 
ابدی قطعی و ضروری است.  انسان، وقوع معاد و حیات  به میل کمال طلبی 

)ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی(
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست که قسمت اول تمام گزینه های 
آن صحیح است، باید با دقت، نادرست بودن قسمت دوم هر گزینه را تشخیص داد و 
آن را حذف نمود تا در نهایت به پاسخ صحیح رسید. قسمت دوم گزینه های )1( و )4( 
بیانگر  زیرا هر دو میل فطری »جاودانگی« و »بی نهایت طلبی«،  نادرست است، 
ضرورت معاد می باشند نه امکان معاد. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا میل 

به جاودانگی، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است نه قدرت الهی.( 
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گزینه3434
مراجعه شود به پاسخ پنج پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا رساندن هریک از 
انسان ها به آنچه که استحقاق دارد، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی است نه حکمت 
الهی. گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا موضوع مورد سؤال بیانگر ضرورت معاد 

الزمۀ حکمت الهی است نه ضرورت بحث از معاد به خاطر دفع خطر احتمالی. 

گزینه3441
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم تمامی گزینه ها نادرست است، 
انسان محدود است و پاسخ گوی خواسته های فطری  زیرا این مفهوم که عمر 
انسان مانند میل به جاودانگی و بی نهایت طلبی او نیست، بیانگر ضرورت معاد 
الزمۀ حکمت الهی است نه نظام مرگ و زندگی در طبیعت یا عدل و قدرت 

بیکران الهی.

گزینه3452
الف ـ خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از 
نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي خود انجام مي دهد. 
ب ـ اگر بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت خداوند گرایش 
به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات 
ابدی است، نابود می کند! و این کار با حکمت خداوند سازگار نیست. ج  ـ بنابراین 
با توجه به حکیمانه بودن نظام هستی و اینکه بین عالم درون و بیرون انسان، 
هماهنگی کامل برقرار است، باید جای دیگری باشد که انسان به خواسته هایش 
برسد. د ـ بر این اساس، برای پاسخ گویی به میل جاودانگی انسان، وقوع معاد و 
حیات ابدی قطعی و ضروری است. ه ـ این موضوع بیانگر ضرورت معاد الزمۀ 

حکمت الهی است.
به  میل  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
بازتاب حکمت  اثبات می کند،  را  ابدی  انسان که ضرورت حیات  جاودانگی در 
الهی است نه عدل الهی. گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا موضوع مورد 
سؤال بیانگر ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است نه ضرورت بحث از معاد به 

خاطر دفع خطر احتمالی.

گزینه3461
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3(، بیانگر حکمت الهی است و با آن 
سازگار است. گزینه های )2( و )4(، بیانگر عدل الهی می باشد.

گزینه3473
اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما 
قرار داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می شود که دلیل 
آفریدن این استعدادها و سرمایه ها در درون ما چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا 
خاک بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن چه بود؟ بر این اساس آفرینش انسان و 

جهان بی هدف و عبث خواهد بود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  محدود بودن خواسته های انسان و دشوار 
بودن پاسخ به آنها در گزینۀ )1(، منکر حکیمانه بودن نظام خلقت نمی باشد. 
گزینۀ )1(، منکر حکیمانه بودن نظام خلقت نمی باشد، زیرا در صورت نیستی 
انسان پس از مرگ و بدون پاسخ ماندن خواسته های انسان، آفرینش انسان 
عبث خواهد بود. گزینۀ )4(، ضرورت معاد  به خاطر برقراری عدالت الهی را 
بیان می کند و در حالی که در صورت سؤال، سخن از حکمت الهی است نه 

عدل الهی.

گزینه3484
الف ـ اگر بنا باشد با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما 
قرار داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، بر این اساس آفرینش انسان و جهان 
بی هدف و عبث خواهد بود. ب ـ آیۀ شریفۀ »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال 
ترجعون«، به نفی عبث آفرینی انسان پرداخته و با اشاره به حکیمانه بودن نظام هستی، 
ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را با توجه به حکیمانه بودن نظام هستی بیان می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ گزینۀ )1(، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ عدل 
الهی است. آیۀ گزینۀ )2(، سخن کافران در مورد انکار معاد است. آیۀ گزینۀ )3(، حیات 

اخروی را راستین و حقیقی معرفی می کند.

گزینه3492
الف ـ اگر بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت خداوند گرایش 
به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده د و سپس او را در حالی که مشتاق 
حیات ابدی است، نابود می کند! و این کار با حکمت خداوند سازگار نیست. ب ـ 
آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل 
بالحّق«، به ترتیب، با اشاره به به »نفی عبث آفرینی جهان« و سپس »اثبات 
هدفمندی نظام آفرینش«، ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را الزمۀ حکمت 

الهی معرفی می نماید.
نکتۀ طالیی  این موارد بیانگر حکمت الهی است: 1- به حق آفریده شده جهان 
2ـ به عبث ، بیهوده، پوچ و باطل آفریده نشدن جهان 3ـ حرکت جهان و مخلوقات 
به سوی هدف خود 4ـ هماهنگی بین عالم درون و بیرون در زمینۀ تمایالت انسان 

مانند میل تشنگی در درون و وجود آب در عالم خارج.
آیات گزینه های )1( و )4(، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی هستند. آیۀ گزینۀ 

)3(، سخن کافران در مورد انکار معاد است. 

گزینه3504
الف ـ آیۀ شریفۀ »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون«، با مردود 
شمردن عبث و بیهوده پنداری خلقت انسان، به اثبات ضرورت و حتمی بودن وقوع 
معاد الزمۀ حکمت الهی می پردازد. ب ـ این آیه و آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات 
و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحّق«، هردو به ترتیب، با »نفی 
عبث آفرینی انسان و جهان« و سپس »اثبات هدفمندی نظام آفرینش«، بیانگر 

ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی می باشند. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به این تست چند قسمتی، 
باید با حذف گزینه های نادرست در کمترین زمان و بدون خطا، گزینۀ صحیح را 
انتخاب نمود. قسمت دوم گزینه های )1( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )2(، بیانگر عدل 

الهی است ولی آیۀ مورد سؤال بیانگر ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است.

گزینه3513
الف ـ عدل یکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران 
برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، خداوند وعده داده است که هر کس را به آن چه استحقاق 
دارد برساند و حّق کسی را ضایع نکند. ب ـ اما زندگی انسان در دنیا به گونه ای است 
که امکان تحقق این وعده را نمی دهد؛ زیرا: 1ـ در این عالم همه به پاداش یا کیفر 
تمام اعمال خود نمی رسند. 2ـ این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد. 
ج ـ بنابراین اگر جهان دیگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق 
مظلوم را بستاند، بر نظام عادالنۀ خداوند ایراد وارد می شود. دـ آیۀ شریفۀ: »أم نجَعل 
الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض«، بیانگر ضرورت و حتمی بودن 

وجود معاد برای تحقق کامل عدل الهی درآخرت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، بیانگر تحقق 
عدالت اجتماعی در جامعه با نیروی مردم است )آیه در درس 4 یازدهم(  که ارتباطی 
با تحقق عدل الهی در آخرت ندارد. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا عبارت 
مورد سؤال به ضرورت و حتمی بودن وجود معاد برای تحقق عدل الهی در آخرت 

اشاره دارد نه ضرورت بحث از معاد برای تحقق عدالت در جامعه.
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گزینه3521
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

توضیح  کلمۀ استحقاق دارد به معنای شایستگی داشتن و در ارتباط با عدل الهی 
است. این کلمه، از ریشۀ »حق« به معنای حکیمانه و هدفدار بودن نمی باشد.

گزینه3532
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطالعۀ درست صورت سؤال و توجه به کلمات 
کلیدی که در صورت سؤال آمده است، کمک زیادی به انتخاب گزینۀ صحیح 
می نماید. با توجه به کلمۀ وعدۀ الهی که در صورت سؤال آمده است، قسمت اول 
گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا وعدۀ الهی چیزی است که باید در آخرت 
تحقق پیدا کند در صورتی که حکمت الهی یک صفت جاری خداوند است. قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا پاداش و کیفر نیکوکاران و بدکاران در این جهان 

امکان پذیر است و باید بگوییم به طور کامل امکان پذیر نمی باشد.

گزینه3541
سه قسمت »ب«، »ج« و »د«، در مورد علت اینکه در این دنیا امکان تحقق عدل 

الهی به طور کامل وجود ندارد، سخن می گویند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها درقسمت »الف«، بیانگر حکمت الهی است و 

ربطی به عدل الهی ندارد.

گزینه3554
الف ـ این حقیقت که این دنیا ظرفیت جزا و پاداش انسان ها را به صورت کامل 
ندارد و تمام انسان ها نمی توانند به پاداش و کیفر تمام اعمال خود در این دنیا 
دست پیدا کنند، ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را برای تحقق عدل الهی ثابت 
می کند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی 
األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، با اشاره به برابر نبودن »متقین« و »فّجار«، 

ضرورت معاد را بر اساس عدل الهی ثابت می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )3( نادرست است، زیرا در این سؤال عدالت اخروی مورد نظر است نه 
تحقق عدالت اجتماعی در این دنیا. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا آیۀ 
شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس 

بالقسط«، به تحقق عدالت اجتماعی با نیروی مردم در همین دنیا اشاره دارد.

گزینه3563
آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض أم 
نجعل المّتقین کالفّجار«، به برابر نبودن »اهل ایمان و عمل صالح« با »مفسدان« 

در پیشگاه خداوند و تحقق عدل الهی در آخرت اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، با اشاره به حکیمانه بودن نظام 
هستی، یک استدالل عقلی در اثبات ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است. آیۀ 
گزینۀ )2(، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث از معاد به خاطر دفع ضرر محتمل است. آیۀ 
گزینۀ )4(، به کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن حیات اخروی اشاره دارد.

گزینه3573
الف ـ با توجه به اینکه این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد، بنابراین 
اگر جهان دیگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را 
بستاند، بر نظام عادالنۀ خداوند ایراد وارد می شود. ب ـ وجود این نقص بزرگ در 
دنیای مادی، بیانگر ضرورت و حتمی بودن وجود معاد برای تحقق کامل عدل الهی 
در آن عالم است. ج ـ در صورت انکار معاد و نیست شدن انسان پس از مرگ، هیچ 

کس به آنچه استحقاق دارد نمی رسد و بر نظام عادالنۀ خداوند ایراد وارد می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم 
گزینۀ )1(، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است در صورتی که موضوع مورد 

سؤال، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی است.

گزینه3582
را  الهی  عدل  تحقق  امکان  که  است  گونه ای  به  دنیا  در  انسان  زندگی  الف ـ 
نمی دهد؛ زیرا این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد. به عنوان 
نمونه، چگونه می توان پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا را در 
این دنیا داد؟ و یا چگونه می توان در این جهان کسی را که به هزاران نفر ستم روا 

داشته و یا صدها نفر را قتل عام کرده است، کیفر داد؟ 
ب ـ براین اساس، در صورت نیستی انسان پس از مرگ و انکار معاد، عدل الهی زیر 
سؤال می رود. ج ـ آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین 
فی األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، به این شبهه پاسخ می دهد و ضرورت و 

حتمی بودن معاد را الزمۀ عدل الهی معرفی می کند.
بودن  و حتمی  )1(، ضرورت  گزینۀ  آیۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها    
وقوع معاد را بیان می کند و یک استدالل نقلی است نه عقلی. بنابراین، به 
حکمت و عدل الهی اشاره ندارد. آیۀ گزینۀ )3(، با اشاره به حکیمانه بودن نظام 
هستی، یک استدالل عقلی در اثبات ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است. 
قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا موضوع مورد سؤال، بیانگر ضرورت 

معاد الزمۀ عدل الهی است نه امکان معاد.

گزینه3593
الصالحات کالمفسدین  آمنوا و عملوا  الّذین  آیۀ شریفۀ: »ام نجعل  به  با توجه 
فی االرض ...«، بیانگر ضرورت معاد براساس عدل الهی است. این آیه و آیۀ 
شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال ریب فیه و من اصدق 
من اهلل حدیثا«، از این نظر که بر قطعی و حتمی بودن تحقق معاد داللت دارند، 

با هم تناسب دارند.
باید  ابتدا  این تست،  به  دادن  پاسخ  برای  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه هایی را که به صورت واضح غلط است، حذف کنیم تا به جواب صحیح 
برسیم. قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا آیۀ مورد سؤال، 
بیانگر ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی است نه ضرورت معاد الزمۀ حکمت 

الهی. قسمت دوم گزینۀ )1(، به ضرورت و حتمی بودن معاد اشاره ندارد.

گزینه3601
عبارت صورت سؤال و آیۀ شریفۀ: »ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصالحات 
الهی  عدل  اساس  بر  معاد  ضرورت  به  دو  هر   ،»... االرض  فی  کالمفسدین 

اشاره دارند. 
ِ ال ریب  توضیح  آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
فیه و من اصدق من اهلل حدیثا«، ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را بیان 
می کند و یک استدالل نقلی است نه عقلی. بنابراین، به حکمت و عدل الهی 

اشاره ندارد.

گزینه3614
بر اساس آیۀ شریفۀ: »آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور 
بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: »هنگامی که ما  نعمت بودند و 
مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!« یکی از دالیل انکار معاد، 

»اصرار بر انجام گناهان بزرگ« است.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست ها که قسمتی از آیه 

را در سؤال ذکر می کنند، و از قسمت حذف شدۀ آن سؤال می پرسند، ابتدا تا 
فرصت هست باید به حفظ آیات پرداخت و فقط در صورت به یاد آوردن آیه، 

به سؤال پاسخ  داد. با توجه به آیۀ باال، سایر گزینه ها نادرست است. 
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گزینه3622
بر اساس آیۀ شریفۀ: »وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را 
انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.«، یکی از 

دالیل انکار معاد، »تجاوز به حقوق الهی و انجام گناه« است.
روش مطالعه آیاتی که در بخش تدبر در آیات دین و زندگی سال دهم آمده 

از اهمیت ویزه ای برخوردار است، بنابراین باید با دقت بیشتری مطالعه شود. 
با توجه به ترجمۀ آیه، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه3631
مطابق آیۀ شریفۀ: »)انسان شک در وجود معاد ندارد( بلکه ]علت انکارش این 
است که[ او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.«، یکی 

از دالیل انکار معاد، »انجام گناه بدون ترس از محاکمۀ قیامت« است.
مقایسه آیۀ: »گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟«، 

انکار معاد توسط کسانی است که خلقت نخستین خود را فراموش کرده بودند.
آیۀ: »نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم بلکه سر انگشتان آنها را 
نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم«، با اشاره به قدرت نامحدود الهی امکان 

معاد را ثابت می کند.
آیۀ: »و می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم 
شد؟!«، انکار معاد توسط کسانی است که در دنیا مست و مغرور نعمت بودند، »اصرار 

بر انجام گناهان بزرگ« معرفی شده است.

گزینه3644
الف ـ مطابق آیات قرآن، این سخن منکران معاد )کافران( که می گویند: »و قالوا 
ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، سخنی از روی ظن 
و خیال )إن هم إاّل یظّنون( است نه از روی علم و آگاهی )و ما لهم بذلک من 
علم(، چراکه دلیلی بر نفی معاد ندارند با اینکه دالیل بسیاری بر اثبات آن است.

ب ـ آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش 
کند، پاداش داده خواهد شد.« ج ـ آیۀ شریفۀ: »و برای ما َمَثلی آورد و آفرینش 
این استخوان های پوسیده را  نخستین خود را فراموش کرد؛ گفت: کیست که 
دوباره زنده کند؟ بگو: »همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به 

هر خلقتی داناست .«
این نوع تست که مشابه آن در  روش تست زدن  برای پاسخ دادن به 
کنکور سراسری 99 آمده است، ابتدا باید متن آیات و احادیث حفظ شود و سپس 
گزینه های  حذف  به  احادیث،  و  آیات  عبارت های  عین  گرفتن  نظر  در  در  با 
نادرست پرداخت. قسمت اول تمام گزینه ها صحیح است. قسمت دوم گزینه های 
)2( و )3(، بخشی از این آیه است: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا 
نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. 
اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.« مطابق 

توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.  

گزینه3654
الف ـ آیۀ شریفۀ: »آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت 
بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: »هنگامی که ما مردیم و 

استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!«
ب ـ آیۀ شریفۀ: »وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار 

می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.« 
ج ـ آیۀ شریفۀ: »)انسان شک در وجود معاد ندارد( بلکه ]علت انکارش این است 

که[ او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به آیات مذکور، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه3664
الف ـ ُعَزیر به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: »می دانم که خدا بر هر 
کاری توانا )قدیر( است.« این آیه، یک استدالل عقلی است که با اشاره به بیان 

نمونه هایی از زنده شدن مردگان، امکان وجود »معاد جسمانی« را ثابت می کند.
را  خود  نخستین  آفرینش  حالی که  در  زد،  َمَثلی  ما  برای  »و  آیات شریفۀ:  ب ـ 
فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ 
بگو: همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست .«، 
یک استدالل عقلی می باشند که با اشاره به خلقت نخستیِن انسان، امکان وجود 

»معاد جسمانی« و »خلقت مجدد جسم انسان در قیامت« را ثابت می کنند.
ِ ال ریب فیه و من اصدق من اهلل  ج ـ در آیۀ شریفۀ: »لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
(، و خالی از تردید  حدیثا«، به حتمیت و حقانیت رستاخیز )لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
بودن معاد )ال ریب فیه( به دلیل صادق القول بودن خداوند )و من اصدق من اهلل 
حدیثا( اشاره شده است. این موضوع، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث از معاد به 

خاطر دفع ضرر محتمل است.
 مقایسه »دانا بودن خداوند به هر خلقتی«، بیانگر امکان معاد جسمانی با اشاره 
به »خلقت نخستین انسان« است. »توانا بودن خداوند بر انجام هر کاری«، بیانگر 

امکان معاد جسمانی با اشاره به »نمونه هایی از زنده شدن مردگان« است.

گزینه3673
االف ـ در پاسخ به اولین سؤال باید بگوییم که: خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت 
خدا این است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث   نباشد. اگر خداوند تمایالت 
و گرایش هایی را در موجودات قرار داده است، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و 
نیازها را نیز در عالم خارج قرار داده است. آیۀ شریفۀ: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و 

أنّکم إلینا ال ترجعون«، به ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی اشاره دارد. 
ب ـ با دیدن این استخوان ها این سؤال در ذهن ُعَزیر)ع( شکل گرفت که به راستی 
خداوند چگونه اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ پس از اینکه ُعَزیر به چشم خود 

زنده شدن االغ را دید و گفت: »می دانم که خدا بر هر کاری توانا )قدیر( است.«
ج ـ در آیۀ شریفۀ: »لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال ریب فیه و من اصدق من اهلل 
حدیثا«، عبارت شریفۀ: »ال ریب فیه«، با اشاره به خالی از تردید بودن معاد  به دلیل 
صادق القول بودن خداوند )و من اصدق من اهلل حدیثا(، بیانگر اهمیت و ضرورت 

بحث از معاد به خاطر دفع ضرر محتمل است.   
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، به حقیقی 
بودن حیات اخروی اشاره دارد و به حکمت الهی که مورد توجه سؤال است، اشاره 
ندارد. قسمت سوم گزینۀ )1(، به ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی اشاره دارد، حال 

آنکه در صورت سؤال، ضرورت بحث معاد از ما خواسته شده است.

گزینه3682
عبارت های سه قسمت »الف«، »ج« و »د«، با هم تناسب دارند.

الف ـ این عبارت: »انسان خواستار همۀ کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ 
حدی ندارد.«، بیانگر میل به کماالت بی نهایت و معاد الزمۀ حکمت الهی است. 

ج ـ اگر با خبر معاد و زندگی پس از مرگ مواجه شویم که نه تنها احتمالی نیست، 
بلکه از قطعی ترین خبرهاست، خبری که دربارۀ زندگی جاودانی ماست. وظیفۀ ما 
بررسی و بحث جّدی دربارۀ معاد به خاطر دفع ضرر محتمل است. بیت: »به گفت 

طفل جستی راه پرهیز / گفت انبیا از خواب برخیز«، به همین موضوع اشاره دارد.
دـ در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به عنوان یک جریان رایج در طبیعت 
معرفی شده است و از کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می کنند می خواهد  تا به 
مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئلۀ معاد را بهتر درک 
کنند. آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به 
سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش زندگی 

بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.« به همین موضوع اشاره دارد. 
امکان  بیانگر  قسمت »ب«،  عبارت  اولین  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
معاد و دومین عبارت آن بیانگر ضرورت بحث از معاد است. اولین عبارت قسمت 

اول »ه«، به ضرورت استفاده کردن از عقل اشاره دارد.
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گزینه3691
الف ـ ا استناد به آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال 
ریب فیه و من اصدق من اهلل حدیثا«، صادق القول بودن خداوند )و من اصدق 
من اهلل حدیثا(، در مورد قطعی بودن معاد جسمانی و زنده شدن انسان ها در 

آخرت است.
ب ـ خبر دادن از قطعی بودن معاد، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث از معاد به 

خاطر دفع ضرر محتمل است.
بودن  تردید  قابل  غیر  از  خود،  صداقت  به  اشاره  از  قبل  آیه،  در  خداوند  ج ـ 

ضرورت و حتمی بودن معاد جسمانی )ال ریب فیه( سخن گفته است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( نادرست است، 

زیرا آیۀ مورد سؤال به زنده شدن انسان ها در آخرت اشاره دارد نه در برزخ و 
پس از مرگ انسان ها. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این آیه به 
ضرورت بحث از معاد اشاره دارد و یک دلیل نقلی است و نه به ضرورت و 
حتمی بودن معاد که یک استدالل عقلی است و حکمت و عدل الهی به آن 

اشاره دارد.  حتما توجه شود که قسمت سوم سؤال باید نادرست باشد.

گزینه3702
آیۀ مورد سؤال، به ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی اشاره دارد. از بین عبارت های 

مذکور، عبارت های »الف«، »ج« و »ه«، به این موضوع اشاره دارند
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب«، به اثبات ضرورت معاد الزمۀ 
عدل الهی اشاره دارد. قسمت »د«، به امکان معاد اشاره دارد، در صورتی که 
آیۀ مورد سؤال، به حتمی بودن معاد اشاره دارد. قسمت »و«، در مورد انسان 

صحیح است نه در مورد سایر مخلوقات.

گزینه3711
زیرا  باشد،  افراد  تضییع حقوق  عامل  نمی تواند  عالم  نظام  بودن  الف ـ محدود 
در آخرت که فاقد محدودیت های این دنیا است، خداوند پاداش و کیفر اعمال 
انسان ها را به طور کامل خواهد داد. آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا 
الّصالحات کالمفسدین فی األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، به ضرورت معاد 

الزمۀ عدل الهی اشاره دارد.
ب ـ خداوند که گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس 
نابود نمی کند، چراکه این کار با  او را در حالی که مشتاق حیات ابدی است، 
األرض  و  الّسماوات  خلقنا  ما  »و  شریفۀ:  آیۀ  نیست.  سازگار  خداوند  حکمت 
و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق«، به ضرورت معاد الزمۀ حکمت 

الهی اشاره دارد.
ج ـ همۀ انبیای الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند 
و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. ما که برای فرار از خطرهای کوچک 
احتمالی، سخن هر کسی را می پذیریم، پس نباید  بی توجهی از کنار خبری 
که پای سعادت یا شقاوت ابدی ما در میان است، بگذریم. آیۀ شریفۀ: »اهلل 
اهلل  من  اصدق  من  و  فیه  ریب  ال  القیامهًِْ  یوم  الی  لیجمعّنکم  هو  ااّل  اله  ال 
خطر  یک  عنوان  به  معاد  دربارۀ  جدی  بررسی  و  تحقیق  یک  به  حدیثا«، 

احتمالی اشاره دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )2( و )3(، به موقتی 

و گذرا بودن زندگی دنیوی اشاره دارد و به ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی 
اشاره ندارد. قسمت سوم گزینۀ )4(، به ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی اشاره 

دارد در صورتی که قسمت سوم سؤال، به ضرورت بحث از معاد اشاره دارد.

گزینه3722
الف ـ همۀ انبیای الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و 
آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. ما این انذار انبیای الهی در مورد حیات ابدی 
را به عنوان یک خطر احتمالی پذیرفته و به بحث جدی دربارۀ معاد می پردازیم.

ب ـ توجه به جریان همیشگی مرگ در زمستان و زندگی در فصل بهار، بیانگر 
»نظام مرگ و زندگی در طبیعت« است و امکان وقوع معاد جسمانی را ثابت 

می کند و یک استدالل عقلی است. 
ج ـ خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ کاری از کارهای او 
بیهوده و عبث   نباشد. اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در موجودات قرار داده 
است، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرار داده 
است. حکمت الهی، یک استدالل عقلی است که ضرورت معاد را ثابت می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )3( نادرست است، 
زیرا استدالل عقلی »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، امکان معاد را ثابت می کند نه 

ضرورت آن را. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه3734
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »ج« و »د« صحیح است.

ج ـ در برخی آیات قرآن )زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.(، زندگی بعد از 
مرگ به عنوان یک جریان رایج در طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با 
ناباوری به معاد نگاه می کنند می خواهد تا به مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و 

زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئلۀ معاد را بهتر درک کنند. 
دـ بیت مورد سؤال، به اهمیت و ضرورت بحث از معاد به منظور پیروی از دستور 

عقلی »دفع خطر احتمالی« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا محدود 
بودن عمر انسان در دستیابی به کماالت بی نهایت خود، بیانگر ضرورت معاد 
الزمۀ حکمت الهی است، در حالی که عبارت مقابل آن، بیانگر امکان معاد است.

قسمت »ب« نادرست است، زیرا توانا بودن خداوند بر انجام هر کاری، بیانگر 
امکان معاد است، در حالی که عبارت مقابل آن، بیانگر ضرورت معاد است.

استخوان  و  ما مردیم  زیرا عبارت: »هنگامي که  نادرست است،  قسمت »ه« 
شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«، سخن کسانی است که مست و مغرور نعمت 

بودند. و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند.

گزینه3742
الف ـ آیۀ 5 سورۀ قیامت: »)انسان شک در وجود معاد ندارد( بلکه ]علت انکارش 
این است که[ او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.«

ب ـ آیات 45 تا 48 سورۀ واقعه: »آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست 
و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: »هنگامی که 

ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«
جمع بندی انگیزه های انکار معاد )طبق آیات قرآن(: 1ـ نشناختن قدرت خداوند 
و مقایسه کردن قدرت خود با واقعۀ بزرگ قیامت 2ـ مستی و مغرور به نعمت های 
دنیوی و اصرار بر گناهان بزرگ 3ـ تجاوز و گناهکاری 4ـ گناه کردن در تمام عمر 

بدون ترس از دادگاه قیامت

گزینه3751
الف ـ در برهان عدل که دلیلی بر ضرورت معاد است، می گوییم: بسیاری اعمال 

صالح و همچنین جرائم را در این دنیا نمی توان به طور کامل پاداش و کیفر داد.
ِفیِه«، نوعی تأکید بر قطعیت  َرْیَب  ب ـ اینکه شّکی در وقوع معاد نیست: »ال 

»لََیْجَمَعَنُّکْم إِلی  َیْوِم الِْقیاَمِۀ« است.
واژگان کلیدی  در مورد حکمت الهی: پاسخ دادن به تمایالت، گرایش ها، 
و کمال  به جاودانگی  میل  و  و گرسنگی  تشنگی  احساس  نیازها، خواسته ها، 
بی نهایت و نامحدود. در مورد عدل الهی: پاداش و کیفر، سزا و مجازات، جزای 

اعمال و برابر نبودن نیک و بد.
قسمت دوم گزینۀ )3(، به مبدأ جهان و اصل توحید اشاره دارد.   
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گزینه3763
الف ـ ُعَزیر به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: »می دانم که خدا بر هر 
کاری توانا )قدیر( است.« ب ـ این آیه، با اشاره به »توانا بودن خداوند بر انجام هر 

کاری«، وقوع معاد را امری ممکن و شدنی معرفی می کند.
روش مطالعه قسمت اول گزینه های )1( و )4(، به اثبات امکان معاد جسمانی 
با اشاره به خلقت نخستین انسان اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، 

زیرا بیانگر ضرورت معاد است نه امکان معاد.

گزینه3771
با استناد به آیۀ شریفۀ: »آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت 
بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: »هنگامی که ما مردیم و استخوان 
شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!«، این عبارت: »هنگامی که ما مردیم و استخوان 
شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!«، سخن آن گروه از دوزخیانی است که در دنیا دو 
ویژگی داشتند: الف ـ مست و مغرور نعمت بودند. ب ـ و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )3( در مورد این آیۀ شریفه: 
»)انسان شک در وجود معاد ندارد( بلکه ]علت انکارش این است که[ او می خواهد 
بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.« است. گزینۀ )4( در مورد این 
انکار  را  آیۀ شریفه: »وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا 

می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.« است.

گزینه3782
الف ـ خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت، خطاب به کسانی که به انکار معاد 
می پردازند، می گوید: »نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم بلکه 
سر انگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم.« این آیه، با اشاره 

به قدرت نامحدود الهی به اثبات امکان معاد می پردازد. 
را  خود  نخستین  آفرینش  حالی که  در  زد،  َمَثلی  ما  برای  »و  آیات شریفۀ:  ب ـ 
فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ 
بگو: همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست .«، 
یک استدالل عقلی می باشند که با اشاره به خلقت نخستیِن انسان، امکان وجود 
می کنند. ثابت  را  قیامت«  در  انسان  جسم  مجدد  »خلقت  و  جسمانی«  »معاد 

ج ـ آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را 
به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش 
زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«، با استناد به استدالل 

عقلی »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، به اثبات امکان معاد می پردازد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)3( و )4( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه3793
الف ـ سخن گفتن از معاد، سخن گفتن از زندگی است، زیرا معاد بخشی قطعی 
که  هستند  دالیلی  قرآنی،  استدالل های  از  دیگر  دستۀ  ب ـ  ماست.  زندگی  از 

»ضرورت« معاد را به اثبات می رسانند و تحقق آن را الزم می دانند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های 

)2( و )4( و قسمت اول گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه3804
الف ـ درک این حقیقت که »این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را 
 ندارد.«، بیانگر »ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی« و تحقق این وعدۀ الهی: »أم
الَِحاِت َکالُمفِسدیَن ِفی اأَلرِض«، به منظور اجرای  نَجَعُل الّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

کامل عدل الهی در آخرت اثبات می شود. 
 تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی و مطابق با توضیحات 
کتاب است. گزینۀ )1(، مربوط به برزخ و گزینۀ )2(، بیانگر حکمت الهی است و 
هیچ یک سخن از یک وعدۀ الهی نمی باشند. گزینۀ )3(، بیانگر ضرورت بحث از 

معاد به خاطر دفع خطر احتمالی است. 

گزینه3811
الف ـ این سه استدالل قرآنی »1ـ آفرینش نخستین انسان 2ـ بیان نمونه هایی 
از زنده شدن مردگان 3ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، امکان وجود 
معاد را ثابت می کند. ب ـ قرآن کریم برای اینکه قدرت خدا )قدیر و توانا بودن( را 
به صورت محسوس تری در این زمینه نشان دهد، ماجراهایی را نقل می کند که در 

آنها به ارادۀ خداوند مردگانی زنده شده اند.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست متوسط و حفظی از این 
درس است. برای پاسخ دادن به آن، با در نظر گرفتن مفهوم اصلی سؤال که  
اول  اقدام کرد. قسمت  نادرست  به حذف گزینه های  باید  امکان معاد است، 
گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2(، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ عدل 

الهی است.

گزینه3824
پیش  )دوزخیان(  »آنان  می فرماید:  واقعه  سورۀ   48 تا   45 آیات  در  خداوند 
بر گناهان بزرگ اصرار  بودند و  نعمت  دنیا( مست و مغرور  )در عالم  این  از 
می کردند و می گفتند: »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته 

خواهیم شد؟!« 
باید  نام سوره،  به  با توجه  این سبک سؤال که    تحلیل تست 1400 
محتوای آن را انتخاب کرد، در کنکور امسال سؤاالت زیادی طرح شده است. 
برای پاسخ دادن به این تست، با توجه به اسم سوره و یا توضیحی که در صورت 

سؤال آمده، باید گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.
گزینه های )1( و )3(، سخن کافران است که به انکار معاد می پردازند.گزینۀ )2(، 

سخن کافران در برزخ است.  

گزینه3831
عبث   نباشد.  و  بیهوده  او  کارهای  از  کاری  هیچ  است  حکیم  خداوند  الف ـ 
امکانات  داده است،  قرار  را در موجودات  تمایالت و گرایش هایی  اگر خداوند 
پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرار داده است. به طور 
مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگي، آب و غذا را آفریده است تا بتوانیم 
تشنگي و گرسنگي خود را برطرف کنیم. این امر بیانگر هماهنگی بین عالم 
درون و بیرون و اثبات کنندۀ ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی است. ب ـ آیۀ 
شریفۀ: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون«، بیانگر ضرورت 

معاد الزمۀ حکمت الهی است.
 تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی است. برای پاسخ دادن 
به آن، در گام نخست باید تشخیص داد که عبارت صورت سؤال مربوط به چه 
درسی است و با توجه به آن، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. عبارت های 
قرآنی گزینه های )2( و )3(، به نفی پذیرش والیت غیر خدا اشاره دارند. گزینۀ 

)4(، به ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی اشاره دارد. 

گزینه3841
بینهما العبین ما خلقناهما  ما  الّسماوات و األرض و  آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا 
اال بالحق«، با اشاره به هدفمند بودن نظام جهان، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ 

حکمت الهی است.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست ترکیبی و متوسط است. قسمت 
دوم گزینه های )2( و )4( با قسمت اول آنها مطابقت ندارد، زیرا آیۀ گزینۀ )2(، 
به حکمت الهی و آیۀ گزینۀ )3(، به ضرورت بحث از معاد اشاره دارد. گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا آیۀ آن، به ضرورت بحث از معاد اشاره دارد نه به حکمت 

الهی که مورد نظر سؤال است.
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گزینه3854
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس 
آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس 
از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«، زنده شدن 
زمین مرده در رستاخیز طبیعت به وسیلۀ ابرهایی که توسط باد به حرکت درآمده اند 
صورت می گیرد. ب ـ وسیلۀ رستاخیز و زنده شدن دوبارۀ آدمیان در مرحلۀ دوم 
قیامت، نفخ صور دوم یا بانگ سهمناک است که پس از آن، تمام انسان ها زنده 

می شوند و گناهکاران پس از زنده شدن به دنبال راه فرار می گردند.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست ترکیبی از این درس و درس بعد 
است. با توجه به آیۀ باال در قسمت »الف«، قسمت اول گزینه های )2( و )3( 
نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، به اولین واقعۀ مرحلۀ دوم قیامت، یعنی 

شنیده شدن صدایی مهیب اشاره دارد.

گزینه3862
الف ـ عبارت شریفۀ: »ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر«، 

سخن کافران است که به انکار معاد می پردازند. 
ب ـ از بین گزینه های مذکور، عبارت شریفۀ: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم 
إلینا ال ترجعون : آیا پنداشته اید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده 

نمی شوید؟«، را می توان پاسخی به این افراد برگزید.
تحلیل تست 99  این تست، یک تست ترکیبی و مفهومی از درس های 
3 و 4 سال دهم است. برای پاسخ دادن به آن، ابتدا باید مفهوم آیۀ صورت 
را  مناسب  پاسخی  موجود،  گزینه های  بین  از  سپس  و  کرد  درک  را  سؤال 
و  نیکی ها  به  آدمی  درونی  و  فطری  گرایش  به   ،)1( گزینۀ  نمود.  انتخاب 
و  برترین  عنوان  به  خداوند  انتخاب  به   ،)3( گزینۀ  دارد.  اشاره  زیبایی ها 
کامل ترین هدف زندگی اشاره دارد. گزینۀ )4(، به اولین پیامد ایمان به معاد، 
یعنی »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان و ایجاد شور و نشاط و 

انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی«، اشاره دارد.

گزینه3872
این بیت: »تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاری صعب بر راه« و 
آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ ال ریب فیه و من اصدق 
من اهلل حدیثاً«، به موضوع »اهمیت و ضرورت بحث از معاد به منظور دفع خطر 

احتمالی« است، اشاره دارند.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی و متوسط از این درس 
است. از مقایسۀ گزینۀ )1( و )2( به این نتیجه می رسیم که بیت گزینۀ )1(، به 
دفع خطر احتمالی اشاره دارد. در این بیت، به ضرورت بحث از معاد اشاره نشده 
به   ،)4( گزینۀ  بیت  و  گرا  و خدا  آشنا  به فطرت خدا   ،)3( گزینۀ  بیت  است. 

انتخاب خداوند به عنوان برترین و کامل ترین هدف انسان اشاره دارند.

گزینه3882
 این آیه: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون« و آیۀ شریفۀ: 
»و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحّق«، 
نظام  هدفمندی  »اثبات  سپس  و  جهان«  آفرینی  عبث  »نفی  به  ترتیب،  به 

آفرینش« اشاره دارند.
تحلیل تست 99  این تست، یک تست متوسط و ترکیبی از این درس با 
درس یک سال دهم است. آیۀ گزینۀ )1(، درخواست مشرکان از خداوند در عالم 
برزخ است. )درس بعد( آیۀ گزینۀ )3(، به ضرورت بحث از معاد اشاره دارد. آیۀ 
گزینۀ )1(، به اولین پیامد ایمان به معاد، یعنی »باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی 
به روی انسان و ایجاد شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار در زندگی«، اشاره دارد.

گزینه3894
قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند و دالیل 
و شواهد زیادی می آورد تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند 
بر انجام آن تواناست. مانند: 1ـ اشاره به پیدایش نخستین انسان 2ـ اشاره به 
نمونه هایی از زنده شدن مردگان مانند ماجرای ُعَزیز نبی)ع( 3ـ اشاره به نظام مرگ 

و زندگی در طبیعت. )فرارسیدن بهار در طبیعت پس از گذر از زمستان(
برای  که  است  مفهومی  حفظی،  تست  یک  تست،  این  تحلیل تست 98 
از ضرورت معاد  باید گزینه هایی را که دارای مواردی  ابتدا  پاسخ دادن به آن، 
است، حذف نمود تا به پاسخ صحیح رسید. »گرایش به بقا و جاودانگی«، در 
دو  هر  است.  الهی  حکمت  الزمۀ  معاد  ضرورت  بیانگر   ،)2( و   )1( گزینه های 

قسمت گزینۀ )3(، بیانگر ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی است.

گزینه3902
را  الهی  عدل  تحقق  امکان  که  است  گونه ای  به  دنیا  در  انسان  زندگی  الف ـ 
نمی دهد؛ زیرا این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد. به عنوان 
نمونه، چگونه می توان پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا را در 
این دنیا داد؟ و یا چگونه می توان در این جهان کسی را که به هزاران نفر ستم روا 

داشته و یا صدها نفر را قتل عام کرده است، کیفر داد؟ 
ب ـ براین اساس، در صورت نیستی انسان پس از مرگ و انکار معاد، عدل الهی زیر 
سؤال می رود. ج ـ آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین 
فی األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، به این شبهه پاسخ می دهد و ضرورت و 

حتمی بودن معاد را الزمۀ عدل الهی معرفی می کند.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست متوسط است. برای پاسخ دادن به 
این تست، حتما باید گزینه های نادرست را حذف کرد تا سریع تر و بدون خطا، پاسخ 
صحیح را انتخاب نمود. قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا عدل 
الهی بیانگر ضرورت معاد است نه امکان معاد. قسمت اول گزینۀ )4( نادرست است، 
زیرا صورت سؤال، به اثبات ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد نه به 

ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی.

گزینه3912
الف ـ قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند و 
دالیل و شواهد زیادی می آورد تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و 
خداوند بر انجام آن تواناست. مانند: 1ـ اشاره به پیدایش نخستین انسان 2ـ اشاره 
به نمونه هایی از زنده شدن مردگان مانند ماجرای ُعَزیز نبی)ع( 3ـ اشاره به نظام 
مرگ و زندگی در طبیعت. ب ـ آیات شریفۀ: »و برای ما َمَثلی زد، در حالی که 
آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های 
پوسیده را دوباره زنده کند؟...«، با اشاره به خلقت نخستیِن انسان، امکان وجود 

»معاد جسمانی« و »خلقت مجدد جسم انسان در قیامت« را ثابت می کنند.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست متوسط است. پاسخ دادن به این 
با خواندن متن درس و دقت در آیات آن، به راحتی امکان پذیر  نوع تست، 
است. آیۀ گزینۀ )1(، به حیات برزخی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به ضرورت 
معاد در پرتو حکمت الهی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به ضرورت معاد در پرتو 

عدل الهی اشاره دارد.

گزینه3921
الف ـ خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، 
خداوند وعده داده است که هر کس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حّق کسی 
را ضایع نکند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین 
فی األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، به برابر نبودن »اهل ایمان و عمل صالح« با 

»مفسدان« در پیشگاه خداوند و تحقق عدل الهی در آخرت اشاره دارد.
 تحلیل تست 98  این تست، یک تست متوسط است. پاسخ دادن به این 
نوع تست، با خواندن متن درس و دقت در آیات آن، به راحتی امکان پذیر است.  
آیۀ گزینۀ )2(، ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را بیان می کند و یک استدالل 
نقلی است نه عقلی. بنابراین، به حکمت و عدل الهی اشاره ندارد. آیۀ گزینۀ )3(، 
به سنت امتحان و ابتالی الهی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به سنت سبقت رحمت 

بر غضب الهی که در این جهان جاری است اشاره دارد.
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گزینه3934
ِ ال ریب فیه و من  الف ـ در آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
اصدق من اهلل حدیثا«، پس از توحید )اهلل ال اله ااّل هو(، به ترتیب، به حتمیت و 
(، و خالی از تردید بودن معاد )ال ریب  حقانیت رستاخیز )لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
فیه( به دلیل صادق القول بودن خداوند )و من اصدق من اهلل حدیثا( اشاره شده 
است. ب ـ این موضوع بیانگر اهمیت و ضرورت بحث از معاد به خاطر دفع ضرر 
محتمل است. ج ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و 

ما یهلکنا إاّل الّدهر«، کافران نابودی خود را ناشی از گذشت روزگار می دانند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا آیۀ مورد سؤال، ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را بیان می کند و 
اشاره  الهی  و عدل  به حکمت  بنابراین،  عقلی.  نه  است  نقلی  استدالل  یک 

ندارد. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه3942
الف ـ انسان به طور فطری خواستار کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ 
حدی ندارد. ب ـ از آن جایی که خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این است که 
هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث   نباشد و همچنین اگر تمایالت و گرایش هایی 
را در موجودات قرار داده است، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز 
در درون موجودات قرار داده باشد. ج ـ اما دنیا و عمر محدود انسان ها، پاسخ گوي 
این گونه خواسته ها نیست؛ برای پاسخ گویی به میل کمال طلبی انسان، وقوع معاد و 
حیات ابدی قطعی و ضروری است. د ـ آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی 
یوم القیامهًِْ ال ریب فیه و من اصدق من اهلل حدیثا«، به ضرورت و حتمی بودن معاد 

به دلیل صادق القول بودن خداوند )و من اصدق من اهلل حدیثا( اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا میل به کمال طلبی انسان، بیانگر ضرورت 

معاد الزمۀ حکمت الهی است نه ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی. 

گزینه3952
خلقت حکیمانۀ خداوند متعال به این معناست که هر موجودی را برای هدفی 
شایسته خلق کرده و امکانات رسیدن به هدف را در درون وی قرار داده است. کار 

عبث، ریشه در جهل و نادانی دارد. 

گزینه3961
آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به 
سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش زندگی 
بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«، با اشاره به »رستاخیز طبیعت« در 
فصل بهار و استدالل »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، امکان وقوع معاد جسمانی 

یعنی امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در آخرت را ثابت می کند.
آیه،  این  زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
امکان معاد را ثابت می کند نه ضرورت معاد را. گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست 
است، زیرا حقیقت وجود انسان، روح است و با مرگ نابود از بین نمی رود. گزینۀ 

)4( نادرست است، زیرا انسان در قیامت حیات مجدد دارد نه در برزخ.

گزینه3973
ِ ال ریب فیه و من اصدق  آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
(، و خالی  من اهلل حدیثا«، به حتمیت و حقانیت رستاخیز )لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
از تردید بودن معاد )ال ریب فیه( به دلیل صادق القول بودن خداوند )و من اصدق 

من اهلل حدیثا( اشاره دارد. 
 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این تست، باید آیه را حفظ بود و 
با به یاد آوردن ادامۀ آیه، به این سؤال پاسخ داد. آیۀ گزینۀ )2(، به حقیقی 
بودن زندگی اخروی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به ضرورت و حتمی بودن وقوع 
معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به ضرورت و حتمی بودن 

وقوع معاد در پرتو حکمت الهی اشاره دارد.

گزینه3984
خداوند در آیۀ شریفۀ: »و برای ما َمَثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود 
دوباره  را  پوسیده  استخوان های  این  که  کیست  گفت:  بود،  کرده  فراموش  را 

زنده کند؟ 
خلقتی  هر  به  او  و  آفرید  بار  نخستین  برای  را  آنها  که  خدایی  همان  بگو: 
داناست .«،  به شخصی که در آفرینش مجدد جسم خود در آخرت تردید دارد 
پاسخ می دهد که معاد امری ممکن و شدنی است چراکه خدایی که قادر است 

انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به متن آیه، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه3992
این حقیقت که این دنیا ظرفیت جزا و پاداش انسان ها را به صورت کامل ندارد 
و تمام انسان ها نمی توانند به پاداش و کیفر تمام اعمال خود در این دنیا دست 
معاد  وقوع  بودن  حتمی  و  الهی، ضرورت  عدل  وعدۀ  تحقق  برای  کنند،  پیدا 

اثبات می شود. 
  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا استدالل قرآنی »عدل الهی« برای اثبات ضرورت معاد است نه امکان 

معاد. با توجه به توضیح داده شده، هر دو قسمت گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه4003
الف ـ خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، 
خداوند وعده داده است که هر کس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حّق 
کسی را ضایع نکند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات 
کالمفسدین فی األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، به برابر نبودن »اهل ایمان 
و عمل صالح« با »مفسدان« در پیشگاه خداوند و تحقق عدل الهی در آخرت 

اشاره دارد.
بودن  به حکیمانه  اشاره  با  آیۀ گزینۀ )1(،  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
نظام هستی، یک استدالل عقلی در اثبات ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی 
است. آیۀ گزینۀ )2(، به کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن حیات 
اخروی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث از معاد به 

خاطر دفع ضرر محتمل است. 

گزینه4014
الف ـ قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند 
و دالیل و شواهد زیادی می آورد تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است 
و خداوند بر انجام آن تواناست. مانند: 1ـ اشاره به پیدایش نخستین انسان 2ـ 
اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان مانند ماجرای ُعَزیز نبی)ع( 3ـ اشاره به 

نظام مرگ و زندگی در طبیعت. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن 
ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از 
مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«، با اشاره به 
»رستاخیز طبیعت« در فصل بهار و استدالل »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، 
امکان وقوع معاد جسمانی را ثابت می کند و پاسخ خداوند به کسانی است که با 

بعید شمردن معاد جسمانی مرگ را پایان زندگی تلقی می کنند.
 دلیل نادرست بودن سایر گزینه ها با توجه به این آیه که در درس 4 و در 
اثبات امکان معاد آمده، گزینه های )1( و )3(، کامال بی ربط و نادرست است. 
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا این آیه از امکان حیات مجدد جسم در آخرت 

سخن می گوید نه در برزخ.
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گزینه4021
را  خود  نخستین  آفرینش  حالی که  در  زد،  َمَثلی  ما  برای  »و  شریفۀ:  آیۀ  الف ـ 
فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ 
...«، با اشاره به خلقت نخستیِن انسان، امکان وجود »معاد جسمانی« و »خلقت 

مجدد جسم انسان در قیامت« را ثابت می کند.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض أم 
نجعل المّتقین کالفّجار«، به برابر نبودن »اهل ایمان و عمل صالح« با »مفسدان« 

در پیشگاه خداوند و تحقق عدل الهی در آخرت اشاره دارد. 
توضیح در صورت نبودن معاد و حیات ابدی، بر حکیمانه بودن آفرینش 

انسان و جهان و همچنین بر نظام عادالنۀ خداوند ایراد وارد می شود.

گزینه4032
را  خود  نخستین  آفرینش  حالی که  در  زد،  َمَثلی  ما  برای  »و  شریفۀ:  آیۀ  الف ـ 
فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ 
...«، با اشاره به خلقت نخستیِن انسان، امکان وجود »معاد جسمانی« و »خلقت 

مجدد جسم انسان در قیامت« را ثابت می کند.
ب ـ آیۀ شریفۀ »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون«، به نفی عبث 
آفرینی انسان پرداخته و با اشاره به حکیمانه بودن نظام هستی، ضرورت و حتمی 

بودن وقوع معاد را با توجه به حکیمانه بودن نظام هستی بیان می کند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا استدالل هایی قرآنی این درس درباره امکان و ضرورت معاد، به 
اثبات آفرینش مجدد جسم انسان در آخرت اشاره  دارند نه در برزخ. قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا حکمت الهی، ضرورت معاد را ثابت می کند 

نه امکان آن را.

گزینه4042
فی  کالمفسدین  الّصالحات  عملوا  و  آمنوا  الّذین  نجعل  »أم  شریفۀ:  آیۀ  الف ـ 
األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، به برابر نبودن »اهل ایمان و عمل صالح« با 

»مفسدان« در پیشگاه خداوند و ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی اشاره دارد. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر 
را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش 
زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«، با اشاره به »رستاخیز 
طبیعت« در فصل بهار و استدالل »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، امکان وقوع 

معاد جسمانی را ثابت می کند. 
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به تست های چند 
قسمتی، بهترین روش حذف گزینه های نادرست است. با توجه به توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه4054
الف ـ همۀ پیامبران پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن 
را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. ب ـ بنابراین با توجه به حکیمانه بودن نظام 
هستی و اینکه بین عالم درون و بیرون انسان، هماهنگی کامل برقرار است، برای 
پاسخ گویی به دو میل جاودانگی و کمال طلبی انسان، وقوع معاد و حیات ابدی 

قطعی و ضروری است.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به این تست، باید 
پاسخ صحیح  به  تا  نماییم  از دیگری حذف  را یکی پس  نادرست  گزینه های 
برسیم. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت سوم 

گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه4062
از دقت در آیۀ شریفۀ »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون«، به تحقق 

امری )معاد( از راه طرح استفهام انکاری )أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا( پی می بریم. 
روش تست زنی برای پاسخ دادن به این تست که پاسخ آن مبهم است، ابتدا 
باید با دقت و سریع گزینه های موجود را یکی پس از دیگری بررسی نموده و سپس 
با حذف گزینه های کاماًل بی ربط بتوانیم در نهایت پاسخ درست را انتخاب نماییم. آیۀ 
گزینۀ )1(، به حکیمانه بودن نظام هستی اشاره دارد و در آن از استفهام انکاری خبری 
نیست. آیۀ گزینۀ )3(، به اهمیت و ضرورت بحث از معاد به خاطر دفع ضرر محتمل 

اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، سخن کافران است که به انکار معاد می پردازند.

گزینه4072
الف ـ خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، 
خداوند وعده داده است که هر کس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حّق کسی 
را ضایع نکند. ب ـ این حقیقت که این دنیا ظرفیت جزا و پاداش انسان ها را به 
صورت کامل ندارد و تمام انسان ها نمی توانند به پاداش و کیفر تمام اعمال خود 
در این دنیا دست پیدا کنند، برای تحقق وعدۀ عدل الهی، ضرورت و حتمی بودن 

وقوع معاد اثبات می شود.
 توضیح  رسیدن به استحقاق خود و آنچه سزاوار و شایستۀ انسان است، با 
تحقق عدل الهی و ضرورت معاد تحقق می یابد. با توجه به توضیح داده شده، 
قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )4( نادرست است. 

گزینه4081
الف ـ آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر 
را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش 
زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«، با اشاره به »رستاخیز 
طبیعت« در فصل بهار و استدالل »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، امکان 
وقوع معاد جسمانی را ثابت می کند. ب ـ خداوند در این آیه به کسانی که در معاد 
جسمانی و آفرینش مجدد جسم خود در آخرت برای پیوستن روح به آن تردید 

دارند پاسخ می دهد و معاد جسمانی را امری ممکن و شدنی معرفی می نماید.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به این تست، باید 
گزینه های نادرست را یکی پس از دیگری حذف نماییم تا به پاسخ صحیح 
زیرا معاد جسمانی  نادرست است،  اول گزینه های )2( و )4(  برسیم. قسمت 
است نه روحانی و پذیرش این حقیقت که جسم انسان بعد ار مرگ دوباره زنده 
می شود برای منکرین معاد دشوار است. آیۀ مورد سؤال، امکان معاد را ثابت 
می کند نه ضرورت آن را، بر این اساس، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه4091
خداوند در آیۀ شریفۀ: »و برای ما َمَثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را 
فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ 
بگو: همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست .«، 
به شخصی که در آفرینش مجدد جسم خود در آخرت تردید دارد، پاسخ می دهد 
که معاد امری ممکن و شدنی است چراکه خدایی که قادر است انسان را در آغاز 

خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند.
است که  بودن  مادی  غیر  معنای  به  و »مجرد«،  واژه »تجرد«  توضیح 
برای روح انسان به کار می رود. روح انسان به دلیل مجرد و غیرمادی بودن 
بعد از مرگ از بین نمی رود و در برزخ به حیات خود ادامه می دهد تا اینکه در 
قیامت، پس از زنده شدن مجدد جسم، وارد جسم انسان می شود. انسان در 
آخرت، حیات جسمانی و روحانی دارد. باتوجه به این توضیحات، قسمت اول 

گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.
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گزینه4104
فی  کالمفسدین  الّصالحات  عملوا  و  آمنوا  الّذین  نجعل  »أم  شریفۀ:  آیۀ  الف ـ 
األرض أم نجعل المّتقین کالفّجار«، به برابر نبودن »اهل ایمان و عمل صالح« با 

»مفسدان« در پیشگاه خداوند و تحقق عدل الهی در آخرت اشاره دارد.
ب ـ آیۀ شریفۀ »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون«، به نفی عبث 
آفرینی انسان پرداخته و با اشاره به حکیمانه بودن نظام هستی، ضرورت و حتمی 

بودن وقوع معاد را با توجه به حکیمانه بودن نظام هستی بیان می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ گزینۀ )3(، آیه، ضرورت و حتمی بودن 

وقوع معاد را بیان می کند و یک استدالل نقلی است نه عقلی. بنابراین، به حکمت 
و عدل الهی اشاره ندارد.

گزینه4114
الف ـ این حقیقت که این دنیا ظرفیت جزا و پاداش انسان ها را به صورت کامل ندارد 
و تمام انسان ها نمی توانند به پاداش و کیفر تمام اعمال خود در این دنیا دست پیدا 
کنند، برای تحقق وعدۀ عدل الهی، ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد اثبات می شود.

ب ـ با توجه به حکیمانه بودن نظام هستی و اینکه بین عالم درون و بیرون انسان، 
هماهنگی کامل برقرار است، باید جای دیگری باشد که انسان به خواسته هایش 
برسد. بر این اساس، برای پاسخ گویی به دو میل جاودانگی و کمال طلبی انسان 
)پایان ناپذیرها و افول ناشدنی ها(، وقوع معاد و حیات ابدی قطعی و ضروری است. 

)ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی( 
نادرست  اول گزینه های )1( و )3(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است و قسمت سوم گزینۀ )2(، چون عدل و حکمت الهی ضرورت معاد را ثابت 

می کنند نه امکان آن را. و قسمت دوم و سوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه4121
خداوند در آیۀ شریفۀ: »نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم بلکه 
سر انگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم«، به کسانی که 
در در معاد جسمانی و آفرینش مجدد جسم خود در آخرت برای پیوستن روح به 
آن تردید دارند، با استناد به قدرت نامحدود الهی، به اثبات امکان معاد جسمانی 

می پردازد و معاد را امری ممکن و شدنی معرفی می کند.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به این تست، باید 
پاسخ صحیح  به  تا  نماییم  از دیگری حذف  را یکی پس  نادرست  گزینه های 
برسیم. قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا معاد جسمانی است 
نه روحانی و پذیرش زنده شدن جسم انسان در آخرت برای منکرین معاد دشوار 
این  بر  را،  ثابت می کند نه ضرورت آن  را  آیۀ مورد سؤال، امکان معاد  است. 

اساس، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه4134
ِ ال ریب فیه و من  در آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
اصدق من اهلل حدیثا«، پس از توحید در عقیده و عمل )اهلل ال اله ااّل هو(، به 
(، و خالی از تردید  ترتیب، به حتمیت و حقانیت رستاخیز )لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
بودن معاد )ال ریب فیه( به دلیل صادق القول بودن خداوند )و من اصدق من اهلل 

حدیثا( اشاره شده است.
تست  این  به  خطا  بدون  و  سریع  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
مفهومی، ابتدا باید گزینه های نادرست را یکی پس از دیگری حذف نماییم تا به 
پاسخ صحیح برسیم. قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا کلمۀ 
»ال اله ااّل اهلل«، جامع همۀ ابعاد توحید است و ابتدا توحید در عقیده مطرح 
می شود و پس از ایمان به آن، نوبت عمل به دستورات الهی است. قسمت سوم 
گزینۀ )1( نادرست است، چراکه در این آیه، مبنای ضروری بودن معاد، صدق 

گفتار خداوند است نه انبیای الهی. 

گزینه4141
الف ـ آیۀ شریفۀ: »خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر 
را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش 
زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«،  با اشاره به »رستاخیز 
طبیعت« در فصل بهار و استدالل »نظام مرگ و زندگی در طبیعت«، امکان 
وقوع معاد جسمانی را ثابت می کند. ب ـ خداوند در این آیه به کسانی که در معاد 
جسمانی و آفرینش مجدد جسم خود در آخرت برای پیوستن روح به آن تردید 

دارند پاسخ می دهد و معاد جسمانی را امری ممکن و شدنی معرفی می نماید.
نادرست  اول گزینه های )2( و )4(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا معاد جسمانی است نه روحانی و پذیرش زنده شدن جسم انسان در 
آخرت برای منکرین معاد دشوار است. آیۀ مورد سؤال، امکان معاد را ثابت می کند 

نه ضرورت آن را، بر این اساس، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه4153
الف ـ خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ کاری از کارهای 
او بیهوده و عبث   نباشد. همچنین اگر تمایالت و گرایش هایی را در موجودات قرار 
داده است، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در درون موجودات 
قرار داده است؛ به طور مثال در مقابل احساس تشنگی و گرسنگي حیوانات، آب و 
غذا را آفریده است تا بتوانند تشنگي و گرسنگي خود را برطرف کنند. بر این اساس، 
هماهنگی بین عالم درون و بیرون بیانگر معاد الزمۀ حکمت الهی است. ب ـ خداوند 
عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، خداوند وعده داده 
است که هر کس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حّق کسی را ضایع نکند. این 

موضوع، ضرورت معاد را در پرتو عدل الهی ثابت می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است، چون حکمت و عدل الهی ضرورت معاد را ثابت می کنند 
نه امکان آن را. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا هماهنگی بین عالم 

درون و بیرون بیانگر معاد الزمۀ حکمت الهی است نه الزمۀ عدل الهی.  

گزینه4164
آیات شریفۀ: »و برای ما َمَثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش 
کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو: همان 
خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست .«، با اشاره به 
خلقت نخستیِن انسان، امکان وجود »معاد جسمانی« یعنی »آفرینش مجدد جسم 

براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالک به آن را در قیامت« ثابت می کنند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است، 
چون استدالل قرآنی »آفرینش نخستین انسان« امکان معاد را ثابت می کنند نه ضرورت 
آن را. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا معاد جسمانی است نه روحانی.

گزینه4171
الف ـ انسان های باایمان با پیروی از دین و تبعیت از عقل و فطرت به درجاتی 
از رشد و کمال می رسند و اگر با رسیدن مرگ دفتر زندگی آنان بسته شود همۀ 
کماالت کسب شده را از دست می دهند که این با حکمت خداوند سازگار نیست 
)میل به کماالت بی نهایت( و ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را بیان می کند. 
ب ـ از طرفی این دنیا ظرفیت پاداش دادن به این افراد را ندارد که با عدل خداوند 
سازگار نیست و ضرورت معاد در پرتو عدل الهی را نشان می دهد. آیۀ شریفۀ: »أم 
نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض أم نجعل المّتقین 
کالفّجار«، به برابر نبودن »اهل ایمان و عمل صالح« با »مفسدان« در پیشگاه 

خداوند و تحقق عدل الهی در آخرت اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست   
است، چون حکمت و عدل الهی ضرورت معاد را ثابت می کنند نه امکان آن را. قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هماهنگی بین عالم درون و بیرون بیانگر معاد 

الزمۀ حکمت الهی است نه الزمۀ عدل الهی. 
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گزینه4182
با  داده اند  انجام  و کارهای شایسته  آورده  ایمان  را  که  آنها  ما  آیۀ شریفۀ: »آیا 
مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ «، به ضرورت معاد در پرتو عدل 

الهی اشاره دارد. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، به امکان معاد اشاره دارند.

گزینه4191
ِ ال ریب فیه و من اصدق  آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
من اهلل حدیثا«، به ضرورت و قطعی بودن رستاخیز )لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ(، و 
خالی از تردید بودن معاد )ال ریب فیه( به دلیل صادق القول بودن خداوند )و من 

اصدق من اهلل حدیثا( اشاره دارد.
معاد  تحقق  امکان  به  گزینه ها  سایر  آیات  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
جسمانی اشاره دارند. گزینه های )2( و )3(، به آفرینش نخستین انسان« و گزینۀ 

)4(، به »قدرت نامحدود الهی« در اثبات امکان معاد اشاره دارند.

گزینه4201
به  ترجعون«،  إلینا ال  أنّکم  و  أنّما خلقناکم عبثا  آیۀ شریفۀ »أفحسبتم  الف ـ 
نظام هستی،  بودن  به حکیمانه  اشاره  با  و  پرداخته  انسان  آفرینی  نفی عبث 
ضرورت و حتمی بودن وقوع معاد را با توجه به حکیمانه بودن نظام هستی 
الّصالحات  عملوا  و  آمنوا  الّذین  نجعل  »أم  شریفۀ:  آیۀ  می کند.ب ـ  بیان 
»اهل  نبودن  برابر  به  کالفّجار«،  المّتقین  نجعل  أم  األرض  فی  کالمفسدین 
الهی  پیشگاه خداوند و تحقق عدل  در  با »مفسدان«  ایمان و عمل صالح« 

در آخرت اشاره دارد.
توضیح »رساندن انسان ها به استحقاقشان« و »نابرابری پاکان و ناپاکان 

در روزحساب«، هر دو بیانگر عدل الهی می یاشند.

گزینه4211
خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد دنیایی که در 
آن زندگی می کنیم، به و از نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ 
بقاي خود انجام مي دهد. این دنیا به تنهایی جای مناسبی برای پاسخ گویی به این 
نیاز نیست و تنها در آخرت به میل جاودانگی )لهی الحیوان( پاسخ داده می شود. 

پس این میل، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی را ثابت می کند.
مناسب   )3( گزینۀ  جاخالی ها،  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

نیست.

گزینه4224
گرایش به بقا و جاودانگی و میل به کماالت بی نهایت، هر دو ضرورت معاد در 

پرتو حکمت الهی را ثابت می کنند.

گزینه4234
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل.

»لهی  قرآنی  عبارت  جاودانگی،   به  میل  پاسخ گوی  نکتۀ طالیی    
الحیوان« است.

گزینه4242
آیۀ شریفۀ: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون«، ضرورت معاد را 

در پرتو حکمت الهی بیان می کند.
بودن  حتمی  و  بیانگر ضرورت   ،)3( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

معاد و گزینۀ )4(، بیانگر ضرورت معاد را در پرتو عدل الهی است.

گزینه4252
در عبارت شریفۀ: »اهلل ال اله اال اهلل «، عبارت »اهلل «، بیانگر تولی و محبت 
غیر  از  جستن  بیزاری  و  تبری  بیانگر  اله«،  »ال  عبارت  و  خداوند  به  نسبت 
خداست. عبارت شریفۀ: »لَیجَمَعنَُّکم الِی یوِم الِقیامِهًْ «، ضرورت و حتمی بودن 

معاد را بیان می کند.
 توضیح  الزم به تذکر است که این عبارت قرآنی، نشانگر ضرورت معاد در 
پرتو حکمت الهی نمی باشد، چرا که هیچ یک از نشانه های حکمت الهی در آن 

نیامده است.

گزینه4261
آیۀ شریفۀ: »افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا ال ترجعون«، نشانۀ عبث 
نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا )در جهان ابدی( می داند. و این آیه، 

ضرورت معاد را در پرتو حکمت الهی ثابت می کند.

گزینه4271
گرایش به بقا و جاودانگی و میل به کماالت بی نهایت، هر دو ضرورت معاد در 
پرتو حکمت الهی را ثابت می کنند. »عدم قابلیت جبران خوبیها و بدیها در دنیا«، 

ضرورت معاد را در پرتو »عدل الهی« اثبات می نماید.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، دیدگاه انبیای الهی و پیروان آنها را 
دربارۀ مرگ و حیات اخروی بیان می کند. در گزینۀ )2(، عبارت »و امیدي به حیات 
مجدد دارند.«، در مورد کافران و منکرین معاد نادرست است.  گزینۀ )4(، مفهوم این 

آیه نیست.

گزینه4283
نگرانی انسان ها از مرگ، زاییدۀ گرایش به بقا و جاودانگی است و این گرایش 

فطری، بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.
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گزینه4292

زمانی که شخصی می میرد، به صورت مستقیم وارد جهان آخرت نمی شود و مرحله ای 
دیگر را پیش رو خواهد داشت. قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام برزخ 
خبر می دهد. و آدمیان، پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آن جا می مانند و در 
صورتی که نیکوکار باشند، از لذت های آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند، از رنج ها 
و دردهای آن متألم می گردند. آیۀ شریفۀ: »قال رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما 
ترکت کاّل إنّها کلمهًْ هو قائلها ...«، بخشی از ویژگی های برزخ را برای ما آشکار می سازد.
روش مطالعۀ این درس  این درس، یک درِس کم حجم و با سطح دشواری 
متوسط است. آیات و احادیث آن، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. برای 
یادگیری عمیق این درس، ابتدا متن درس را چند بار روخوانی کنید. پس از 
یادگیری 50 تا 70 درصدی مفاهیم آن،  بار دیگر متن را به همراه احادیث و آیات 

و موضوع های آنها به صورت عمیق تر دوره کنید. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها فقط آیۀ گزینۀ )2( به حیات برزخی اشاره 
دارد. آیۀ گزینۀ )1(، به »ضرورت و حتمی بودن معاد به عنوان یک دلیل نقلی« 
و »ضرورت بحث از معاد به دلیل دفع خطر احتمالی« اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، 
به »ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی« اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به »کوتاه و گذرا 

بودن حیات مادی و راستین و حقیقی بودن حیات اخروی« اشاره دارد.

گزینۀ4304
الف ـ با مرگ انسان و ورود وی به عالم برزخ، ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع 
نمی شود. برخی از نشانه های تداوم این ارتباط عبارت است از: 1ـ بسته نشدن 
پروندۀ اعمال 2ـ دریافت پاداش خیراِت بازماندگان 2ـ ارتباط متوفی با خانواده

ب ـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«، به بسته نشدن پروندۀ اعمال 
از نشانه های وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا اشاره دارد.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به ضرورت معاد الزمۀ عدل 
الهی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2( و )3(، به وجود شعور و آگاهی در برزخ اشاره دارد.  

گزینه4313
قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام برزخ خبر می دهد. برزخ در لغت به 
معنای فاصله و حایل میان دو چیز است. عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات 
اخروی قرار گرفته است. و آدمیان، پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آن جا 
می مانند و در صورتی که نیکوکار باشند، از لذت های آن برخوردار )بهشت برزخی( 
و اگر بدکار و شقی باشند، از رنج ها و دردهای آن متألم می گردند. )جهنم برزخی( 
توضیح رستاخیز همان قیامت و زنده شدن پس از مرگ است که بعد از پایان 
برزخ اتفاق می افتد، بنابراین قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست است. در برزخ 
فقط روح انسان وجود دارد و پاداش و کیفرهای آن فقط به صورت روحانی است و 

کیفر مادی در آنجا وجود ندارد، بنابراین قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه4324
اوست،  روح  همان  که  را  انسان  وجود  حقیقت  فرشتگان  مرگ،  از  پس  الف ـ 
»توّفی« می کنند. یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند. ب ـ پس از 
مرگ و دریافت کامل روح توسط مالئکه، تنها روح انسان وارد عالم برزخ می شود 

و تا فرا رسیدن قیامت در آن جا می ماند. )إلی یوم یبعثون( 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )3(، پس از 
توّفی صورت می گیرد. با توجه به عبارت: »رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما 

ترکت«، قسمت دوم گزینۀ )1(، در مورد دنیا )قّدم( و برزخ )أّخر( است.

گزینه4334
اولین درخواست مشرکان از خداوند در برزخ، تقاضای بازگشت به دنیا برای جبران 
گذشته )رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت( است. این درخواست مشرکان 
بیانگر روبه رو شدن آنان با واقعیت هایی است که عمری از آن غفلت داشته اند. بر 
این اساس، می توان این سخن رسول اکرم)ص(: »الّناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا : مردم 
]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.«، را نتیجه گرفت که 

مرگ نوعی بیداری است. 
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست با گزینه های نامفهوم،   
باید با حوصله به بررسی گزینه ها پرداخت و آنها را یکی پس از دیگری حذف 
به  اول گزینه های )1( و )3(، مربوط  به پاسخ صحیح رسید. قسمت  تا  کرد 
آخرت است و در صورتی که آیۀ مورد سؤال به عالم برزخ اشاره دارد. قسمت 
اول گزینۀ )2(، از نظر علمی نادرست است، چراکه عبارت مورد سؤال سخن 

مشرکان است هنگام ورود به برزخ است نه پس از رؤیت پاداش نیکوکاران.

گزینه4342
این درخواست مشرکان از خداوند: »... رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت 
و ....«، برای بازگشت به دنیا و جبران گذشته، نشانگر مشاهدۀ واقعیت هایی است 
که عمری از آن غفلت داشته اند و در نتیجه بیانگر افزایش شعور و آگاهی روحانی 

آنان در برزخ است.
ارتباط  وجود  به   ،)1( گزینۀ  قرآنی  عبارت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
میان عالم برزخ و دنیا اشاره دارد. گزینۀ )3(، یک حدیث است نه آیه. عبارت 

قرآنی گزینۀ )4(، مدت زمان توقف انسان در عالم برزخ است.

گزینه4351
)رّب  دنیا  به  بازگشت  تقاضای  برزخ،  در  خداوند  از  مشرکان  درخواست  اولین 
ارجعون( و برخوردار شدن از فرصتی دوباره برای انجام کارهای نیکی است که 
ترک کرده اند. مطابق این آیه، علت این درخواست، اقدام به جبران گذشته آن هم 

با تردید )لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت( است. 
روش تست زدن برای پاسخ دادن به سؤاالتی که از متن آیات و احادیث 
طرح شده اند، فقط باید با به یادآوردن عین عبارت های آیه و حدیث به آن سؤال 
پاسخ داد. مطابق نّص صریح آیه، قسمت اول گزینه های )3( و )4(، تقاضای 

مشرکان نمی باشد و قسمت دوم گزینۀ )2(، در این آیه نیامده است.

گزینه4362
مطابق آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا 
فیما ترکت کاّل إِنّها کلمهًٌْ هو قائلها«، اقدام به جبران گذشته آن هم با تردید )لعلّی 
أعمل صالحا فیما ترکت(، علت تقاضای بازگشت مشرکان به دنیا )رّب ارجعون( 
معرفی شده است. پاسخ قطعی خداوند به اولین تقاضای مشرکان در برزخ، رّد قاطع 

این درخواست با بیان عبارت قرآنی: »کاّل إنّها کلمه هو قائلها« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )4( نادرست است. عبارت قرآنی گزینۀ )3(، علت غرق شدن انسان ها در 
دنیای کم ارزش )لهو و لعب( و غافل ماندن از زندگی حقیقی در آخرت )لهی 

الحیوان( است. 

گزینه4374
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نادرست   )3( )1( و  اول گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا عبارت مورد سؤال، به برزخ اشاره دارد و حیات برزخی روحانی است 
نه روحانی و جسمانی. گزینۀ )2(، نادرست است، زیرا این عبارت قرآنی، پاسخ 

خداوند به درخواست بازگشت به دنیای مشرکان برای جبران گذشته است.
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گزینه4382
فیما  صالحا  اعمل  لعلی  ارجعون  رب   ...« مشرکان:  درخواست  این  بیان  زمان 
قائلها«،  إنّها کلمهًْ هو  آنان: »کاّل  به  پاسخ قطعی خداوند  ترکت« و همچنین 
مربوط به عالم برزخ است. ظرف تحقق این عبارت قرآنی: »حّتی إذا جاء أحدهم 

الموت قال رّب ارجعون«، نیز مربوط به عالم برزخ می باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، وصف حال همۀ انسان ها هنگام 

مواجه شدن با مرگ است. گزینۀ )3(، سخن کافران در مورد انکار معاد است. 
گزینۀ )4(، بیانگر دلیل پذیرش وعدۀ الهی برپایی قیامت است.

گزینه4393
آیۀ مورد سؤال: »قال رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت«، به حیات 
برزخی انسان اشاره دارد. و عبارت قرآِن: »و من ورائِهم برزخ إلی یوم یبعثون«، 
مدت زمان توقف انسان در عالم برزخ را از هنگام مرگ تا برپا شدن قیامت 

بازگو می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  زمان وقوع آیۀ گزینۀ )1(، قیامت است و این 

آیۀ شریفه، به بسته نشدن پروندۀ اعمال از نشانه های وجود ارتباط میان عالم 
برزخ و دنیا اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، دربارۀ سخن کافران در خصوص انکار معاد 

است. حدیث گزینۀ )4(، به کوتاه و گذا بودن زندگی دنیوی اشاره دارد.

گزینه4403
عالم برزخ دارای این ویژگی ها است: 1ـ وجود حیات 2ـ وجود شعور و آگاهی 3ـ 

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در برزخ فقط 

روح انسان وجود دارد و پاداش و کیفرهای آن فقط به صورت روحانی است و 
کیفر مادی در آنجا وجود ندارد.

گزینه4411
هنگام مرگ،  فرشتگان، حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست، »توّفی« 
اگرچه  بنابراین،  می نمایند.  دریافت  کمال  و  تمام  به طور  را  آن  یعنی  می کنند. 
بدن حیات خود را از دست می دهد؛ اّما روح همچنان به حیات و فعالیتش  ادامه 

می دهد.
توضیح نفس لوامه مرتبه ای از مراتب روح است. قسمت دوم گزینۀ )3(، 

اینکه  نه  می یابد  افزایش  انسان  روحانی  آگاهی  برزخ  در  زیرا  است،  نادرست 
متوقف شود.

گزینه4424
الف ـ »توّفی«، به معنای دریافت چیزی به طور تمام و کمال است. این دریافت 
کامل، شامل جسم انسان که بعد از مرگ متالشی می شود نیست و فرشتگان فقط 
روح انسان را توّفی می کنند. ب ـ دریافت کامل روح انسان پس از مرگ، وجود 

حیات برزخی را تأیید می کند.
توضیح »روح، جان، نفس و روان« آدمی، بیانگر بُعد غیرمادی و مجرد 

انسان است که پس از مرگ توسط فرشتگان به طور کامل دریافت می گردد و 
تا برپایی قیامت در برزخ به حیات خود ادامه می دهد و با زنده شدن جسم 
آدمی در آخرت وارد جسم او می شود و حیات اخروی انسان به صورت جسمانی 

و روحانی است.

گزینه4433
پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود، اّما فرشتگان حقیقت 
وجود انسان را که همان روح اوست، »توّفی« می کنند. یعنی آن را به طور تمام و 
کمال دریافت می نمایند. بنابراین، اگرچه بدن حیات خود را از دست می دهد؛ اّما 

روح همچنان به حیات و فعالیتش در عالم برزخ  ادامه می دهد.
پاداش خیراِت  بیانگر »دریافت   ،)1( دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
بازماندگان«، از نشانه های »ارتباط میان عالم برزخ و دنیا« است. گزینۀ )2(، در 
آخرت رخ می دهد. لذت های روحانی و معنوی برزخی در گزینۀ )4( جاوید نیست. 

گزینه4442
این سخن رسول گرامی اسالم)ص( که فرموده اند: »ای نابودی و فنا خلق نشده اید،ُ بلکه 
برای بقا آفریده شده اید، و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.«، 
بیانگر تداوم حیات و فعالیت معنوی و روحانی انسان در برزخ می باشد، چراکه تنها با 

تداوم حیات روحانی انسان پس از مرگ، بقای انسان معنا پیدا می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، برعکس بیان شده است. گزینۀ 
و  خداوند  گفت وگوی  از  بیشتر   ،)3( گزینۀ  نمی باشد.  حدیث  این  مفهوم   ،)4(

مالئکه با انسان پس از مرگ برداشت می شود.

گزینه4454
با توجه به اینکه عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح وی است و روح در برزخ، به حیات 
خود ادامه می دهد، یکی از ویژگی های برزخ، وجود شعور و آگاهی در آن خواهد بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )3( نادرست است، زیرا عامل 
شعور و آگاهی انسان در دنیا، روح و جان آدمی است نه روح و جسم او. قسمت دوم 
گزینۀ )1(، نادرست است، زیرا روح انسان در برزخ با دنیا ارتباط مادی ندارد. گزینۀ )3(، 

نادرست است، زیرا بعد از مرگ ارتباط روح با جسم انسان قطع می شود.

گزینه4463
با توجه به اینکه عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح وی است و روح در برزخ، به 
حیات خود ادامه می دهد، یکی از ویژگی های برزخ، وجود شعور و آگاهی در آن خواهد 
بود. برخی از نشانه های شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ عبارت است از: »گفت و گوی 

فرشتگان با انسان« و »سخن گفتن پیامبر)ص( با کشته  شدگان جنگ بدر«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  دریافت آثار ماتقّدم اعمال خود در گزینۀ )1( و 
برخورداری از لذت های مادی و معنوی در گزینۀ )2(، مربوط به دنیا و گزینۀ )4(، 

مربوط به آخرت است.

گزینه4473
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی این درخواست مشرکان از خداوند در برزخ: »رّب ارجعون لعلّی 
أعمل صالحا فیما ترکت«، و همچنین پاسخ خداوند به آنها: »کاّل إنّها کلمه هو قائلها«، 
هر دو عبارت بیانگر »وجود شعور و آگاهی روحانی« در برزخ و عبارت شریفۀ: »و من 

ورائهم برزخ إلی یوم یبعثون«، بیانگر »وجود حیات« در برزخ است.
قسمت اول گزینۀ )2( و )4(، به وجود حیات در برزخ اشاره دارد.  قسمت دوم گزینۀ 

)1( و )2(، به سومین ویژگی برزخ، یعنی »بسته نشدن پروندۀ اعمال« اشاره دارند

گزینه4483
الف ـ در سورۀ نساء آمده است که: »فرشتگان به ظالمان خطاب کرده و از احوال 
آنها می پرسند و در مقابل، آنها پاسخ داده و خود را از مستضعفین بر روی زمین 
معرفی می کنند.« ب ـ اینکه فرشتگان پس از مرگ از ظالمان سؤال می پرسند و 
ظالمان در پاسخ به سؤال آنان، خود را مستضعفین بر روی زمین معرفی می کنند، 

نشانگر »وجود شعور و آگاهی آنان در برزخ« است.
نکتۀ طالیی  آیاتی که در آنها از مکالمۀ بین انسان و فرشتگان بعد از مرگ 

سخن گفته شده، بیانگر »وجود شعور و آگاهی در برزخ« است.
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گزینه4492
الف ـ در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شد، 
رسول خدا آن کشتگان را این گونه مورد خطاب قرار داد:  » آنچه پروردگارمان به 
ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق 
یافتید؟« ب ـ پرسش پیامبر)ص( از تحقق وعده های الهی از کشته های لشکر کفر، 

بیانگر »وجود شعور و آگاهی در برزخ« است.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع سؤاالت، باید عین عبارت های  
احادیث را حفظ شوید. مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )4( 
نادرست است.قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این موارد: »الف( بسته 
نشدن پروندۀ اعمال ب( دریافت پاداش خیراِت بازماندگان ج( ارتباط متوفی با 

خانواده«، بیانگر »وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا« است.

گزینه4504
این دو مورد: »گفت و گوی فرشتگان با انسان« و »سخن گفتن پیامبر)ص( با کشته 
 شدگان جنگ بدر«که در صورت سؤال آمده است، از نشانه های شعور و آگاهی 

انسان در عالم برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(، یک برداشت 
ناقص از سخن گفتن پیامبر)ص( با کشته  شدگان جنگ بدر است، برداشت کامل و 
رساتر آن همان »شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ« است.  قسمت دوم گزینۀ )3(، 

تعریف برزخ است و بیانگر »شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ« نمی باشد.

گزینه4511
پیروز شد،  اسالم  و سپاه  کفار کشته شدند  لشکر  بزرگان  وقتی  بدر،  در جنگ 
رسول خدا آن کشتگان را این گونه مورد خطاب قرار داد:  » آنچه پروردگارمان به 
ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق 
یافتید؟« اصحاب گفتند:  »ای رسول خدا، چگونه با آنان سخن می گویی  در حالی 
که مرده اند؟«. حضرت فرمود: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به 

این کالم از شما شنواترند، و فقط نمی توانند پاسخ دهند.«
نکته هستۀ مرکزی یاران امام زمان)عج( 313 نفر، به تعداد یاران پیامبراکرم)ص( 

در جنگ بدر هستند.

گزینه4524
الف ـ این پرسش:  » آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز 
آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟«، سؤال رسول خدا)ص( از کشته های 

بزرگان لشکر کفار پس از پیروزی لشکر مسلمانان در جنگ بدر بود. 
ب ـ اصحاب گفتند:  »ای رسول خدا، چگونه با آنان سخن می گویی  در حالی که 
مرده اند؟«. حضرت فرمود: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این 
کالم از شما شنواترند، و فقط نمی توانند پاسخ دهند.« ج ـ شنواتر بودن کشته ها 

مطابق فرمایش پیامبر)ص(، بیانگر »وجود شعور و آگاهی در برزخ« است.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. مفهوم قسمت دوم گزینۀ )4(، کامل تر از 

مفهوم قسمت دوم گزینۀ )1( است.

گزینه4533
قطع  کامل  به طور  دنیا  با  او  ارتباط  برزخ،  عالم  به  وی  ورود  و  انسان  مرگ  با 
نمی شود. برخی از نشانه های تداوم این ارتباط عبارت است از: الف( بسته نشدن 
پروندۀ اعمال ب( دریافت پاداش خیراِت بازماندگان ج( ارتباط متوفی با خانواده. 
نادرست  اول گزینه های )1( و )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
با دنیا محدود  ارتباط او  است، زیرا با مرگ انسان و ورود وی به عالم برزخ، 
می شود. قسمت دوم گزینۀ )4(، از نشانه های وجود شعور و آگاهی در برزخ است. 

گزینه4541
الف ـ پروندۀ برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد بر اعمال 
نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود. ب ـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان 
یومئذ بما قّدم و أّخر«، به بسته نشدن پروندۀ اعمال از نشانه های وجود ارتباط 

میان عالم برزخ و دنیا اشاره دارد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، بهتر است با در نظر   
گرفتن قسمت اول یا دوم سؤال، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. قسمت 
اول گزینه های )2( و )4(، به این معناست که بعد از مرگ انسان پروندۀ اعمال 
است کاًل باز است، در صورتی که بعد از مرگ پروندۀ اعمالی که آثار ماتقّدم 

دارند بسته است. آیۀ گزینۀ )3(، به حیات برزخی اشاره دارد.

گزینه4553
»یومئذ«،  از  منظور  أّخر«،  و  قّدم  بما  یومئٍذ  اإلنسان  »ینّبؤا  شریفۀ:  آیۀ  در 
قیامت است، چراکه تنها در آخرت، انسان از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال خود 
به طور کامل آگاه می گردد. در این آیه، کلمۀ »أّخر«، به دریافت آثار ماتأّخر 
اعمال در برزخ اشاره دارد و کلمۀ »قّدم«، به دریافت آثار ماتقّدم اعمال در 

دنیا اشاره دارد. 
توضیح  این آیه، به هر سه عالِم آخرت، دنیا و برزخ اشاره دارد. هنگام پاسخ 
دادن به تست هایی از این آیه، باید دقت شود که کدام کلمه مورد نظر طراح 

سؤال است.

گزینه4562
پروندۀ برخی اعمال انسان  با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد از طریق اعمالی 
که آثار ماتأّخر دارند بر اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود. آیۀ 
شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«، به بسته نشدن پروندۀ اعمال در 
برزخ از طریق اعمالی که آثار ماتأّخر دارند از نشانه های وجود ارتباط میان عالم 

برزخ و دنیا اشاره دارد. 
آثار  بیانگر  صالحات،  باقیات  انسان،  اختیاری  اعمال  از  نکتۀ طالیی   

ماتأخر می باشند و عامل ارتباط دنیا با برزخ می باشند.

گزینه4571
مطابق آیات قرآن کریم، دامنۀ برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان 
است و با مرگ، پروندۀ این اعمال بسته می شود )آثار ماتقدم( و انسان در جهان 

آخرت نسبت به آن ها آگاهی کامل پیدا می کند. 
نکتۀ طالیی مثال هایی که بیشتر جنبۀ فردی دارند مانند نماز و روزه و   

بیانگر توحید عملی فردی باشند، آثارشان به صورت ماتقّدم است.

گزینه4583
نمی شود  بسته  مرگ  با  آنها  پروندۀ  که  هستند  اعمال  برخی  ماتأّخر«،  »آثار 
از  و  کاسته شود.  آنها  از  یا  و  افزوده  آن  بد  و  نیک  اعمال  بر  دارد  امکان  و 
مثال  عنوان  به  داده می شود.  تغییراتی  اعمال شخص  پروندۀ  در  آنها  طریق 
اگر کسی کتابی را به کسی یا کتابخانه ای هدیه دهد، یا مطلب مفیدی را به 
می شود  خوانده  دیگران  توسط  کتاب  آن  که  وقتی  تا  دهد،  آموزش  دیگران 
در  می شود،  استفاده  آن  از  یا  می شود  منتقل  دیگران  به  آموزش های وی  و 
پروندۀ عمل او پاداش می نویسند و بر حسنات او می افزایند، گرچه خود فرد 

از دنیا رفته باشد. 
نادرست  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( 

است، زیرا دامنۀ آنها مربوط به حیات دنیوی و برزخی است نه اخروی. 
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گزینه4594
پروندۀ اعمالی که آثار ماتأخر دارند، بعد از حیات انسان نیز باز می ماند و تا زمانی 
که این اعمال در دنیا موثر و جاری هستند، در پروندۀ اعمال شخص تغییراتی 

داده می شود. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا پروندۀ اعمالی که آثار ماتقّدم دارند در برزخ بسته است. قسمت دوم 
پروندۀ  عمل  در  زمانی  تا  اعمال  ماتأّخر  آثار  زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ 

شخص تغییر ایجاد می کنند که در دنیا مردمی به آن سنت عمل کنند.

گزینه4603
الف ـ با توجه به کلمۀ »أّخر« در آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر«، 
ارتباط بین عالم برزخ و دنیا از طریق اعمالی برقرار است که آثار ماتأخر دارند، 
چراکه پروندۀ این اعمال، در برزخ باز است و از طریق آنها در پروندۀ شخص 
تغییراتی داده می شود. ب ـ به عنوان مثال مدسازی های غلط، تولید و نشر مطالب 
نامناسب و غیر اخالقی در فضای مجازی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در 
اعمال  از  نمونه هایی  انحرافات فکری و اخالقی در دیگران،  ایجاد  ازدواج،  امر 
)دارای آثار ماتأخر( ناشایستی است که موجب سنگین شدن پروندۀ گناهان فرد، 

حتی پس از مرگ وی می شود.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست که گزینه های نامفهوم و 
دشواری دارد، ابتدا باید گزینه های بی ربط و غلط را حذف کرد تا بتوان پاسخ 
آثار  اعمالی است که  زیرا  نادرست است،   )1( داد. گزینۀ  را تشخیص  صحیح 
ماتأّخر دارند مانند اهدای کتاب به دیگران، بعد از مرگ نیز پروندۀ آن عمل باز 
است. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا اعمالی مانند نماز و روزه آثار ماتقّدم دارند و 
ایجاد  زیرا  نادرست است،   )4( از مرگ بسته می شود. گزینۀ  آنها پس  پروندۀ 
انحرافات فکری و اخالقی در دیگران آثار ماتأّخر دارند و با مرگ انسان، اثرگذاری 

خود را در تغییر نامۀ عمل از دست نمی دهند. 

گزینه4614
پروندۀ اعمال انسان، در برزخ باز است و از طریق آثار ماتأّخر در آن تغییراتی داده 
می شود. به عنوان مثال کسی که راه و رسم غلط و مخالف فرمان الهی را از خود 
برجای می گذارد، تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در فرد و جامعه باقی است، گناه 

در دفتر اعمال وی ثبت می شود و روز به روز بر عذاب وی افزوده می شود. 
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست که گزینه های شلوغ و 
نامفهومی دارد، باید با حوصله، عبارت و یا مفهوم نادرستی که در هر گزینه بیان 

شده را پیدا کرد و آن گزینه را حذف نمود تا در آخر به پاسخ صحیح رسید.
گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا پروندۀ اعمال انسان در هنگام مرگ 
به کلی مسدود نمی شود. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در پروندۀ اعمال انسان 

ممکن است از طریق آثار ماتأّخر تغییر ایجاد  شود نه از طریق آثار ماتقّدم.

گزینه4622
مدسازی های غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخالقی در فضای مجازی، 
ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکری و اخالقی 
در دیگران، نمونه هایی از اعمال )دارای آثار ماتأخر( ناشایستی است که موجب 

سنگین شدن پروندۀ گناهان فرد، حتی پس از مرگ وی می شود. 
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، در هر گزینه باید یک مورد 
برخالف صورت سؤال پیدا کرده و آن را حذف نماییم. الزم به تذکر است که 
گناهانی که جنبۀ فردی دارند و بعد از مرگ انسان ادامه ندارند، مانند ترک نماز 
و روزه در سایر گزینه ها، آثار ماتأّخر نداشته و موجب موجب سنگین تر شدن 

پروندۀ گناهان فرد پس از مرگ وی نمی شوند.

گزینه4634
پیامبراکرم)ص( می فرمایند: »هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، 
تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب 
این شخص هم می گذارند، بدون اینکه از اجر انجام دهندۀ آن کم کنند. و هر کس 
سّنت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه 
آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم کنند.«، این 
سخن پیامبر)ص( به بسته نشدن پروندۀ اعمال از نشانه های وجود ارتباط میان عالم 

برزخ و دنیا اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا مطابق حدیث، بدون کم شدن از ثواب انجام دهندۀ سنت، برای مروج 
نادرست است، زیرا این  آن هم ثوابی نوشته می شود. قسمت دوم گزینۀ )2( 
حدیث، به »وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا« اشاره دارد نه »افزایش شعور و 

آگاهی در برزخ«.

گزینه4641
االف ـ پروندۀ برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد بر اعمال 
نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود. ب ـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان 
یومئذ بما قّدم و أّخر«، به بسته نشدن پروندۀ اعمال از نشانه های وجود ارتباط 

میان عالم برزخ و دنیا اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )2(، به مکالمۀ با مّیت بعد از مرگ 
و وجود شعور و آگاهی در برزخ اشاره دارد و به تأثیر آثار ماتأّخر اشاره ندارد. آیۀ 
گزینۀ )3(، به اولین اثر اعتقاد به معاد یعنی ایجاد شور و نشاط در زندگی اشاره 
دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به موضوع ضرورت بحث از معاد به خاطر دفع خطر احتمالی 

اشاره دارد.

گزینه4653
اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند مانند دادن صدقه، 
طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق برای آنان، در عالم برزخ به آنها می رسد و در 
سرنوشت آنها تأثیر می گذارد. این اتفاق و آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم 
و أّخر : در آن روز به انسان خبر داده می شود به آن چه پیش ]از مرگ[ فرستاده 
و آن چه پس ]از مرگ[ فرستاده است.«، هردو به وجود ارتباط میان عالم برزخ و 

دنیا اشاره می کنند.
نکتۀ طالیی انجام این اعمال برای درگذشتگان: »صدقه، طلب مغفرت، 

دعای خیر و انفاق«، برای فاعل آنها، جزو آثار ماتأّخر محسوب نمی شود.
مطابق توضیح داده شده، قسمت اول گزینه های )2( و )4(نادرست است. قسمت 

دوم گزینۀ )1(، به موضوع »وجود شعور و آگاهی روحانی در برزخ« اشاره دارد.

گزینه4662
اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند مانند دادن صدقه، 
طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق برای آنان، در عالم برزخ به آنها می رسد و در 

سرنوشت آنها تأثیر می گذارد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست که به ظاهر جواب 

روشنی دارند، نباید از همان ابتدا سراغ انتخاب پاسخ صحیح رفت، بلکه برای 
از بین بردن احتمال خطا، سعی کنید پس از مطالعه سایر گزینه ها و حذف 
گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. گزینه های )1( و )4( از 
نظر علمی نادرست است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا ثواب این اعمال در 

برزخ به اموات می رسد نه در آخرت.
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گزینه4674
اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند مانند دادن صدقه، 
و  آنها می رسد  به  برزخ  عالم  در  آنان،  برای  انفاق  و  مغفرت، دعای خیر  طلب 
در سرنوشت آنها تأثیر می گذارد. این اقدام و آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ 
دارند. اشاره  دنیا«  برزخ و  ارتباط میان عالم  به »وجود  أّخر«، هردو  و  قّدم  بما 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )2( نادرست است. آیۀ گزینۀ )3(، تعریف برزخ است و به ارتباط میان برزخ و 

دنیا اشاره ای ندارد.

گزینه4682
الف ـ شخصی از امام کاظم)ع( دربارۀ وضعیت مؤمنان پس از مرگ پرسید: »آیا 
مؤمن به دیدار خانوادۀ خویش می آید؟« فرمود: آری. پرسید: چقدر؟ فرمود: »بر 
حسب مقدار فضیلت هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر 
سه روز و کم ترین آنان هر جمعه.« ب ـ این حدیث به »ارتباط متوفی با خانواده 

خود« از نشانه های »وجود شعور و آگاهی روحانی در عالم برزخ« اشاره دارد.
روش مطالعه هنگام مطالعۀ آیات و احادیث، عالوه بر توجه به موضوع و 
باید توجه شود. مطابق  کلمات کلیدی آن حدیث و آیه، به مخاطب آن نیز 
حدیث، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. کلمۀ مقدار در این 

حدیث، به معنای کمیت و تعداد است نه کیفیت و چگونگی آن.

گزینه4693
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست که گزینه های نامفهوم و 
دشواری دارد، باید با حوصله، گزینه های نادرست را حذف نمود تا در آخر به 
پاسخ صحیح رسید. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا در برزخ درک مادی وجود 
ندارد. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در برزخ قدرت درک و آگاهی روحانی 
انسان افزایش می یابد. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا با ورود انسان به عالم 

برزخ، ارتباط او با دنیا از طریق آثار ماتأخر برقرار است.

گزینه4701
الف ـ از توجه در آیۀ شریفۀ: »فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند 
درحالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟«، مفهوم 
می گردد گه دریافت کامل روح انسان در هنگام مرگ )توّفی( توسط فرشتگان، 
بیانگر »وجود حیات در عالم برزخ« است. ب ـ  گفت وگوی فرشتگان با انسان پس 

از مرگ در این آیه، از نشانه های »وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ« است.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست که گزینه های نامفهومی 
دارد، باید پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب کرد. گزینۀ 
)2( نادرست است، زیرا فقط روح انسان توفی می شود نه جسم و روح. گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا این آیه به »وجود ارتباط میان برزخ با دنیا« اشاره ندارد. گزینۀ 

)4(، تعریف حیات برزخی است نه حیات اخروی.

گزینه4714
الف ـ بنابر آیه 97 سورۀ نسا: »فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند 
درحالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟ گفتند: 
ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین 
خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟«، اولین سؤالی که فرشتگان از ستمکاران پس  
از مرگ آنان می پرسند، عبارت: »شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟« است. ب ـ سخن 
گفتن فرشتگان با گناهکاران پس از مرگ، از نشانه های وجود »شعور و آگاهی 

روحانی در عالم برزخ« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )3(، دومین 
سؤال مالئکه از ستمکاران است نه اولین سؤال آنها. قسمت دوم گزینۀ )1( 
نادرست است، زیرا این آیه به »بسته نشدن پروندۀ اعمال در برزخ« اشاره ندارد.

گزینه4721
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به متن آیه، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )3(، ظالمین به خدا نادرست است.

گزینه4733
بنابر آیۀ 97 از سورۀ نسا: »فرشتگان )در عالم برزخ( به کسانی که روح آنان را 
دریافت می کنند درحالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در ]دنیا[ چگونه 
بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: 

مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟«
روش مطالعه یکی از نکاتی که هنگام مطالعۀ آیات باید مورد توجه قرار 
گیرد، این است که آیۀ مورد نظر، مربوط به چه عالمی است. قسمت اول 
سخن  برزخ  عالم  از  آیه  این  زیرا  است،  نادرست   ،)4( و   )1( گزینه های 
می گوید نه دوزخ یا جهنم اخروی. با توجه به متن آیه، قسمت دوم گزینۀ 

)2( نادرست است. 

گزینه4742
از دقت در آیۀ شریفۀ: »فرشتگان )در عالم برزخ( به کسانی که روح آنان را دریافت 
می کنند )توّفی( درحالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در ]دنیا[ چگونه 
بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: 
مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟«، به ترتیب، این دو مفهوم برداشت 
می شود: 1 ـ دریافت کامل روح انسان در هنگام مرگ )توّفی( توسط فرشتگان، 
بیانگر »وجود حیات در عالم برزخ« است. 2 ـ گفت وگوی فرشتگان با انسان پس 

از مرگ، از نشانه های »وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )4(، نادرست 
است، زیرا این مفهوم، دومین مفهوم قابل برداشت از این آیه است نه اولین 

مفهوم. قسمت دوم گزینۀ )3(، از این آیه برداشت نمی شود.

گزینه4754
مطابق آیۀ شریفۀ: »آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند درحالی که پاک و 
پاکیزه اند، به آنها می گویند: سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که 
انجام دادید.«، این سخن فرشتگان به پاکان در هنگام گرفتن جانشان: »سالم 
بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام دادید.« و آیۀ شریفۀ: »کاّل 
إنّها کلمهًْ هو قائلها«، از نظر زمانی، بر یک زمان داللت داشته و هردو به عالم 

برزخ اشاره دارند. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3(، نادرست 
است، زیرا مخاطب آیۀ مورد سؤال پاکیزه گان می باشند نه متقین. زمان تحقق 

آیۀ گزینۀ )2( قیامت است نه برزخ.

گزینه4761
از توجه در آیۀ شریفۀ: »آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند درحالی که پاک 
و پاکیزه اند، به آنها می گویند: سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی 
که انجام دادید.«، به ترتیب، دو ویژگی برزخ برداشت می شود: 1 ـ دریافت کامل 
روح انسان در هنگام مرگ )توّفی( توسط فرشتگان، بیانگر »وجود حیات در عالم 
برزخ« است. 2 ـ گفت وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ، از نشانه های »وجود 

شعور و آگاهی در عالم برزخ« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4(، نادرست 
است، زیرا این مفهوم، دومین مفهوم قابل برداشت از این آیه است نه اولین 

مفهوم. قسمت دوم گزینۀ )2(، از این آیه برداشت نمی شود.
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گزینه4773
جنگ  در  کفار  دادن  از شکست  پس  خود  یاران  به  پیامبر)ص(  این سخن  از 
از شما  این کالم  به  ایشان  بدر: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، 
برزخ  دورۀ  که  می شود  برداشت  دهند.«،  پاسخ  نمی توانند  فقط  و  شنواترند، 
باشد که در  انسان فقط جسدی  نیست که  اینگونه  و  نیست  دورۀ بی خبری 
از  جدید  دوره ای  بلکه  برود،  بین  از  و  فرسوده  تدریج  به  و  است  افتاده  قبر 

آگاهی ها و خبرهاست.
دیدگاه  بیانگر  که   )1( گزینۀ  حدیث  از  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

برداشت  برزخ«  در  حیات  »وجود  است،  مرگ  دربارۀ  معاد  به  معتقدین 
مرگ  دربارۀ  معاد  به  معتقدین  دیدگاه  بیانگر   ،)2( گزینۀ  حدیث  می شود. 
کاهش  یعنی  معاد،  به  اعتقاد  پیامد  دومین  بیانگر   ،)2( گزینۀ  حدیث  است. 

ترس از  مرگ است.

گزینه4783
لعلّی  ارجعون  رّب  »قال  برزخ:  در  خداوند  از  مشرکان  درخواست  این  الف ـ 
أعمل صالحا فیما ترکت: می گوید: پروردگارا ! مرا بازگردانید باشد که عمل 
صالح انجام دهم؛ آن چه را در گذشته ترک کرده ام«، بیانگر این حقیقت است 
وارد  انسان  تنها روح  از مرگ و دریافت کامل روح توسط مالئکه،  که پس 

عالم برزخ می شود و تا فرا رسیدن قیامت در آن جا می ماند.
که  درحالی  می گیرند  را  روحشان  فرشتگان  که  »آنان  شریفۀ:  آیۀ  ب ـ 
پاک و پاکیزه اند، به آنها می گویند: »سالم بر شما، وارد بهشت شوید به 
روحانی  که  است  برزخی  بهشت  بیانگر  دادید.«،  انجام  که  اعمالی  خاطر 

و موقت است.
که  است  این  أّخر«،  و  قّدم  بما  یومئذ  اإلنسان  »ینّبؤا  شریفۀ:  آیۀ  پیام  ج ـ 
تنها در آخرت، انسان از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال خود به طور کامل آگاه 

می گردد.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست، در نظر گرفتن 
می پردازیم.  نادرست  گزینه های  حذف  به  سؤال،  سوم  یا  دوم  قسمت 
قسمت دوم گزینه های )1( و )4(، به حیات برزخی اشاره دارد نه به پاداش 
و کیفر اخروی. قسمت سوم گزینۀ )2(، به وجود شعور و آگاهی در برزخ 

اشاره دارد.

گزینه4791
 الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی 
)رّب  دنیا  به  بازگشت  برای  مشرکان  تقاضاي   ،»... ترکت  فیما  صالحا  أعمل 
بیانگر سه  ترکت(،  فیما  أعمل صالحا  )لعلّی  به منظور جبران گذشته  ارجعون( 
مفهوم است: 1ـ وجود حیات روحانی در برزخ 2ـ افزایش شعور و آگاهی روحانی 

در برزخ 3ـ برچیده شدن بساط تکلیف، اختیار و عمل در عالم برزخ. 
ب  ـ حدیث: »الناس نیام فاذا ماتوا، انتبهوا«، به »وجود شعور و آگاهی« در برزخ 
اشاره دارد. ج ـ عبارت: »مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟«، پاسخ 
مالئکه به ظالمینی است که خود را در زمین مستضعف می پنداشتند. این عبارت، 

بیانگر وجود شعور و آگاهی در این عالم می باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ قسمت »الف«، بیانگر بسته نشدن پروندۀ 

اعمال از نشانه های تداوم ارتباط میان عالم برزخ و دنیا است.  قسمت »ب«، بیانگر 
ضرورت بحث از معاد است.

گزینه4802
الف ـ آیۀ شریفۀ: »آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند درحالی که پاک و 
پاکیزه اند، به آنها می گویند: »سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی 
که انجام دادید.« ب ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و 
لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«، جهل به جاودانه بودن 
را  اگر مردم، حقیقت آخرت  از آن است. چراکه  آدمی در آخرت، علت غفلت 
قرآنی: »کاّل  نمی بستند. ج ـ عبارت  دنیا دل  به  یعلمون(  کانوا  )لو  می دانستند 
إنّها کلمه هو قائلها«، بیانگر برچیده شدن بساط تکلیف، اختیار و عمل در عالم 

برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  باید توجه داشت که قسمت دوم سؤال باید 
نادرست باشد. بر این اساس، اولین قدم در انتخاب گزینۀ صحیح، مطالعۀ و 
درک سریع منظور صورت سؤال است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول 
گزینه های )1( و )4( نادرست است. با توجه به صورت سؤال که قسمت دوم 

باید نادرست باشد، قسمت دوم گزینۀ )3( که صحیح است را رد می کنیم. 

گزینه4814
در  آگاهی  و  شعور  وجود  بیانگر  »د«  و  »ج«  »ب«،  قسمت های  عبارت  سه 

برزخ است.
آیۀ قسمت »ب«: »فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند درحالی 
که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟«، اولین سؤال 

مالئکه از ظالمین در برزخ و بیانگر وجود شعور و آگاهی در برزخ است. 
بیداری انسان پس از مرگ بر اساس حدیث قسمت »ج«، به »وجود شعور و 

آگاهی« در برزخ اشاره دارد.
کنید؟«،  مهاجرت  که  نبود  وسیع  خدا  زمین  مگر  »گفتند:  »د«:  قسمت  آیۀ 
پاسخ مالئکه به ظالمینی است که خود را در زمین مستضعف می پنداشتند. این 

عبارت، بیانگر وجود شعور و آگاهی در این عالم می باشد.
نشدن  بسته  بیانگر  آیۀ قسمت »الف«،  دلیل نادرستی سایر گزینه ها    
پروندۀ اعمال از نشانه های تداوم ارتباط میان عالم برزخ و دنیا است. حدیث 

قسمت »ه«، بیانگر دیدگاه پیروان انبیای الهی دربارۀ مرگ است. 

گزینه4822
غیر  و  نامناسب  مطالب  نشر  و  تولید  غلط،  »مدسازی های  موارد:  این  الف ـ 
اخالقی در فضای مجازی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، 
ایجاد انحرافات فکری و اخالقی در دیگران«، نمونه هایی از اعمال )دارای آثار 
ماتأخر( ناشایستی است که موجب سنگین شدن پروندۀ گناهان فرد، حتی پس 
اعمال«  پروندۀ  نشدن  »بسته  بیانگر  بیانگر  موارد،  این  از مرگ وی می شود. 
عبارت:  این  است. ب ـ  دنیا«  و  برزخ  عالم  میان  ارتباط  »تداوم  نشانه های  از 
در  و  آن جا می مانند  در  قیامت  تا  و  آن می شوند  وارد  از مرگ  »آدمیان، پس 
صورتی که نیکوکار باشند، از لذت های آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند، 
در  آگاهی  و  شعور  وجود  بیانگر  می گردند.«،  متألم  آن  دردهای  و  رنج ها  از 
برزخ است. ج ـ عبارت: »مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟«، پاسخ 
این  می پنداشتند.  مستضعف  زمین  در  را  خود  که  است  ظالمینی  به  مالئکه 

عبارت، بیانگر وجود شعور و آگاهی در این عالم می باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول تمامی گزینه ها صحیح است. 

قسمت دوم گزینه های )1( و )4( صحیح ولی ناقص است. با توجه به توضیح 
باال، قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا گفتگوی مالئکه با مردگان در 
برزخ، بیانگر وجود شعور و آگاهی در برزخ است نه تداوم ارتباط میان عالم 

برزخ و دنیا.
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گزینه4831
ج ـ پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود، اّما فرشتگان 
را  آن  یعنی  اوست، »توّفی« می کنند.  روح  را که همان  انسان  حقیقت وجود 
از  بنابراین، اگرچه بدن حیات خود را  به طور تمام و کمال دریافت می نمایند. 

دست می دهد؛ اّما روح همچنان به حیات و فعالیتش  ادامه می دهد.
د ـ پرسش پیامبر اسالم)ص( از تحقق وعده های الهی از کشته های لشکر کفر، 

بیانگر وجود شعور و آگاهی در برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث پیامبر اسالم)ص( در قسمت »الف«، 
به  قرآنی قسمت »ب«،  است. عبارت  برزخ  در  آگاهی  و  بیانگر وجود شعور 

مرگ انسان اشاره دارد.

گزینه4843
الف ـ آیۀ شریفۀ: »آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید: پروردگارا 
ترک  گذشته  در  را  آن چه  دهم؛  انجام  صالح  عمل  که  باشد  بازگردانید  مرا   !
کرده ام هرگز ! این سخنی است که او می گوید«، سیمای کافران را در برزخ 

بیان می کند. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند درحالی 
که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟ گفتند: ما در 
سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا 

وسیع نبود که مهاجرت کنید؟«
ج ـ آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از 
آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او 

قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
مقایسه  آیۀ شریفۀ: »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا 
آیۀ  معاد می پردازند.  انکار  به  این عالم است که  در  الّدهر«، سخن کافران  إاّل 
فیما  لعلّی أعمل صالحا  ارجعون  رّب  قال  الموت  إذا جاء أحدهم  شریفۀ:»حّتی 

ترکت«، سخن کافران در برزخ است که تقاضای بازگشت به دنیا دارند.

گزینه4853
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »الف« و »ه« صحیح است. البته در 

قسمت »ه«، کلمۀ بازماندگان باید جایگزین درگذشتگان شود.
شنواتر  زیرا  است،  نادرست  »ب«  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
بودن بزرگان لشکر کفر مطابق فرمایش رسول اکرم)ص(، بیانگر وجود شعور و 
که  خیری  اعمال  زیرا  است،  نادرست  »ج«  قسمت  است.  برزخ  در  آگاهی 
بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند، در سرنوشت معنوی )نه مادی( آنان 
تأثیر می گذارد. قسمت »د« نادرست است، زیرا فرشتگان هم روح بدکاران و هم 

نیکوکاران را می گیرند.

گزینه4864
از بین عبارت های مذکور، سه عبارت قسمت های »الف«، »د« و »ه«، پیام قابل 

برداشت از حدیث مورد سؤال می باشند.
الف ـ حدیث مورد سؤال و آیۀ قسمت »الف«، هر دو دیدگاه پیروان انبیای الهی 

را دربارۀ مرگ بیان می کنند.
دـ هر دو قسمت »د« و »ه«، به گفتگوی مالئکه با مردگان که بیانگر»وجود 

شعور و آگاهی در برزخ« است، اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »ب«، به »ارتباط متوّفی با خانواده« 
به  دارد. قسمت »ج«،  اشاره  دنیا«  با  برزخ  میان  ارتباط  نشانه های »وجود  از 

»فطرت خداگرای انسان« اشاره دارد. 

گزینه4872
الف ـ پیامبر اکرم)ص( در عبارت شریفۀ: »الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«، مرگ را به 
بیداری از خواب تشبیه می کنند. ب ـ قرآن در مورد مرگ که عامل انتقال از دنیا 

به برزخ است، می فرماید: »کل نفس ذائقۀ الموت...«
مقایسه دنیا = خوابی کوتاه و گذرا و کم ارزش = نیام

مرگ = پل گذرگاه به سوی حیات برتر و بیداری = انتبهوا

گزینه4883
الف ـ برخی از اعمال دارای آثاری هستند که پس از مرگ نیز ادامه می یابند؛ این 
آثار که آثار »ماتأّخر« نام دارند مداوم در پروندۀ اعمال انسان ثبت می شوند و 
به این ترتیب، موجب تخفیف )کاهش( یا تشدید )افزایش( عذاب یا نعمت های 
او در برزخ می گردند. عامل اصلی ارتباط برزخ با ارواح درگذشتگان با دنیا نیز 

همین آثار ماتأخر هستند.
ب ـ طبق حدیث پیامبر اسالم)ص(، هرکس سنت نیکی را تداوم بخشد، بدون کم 

شدن از پاداش انجام دهنده و سنت گذارنده، به هر دو پاداش می رسد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا پروندۀ این اعمال با مرگ بسته می شود. مطابق حدیث، قسمت دوم 

گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه4892
برزخ  عالم  در  اعمال است که  پروندۀ  بودن  باز  در  برزخ  و  دنیا  الف ـ شباهت 
َر« به آن  َم َو أََخّ با آثار ماتأخر جلوه دارد و در آیۀ »ُیَنَبُّؤا اإْلِنْساُن َیْوَمئٍِذ بِما َقَدّ

اشاره شده است.
ب ـ برتری برزخ بر دنیا، افزایش شعور و آگاهی در برزخ است که با درخواست 
بازگشت به دنیا و فهم کاستی اعمال نیک در عبارت »قاَل َرِبّ اْرِجُعوِن لََعلِّی 

أَْعَمُل صالِحًا« اشاره گردیده است.
ج ـ برتری دنیا بر برزخ، امکان انجام عمل صالح است که در برزخ وجود ندارد 
و منتفی بودن نیکوکاری در برزخ با سخن »َکاَلّ إِنَّها َکلَِمٌۀ ُهَو قائُِلها« معرفی 

شده است.
روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این نوع تست، باید پس از حذف 

گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمایید. قسمت اول گزینه های 
)3( و )4(، سخن مشرکان پس از مرگ است. و در این عبارت، شباهت دنیا 
و برزخ وجود ندارد. قسمت سوم گزینۀ )1( هم نادرست است، زیرا در این 
قسمت آیه، مدت زمان حضور در عالم برزخ را بیان می کند و به برتری دنیا 

اشاره ندارد.

گزینه4903
پیروزی  از  پس  کفر  لشکر  کشته های  از  اکرم)ص(  رسول  پرسش  این  الف ـ 
مسلمانان در جنگ بدر: » آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ 
آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟«، در واقع تأییدی بر 
راست بودن وعده های خداوند در مورد حتمی بودن حیات پس از مرگ و تأیید 
مفهوم آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال ریب فیه و 
من اصدق من اهلل حدیثا« است. ب ـ این حدیث، بیانگر وجود شعور و آگاهی 

در برزخ است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(، به آگاهی 

انسان از تمامی اعمال خود در آخرت اشاره دارد. مطابق توضیح باال، قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است. 
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گزینه4911
اولین سؤال مالئکه از ظالمین به خود در برزخ، عبارت: »شما در ]دنیا[ چگونه 
بودید؟«، است. ظالمین در پاسخ به این سؤال مالئکه خود را در زمین مستضعف 
می پنداشتند. مالئکه در پاسخ به آنان، پیشنهاد می کنند که: »مگر زمین خدا 
با این پیشنهاد، در حقیقت راه عذر و  وسیع نبود که مهاجرت کنید؟«، است. 
بهانه را بر ستمکاران می بندند و علت گناه را خوِد ستم کاران معرفی می کنند. 
ب ـ اعمالی که حتی بعد از مرگ انسان جریان دارند، آثارماتأّخر نامیده می شوند 
آثارماتقدم  از مرگ،  قبل  است که  اعمالی  آثارماتأّخر، همان  یا علت  متبوع  و 

نامیده می شوند.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در 
این قسمت، علت یا متبوع آثارماتأّخر از ما خواسته شده است.

گزینه4924
الف ـ تلقین دادن میت به هنگام دفن او، بیانگر »وجود شعور و آگاهی در برزخ« 
است. ب ـ گفت وگوی پیامبر)ص( با کشته شدگان جنگ بدر و تلقین دادن میت به 

هنگام دفن او، هردو بیانگر »وجود شعور و آگاهی در برزخ« است.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )1( و )2( قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه4934
آیۀ شریفۀ: »آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند درحالی که پاک و پاکیزه اند، 
به آنها می گویند: »سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام 
دادید.«، که بیانگر مکالمۀ فرشتگان با پاکان در برزخ است، بیانگر وجود شعور و 

آگاهی آنان در عالم برزخ می باشد.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست حفظی از این درس است. 
مشابه این آیه در درس 7 همین کتاب و در توصیف بهشت اخروی آمده: »از 
هر دری فرشتگان برای استقبال به سوی آنان می آیند و به بهشتیان سالم 
می کنند و می گویند: خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن 

زندگی کنید.«،که در آن سخن از زندگی جاودانه است. 

گزینه4944
الف ـ عبارت شریفۀ: »و من ورائهم برزخ إلی یوم یبعثون«، به مدت زمان حضور 
روح آدمی در برزخ اشاره داردکه از زمان مرگ شروع می شود و زنده شدن جسم 
آدمی در مرحلۀ دوم قیامت ادامه دارد. بر این اساس، منظور از »یوم یبعثون« 
قیامت است. ب ـ عبارت شریفۀ:  آدمی در مرحلۀ دوم  زنده شدن جسم  همان 
الیوم نختم علی أفواههم و تکلّمنا أیدیهم و تشهد أرجلهم بما کانوا یکسبون«، 
به شهادت اعضای انسان در آخرت که نشانۀ زنده شدن جسم انسان در آخرت 

است، اشاره دارد. 
این تست، یک تست مفهومی و دشوار است.  تحلیل تست 1400    
برای پاسخ دادن به آن، باید بر آیات و متن درس تسلط کامل داشت.  آیۀ 
در  آنان  و شهادت  دنیا  در  انسان  اعمال  بر  فرشتگان  نظارت  به   ،)1( گزینۀ 
آخرت اشاره دارد. این آیه، به زنده شدن جسم انسان در آخرت اشاره ندارد. آیۀ 
گزینۀ )2(، خوردن اموال یتیمان در این دنیا را به فرو بردن آتش در شکم خود 
تشبیه کرده است. آیۀ گزینۀ )3(، به حیات روحانی انسان در برزخ اشاره دارد 

و مصداق عبارت قرآنی »یوم یبعثون« نمی باشد.

گزینه4951
1ـ  می شود:  مطرح  زمان  دو  در  گناه کاران  توسط  دنیا  به  بازگشت  تقاضای   
براساس آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی أعمل 
صالحا فیما ترکت کاّل إِنّها کلمهًٌْ هو قائلها ...«، کافران در برزخ برای جبران 
صالحات ترک شدۀ خود تقاضای بازگش به دنیا دارند که با پاسخ قطعی خداوند: 
»کاّل إِنّها کلمهًٌْ هو قائلها« مواجه می شوند. 2ـ در قیامت به خداوند می گویند: 
این جا  از  را  ما  بودیم.  گمراه  مردمی  ما  و  چیره شد  ما  بر  »پروردگارا شقاوت 
انجام می دهیم« پاسخ قطعی  بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح 
خداوند این است که »آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس 
می خواست به راه راست آید؟ ما مي دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته 

را پیش می گیرید.«
  تحلیل تست 1400 این تست، حفظی از این درس است که با توجه 
به قسمت دوم آیه باید به سؤال پاسخ داد. قسمت اول گزینه های )2( و )4( 
نادرست است، زیرا عبارت های قسمت دوم این تست، مربوط به برزخ است و 
با عبارت قسمت اول آنها که مربوط به قیامت است، مطابقت ندارد. با توجه 
به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )3(، دلیل تقاضای بازگشت به دنیا توسط 

کافران نمی باشد.

گزینه4961
فیما  أعمل صالحا  لعلّی  ارجعون  برزخ: »رّب  در  درخواست مشرکان  این  الف ـ 
ترکت«، بیانگر این حقیقت است که مرگ نوعی بیداری است و تأییدی بر این 
سخن رسول اکرم)ص(: »الّناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«، می باشد. ب ـ باهوش ترین 
مؤمنان از نظر رسول خدا)ص(: »آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران 

خود را برای آن آماده می کنند.«
  تحلیل تست 1400 قسمت اول این سؤال، مفهومی است و قسمت 
دوم آن، حفظی می باشد. برای پاسخ دادن به آن، باید بر مفاهیم آیات و متن 
درس تسلط داشت. قسمت اول گزینه های )2( و )3(، سخن کافران است که 
در آن به انکار معاد می پردازند و تناسبی با حدیث مورد سؤال ندارد. قسمت 
بیان  را  حقیقی  خداپرستان  برای  مرگ  نبودن  ناگوار  علت   ،)4( گزینۀ  دوم 

می کند و سخن پیامبر)ص( نمی باشد.

گزینه4972
در  انسان  آگاهی  و  شعور  نشانه های  از  برخی  روایات،  و  آیات  الف ـ  براساس 
عالم برزخ عبارت است از: 1( گفت و گوی فرشتگان با انسان ) ظالمین به خود 
و پاکان( 2( سخن گفتن پیامبر)ص( با کشته  شدگان جنگ بدر ب ـ با توجه به 
آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا 
فیما ترکت...«، تقاضاي مشرکان برای بازگشت به دنیا )رّب ارجعون( به منظور 
جبران گذشته )لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت(، بیانگر افزایش شعور و آگاهی 

روحانی در برزخ است.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی و با سطح دشواری 
متوسط است. برای پاسخ دادن به آن، باید ضمن در نظر داشتن دو نشانۀ شعور 
به حذف  مطرح شده،  گزینه های  با  آنها  مطابق  و  برزخ  در  انسان  آگاهی  و 
به  انسان  به گرایش فطری   ،)1( گزینۀ  آیۀ  کنیم.  اقدام  نادرست  گزینه های 
نیکی ها و زیبایی ها اشاره داشته و به عالم برزخ ارتباط ندارد. آیۀ گزینۀ )3(، به 
شهادت فرشتگان بر اعمال انسان در آخرت اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به سنت 

دنیوی توفیق و پاداش اخروی مؤمنان نیکوکار اشاره دارد.
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گزینه4981
الف ـ آیۀ 97 سورۀ نساء: »فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند 
درحالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟ گفتند: 
ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین 
خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟« ب ـ دریافت کامل روح انسان در هنگام مرگ 

)توّفی( توسط فرشتگان، بیانگر وجود حیات در عالم برزخ است
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست حفظی از متن آیات است. 
برای پاسخ دادن به آن و حذف گزینه های نادرست، فقط باید متن آیه را از حفظ 
بود و براساس آن، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. با توجه به توضیح باال، قسمت 

اول گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه4993
الف ـ انسان از لحظۀ مرگ تا زمان برپایی قیامت در عالم برزخ به سر می برد. پروندۀ 
اعمال انسان، در این عالم باز است و از طریق آثار ماتأخر در آن تغییراتی داده می شود. 
ب ـ مرحلۀ اول قیامت، پایان جهان مادی و پایان عالم برزخ و مقدمۀ برپایی قیامت 
است. آیۀ شریفۀ: »یوم ترجف األرض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیال«، به 

سومین رخداد مرحلۀ اول قیامت، یعنی »تغییر در آسمان ها و زمین« اشاره دارد. 
تحلیل تست 99  این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار است. گام 
اول در پاسخ دادن به آن، تمرکز و دقت در صورت سؤال برای درک منظور آن 
است. گزینۀ )1(، به جهنم اخروی اشاره دارد و در این عالم، پروندۀ اعمال انسان 
کامال بسته است. گزینۀ )2(، به زمان مرگ انسان و ورود او به برزخ اشاره دارد 
که این زمان هم پروندۀ اعمال انسان باز است و هنوز بسته نشده است. گزینۀ )4(، 

به سنت امالء و استدراج اشاره دارد که مربوط به همین دنیای مادی می شود.

گزینه5004
َر«، به آگاه شدن انسان از  َم َو أَخَّ الف ـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإْلِنَساُن َیْوَمئٍِذ بَِما َقدَّ

تمامی آثار ماتقّدم و ماتأّخر اعمال خود در آخرت اشاره دارد. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »و إّن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون«، به 
شهادت فرشتگان الهی بر اعمال انسان در آخرت اشاره دارد. براساس این آیه، 
تمامی اعمال انسان در این عالم توسط فرشتگان نوشته می شود و بر این اساس، 

از تمامی آنها در روز حساب آگاه می شود.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار است. برای 
پاسخ دادن به آن، عالوه بر تسلط داشتن بر مفهوم آیۀ مورد سؤال، به متن 
درسنامه و پیام های سایر گزینه ها نیز باید تسلط داشت. آیۀ گزینۀ )1(، بیانگر 
صداقت خداوند در پرپایی قیامت است و به مرحلۀ دوم قیامت اشاره دارد. گزینۀ 
)2(، بیانگر این حقیقت است که داشتن عزت نفس و انجام کار نیک باعث 
می شود که در آخرت، غبار ذلت بر چهرۀ انسان ننشیند. گزینۀ )3(، دیدگاه قرآن 
کریم است که اعتقاد کافران در مورد نیستی انسان پس از مرگ را از روی ظن 

و گمان و یک سخن غیر علمی معرفی می کند.

گزینه5013
لعلّی  الموت قال رّب ارجعون  الف ـ براساس آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم 
أعمل صالحا فیما ترکت«، کافران هنگام مرگ و ورود به برزخ برای جبران اعمال 

صالحی که در گذشته انجام داده اند، تقاضای بازگشت به دنیا را دارند.
آیات  و  می شدیم  بازگردانده  دنیا(  )به  کاش  »ای  شریفۀ:  آیۀ  براساس  ب ـ 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.«، یکی از حسرت های 

انسان در آخرت، تکذیب آیات الهی است. 
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی از متن آیات است و به ما 
یادآوری می کند که برای پاسخ دادن به آن، باید عین عبارت های آیات و احادیث 
را هم باید حفظ نمود. با توجه به توضیح باال قسمت »الف«، قسمت اول گزینه های 
)1( و )2( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا دوستی نکردن 

با افراد بد، یک حسرت اخروی است نه ترک آنها. 

گزینه5023
الف ـ با توجه این سخن رسول اکرم)ص(: »الناس نیام فاذا ماتوا، انتبهوا: مردم ]در 
این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.«، بیداری و هوشیاری 
مردمان هنگام مرگ )إَِذا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت( فرا می رسد. ب ـ انسان ها پس از 
مرگ، این حقیقت را به چشم خود خواهند دید که زندگی حقیقی و راستین در 

اَر اآْلِخَرهًَْ لَِهَي الَْحَیَواُن(. آخرت است. )إِنَّ الدَّ
تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی است که در نگاه اول   
ساده به نظر می رسد. برای تشخیص پاسخ صحیح، بهتر است با تأمل و از 
طریق حذف گزینه های نادرست اقدام نمود. با توجه به توضح باال، قسمت 
هوشیاری  و  بیداری  باعث  که  مرگ  تحقق  به   ،)2( و   )1( گزینه های  اول 
دنیا  این  به  مربوط   ،)2( گزینۀ  دوم  ندارد. قسمت  اشاره ای  انسان می شود، 

است نه آخرت. 

گزینه5031
پیروزی مسلمانان  از  از کشته های لشکر کفر پس  اکرم)ص(  این پرسش رسول 
در جنگ بدر: » آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز 
آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟«، در واقع تأییدی بر راست بودن 
وعده های خداوند در مورد وجود حیات پس از مرگ و تأیید مفهوم آیۀ شریفۀ: 
»اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال ریب فیه و من اصدق من اهلل 

حدیثا« است.
تحلیل تست 99  این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار است.   
برای پاسخ دادن به آن، ابتدا باید مفهوم صورت سؤال، را با تمامی گزینه ها 
مطابقت داد و پس از بررسی مفهوم آیۀ هر گزینه، و سپس حذف گزینه های 
نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود. گزینۀ )2(، به شهادت اعضای 
انسان در آخرت اشاره دارد که با سخن پیامبر در صورت سؤال تناسب ندارد. 
گزینۀ )3(، به ارتباط برزخ با دنیا اشاره دارد که با سخن پیامبر اسالم)ص( در 
صورت سؤال که بیانگر وجود شعور و آگاهی در برزخ است، تناسب ندارد. 
گزینۀ )4(، به وجود حیات در برزخ اشاره دارد که با سخن پیامبر اسالم)ص( 
تناسب  است،  برزخ  در  آگاهی  و  شعور  وجود  بیانگر  که  سؤال  صورت  در 

کمتری دارد.

گزینه5044
الف ـ برخی از نشانه های تداوم این ارتباط عبارت است از: 

1ـ بسته نشدن پروندۀ اعمال 
2ـ دریافت پاداش خیراِت بازماندگان 

3ـ ارتباط متوفی با خانواده 
انجام می دهند مانند دادن  بازماندگان برای درگذشتگان  ب ـ اعمال خیری که 
صدقه، طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق برای آنان، در عالم برزخ به آنها می رسد 

و در سرنوشت آنها تأثیر می گذارد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی از این درس می باشد که 
برای پاسخ دادن به آن، باید بر مفاهیم درس کامل تسلط داشت و با دقت به 
از  برخی  با  گفتگو  کلمۀ   ،)1( گزینۀ  در  پرداخت.  نادرست  گزینه های  حذف 
بازماندگان خود و شنیدن پاسخ آنها نادرست است، چون پس از مرگ شخص 
مؤمن بر حسب مقدار فضیلت هایش به دیدار خانوادۀ خویش می آید. گزینۀ )2( 
نادرست است، زیرا روزه از اعمالی است که »آثار ماتقّدم« دارند و بعد از مرگ 
باقی نمی مانند. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا ایجاد یا تقویت آداب و رسوم 

غلط از »آثار ماتأّخر« محسوب می گردد.
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گزینه5051
براساس آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی أعمل 
صالحا فیما ترکت کّل إِنّها کلمٌهًْ هو قائلها و من ورائِهم برزخ إلی یوم یبعثون«، 
)رّب  دنیا  به  بازگشت  تقاضای  برزخ،  در  خداوند  از  مشرکان  درخواست  اولین 
ارجعون( است و این درخواست نتیجۀ روبه رو شدن آنان با واقعیت هایی است که 

عمری از آن غفلت داشته اند.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست کامال مفهومی است. برای پاسخ 
دادن به آن، عالوه بر تسلط بر مفاهیم آیه و درس، باید تجزیه و تحلیل باالیی 
داشت تا بتوان در زمان کم گزینۀ صحیح را تشخیص داد. برای پاسخ به این 
تست مفهومی، باید از روش حذف گزینه های نادرست بهره گرفت. گزینه های  
)2( و )4( شامل همۀ انسان ها می شود و اختصاص به مشرکان و کافران ندارد. 
انسانی که در  گزینۀ )3(، فقط شامل مشرکان و کافران نمی شود چراکه هر 

زندگی خود کوتاهی داشته باشد، ممکن است این عبارت را بر زبان بیاورد.

گزینه5064
این درخواست مشرکان از خداوند در برزخ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب 
ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت کّل إِنّها کلمٌهًْ هو قائلها و من ورائِهم برزخ 
إلی یوم یبعثون«، بیانگر این حقیقت است که پس از مرگ ارتباط انسان با دنیا 

برقرار است و روح همچنان به فعالیتش ادامه می دهد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی است. برای پاسخ دادن به 
آن باید برمفاهیم درس و آیه تسلط داشت و پس از حذف گزینه های نادرست 
باید گرینۀ صحیح را انتخاب نمود. آیۀ گزینۀ )1(، به ضرورت و اهمیت بحث از 
معاد به خاطر دفع خطر احتمالی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، بیانگر این حقیقت 
است که بنای زندگی بر اساس احکام و دستورات غیر الهی، باعث قرار گرفتن 
نتیجۀ   ،)3( آیۀ گزینۀ  در وادی ضاللت و گمراهی است. )درس 8 دوازدهم( 

بندگی خدا را از روی تردید و دودلی است.

گزینه5071
این سخن رسول خدا)ص( در جنگ  بدر به کشتگان لشگر کفر که فرمودند: »آنچه 
پرودگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم: آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده 
این  بیانگر  و  برزخ«  در  آگاهی  و  بیانگر »وجود شعور  یافتید؟«،  بود، حق  داده 
حقیقت است که ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان 

برقرار است.
تحلیل تست 98 نکتۀ قابل توجه در این سؤال این است، که پاسخ صحیح 
این تست، با موضوعی که برای این حدیث در کتاب آمده متفاوت است. یعنی 
فقط با حفظ موضوع آیه و حدیث نمی توان به این نوع تست پاسخ داد. سایر 

گزینه ها مربوط به آخرت است، در صورتی که این آیه به برزخ اشاره دارد.

گزینه5083
براساس آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی أعمل 
صالحا فیما ترکت کّل إِنّها کلمٌهًْ هو قائلها و من ورائِهم برزخ إلی یوم یبعثون«، 

کافران پس از مرگ، برای جبران صالحات ترک شدۀ خود، از خداوند تقاضای 
بازگشت به دنیا دارند. این پاسخ قطعی خداوند به آنان: »إنّها کلمه هو قائلها«، 

بیانگر این حقیقت است که درخواست آنان واقعی نیست.
تحلیل تست 98 این تست، یک تست مفهومی و دشوار می باشد. برای 
پاسخ دادن به این تست مفهومی، باید از روش حذف گزینه های نادرست بهره 
گرفت. گزینه های )2( و )4(، به موضوع مورد سؤال اشار های نداشته و نادرست 
مفهوم  ندادن  یا  دادن  انجام  در  تردید   ،)1( گزینۀ  قرآنی  عبارت  از  می باشند. 
می گردد ولی از این عبارت قرآنی، قطعیت در انجام ندادن و غیرواقعی بودن این 

درخواست مفهوم می گردد.

گزینه5091
الف ـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«، به »بسته نشدن پروندۀ 
اعمال« از نشانه های »وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا« اشاره دارد. ب ـ این 
آیه، با اشاره به تأثیر آثار ماتأّخر در افزایش یا کاهش گناهان انسان پس از مرگ، 

ما را به انجام انجام اعمال خیر با برکات طوالنی دعوت می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا ثبت آثار ماتأّخر اعمال در برزخ مفهوم این آیه است نه در قیامت. 

قسمت دوم گزینۀ )3(، مفهوم این آیه نیست.

گزینه5104
اولین درخواست مشرکان از خداوند در برزخ، تقاضای بازگشت به دنیا برای جبران 
گذشته )رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت( است. این درخواست مشرکان 

بیانگر روبه رو شدن آنان با واقعیت هایی است که عمری از آن غفلت داشته اند.
سخن   ،)3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  آیۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
درخواست کافران نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )1(، مربوط به آخرت است نه برزخ.

گزینه5112
 الف ـ منظور از »یومئذ« در آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«،  
قیامت است، چراکه تنها در آخرت، انسان از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال خود به 
طور کامل آگاه می گردد. ب ـ منظور از »آثار ماتأّخر«، آن دسته از اعمالی است که 

با این که فرد از دنیا رفته، پروندۀ عملش هم چنان گشوده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )1( و )3(، نادرست است، 
چون مفهوم کلی این آیه مربوط به قیامت است نه برزخ. قسمت دوم گزینۀ )4(، 

تعریف آثار ماتقّدم است.

گزینه5122
الف ـ پیامبراکرم)ص( می فرمایند: »هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری 
سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به 
حساب این شخص هم می گذارند، بدون اینکه از اجر انجام دهندۀ آن کم کنند. و 
هر کس سّنت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تا وقتی که مردمی بدان عمل 
کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم 
کنند.«، ب ـ این سخن پیامبر)ص( به بسته نشدن پروندۀ اعمال از نشانه های وجود 

ارتباط میان عالم برزخ و دنیا اشاره دارد.
گزینه ها  سایر  حدیث،  متن  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   

نادرست است. 

گزینه5134
براساس آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی أعمل 
صالحا فیما ترکت کاّل إِنّها کلمٌهًْ هو قائلها و من ورائِهم برزخ إلی یوم یبعثون«، 

کافران پس از مرگ، برای جبران صالحات ترک شدۀ خود، از خداوند تقاضای 
بازگشت به دنیا دارند. عبارت: »إنّها کلمه هو قائلها«، پاسخ قطعی خداوند به آنان 

است و بیانگر این حقیقت می باشد که درخواست آنان واقعی نیست.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست، باید متن آیه را حفظ بود و با توجه 

به آن گزینۀ صحیح را برگزید. 

گزینه5143
این حدیث رسول خدا)ص( که فرمودند: »هر کس سّنت زشتی را در بین مردم 
نیز  او  به حساب  را  آن  گناه  کنند،  بدان عمل  تا وقتی که مردمی  مرسوم کند، 
می گذارند، بدون این که از گناه عامل آن کم کنند.«، به دلیل اشاره به سومین 
ویژگی عالم برزخ، یعنی: »ارتباط میان عالم برزخ و دنیا«، با آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا 

اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر« هم آوایی و تناسب معنایی دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، تعریف برزخ است. آیۀ گزینۀ 
)2(، به ضرورت و حتمی بودن معاد به دلیل صادق القول بودن خداوند اشاره دارد. 

آیۀ گزینۀ )4(، به »وجود شعور و آگاهی در برزخ« اشاره دارد. 
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گزینه5152
در آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر«، منظور از »یومئذ«، قیامت 
است، چراکه تنها در آخرت، انسان از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال خود به طور کامل 
آگاه می گردد. در این آیه، کلمۀ »أّخر«، به دریافت آثار ماتأّخر اعمال در برزخ اشاره 

دارد و کلمۀ »قّدم«، به دریافت آثار ماتقّدم اعمال در دنیا اشاره دارد. 
توضیح  این آیه، به هر سه عالِم آخرت، دنیا و برزخ اشاره دارد. هنگام پاسخ 
دادن به تست هایی از این آیه، باید دقت شود که کدام کلمه مورد نظر طراح 

سؤال است.

گزینه5163
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینه های )1( و )2(، به »وجود شعور و 
آگاهی در برزخ« اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به ضرورت و حتمی بودن معاد به دلیل 

صادق القول یودن خداوند اشاره دارد. 

گزینه5173
کاربرد »توفی« در قرآن، به معنای دریافت روح انسان به صورت تمام و کمال 
است، حاکی از این واقعیت است که عالوه بر بُعد جسمانی که با مرگ از بین 
از  خالی  ثابت،  که  است  روحانی  بُعد  دارای  آدمی  می شود،  متالشی  و  می رود 

استهالک و تجزیه ناپذیر است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 

روح انسان با وجود اینگه ثابت است ولی تغییرات زیادی می پذیرد.

گزینه5182
الف ـ ارتباط عالم برزخ با دنیا از طریق آثار ماتأّخر اعمال انسان ها می باشد. ب ـ 
تأثیر مقدار فضیلت های برزخیان، تعداد و کمّیت دیدار آنها را با خانوادۀ خویش، 

رقم می زند. ج ـ استمراربخش ارتباط انسان با دنیا، آثار ماتأّخر رفتارهای اوست. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 

دوم و سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه5191
دریافت کامل پاداش و کیفر اعمال انسان، مربوط به آخرت است نه برزخ.

توضیح  »مشاهدۀ کامل اعمال«، »رسیدگی کامل به اعمال« و »پاداش و 
کیفر کامل اعمال«، همگی مربوط به آخرت است نه برزخ.

گزینه5203
براساس آیۀ شریفۀ: »حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل 
صالحاً فیما ترکت کال انها کلمٌهًْ هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون«،  
مشرکان در آستانۀ ورود به برزخ از کاستی انجام وظایف خویش آگاه می شوند و 

به همین دلیل برای جبران آنها تقاضای بازگشت به دنیا )رب ارجعون( را دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و 
أّخر«، به »بسته نشدن پروندۀ اعمال« از نشانه های »وجود ارتباط میان عالم 
برزخ و دنیا« اشاره دارد. گزینۀ )2(، پاسخ قطعی خداوند به مشرکانی است که 
بعد از مرگ تقاضای بازگشت به دنیا را دارند. آیۀ گزینۀ )4(، به ضرورت و 

حتمی بودن معاد به دلیل صادق القول یودن خداوند اشاره دارد.

گزینه5211
مطابق فرمایش امام کاظم)ع(، مؤمن بر حسب مقدار فضیلت هایش پس از مرگ به 

دیدار خانواده اش می آید و کمترین آنها هر جمعه می باشد.
نکتۀ طالیی  این حدیث، از مشابهت زمانی دنیا و برزخ سخن می گوید..

گزینه5223
از آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«، برداشت می شود که برخي از 
اعمال هستند که آثارشان حتي بعد از مرگ از بین نمي رود؛ عالوه بر آثار ماتقدم، 
داراي آثار ماتأخر هستند و این تغییر در نامۀ اعمال از طریق دریافت آثار ماتأخر 
اعمال در عالم برزخ است. آگاهی یافتن از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال در آخرت 
صورت می گیرد، ولی در این آیه، دریافت آثار ماتأّخر اعمال در برزخ مورد نظر 

طراح سؤال است.
با  چراکه  است،  نادرست   )2( و   )1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
قسمت اول و دوم آنها با هم تناسب ندارد و ثبت همۀ آثار ماتأخر و ماتقدم در دنیا 
و برزخ است نه فقط در برزخ و یا در قیامت ثبت نمی شوند. گزینۀ )4( نادرست 
قیامت. نه  است  برزخ  به  مربوط  گزینه  این  اول  قسمت  تحقق  چراکه  است، 

گزینه5234
آیۀ شریفۀ: »حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت 
کال انّها کلمٌهًْ هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون«، به وجود شعور و آگاهی 
در برزخ و پس از دریافت کامل روح انسان توسط مالئکه )توّقی( صورت می گیرد.
روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این تست، که گزینه های نامفهوم 
و دشوار دارد، باید پس از مطالعه دقیق و فهمیدن منظور صورت سؤال، به 
حذف گزینه های نادرست پرداخت. گزینۀ )1( نادرست است، چون خیلی کلی 
گفته شده و مشخص نکرده که مربوط به چه زمانی است. گزینۀ )2( از نظر 
پایان آرزوهای وعده داده  ایمان  علمی نادرست است، زیرا مرگ برای اهل 
فعالیت های  تنها  توفی  با تحقق  زیرا  است،  نادرست   )3( نیست. گزینۀ  شده 

روحانی تداوم می یابد نه روحانی و جسمانی.

گزینه5243
پیروز شد،  اسالم  و سپاه  کفار کشته شدند  لشکر  بزرگان  وقتی  بدر،  در جنگ 
رسول خدا آن کشتگان را این گونه مورد خطاب قرار داد:  » آنچه پروردگارمان به 
ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق 
یافتید؟« اصحاب گفتند:  »ای رسول خدا، چگونه با آنان سخن می گویی  در حالی 
که مرده اند؟«. حضرت فرمود: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به 

این کالم از شما شنواترند، و فقط نمی توانند پاسخ دهند.«
توضیح هر آیه و حدیثی که به گفتگوی انسان با خداوند و مالئکه در برزخ 

اشاره داشته باشد، بیانگر وجود شعور و آگاهی در این عالم می باشد.

گزینه5252
در آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر«، منظور از »یومئذ«، قیامت 
است، چراکه تنها در آخرت )رستاخیز(، انسان از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال خود 

به طور کامل آگاه می گردد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( و )4(، مربوط به عالم برزخ است. 

گزینۀ )3(، سخن کافران در مورد انکار معاد است.

گزینه5262
این بخش از آیۀ شریفۀ: »حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل 
صالحا فیما ترکت«، که درخواست »مشرکان « از خداوند در برزخ است، به اولین 

مرحله از کیفر و پاداش انسان در برزخ اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( نادرست است، چرا که عالم برزخ 
بر خالف دنیا فقط غیر مادی و روحانی است. گزینه های )3( و )4( نادرست است، 
چرا که پس از تحقق توفی و ورود به برزخ، قدرت درک و آگاهی روحانی )نه 

جسمی و روحی( انسان افزایش می یابد.
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گزینه5273
در عالم برزخ و در آخرت، بساط اختیار و تکلیف پذیری انسان برچیده می شود. 
یعنی پس از مرگ، انسان اختیار انجام کاری را ندارد و انجام تکالیف و دستورات 

دینی بر او واجب نیست.

گزینه5284
آیۀ شریفۀ: »حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما 
ترکت کال انها کلمٌهًْ هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون«، به وجود شعور 
و آگاهی در برزخ و پس از دریافت کامل روح انسان توسط مالئکه )توّفی( اشاره 

دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، مفهوم این آیه نیست. گزینه های 

)1( و )3(، بی ربط است. 
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گزینه5291
قیامت )یوم یبعثون(، آغازی بر حیات ابدی انسان است و بر اساس آیات و روایات، 

زمانی که همه در حال و هوای خویش اند،کامال ناگهانی اتفاق می افتد. 
روش مطالعه این درس  این درس، یک درس حفظی ـ مفهومی و یکی 
از درس های مهم دین و زندگی سال دهم است. درسنامۀ آن از اهمیت زیادی 
برخوردار است. پس از چند بار مطالعۀ دقیق درسنامه، باید تمام عبارت های آن 
را حفظ شوید و به مرحله ای از تسلط بر متن و آیات آن برسید که با دیدن هر 
آیه یا عبارتی، به راحتی تشخیص دهید که این عبارت، مربوط به کدام مرحلۀ 

قیامت و کدام رخداد مربوط به آن مرحله است. 

گزینه5304
بر اساس روایات آنچه وعده اش داده شده بود، آنچه وقوعش حتمی و زمانش 
نامعلوم بود و ما آن را دور می پنداشتیم )مرحلۀ اول قیامت( ناگهان اتفاق می افتد 

و آغازی خواهد بود بر حیات ابدی انسان
 توضیح زمان وقوع قیامت و زمان ظهور امام زمان)ع(، هر دو نامشخص و 

به صورت ناگهانی می باشد. 
الهی، همان  نادرست است، زیرا سنت های  قسمت اول گزینه های )1( و )3( 
قوانین علمی قابل کشف و تکرارپذیر در جهان خلقت و زندگی فردی و اجتماعی 
انسان ها هستند، در حالی که قیامت یک وعدۀ حتمی الهی است و تکرارناپذیر 

است. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا زمان وقوع قیامت معلوم نیست.

گزینه5313
آیۀ شریفۀ: »روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند.«، 

به شنیده شدن صدایی مهیب در مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینۀ )2(، که دومین واقعه از 

وقایع مرحلۀ اول قیامت است، پس از مدهوش شدن انسان ها رخ می دهد.

گزینه5324
مطابق نص صریح قرآن کریم: »مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به 

نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند و لیکن عذاب خدا سخت است.«
توضیح شروع قیامت با زلزله ای عظیم است. زلزلۀ رستاخیز، آن چنان   
ناگهانی و وحشت آفرین است که احساس و عاطفه را از مادران و عقل را از 
مردم می گیرد. و به دلیل از دست دادن عقل، انسان ها مانند افراد مست به نظر 

می رسند.

گزینه5332
پایان این جهان، با برپایی قیامت  )مرحلۀ اول( همراه است. این رخداد بزرگ که 
در آیاتي از قرآن کریم ترسیم شده، در دو مرحله انجام می گیرد که در هر مرحله 

وقایع خاصی رخ مي دهد. 
 توضیح مرحلۀ اول قیامت، دارای سه رخداد و مرحلۀ دوم قیامت، دارای پنج 

واقعه است. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، یکی از وقایع این دو مرحله است.

گزینه5341
مرحلۀ اول قیامت، با پایان یافتن دنیا آغاز مي شود، در این مرحله، ابتدا صدایی 
مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد. و این اتفاق چنان ناگهانی 
رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند؛ قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد 

می کند. )نفخ صور = اولین واقعۀ قیامت(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4(، مربوط به 
دومین واقعه از وقایع مرحلۀ اول قیامت است. قسمت دوم گزینۀ )2(، سومین 

واقعه از وقایع مرحلۀ اول قیامت است.

گزینه5353
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

وقایع  از  واقعه  دومین  بیانگر   ،)1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
 ،)2( گزینۀ  است.  زمین«  و  آسمان ها  اهل  »مرگ  یعنی  قیامت  اول  مرحلۀ 
بیانگر سومین واقعه از وقایع مرحلۀ اول قیامت یعنی »تغییر ساختار آسمان ها 
و زمین« است. گزینۀ )4(، بیانگر اولین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی 

»زنده شدن همۀ انسان ها« است.

گزینه5362
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  یوم الحساب که در قسمت دوم گزینه های )1( 
و )3( آمده، از نام های مرحلۀ دوم  قیامت است. عبارت: »اسرار و حقایق عالم آشکار 

می شود«، در گزینۀ )4(، مربوط به دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت است.

گزینه5374
از  پس  ب ـ  است.  مهیب«  صدایی  شدن  »شنیده  قیامت،  مرحلۀ  اولین  الف ـ 
شنیده شدن صدای مهیب )نفخ صور(، دومین واقعه رخ می دهد، یعنی همۀ اهل 
آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است )یک استثنا(، می میرند و 

بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده می شود. 
روش تست زدن یکی از انواع سؤاالتی که در این درس مطرح می شود 
این است که از ما خواسته می شود که واقعۀ مورد نظر، مقدمۀ تحقق کدام 
رخداد یا واقعۀ دیگر است. برای پاسخ دادن به این سبک سؤال، باید دّقت شود 
که واقعۀ بعدی مورد نظر است. بر این اساس، بهتر است تقدم و تأخر سه 

رویداد مرحلۀ اول و پنج واقعۀ مرحلۀ دوم قیامت را به خاطر بسپارید.

گزینه5383
االف ـ این عبارت: »همۀ اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته 
می شود.«،  برچیده  موجودات  دیگر  و  انسان  حیات  بساط  و  می میرند  است، 
پس  ب ـ  است.  زمین«  و  آسمان ها  اهل  »مرگ  یعنی  واقعه  دومین  بیانگر 
از این رخداد، سومین واقعه رخ می دهد، یعنی تحولی عظیم در آسمان ها و 
زمین رخ می دهد تا مناسب احوال و شرایط قیامت گردند. ج ـ آیۀ شریفۀ: »آن 
می شوند.«،  تیره  یک باره  به  می درخشید، همه  آسمان  در  که  ستاره ای  همه 
به سومین واقعه از وقایع مرحلۀ اّول قیامت، یعنی »تغییر در ساختار زمین و 

آسمان ها« اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، مربوط   
به دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق 
عالم« است. قسمت دوم گزینۀ )1(، مربوط به اولین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم 

قیامت، یعنی »زنده شدن همۀ انسان ها« است.
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گزینه5391
الف ـ آیۀ شریفۀ: »خورشید در هم می پیچد و بی نور و تاریک می شود.«، بیانگر 
»تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« به عنوان سومین واقعه از حوادث مرحلۀ اول 
قیامت است. ب ـ در این واقعه، تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد تا 

مناسب احوال و شرایط قیامت گردند. 
آشکار  عالم  حقایق  و  »اسرار  عبارت:  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
می شود«، در گزینه های )2( و )3(، مربوط به دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم 
قیامت، یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق عالم« است. عبارت: »برچیده شدن 
بساط حیات انسان«، در گزینۀ )4(، مربوط به دومین واقعه از وقایع مرحلۀ اول 

قیامت، یعنی »مرگ اهل آسمان ها و زمین« است.

گزینه5403
عبارت: »پرده ها کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود.«، مربوط 
به دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق 

عالم« است.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، به سومین واقعه از حوادث 

مرحلۀ اول قیامت یعنی »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« اشاره دارند.

گزینه5412
آیۀ شریفۀ: »دریاها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می شوند و از 
درون آنها آتش زبانه می کشد.«، بیانگر سومین واقعه از حوادث مرحلۀ اول 
یعنی »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« است که در آن، تحولی  قیامت 
قیامت  شرایط  و  احوال  مناسب  تا  می دهد  رخ  زمین  و  آسمان ها  در  عظیم 

گردند. 
مورد  آیۀ  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

سؤال به مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد نه به دوزخ که مربوط به مرحلۀ دوم 
قیامت است. گزینۀ )3(، یک مرحله قبل از »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« 
یعنی  قیامت،  وقایع مرحلۀ دوم  از  واقعه  به دومین  )4(، مربوط  است. گزینۀ 

»کنار رفتن پرده از حقایق عالم« است.

گزینه5424
چنان  قیامت  اول  مرحلۀ  در  زمین  و  آسمان ها  تغییرات  قرآنی،  آیات  اساس  بر 
گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل 

می شوند.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این سؤال کاماًل حفظی فقط باید با به یاد 

آوردن عین عبارت های کتاب، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

گزینه5433
الف ـ آیۀ شریفۀ: »یوم ترجف األرض و الجبال )آن روز که زمین و کوه ها سخت 
به لرزه درآیند( و کانت الجبال کثیبا مهیال )و کوه ها چنان در هم کوبیده شوند 
که به صورت توده هایی از شن نرم درآیند.(«، به سومین واقعه در مرحلۀ اّول 
قیامت، یعنی »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« اشاره دارد. ب ـ تبدیل شدن 
کوه ها به توده هایی از شن )کثیبا مهیال(، ویژگی کوه ها در مرحلۀ اّول قیامت و 

نتیجۀ زلزلۀ قیامت )ترجف( است.
و  زمین  دربارۀ  درآیند«  لرزه  به  »ترجف:  قرآنی:  عبارت  نکته طالیی  
دربارۀ  درآیند«،  نرم  شن  از  توده هایی  صورت  به  مهیال:  »کثیبا  و  کوه ها 

کوه ها است. 

گزینه5441
به  مهیال«،  کثیبا  الجبال  کانت  و  الجبال  و  األرض  ترجف  »یوم  شریفۀ:  آیۀ 
سومین واقعه در مرحلۀ اّول قیامت، یعنی »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« 
تا  می دهد  رخ  زمین  و  آسمان ها  در  عظیم  تحولی  واقعه،  این  در  دارد.  اشاره 

مناسب احوال و شرایط قیامت گردند. 
از  رخداد  اولین  به   ،)4( و   )2( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
حوادث مرحلۀ اول قیامت، یعنی »شنیده شدن صدایی مهیب« اشاره دارد.  گزینۀ 
)3(، به دومین رخداد از حوادث مرحلۀ اول قیامت، یعنی »مرگ اهل آسمان ها و 

زمین« اشاره دارد.

گزینه5452
تمام وقایعی که در مرحلۀ دوم قیامت اتفاق می افتد، به این خاطر است که انسان ها 

آمادۀ دریافت پاداش و کیفر شوند. 
و  تقّدم  واقعه،  مفاهیم هر  یادگرفتن  بر  کنید عالوه  روش مطالعه سعی 
تأّخر این پنج واقعه را نیز به خاطر بسپارید: 1ـ زنده شدن همۀ انسان ها 2ـ 
کنار رفتن پرده از حقایق عالم 3ـ بر پا شدن دادگاه عدل الهی 4ـ دادن نامۀ 

اعمال 5ـ حضور شاهدان و گواهان

گزینه5464
دوم(  صور  )نفخ  سهمناکی  بانگ  دیگر  بار  قیامت،   دوم  مرحلۀ  آغاز  در  الف ـ 
در عالم می پیچد و حیات مجدد )جسم و کالبد نه روح و جان( انسان ها آغاز 
می شود. ب ـ با شنیده شدن صدای مهیب برای دومین بار، همۀ مردگان دوباره 

زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. 
و   )3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  

همچنین قسمت دوم گزینۀ )1(، مربوط به دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم 
قیامت، یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق عالم« است. 

گزینه5473
الف ـ در آغاز مرحلۀ دوم قیامت )یوم یبعثون(،  بار دیگر بانگ سهمناکی )نفخ 
جان(  و  روح  نه  کالبد  و  )جسم  مجدد  حیات  و  می پیچد  عالم  در  دوم(  صور 
انسان ها آغاز می شود. با شنیده شدن صدای مهیب، همۀ مردگان دوباره زنده 
می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »در این هنگام، 
انسان های گناهکار به دنبال راه فراری می گردند؛ دل های آنان سخت هراسان 
و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.« به اولین واقعه از وقایع مرحلۀ 

دوم قیامت، یعنی »زنده شدن همۀ انسان ها« اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )4(، مربوط 

به دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق 
عالم« است. قسمت دوم گزینۀ )1(، مربوط به جهنم اخروی است.

گزینه5483
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

و  هراسان  سخت  آنان  »دلهای  قرآنی:  عبارت  نکتۀ طالیی  
در  انسان ها  زنده شدن  به  است.«،  افکنده  زیر  به  ترس  از  چشم هایشان 
مرحلۀ دوم قیامت و عبارت قرآنی: »مردم از هیبت آن روز همچون افراد 
اول  به شنیده شدن صدایی مهیب در مرحلۀ  نظر می رسند...«  به  مست 

قیامت اشاره دارند.
قسمت اول گزینه های )1( و )4(، به مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد. 
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گزینه5492
الف ـ دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، »کنار رفتن پرده از حقایق عالم« 
است. ب ـ در آن روز با تابیدن نور حقیقت  از جانب خداوند )علت(، پرده ها کنار 
می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و واقعیت همه چیز از جمله اعمال و 
رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است، 

آشکار می شود. )معلول(
و   )4( و   )3( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
از وقایع مرحلۀ دوم  واقعه  اولین  به  همچنین قسمت دوم گزینۀ )1( مربوط 

قیامت است.  

گزینه5504
الف ـ مطابق آیات قرآن، در قیامت، با تابیدن نور حقیقت  از جانب خداوند )علت(، 
پرده ها کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و واقعیت همه چیز از 
جمله اعمال و رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق 
افتاده است، آشکار می شود. ب ـ این واقعه، زمینه ساز تحقق سومین واقعۀ قیامت، 

یعنی »بر پا شدن دادگاه عدل الهی« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2(، واقعۀ   
پس از »کنار رفتن پرده از حقایق عالم« است. قسمت دوم گزینۀ )3(، واقعۀ 

پس از »بر پا شدن دادگاه عدل الهی« است..

گزینه5512
از حقایق  از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »کنار رفتن پرده  در دومین واقعه 
عالم«، با تابیدن نور حقیقت  از جانب خداوند )علت(، پرده ها کنار می رود و اسرار 
و حقایق عالم آشکار می شود و آشکار می شود واقعیت همه چیز از جمله اعمال و 
رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در قیامت باطن و حقیقت اعمال انسان ها 

آشکار می شود نه ظاهر اعمال انسان ها.

گزینه5521
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح برمال شدن اسرار و نهان ها در روز حساب، مفهوم عبارت قرآنی: 
قرآنی: »و  قیامت و عبارت  واقعۀ  السرائر« است و مفهوم دومین  تبلی  »یوم 

أشرقت األرض بنور ربّها« نمی باشد.

گزینه5531
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

توضیح »کنار رفتن پرده از حقایق عالم«، مقدم بر »بر پا شدن دادگاه عدل 
الهی« و مؤّخر بر »زنده شدن همۀ انسان ها« است. 

گزینه5544
سومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، »بر پا شدن دادگاه عدل الهی« است. 
افکار  اعمال،  آغاز می شود. و  اعمال  به  قیامت، رسیدگی  آماده شدن صحنۀ  با 
یوم  )ترازوی  می شود  سنجیده  پروردگار  عدل  ترازوی  در  انسان ها  نیت های  و 
الحساب = عدل( و اگر عملی حتی به اندازۀ ذره ای ناچیز باشد، به حساب آن نیز 

رسیدگی خواهد شد.
انسان ها«،  اعمال  به  این عبارت ها: »آغاز رسیدگی  عبارت های کلیدی 
»سنجیدن اعمال، افکار و نیت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار«، »معیار 
و میزان سنجش اعمال« و »ارزش افزون تر اعمال«، مربوط به سومین واقعه از 

وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی»بر پا شدن دادگاه عدل الهی« است.

گزینه5553
و  می شود.  آغاز  اعمال  به  رسیدگی  قیامت،  صحنۀ  شدن  آماده  با  الف ـ 
سنجیده  پروردگار  عدل  ترازوی  در  انسان ها  نیت های  و  افکار  اعمال، 
نیز  آن  به حساب  باشد،  ناچیز  ذره ای  اندازۀ  به  اگر عملی حتی  و  می شود 

رسیدگی خواهد شد. 
ب ـ اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ 
از  داده است  به آن دستور  آنان عین آن چیزی است که خدا  اعمال  زیرا 
ارزش  باشد،  نزدیک تر  آنان  روش  و  راه  به  انسان ها  عمل  هرچه  رو،  این 

افزون تری خواهد داشت.
نکتۀ طالیی  در روز حساب، »اعمال پیامبران و امامان« معیار و میزان 

سنجش اعمال قرار می گیرد نه »خود پیامبران و امامان«.

گزینه5562
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

اعمال  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
پیامبران و امامان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده است نه عین 
حکمت و عدل الهی. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا اعمال پیامبران و امامان، 
معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد نه اعمال نیکوکاران. گزینۀ )4( 
نادرست است، زیرا اعمال، افکار و نیت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار 

سنجیده می شود نه ترازوی عدل و حکمت الهی.

گزینه5573
در یوم الحساب، اعمال پیامبران و امامان )نه خود آنان( معیار و میزان سنجش 
اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور 
داده است از این رو، هرچه عمل انسان ها به راه و روش آنان نزدیک تر باشد، ارزش 

افزون تری خواهد داشت.
مقایسه علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال 
قرار می گیرد؛ این است که ا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن 
دستور داده است. علت اینکه پیامبران و امامان، بهترین گواهان قیامت اند، این 
دو مورد است:  1ـ دیدن ظاهر و باطن اعمال انسان ها در دنیا 2ـ مصون و 

محفوظ  بودن از هر خطایی.
قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به پنجمین واقعۀ قیامت، یعنی »حضور شاهدان 

و گواهان« است.

گزینه5584
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این نوع تست ، باید دقت شود که 
فقط با در نظر گرفتن متن کتاب و نه براساس حدس و گمان عمل نمود.

براساس توضیح داده شده، قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم 
گزینۀ )3( نادرست است.  

گزینه5594
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به اینکه اعمال پیامبران و امامان   
)نه خود آنان( معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد، گزینه های )1( و )3( 
نادرست است. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا توضیح آن، مربوط به پنجمین 

واقعۀ قیامت، یعنی »حضور شاهدان و گواهان« است.
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گزینه5604
چهارمین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، »دادن نامۀ اعمال« است. نامۀ عمل 
نیکوکاران را به دست راست )یمین( و بدکاران را به دست چپ آن ها )یسار( مي دهند. 
نامۀ عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی دارد. نامه های این دنیا، 
صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است. اما نامۀ عمل 
انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را دربردارد. از این رو، تمام اعمال 

انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست فقط باید پس از حذف 
گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. قسمت دوم گزینه های )1(، 
)2( و )3( نادرست است، زیرا نامۀ اعمال انسان در آخرت، فقط باطن و حقیقت 

اعمال را در بر می گیرد نه ظاهر عمل و حقیقت آنها را. 

گزینه5612
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست، ابتدا گزینه هایی را 
که اطمینان داریم نادرست است حذف می کنیم تا در نهایت بتوانیم پاسخ صحیح 
را انتخاب نماییم. قسمت دوم گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا  نامۀ 
اعمال انسان در آخرت، فقط باطن و حقیقت اعمال را در بر می گیرد نه ظاهر و 
باطن آنها را. قسمت اول گزینۀ )3( نادرست است، زیرا نامۀ عمل این دنیا ظاهر 

و باطن اعمال را در بر نمی گیرد. 

گزینه5623
نامۀ عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی دارد. نامه های این 
دنیا، صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است. اما 
نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را دربردارد. از این رو، 
تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )3(، دو کلمۀ »گزارش« و »مکتوب 

شده«، ویژگی نامه های دنیوی است. 

گزینه5631
نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را دربردارد. از این رو، 
تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )3( و قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا در آخرت، فقط باطن و حقیقت اعمال حاضر 

می شوند نه ظاهر اعمال.

گزینه5644
در روز حساب، کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند 
و کارهای بد، با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده مجّسم می شوند.
است.  گزینه ها صحیح  تمام  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
قسمت دوم گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا نامۀ اعمال انسان در آخرت، 
فقط باطن و حقیقت اعمال را در بر می گیرد نه ظاهر و باطن آنها را. قسمت سوم 
گزینۀ )2( ناقص است، زیرا فقط در مورد اعمال نیک انسان سخن می گوید و از 

اعمال بد انسان سخن نگفته است.

گزینه5652
کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابد و کارهای بد 

با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده مجّسم می شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )1(، عبارت »به صورت  انسان هایی« 
و در گزینۀ )3(، عبارت »به صورت  خاطراتی« و در گزینۀ )3(، عبارت »به صورت  

نعمت هایی و انسان هایی« نادرست است.

گزینه5661
با دیدن نامه اعمال، برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود روی می آورند 
تا جایی که برای نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که چنین اعمالی 
انجام نداده اند. در این هنگام، خداوند شاهدان و گواهانی را حاضر می کند، که با 

وجود آنها دیگر انکار کردن میسر نیست.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا »مهیا ساختن 

دادگاه عدل الهی« مرحلۀ قبل از »دادن نامۀ عمل« است.

گزینه5673
الف ـ پیامبران و امامان همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها 
بوده اند، در روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند. ب ـ آنان بهترین گواهان 
قیامت اند چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها )هر دو( را در دنیا دیده اند و از هر 

خطایی مصون و محفوظ اند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست 
است، زیرا فرشتگان و مالئکه ناظر و مراقب اعمال انسان ها هستند نه پیامبران 
و امامان. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا این عبارت: »اعمال آنان، 
و  پیامبران  مسئولیت های  جزء  انسان هاست«،  اعمال  میزان سنجش  و  معیار 

امامان در آخرت نمی باشد.

گزینه5681
پیامبران و امامان در آخرت بهترین گواهان قیامت اند چون ظاهر و باطن اعمال 

انسان ها )هر دو( را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند.
 مقایسه ناظر و شاهد بر اعمال در دنیا، پیامبران و إمامان هستند. 

ناظر و مراقب اعمال در طول زندگی، فرشتگان الهی می باشند.
با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه5691
 رسول خدا)ص( در روز قیامت شاهد و ناظر بر همۀ پیامبران و امت هاست.

توضیح  شاهد و مراقب، از وظایف فرشتگان الهی است.

گزینه5702
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

مقایسه علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال 
قرار می گیرد؛ این است که ا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن 
دستور داده است. علت اینکه پیامبران و امامان، بهترین گواهان قیامت اند، این 
انسان ها در دنیا 2ـ مصون و  دو مورد است:  1ـ دیدن ظاهر و باطن اعمال 

محفوظ  بودن از هر خطایی.

گزینه5714
ما  یعلمون  کاتبین  کراما  لحافظین  علیکم  إّن  »و  شریفۀ:  آیۀ  در  الف ـ 
تفعلون«، فرشتگان الهی به »حافظین« و »کراما کاتبین« اشاره شده که 
به تعبیر قرآن کریم، عبارت: »یعلمون ما تفعلون: می دانند آنچه را که انجام 
در طول  الهی  فرشتگان  است. ب ـ  آنان  ویژگی های  دیگر  از  می دهید.«، 
زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده اند )لحافظین( و تمامی اعمال آنها 

را ثبت و ضبط کرده اند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول )2( و )4( 
نادرست است. عبارت: »بهترین گواهان قیامت اند« در گزینۀ )2(، در مورد انبیای 

الهی صحیح است نه فرشتگان الهی.
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گزینه5723
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا پیامبران و امامان در طول زندگی انسان همواره مراقب او نمی باشند.  
قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا فقط باطن و حقیقت اعمال ثبت 

می شود نه ظاهر و باطن اعمال انسان. 

گزینه5732
مراجعه شود به پاسخ پرسش دو قبل.

روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، باید در هر گزینه 

یک مورد برخالف آنچه در صورت سؤال از ما خواسته شده، پیدا نموده 
و آن گزینه را حذف نماییم. عبارت »ینّبؤا االنسان« در گزینه های )1( و 
به کار  فرشتگان  دربارۀ  الکاتبین«  »عظام  عبارت   ،)4( گزینۀ  در  و   )3(

نرفته است.

گزینه5744
مطابق آیات قرآن کریم بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود 

را از مهلکه نجات دهند.

گزینه5752
مطابق آیات قرآن کریم بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید 
خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی 
می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه 

صاحب خود شهادت می دهند.
نکتۀ طالیی  شهادت اعضا و جوارح، بر اعمال همۀ انسان ها نمی باشد و 

تنها بر اعمال بدکاران دروغگو صورت می گیرد. 

گزینه5763
با توجه به عبارت شریفۀ: »الیوم نختم علی أفواههم و تکلّمنا أیدیهم و تشهد 
سوگند  قیامت  روز  در  بدکاران  اینکه  از  پس  یکسبون«،  کانوا  بما  أرجلهم 
دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این حال، خداوند بر 
دهان آن ها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند سخن 
می گویند و علیه صاحب خود شهادت می دهند. پس از مهر خاموشی نهادن 
بر دهان بدکاران، دست ها و پاهای آنان به اذن خداوند به سخن در می آیند و 

شهادت می دهند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا 

آیۀ مورد سؤال و توضیحات مربوطه در مورد شهادت اعضا و جوارح انسان 
است نه در مورد فرشتگان و انبیای الهی. با توجه به توضیحات باال، گزینۀ 

)4( نادرست است.

گزینه5774
مطابق آیۀ شریفۀ: »بدکاران از مشاهدۀ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند 
و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما 
شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: »ما را خدایی به سخن آورد که هر 

چیزی را به سخن آورد.« 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با در نظر گرفتن ترجمۀ آیه، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه5783
مطابق آیات شریفۀ قرآن کریم »بدکاران از مشاهدۀ گواهی اعضای خویش به 
شگفت می آیند و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که 
چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: »ما را خدایی به سخن 

آورد که هر چیزی را به سخن آورد.« 
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع سؤال، فقط باید با در نظر گرفتن 
ترجمۀ آیه به حذف گزینه های نادرست و انتخاب گزینۀ صحیح اقدام کرد. با توجه به 
ترجمۀ آیه، قسمت اول گزینه های )1( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینه5791
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی  سخن گفتن دست ها و پاهای بدکاران در روز حساب، بیانگر 
جسمانی و روحانی بودن معاد و حیات اخروی است.

گزینه5801
مطابق آیات قرآن کریم در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و 
عاقبت شوم خویش، شروع به سرزنش خود کرده و آرزو می کنند که »ای کاش 

برای این زندگی ام چیزی از پیش فرستاده بودم.« 
روش مطالعه آیات بخش »تدبّر« در دین و زندگی دهم، مهم و دشوار می باشند. 

ترجیحا این آیات را به صورت جداگانه نوشته و آنها را مرتب دوره کنید.
با در نظر گرفتن ترجمۀ آیه، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه5814
در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، شروع به 
سرزنش خود کرده و آرزو می کنند که ای کاش .... 1ـ ای کاش برای این زندگی ام 
چیزی از پیش فرستاده بودم. )فجر، 24( 2ـ ای کاش )به دنیا( بازگردانده می شدیم 
و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم. )انعام، 27( 3ـ ای 
کاش همراه و هم مسیر با پیامبر می شدیم. )فرقان، 27( 4ـ ای کاش فالن شخص را 
به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت. )فرقان 28 و 29(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن، ترجمۀ آیات باال، باید به 
حذف گزینه های نادرست پرداخت. با توجه به آیۀ شمارۀ )4(، گزینه های )1( و 

)3( نادرست است. گزینۀ )2(، درخواست کافران در برزخ بود. )درس قبل(

گزینه5823
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به آیۀ شمارۀ )4(، گزینه های )1( و 
)4( نادرست است. با توجه به آیۀ شمارۀ )3(، گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه5833
زنده  بار، همۀ مردگان دوباره  برای دومین  با شنیده شدن صدای مهیب  الف ـ 

ِ( و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. می شوند )لیجمعّنکم الی یوم القیامهًْ
ب ـ براساس آیۀ شریفۀ: »و إّن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون«، 
فرشتگان الهی در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آنها بوده اند )لحافظین( و 

تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند. )کراما کاتبین(
ج ـ بر اساس آیات و روایات، نحوۀ حضور انسان ها در قیامت، به صورت جسمانی و 
روحانی است. آیۀ شریفۀ: »الیوم نختم علی أفواههم و تکلّمنا أیدیهم و تشهد أرجلهم 
بما کانوا یکسبون«، به شهادت اعضای انسان در قیامت اشاره دارد. حضور اعضای 
انسان در روز حساب و شهادت دادن آنها، بیانگر جسمانی و روحانی بودن قیامت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا درست است که انبیای الهی ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا 
دیده اند ولی مراقب انسان ها نمی باشند. قسمت سوم گزینۀ )1(، به آگاه شدن 

انسان از تمامی اعمال خود در آخرت اشاره دارد، نه به جسمانی بودن معاد.
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گزینه5844
اعمال  باطن  قیامت اند، چون ظاهر و  بهترین گواهان  امامان،  پیامبران و  الف ـ 

انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند. 
ب ـ آن روز با تابیدن نور حقیقت  از جانب خداوند )علت( پرده ها کنار می رود و اسرار 
و حقایق عالم آشکار می شود و آشکار می شود واقعیت همه چیز از جمله اعمال و 
رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است. 
ج ـ اعمال پیامبران و امامان )نه خود آنان( معیار و میزان سنجش اعمال قرار 

می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا پیامبران و امامان، ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند نه 

در آخرت. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینه5853
الف ـ آیۀ شریفۀ: »در این هنگام، انسان های گناهکار به دنبال راه فراری می گردند؛ دل های 
آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.«، سیمای گناهکاران را 
پس از زنده شدن و حاضر شدن در پیشگاه خداوند، در مرحلۀ دوم قیامت بیان می کند.

ب ـ این عبارت: »آن روز با تابیدن نور حقیقت  از جانب خداوند، پرده ها کنار می رود و 
اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و واقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات 
انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است، آشکار می شود.«، 
بیانگر دومین رخداد از مرجلۀ دوم قیامت، یعنی » کنار رفتن پرده از حقایق عالم« است.

ج ـ آیۀ شریفۀ: »و تنها نیکوکاران اند که از وحشت این روز در امان اند.«، به شنیده شدن 
صدایی مهیب در مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه5862
از بین عبارت های مذکور، تنها عبار ت های دو قسمت »الف« و »ج« با هم تناسب 
دارند. الف ـ عبارت شریفۀ: »و من اصدق من اهلل حدیثا«، در مورد حتمی بودن 
وعدۀ خداوند در خصوص زنده شدن انسان ها در روز قیامت )لیجمعّنکم الی یوم 
القیامهًِْ( به کار رفته است. ج ـ عبارت شریفۀ: »إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان«، به 

وجود زندگی حقیقی در آخرت و یکپارچه بودن حیات در آخرت اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت اول قسمت »ب«، بیانگر »برپاشدن 
دادگاه عدل الهی« در مرحلۀ دوم قیامت است. عبارت اول قسمت »ج«، بیانگر 

»دادن نامۀ اعمال« در مرحلۀ دوم قیامت است.

گزینه5874
الف ـ این عبارت: »کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم 
می یابند و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده مجّسم 
می شوند.«، مربوط به چهارمین واقعۀ قیامت، یعنی »دادن نامۀ اعمال« است که این 

واقعه، زمینه ساز واقعۀ بعدی، یعنی »حضور شاهدان و گواهان« است.
ب ـ با آماده شدن صحنۀ قیامت که همان »زنده شدن همۀ انسان ها« و »کنار رفتن 
پرده از حقایق عالم« است، زمینه برای سومین واقعه، یعنی »برپا شدن دادگاه عدل 
الهی« آماده می شود. ج ـ با تابیدن نور حقیقت  از جانب خداوند )علت(، پرده ها کنار 
می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و آشکار می شود واقعیت همه چیز از جمله 
اعمال و رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است.
 روش تست زدن  یکی از سبک های سؤاالت سراسری در این درس این 
است که عبارتی را مطرح می کنند و از شما می خواهند که بگویید مربوط به کدام 
واقعۀ قیامت است. یک سبک دیگر این است که همان عبارت را مطرح می کنند 
و از شما می خواهند که تعیین کنید زمینه ساز کدام رخداد یا واقعۀ قیامت است، 
در این نوع سؤال، شما پس از اینکه تشخیص دادید که آن عبارت مربوط به کدام 
واقعه است، باید واقعۀ بعدی آن را بیان کنید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول 
گزینه های )1( و )3( که بیانگر واقعۀ قبل از آن است و قسمت سوم گزینۀ )2( 

که بیانگر دو واقعۀ بعد از آن است، نادرست می باشد.

گزینه5881
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت قسمت های »ب« و »د«، مربوط به 
مرحلۀ اول قیامت است. ب ـ در دومین واقعه از وقایع مرحلۀ اّول قیامت که »مرگ 
اهل آسمان ها و زمین«، همۀ اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته 
است )یک استثنا(،  می میرند. دـ اولین واقعه از وقایع مرحلۀ اّول قیامت »شنیده 
شدن صدایی مهیب« است. در این واقعه، صدایی مهیب و سهمگین )نفخ صور 
اول( آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که 

همه را غافلگیر می کند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »الف« بیانگر اولین واقعه از وقایع   
مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »شنیده شدن صدایی مهیب« است. قسمت »ج« بیانگر 
دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق عالم« است. 
قسمت »ه« بیانگر چهارمین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »دادن نامۀ 

اعمال« است.

گزینه5891
میزان  و  معیار  آنان(  خود  )نه  امامان  و  پیامبران  »اعمال  عبارت:  این  الف ـ 
سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به 
آن دستور داده است.« بیانگر سومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی 

»برپاشدن دادگاه عدل الهی« است. 
ب ـ این عبارت: »نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت و 
باطن آن را دربردارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و 
انسان عین اعمال خود را می بیند.« بیانگر چهارمین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم 

قیامت، یعنی »دادن نامۀ اعمال« است.
کنار  پرده ها  )علت(،  خداوند  جانب  حقیقت  از  نور  تابیدن  »با  عبارت:  این  ج ـ 
می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و آشکار می شود واقعیت همه چیز 
از جمله اعمال و رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین 
اتفاق افتاده است«، بیانگر دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »کنار 

رفتن پرده از حقایق عالم« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه5902
الف ـ آیۀ شریفۀ: »در این هنگام، انسان های گناهکار به دنبال راه فراری می گردند؛ 
دل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.«، بیانگر 
اولین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »زنده شدن همۀ انسان ها« است.

دـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«، بیانگر چهارمین واقعه از وقایع 
مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »دادن نامۀ اعمال« است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ شریفۀ قسمت »ب«، مربوط به عالم   
برزخ و آیۀ شریفۀ قسمت »ج«، دیدگاه کافران در مورد انکار معاد است.

گزینه5914
الف  ـ نامۀ عمل نیکوکاران را به دست راست و نامۀ عمل بدکاران را به دست چپ 
آنها می دهند. پس با دادن نامۀ اعمال، تمییز )جداسازی( نیکوکاران از بدکاران رخ 
می دهد. ب ـ نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را در 

بر دارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند.
مقایسه حاضر شدن انسان ها در پیشگاه خدا = زنده شدن همه انسان ها 

حاضر شدن اعمال در مقابل انسان= دادن نامه اعمال
حاضر شدن شاهدان و گواهان= سلب امکان انکار اعما ل
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گزینه5921
نالۀ حسرت دوزخیان برمی خیزد و می گویند:  ای کاش همراه و هم مسیر با پیامبر 

می شدیم.«
این زندگی ام  برای  انسان در آخرت 1ـ ای کاش  مقایسه  حسرت های 
چیزی از پیش فرستاده بودم. 2ـ ای کاش )به دنیا( بازگردانده می شدیم و آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم. 3ـ ای کاش همراه 
و هم مسیر با پیامبر می شدیم. 4ـ ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست 

خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت. 

گزینه5934
الف ـ اعمال پیامبران و امامان )نه خود آنان( معیار و میزان سنجش اعمال 
آن دستور  به  است که خدا  آن چیزی  آنان عین  اعمال  زیرا  قرار می گیرد؛ 

داده است.
«، به  ب ـ این سخن رسول گرامی اسالم)ص(: »َعلِیٌّ َمَع الَْحقِّ َو الَْحقٌّ َمَع َعلِیٍّ

عین حق بودن گفتار و رفتار امیرمؤمنان علی)ع( اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، مجازات اخروی را نتیجۀ اعمال 
اختیاری انسان معرفی می نماید. حدیث گزینۀ )2(، آزمایش مؤمنان در دنیا را 
متناسب با درجۀ ایمان آنها معرفی می نماید. آیۀ گزینۀ )3(، به رعایت عدل الهی 

در مجازات گناه کاران اشاره دارد.

گزینه5942
الف ـ چون پیامبران و امامان ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و 
از هر خطایی مصون و محفوظ اند، بهترین گواهان قیامت اند. ب ـ هرچه عمل 
افزون تری  ارزش  باشد،  نزدیک تر  امامان  و  پیامبران  روش  و  راه  به  انسان ها 

خواهد داشت.
مقایسه  علِت معیار سنجش بودن اعمال پیامبران و امامان = اعمال آنان 

عین چیزی است که خدا به آن دستور داده است.
علِت بهترین گواه بودن پیامبران و امامان = چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها 

را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند.

گزینه5953
الف ـ آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامهًِْ ال ریب فیه و من 
اصدق من اهلل حدیثا : خداوند، کسی است که هیچ خدایی جز او نیست او  قطعًا 
شما را در روز قیامت جمع می کند که شّکی در ]وقوع[ آن نیست و چه کسی 

در سخن از خدا راستگوتر است؟«، به زنده شدن انسان ها در قیامت اشاره دارد. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر : در آن روز به انسان خبر داده 
می شود به آن چه پیش ]از مرگ[ فرستاده و آن چه پس ]از مرگ[ فرستاده است.«، 
به آگاه شدن از اعمال خود در آخرت و دیدن نامۀ عمل خود در آخرت اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، به سومین 
واقعه از وقایع مرحلۀ اّول قیامت، یعنی »تغییر ساختار آسمان ها و زمین« اشاره دارد.  

قسمت دوم گزینۀ )2(، به عالم برزخ اشاره دارد.  

گزینه5961
بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. 
در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به 
اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به تست های حفظی، باید عین عبارت های 
کتاب را به خاطر آورد و مطابق با آن، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. مطابق با 
توضیح باال، قسمت اول گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست 

است. 

گزینه5973
زنده  بار، همۀ مردگان دوباره  برای دومین  با شنیده شدن صدای مهیب  الف ـ 
می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. ب ـ با آماده شدن صحنۀ قیامت، 
رسیدگی به اعمال آغاز می شود     و اعمال، افکار و نیت های انسان ها در ترازوی 

عدل پروردگار سنجیده می شود.
اول گزینه های )1( و )4(، سومین  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
با نفخ صور دوم مرحلۀ دوم شروع  از وقایع مرحلۀ اول قیامت است و  واقعه 
می شود. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا زنده شدن انسان ها در مرحلۀ 
دوم قیامت و کنار رفتن پرده از حقایق عالم از مقدمات آماده شدن صحنۀ قیامت 

است و این سؤال، واقعۀ بعد از آن را از ما خواسته است.

گزینه5981
الف ـ آیۀ شریفۀ: »یوم ترجف األرض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیال : در آن 
روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه درآیند و کوه ها )چنان در هم کوبیده شوند 
که( به صورت توده هایی از شن نرم درآیند.« ب ـ به سومین واقعه در مرحلۀ اّول 

قیامت، یعنی »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« اشاره دارد.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس 
است. در ضمن، سؤال از ترجمۀ آیه، از سؤاالتی است که به ندرت در کنکور آمده 
است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است. 
قسمت دوم گزینۀ )3(، معنای قسمت اول آیه است نه قسمت دوم آن که در این 

سؤآل آمده است.

گزینه5993
آیات  بازگردانده می شدیم و  )به دنیا(  انعام: »ای کاش  از سورۀ شریفۀ  آیۀ 27 

پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.«
  تحلیل تست 1400 پاسخ دادن به این نوع سؤال که با توجه به نام 
سوره باید محتوای آیات آن را تشخیص داد، در صورتی امکان پذیر است که 
هنگام مطالعۀ آیات، نام سوره های آنها را به ذهن خود بسپاریم. با توجه به آیۀ 

مذکور، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه6003
الف ـ پس از اینکه بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را 
از مهلکه نجات دهند، در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند و 
اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند سخن می گویند و علیه صاحب خود شهادت 
می دهند. ب ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »الیوم نختم علی أفواههم و تکلّمنا أیدیهم و 
تشهد أرجلهم بما کانوا یکسبون«، پس از مهر خاموشی نهادن بر دهان بدکاران، 

دست ها و پاهای آنان به اذن خداوند به سخن در می آیند و شهادت می دهند 
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست متوسط و حفظی و از نوع 
ارتباط متن درس با آیه است. آیۀ گزینۀ )1(، به کیفر اخروی انسان از نوع تجسم 
عمل اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به دادن نامۀ عمل در آخرت اشاره دارد. آیۀ گزینۀ 

)4( به »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« در مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد.

گزینه6011
»بدکاران از مشاهدۀ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضای 
بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضای 
بدن آنها می گویند: »ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن آورد.« 
تست های  از  زیادی  تعداد  مانند  هم  تست  این    تحلیل تست 1400 
سراسری امسال، حفظی و متوسط است.برای پاسخ دادن به تست های حفظی و 

چند قسمتی، حتما از روش حذف گزینه های نادرست استفاده کنید.
با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ 

)3( نادرست است.
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گزینه6023
الف ـ آیات شریفۀ: »و إّن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون«، به 
پنجمین رخداد مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »حضور شاهدان و گواهان« اشاره دارند. 
ب ـ براساس این آیه، فرشتگان الهی در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آنها 

بوده اند )لحافظین( و تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند. )کراما کاتبین(
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی و با سطح دشواری 
متوسط از این درس است. برای پاسخ دادن به تست یک قسمتی با گزینه های 
مفهومی، ابتدا باید در بررسی هر گزینه، در جستجوی یک عبارت نادرست باشید 
و پس از حذف گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید.گزینۀ )1( 
نادرست است، زیرا پیامبران و امامان بهترین شاهدان روز قیامت اند نه فرشتگان 
الهی. گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا این آیه در مورد شهادت فرشتگان 

الهی است نه پیامبران و امامان. 

گزینه6032
در چهارمین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، نامۀ عمل نیکوکاران را به دست 

راست )یمین(
بدکاران را به دست چپ آن ها )یسار( مي دهند. این گونه است که در این واقعه، 
انسان های نیکوکار از بدکار تمییز داده می شوند. ب ـ در آیۀ شریفۀ: »و إّن علیکم 
لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون«، از فرشتگان الهی به »حافظین« و 
»کراما کاتبین« اشاره شده که به تعبیر قرآن کریم، عبارت: »یعلمون ما تفعلون: 

می دانند آنچه را که انجام می دهید.«، از دیگر ویژگی های آنان است.
  تحلیل تست 1400 قسمت اول این تست، مفهومی و قسمت دوم آن، 
حفظی است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست 

است.  قسمت دوم گزینۀ )3(، به شهادت اعضای انسان در آخرت اشارد.

گزینه6043
الف ـ نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت و باطن آن را 
دربردارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین 
اعمال خود را می بیند. کارهاي خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش 
آزاردهنده  و  وحشت زا  و  زشت  بسیار  صورت های  با  بد  و  می یابند  تجسم 

مجّسم می شوند. 
ناشایست خود روی  اعمال  انکار  به  بدکاران  برخی  اعمال،  نامه  دیدن  با  ب ـ 
می آورند تا جایی که برای نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که 
چنین اعمالی انجام نداده اند. در این هنگام، خداوند شاهدان و گواهانی را حاضر 
إّن  »و  شریفۀ:  آیۀ  نیست.  میسر  کردن  انکار  دیگر  آنها  وجود  با  که  می کند، 
علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون«، به شهادت فرشتگان الهی 

در روز حساب اشاره دارد. 
تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. برای پاسخ 
نادرست  گزینه های  به حذف  باید  و هوشیاری  اندکی دقت  با  اندکی  با  دادن 
پرداخت. قسمت اول گزینه های )1( و )2( واکنش بدکاران نیست بلکه چگونگی 
تجسم اعمال انسان در قیامت است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 

واکنش بدکاران و پاسخ آنان پس از مفهوم این آیه است.

گزینه6052
الف ـ عبارت شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی أعمل 
اولین درخواست مشرکان در برزخ است. ب ـ آیۀ شریفۀ:  صالحا فیما ترکت«، 
»الیوم نختم علی أفواههم و تکلّمنا أیدیهم و تشهد أرجلهم بما کانوا یکسبون«،  

وصف حال بدکاران در دادگاه عدل الهی است.
ولی  است  ساده  و  حفظی  تست،  این  اول  قسمت  تحلیل تست 99  
قسمت دوم آن مفهومی می باشد. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، بیانگر 
مجازات بدکاران در جهنم اخروی است نه عالم برزخ. قسمت دوم گزینۀ )4(، 

مربوط به عالم دنیوی می باشد.

گزینه6061
الف ـ عبارت شریفۀ: »أَلیوم نَختُِم علی أَفواِهم«، به شهادت اعضای انسان ها در آخرت 
اشاره دارد. ب ـ آیۀ شریفۀ: »ینّبؤا اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«، منظور از »یومئذ«، 
قیامت است، چراکه تنها در آخرت، انسان از آثار ماتقدم و ماتأخر اعمال خود به طور 

کامل آگاه می گردد. این آیه، به دادن نامۀ اعمال انسان در آخرت اشاره دارد. 
تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی و ترکیبی از این درس و 
درس قبل است. آیۀ گزینۀ )2(، با اشاره به نظریۀ انبساط جهان در دنیای مادی، بیانگر 
اعجاز علمی قرآن کریم است. آیۀ گزینۀ )3(، به عالم برزخ و آیۀ گزینۀ )4(، به سومین 

واقعه در مرحلۀ اّول قیامت، یعنی »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« اشاره دارد.

گزینه6072
الف ـ در روز قیامت، با تابیدن نور حقیقت  از جانب خداوند، پرده ها کنار می رود و 
اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و آشکار می شود واقعیت همه چیز از جمله 
اعمال و رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق 
افتاده است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »اّن الّذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنّما یأکلون في 
بطونهم نارا و سیصلون سعیرا«، به آشکار شدن باطن و حقیقت اعما انسان ها در 

روز حساب اشاره دارد.
تحلیل تست 99  قسمت اول این تست، حفظی و متوسط و قسمت دوم 
آن، ترکیبی و مفهومی است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( 
و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، به شهادت اعضای انسان در روز 

حساب اشاره دارد نه به کیفر اخروی از نوع تجسم عمل.  

گزینه6084
با دیدن نامه اعمال، برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود روی می آورند 
تا جایی که برای نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که چنین اعمالی 
انجام نداده اند. در این هنگام، خداوند شاهدان و گواهانی را حاضر می کند، که با 

وجود آنها دیگر انکار کردن میسر نیست. 
تحلیل تست 99  این تست، یک تست حفظی و متوسط می باشد و تشخیص 
گزینۀ صحیح در آن، کار دشواری نیست. تشخیص اینکه قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، به سادگی امکان پذیر است.

گزینه6091
در مرحله اول قیامت که با پایان یافتن دنیا آغاز مي شود، ابتدا صدایی مهیب و 
سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد. و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد 
که همه را غافلگیر می کند؛ قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد می کند.)نفخ 

صور = اولین واقعۀ قیامت( 
 تحلیل تست 98  این تست، یک تست حفظی و متوسط می باشد. تشخیص 
گزینۀ صحیح در آن، با اندکی دقت و حذف گزینه های نادرست به سادگی امکان پذیر 

است. گزینه های )2(، )3( و )4(، مربوط به مرحلۀ دوم قیامت است.

گزینه6104
مطابق آیۀ شریفۀ: »بدکاران از مشاهدۀ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند 
و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما 
شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: »ما را خدایی به سخن آورد که هر 
چیزی را به سخن آورد.«، این آیه، به شهادت اعضای انسان که مربوط به پنجمین 

واقعۀ قیامت کبری )مرحلۀ دوم قیامت( است اشاره دارد.
تحلیل تست 98  این تست، بخش کوتاهی از ترجمۀ یک آیه و نسبتاً دشوار 
بود.  به طور کامل حفظ  را  آیه و موضوع آن  باید  به آن،  پاسخ دادن  برای  است. 
دانش آموزانی که بر متن درس و آیات آن تسلط دارند، به آسانی می توانند به این نوع 
تست پاسخ دهند. با توجه به ترجمۀ آیه، قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست 
است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این آیه مربوط به قیامت است نه برزخ.
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گزینه6112
در آیۀ شریفۀ: »اهلل ال اله ااّل هو لیجمعنّکم الی یوم القیامِهًْ ال ریب فیه و من 
اصدق من اهلل حدیثا «، خداوند به قطعی بودن و حتمی بودن وقوع معاد یعنی 
زنده شدن مجدد همۀ انسان ها در قیامت پس از شنیده شدن صدای مهیب برای 

دومین بار اشاره می نماید. 
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است و پاسخ آن در 
ابتدا و به راحتی تشخیص داده نمی شود. برای پاسخ دادن به آن، باید پس از دقت 
در مفهوم هر آیه و تحلیل آن و سپس حذف گزینه های نادرست اقدام کرد. آیۀ 
گزینۀ )1(، به ضرورت وقوع معاد که الزمۀ حکمت الهی است و آیۀ گزینۀ )3(، به 
ضرورت وقوع معاد که الزمۀ عدل الهی است و آیۀ گزینۀ )4(، در مورد بدکاران 
است و نه همۀ انسان ها و به حضور شاهدان و گواهان که پنجمین واقعۀ قیامت 

است، اشاره دارد.

گزینه6123
آیۀ شریفۀ: »روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند. 
مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست 
نیستند و لیکن عذاب خدا سخت است.«، به شنیده شدن صدایی مهیب در مرحلۀ 

اول قیامت اشاره دارد.
 تمرین تست زنی  صورت سؤال به مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد ولی سایر 
گزینه ها مربوط به مرحلۀ دوم قیامت است. گزینۀ )1(، به اولین واقعۀ قیامت 
کبری، یعنی »زنده شدن همۀ انسان ها« و گزینۀ )2(، به دومین واقعۀ قیامت 
کبری، یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق عالم« و گزینۀ )4(، به پنجمین واقعۀ 

قیامت کبری، یعنی »حضور شاهدان و گواهان« اشاره دارد. 

گزینه6132
از مشاهدۀ گواهی اعضای خویش به شگفت  آیۀ شریفۀ: »بدکاران  مطابق 
که  می گویند  سرزنش آمیز  لحنی  با  خود  بدن  اعضای  به  خطاب  و  می آیند 
چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: »ما را خدایی به 
سخن آورد که هر چیزی را به سخن آورد.«، این آیه، به »شهادت اعضای 
انسان« که مربوط به پنجمین واقعۀ قیامت کبری )مرحلۀ دوم قیامت( است 

اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به محتوای آیه، قسمت اول گزینه های 
)1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا  آیۀ مورد سؤال، 
به حضور شاهدان و شهادت اعضای انسان و بیان این حقیقت که در قیامت به اذن 

خداوند همه چیز حتی اشیاء و جمادات به سخن در می آیند، اشاره دارد.

گزینه6143
چهارمین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، »دادن نامۀ اعمال« است. نامۀ عمل 
)یسار(  به دست چپ آن ها  را  بدکاران  )یمین( و  به دست راست  را  نیکوکاران 
دارد.  اساسی  تفاوتی  دنیا  در  ثبت شده  نامه های  با  انسان  نامۀ عمل  مي دهند. 
نامه های این دنیا، صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته 
درآمده است. اما نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن 
را دربردارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین 

اعمال خود را می بیند.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست، فقط باید پس از   
حذف گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. گزینه های)1( و )2(

نادرست است، زیرا »گزارش، تصویر، ثبت و ضبط اعمال«، ویژگی نامه های 
عمل در دنیاست. عبارت: »به صورت یک شخص نمایان می گردد« در گزینۀ 

)4(، در مورد نامۀ اعمال انسان در آخرت نادرست است.

گزینه6151
سومین واقعه از وقایع مرحلۀ اول قیامت، »تغییر در ساختار زمین و آسمان ها« 
است. به تعبیر قرآن کریم، این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها 

و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند.
واقعۀ  دومین  به   ،)3( گزینۀ  دوم  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

قیامت کبری، یعنی »کنار رفتن پرده از حقایق عالم« اشاره دارد. 

گزینه6161
مطابق آیۀ شریفۀ: »بدکاران از مشاهدۀ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند 
و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما 
شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: »ما را خدایی به سخن آورد که هر 
چیزی را به سخن آورد.«، این آیه، به شهادت اعضای انسان که مربوط به پنجمین 

واقعۀ قیامت کبری )مرحلۀ دوم قیامت( است اشاره دارد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، باید ابتدا گزینه های نادرست 
را یکی پس از دیگری حذف کرد تا به پاسخ صحیح رسید. گزینۀ )2( از نظر علمی 
نادرست است، زیرا »برپاشدن دادگاه عدل الهی« پس از برپایی قیامت و در مرحلۀ 
دوم آن است نه در آستانۀ برپایی قیامت و در مرحلۀ اول آن. گزینۀ )3(، مربوط به 
چهارمین واقعۀ قیامت کبری یعنی »دادن نامۀ اعمال« است. گزینۀ )4(، به گواهی 

فرشتگان الهی اشاره دارد نه به گواهی اعضای انسان.

گزینه6172
آیۀ شریفۀ: »در این هنگام، انسان های گناهکار به دنبال راه فراری می گردند؛ 
دل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.« به اولین 
واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »زنده شدن همۀ انسان ها« اشاره دارد. 
مقایسه  آیۀ: »مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظر می رسند...«، 

به شنیده شدن صدایی مهیب در مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد.

گزینه6181
مطابق آیات قرآن کریم بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید 
خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی 
می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه 

صاحب خود شهادت می دهند.
توضیح  مطابق آیات قرآن، پس از مهر خاموشی نهادن بر دهان بدکاران، 
دست ها و پاهای آنان به اذن خداوند به سخن در می آیند و شهادت می دهند

گزینه6193
فراری می گردند؛  راه  دنبال  به  انسان های گناهکار  این هنگام،  آیۀ شریفۀ: »در 
دل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.« به 
اولین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم قیامت، یعنی »زنده شدن همۀ انسان ها« اشاره دارد.
مقایسه پس از نفخ صور اول، همۀ اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند 
خواسته است )یک استثنا(، می میرند. پس از نفخ صور دوم، همۀ مردگان دوباره 

زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند.

گزینه6201
در آغاز مرحلۀ دوم قیامت،  بار دیگر بانگ سهمناکی )نفخ صور دوم( در عالم 
می پیچد و حیات مجدد )جسم و کالبد نه روح و جان( انسان ها آغاز می شود. با 
شنیده شدن صدای مهیب برای دومین بار، همۀ مردگان دوباره زنده می شوند و 

در پیشگاه خداوند حاضر می گردند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، و قسمت 

دوم گزینۀ )4(، به مرحلۀ اول قیامت اشاره دارد.
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گزینه6212
در یوم الحساب، اعمال پیامبران و امامان )نه خود آنان( معیار و میزان سنجش 
اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور 
داده است از این رو، هرچه عمل انسان ها به راه و روش آنان نزدیک تر باشد، ارزش 

افزون تری خواهد داشت.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، فقط باید براساس متن 

کتاب پاسخ داد و نباید براساس استدالل عمل کرد.

گزینه6222
فرشتگان الهی در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده اند )لحافظین( و 

تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )1(، دلیل بهترین شاهدان 
و گواهان روز حساب بودن پیامبران و امامان است. قسمت اول گزینه های )3( و 

)4(، دلیل پذیرفته شدن شهادت فرشتگان الهی در یوم الحساب نمی باشد.

گزینه6233
آیۀ شریفۀ: »خورشید در هم می پیچد و بی نور و تاریک می شود.«، بیانگر »تغییر 
در ساختار زمین و آسمان ها« به عنوان سومین واقعه از حوادث مرحلۀ اول قیامت 
است که در آن، تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد تا مناسب احوال 

و شرایط قیامت گردند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( به دومین واقعه از حوادث مرحلۀ 

اول قیامت یعنی »مرگ اهل آسمان ها و زمین« اشاره دارد.
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گزینه6243
بهشت، جایی است که پس از پایان حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران را به 
سوی آن راهنمایي مي کنند؛ بهشت آمادۀ استقبال و پذیرایی از آنهاست و چون 
بهشتیان سر رسند، »درهای آن را به روی خود گشوده می بینند.« بهشت هشت 

در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند. 
روش مطالعۀ این درس این درس، بیشتر یک درس حفظی و با آیات   
مهمی است. برای یادگیری بهتر و تسلط بر مفاهیم آن، توصیه می شود ابتدا 
با چندین بار خواندن، متن این درس را حفظ شوید. سپس نکات مشابه و آیات 
بخش تدبّر آن که سخت تر از متن است را یاداشت کنید. و در آخر، برای تسلط 
و  منظم  طور  به  را  شده  یاداشت  نکات  و  درس  متن  آن،  مفاهیم  بر  بیشتر 

دوره ای تکرار کنید تا مانع از فراموشی آنها شود. 

گزینه6252
بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند. یک در مخصوص 
پیامبران و صّدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهای دیگر برای گروه های 

دیگر است.
مقایسه   بهشت برزخی روحانی است ولی بهشت اخروی، جسمانی و   

روحانی است. 

گزینه6261
مطابق آیات قرآن در هنگام ورود نیکوکاران به بهشت فرشتگان از هر دری برای 
استقبال به سوی آنان می آیند و به بهشتیان سالم می کنند و می گویند: »خوش 

آمدید؛ وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن زندگی کنید.« 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )2(، عبارت: »به سوی آن رانده   
می شوند«، برای دوزخیان است. در گزینۀ )3(، عبارت: »برای دوره ای خاص 
در این جایگاه زندگی می کنید.« و در گزینۀ )4(، عبارت: »همۀ آنان در یک 

درجه قرار می  گیرند.«، نادرست است. 

گزینه6274
مراجعه شود به پرسش قبل.  

آن  در  نیکوکاران: »برای همیشه  به  این سخن مالئکه،  نکتۀ طالیی 
لهی  اآلخرۀ  الّدار  »اّن  قرآنی:  عبارت  برای  مصداقی  کنید.«،  زندگی 

الحیوان« است. 
عبارت دارالقرار در گزینه های )2( و )3(، از نام های آخرت است نه بهشت. 

گزینه6282
مطابق آیات قرآن کریم بهشتیان، پس از ورود به بهشت می گویند: »خدای را 

سپاس که به وعدۀ خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد.«
مقایسه بهشتیان در دو موقعیت خدا را سپاس می گویند: 1ـ هنگام ورود 

به بهشت 2ـ هنگام اقامت در بهشت.

گزینه6293
با استناد به آیات و روایات، هر یک از بهشتیان در درجه ای خاص از بهشت قرار 
می گیرند. آنها هرچه دل هایشان تمنا کند و دیدگانشان را خوش آید، آماده می بینند.
 روش تست  زدن برای پاسخ به سؤاالت مربوط به بهشت و دوزخ که اغلب 
ترجمۀ آیات قرآن و احادیث می باشند، فقط باید با در نظر گرفتن عین عبارت های 
درس عمل نمود. تعبیر آماده می بینند، یک تعبیر عام است و شامل تمام نعمت های 
بهشت می شود در حالی که قسمت دوم گزینۀ )4(، باالترین نعمت بهشت است که 

بهشتیان آن را برای خود می یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند

گزینه6301
بهشتیان خدا را سپاس می گویند که »حزن و اندوه را از آنان زدوده« و »از رنج و 

درماندگی، دور کرده است.«
نکته طالیی  برای پاسخ دادن به این تست حفظی که ترجمۀ آیۀ قرآن است، 

فقط باید عین کلمات را حفظ نمود. 

گزینه6311
بهشتیان، باالترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود 

می یابند و از این رستگاری بزرگ )مقام خشنودی خدا( مسرورند. 
نکتۀ طالیی  الف ـ »تقرب و نزدیکی به خدا«، برترین، باالترین، اصلی ترین 
و کامل ترین هدف زندگی و مقصد نهایی روح انسان است. ب ـ »مقام خشنودی 

خدا«، باالترین نعمت بهشت و رستگاری بزرگ است.

گزینه6324
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

مقایسه  الف ـ دلیل تشکر بهشتیان از خداوند هنگام ورود به بهشت: »خدای 
را سپاس که به وعدۀ خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد.«، ب ـ دلیل تشکر 
بهشتیان از خداوند هنگام اقامت در بهشت: »حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج 

و درماندگی، دور کرده است.«، 

گزینه6333
با خدا هم صحبت اند و به جملۀ »خدایا! تو پاک و  آیات قرآن بهشتیان  مطابق 

منزهی« مترنم اند.
مقایسه  »هم صحبت بهشتیان = خداوند«، »هم نشینان بهشتیان = پیامبران، 

راستگویان، شهیدان و نیکوکاران« و »تّرنم بهشتیان = سبحانک اللهم«

گزینه6342
نقصانی،  هیچ  یعنی  است؛  )دارالسالم(  سالمتی  سرای  نیکوکاران  برای  بهشت 
ناراحتی و  غصه ای، ترسی، بیماری ای، جهلی، مرگ و هالکتی و خالصه هیچ 

رنجی در آنجا نیست.
یادآوری رهایی از خوف و اندوه در زندگی دنیوی، نتیجۀ ایمان به خدا و آخرت 

و انجام عمل صالح است. )حزن نسبت به گذشته است و خوف نسبت به آینده(

گزینه6353
در بهشت نعمت های دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی نمی آورد. )بر خالف 
استفاده از نعمت های مادی دنیا که خستگی و سستی و ماللت می آورند.( در آن جا 
انسان همیشه شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگی می کند. 
دوستان و هم نشینان انسان در آنجا، پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند 

و آنان چه نیکو هم نشینانی  هستند.
نکتۀ طالیی  تفاوت لهی الحیوان و دارالسالم: »لهی الحیوان«، ویژگی آخرت 
است که از زنده شدن مجد انسان آغاز می شود و تا بهشت و جهنم ادامه می یابد. 

»دارالسالم«، بیانگر یکی از ویژگی های بهشت است. 
گزینۀ )4(، معنای دارالسالم است.
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گزینه6364
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

مقایسه   الف ـ »پیامبران و صّدیقان« در بهشت هم رتبه اند. ب ـ »پیامبران، 

راستگویان، شهیدان و نیکوکاران«، هم نشینان نیکوی بهشتیان هستند.

گزینه6372
زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوان ترین صورت و قیافه در بهشت به سر 
بهشتی  همسران  است.  سرور  و  لذت  عشق،  از  سرشار  آنان  زندگی  مي برند. 
خوش رفتار و زیبارو، جوان و شاداب، پاک و طاهر، خوش و خّرم،پیوسته عاشق 

و خرسند از همسر خود هستند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا در 
بهشت تکلیفی بر عهدۀ انسان نیست و بهشت نتیجۀ ایمان و عمل صالح و 

کردار نیک است.

گزینه6381
با استناد به آیۀ شریفۀ: »امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود 
بخشد، برای آنها باغ هایی از بهشت است.«، اگر زندگی دنیا بر اساس صداقت و 
راستگویی باشد، در آخرت، سودآور خواهد بود و باغ هایی از بهشت را به همراه 

خواهد داشت. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به سخن خداوند در آیۀ ذکر شده، 

سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینه6391
و  پروردگارتان  آمرزش  به  برای رسیدن  کنید  آیۀ شریفۀ: »و شتاب  به  توجه  با 
بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است ...«، 
آمرزش پروردگار و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است، پاداش متقین 

خواهد بود.
 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به سؤاالت بخش »تدبر«، باید با توجه 

به عین عبارت های آیه، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

گزینه6404
در آیۀ شریفۀ: »و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که 
وسعت آن، آسمان ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است؛  همان ها که 
در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از 
خطای مردم می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد و آنها که وقتی مرتکب 
عمل زشتی می شوند، یا به خود ستم می کنند، به یاد خدا می افتند و برای گناهان 
1ـ  است:  شده  ذکر  متقین  برای  ویژگی   می کنند.«، شش  آمرزش  طلب  خود 
رعایت تقوای الهی 2ـ انفاق در زمان توانگری و تنگدستی 3ـ کنترل خشم خود 
4ـ چشم پوشی از خطای دیگران 5ـ نیکوکار بودن 6ـ یاد خدا و طلب آمرزش 

از او در هنگام ارتکاب گناه
توضیح »تقوا« به معناي »حفاظت« و »نگهداري«. انسان باتقوا خودنگهدار 

است و خود را از گناه حفاظت مي کند.

گزینه6414
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

روش تست زدن  برای پاسخ دادن به تست های مربوط به آیات و احادیث، 
فقط با حفظ عین عبارت آیه یا ترجمۀ آن می توان گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

براساس آیل باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه6422
براساس آیۀ شریفۀ: »و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آنها که به 
راستی ادای شهادت کنند و آنها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ های بهشتی 
گرامی داشته می شوند.«، انجام این سه مورد در زندگی دنیوی: 1ـ امانت داری و 
وفای به عهد 2ـ شهادت درست دادن 3ـ مواظبت بر نماز خود، موجب تکریم الهی 

در باغ های بهشتی است.
بر  تسلط  و  بهتر  یادگیری  برای  که  جمع بندی  از  نمونه ای  جمع بندی  
مفاهیم دشوار که باید تهیه کنید و آن را همواره دوره کنید به این شکل است: 
1ـ »سودآور بودن و رسیدن به باغ های بهشت«، نتیجۀ زندگی دنیوی براساس 
صداقت 2ـ »برخورداری از آمرزش الهی و بهشتی که به وسعت، آسمان ها و 
زمین است« اوال پاداش متقین است و ثانیًا از طریق »رعایت تقوای الهی، 
انفاق در زمان توانگری و تنگدستی، کنترل خشم خود، چشم پوشی از خطای 
دیگران، نیکوکار بودن، یاد خدا و طلب آمرزش از او در هنگام ارتکاب گناه« 
و  »امانت داری  نتیجۀ  بهشتی«،  باغهای  در  3ـ »تکریم شدن  است.  ممکن 

وفای به عهد، شهادت درست دادن، مواظبت بر نماز خود« است.

گزینه6433
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  »برخورداری از آمرزش الهی و بهشتی که به 
وسعت، آسمان ها و زمین است«، وعدۀ خداوند به افراد گزینه های )2( و )4( است

گزینه6443
پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند.   در حالی 

که در غل و زنجیر بسته شده اند، در جایگاهی تنگ افکنده می شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها این عبارت ها: »به استقبال آن ها می آیند و به 
آن ها خوش آمد می گویند.«، »گشوده می بینند.« و »راهنمایی می کنند«، در یایر 

گزینه ها در مورد بهشتیان است نه اهل دوزخ.

گزینه6453
براساس آیات قرآن کریم، آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش 
حاصل عمل خود انسان هاست )علت( و برای همین از دروِن جاِن آنها شعله مي کشد.
نکتۀ طالیی  شعله کشیدن آتش جهنم از دروِن جاِن دوزخیان، بیانگر کیفر 

اخروی از نوع تجسم خود عمل است. 

گزینه6461
بر اساس آیات قرآن کریم نالۀ حسرت دوزخیان ناشی از این سه مورد است: »1ـ 
ای کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم 2ـ ای کاش فالن 
شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت 3ـ 

دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایي که در دنیا کردیم! « 
سؤال  راه مصونیت از حسرت اخروی چیست؟

گزینه6474
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی  مطابق آیات قرآن، انتخاب دوست بد در دنیا، عامل غفلت از 
یاد خداست و در آخرت حسرت اخروی را به دنبال دارد. 

گزینه6482
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 روش تست زدن  با حفظ سه مورد ذکر شده در آیۀ مذکور، در می یابیم که 
گزینۀ )2(، جرء عوامل حسرت اخروی نیست.
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گزینه6491
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل.

نکتۀ طالیی  »یاد خدا«، ثمرۀ برتر نماز است که انسان را از ارتکاب گناه باز 
می دارد. )درس 10 دهم(

گزینه6502
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

سؤال  انتخاب دوست، در چه صورت حسرت ابدی را به همراه خواهد 

داشت؟

گزینه6514
مطابق آیات قرآن، دوزخیان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره 
شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از این جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، 
عمل صالح انجام می دهیم. پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازۀ 
کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟ ما مي دانیم 

اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.
جبران  برای  دنیا  به  بازگشت  تقاضای  دلیل نادرستی سایر گزینه ها    
گذشته، در برزخ و از سوی مشرکان مطرح می شود و تقاضای بازگشت به دنیا 

برای انجام عمل صالح، در آخرت و از سوی دوزخیان مطرح می شود.
قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، چون این عبارت قرآنی در 
دوزخ مطرح می شود نه در برزخ. مطابق آیۀ مذکور، قسمت دوم گزینۀ )2( 

نادرست است.

گزینه6523
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

مقایسه عبارت قرآنی: »هرگز! این صرفًا سخنی است که او می گوید«، 
است.  مشرکین  سوی  از  دنیا  به  بازگشت  تقاضای  به  خداوند  قطعی  پاسخ 
تا هر کس  ندادیم  عمر  به شما  کافی  اندازۀ  به  دنیا  در  »آیا  قرآنی:  عبارت 
می خواست به راه راست آید؟«، پاسخ قطعی خداوند به تقاضای بازگشت به 

دنیا از سوی دوزخیان است.

گزینه6534
و  بزرگان  و  شیطان  می گویند:  و  می شمارند  مقصر  را  دیگران  گاهی  دوزخیان 

سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.
یادآوری در عبارت باال و در آیۀ شریفۀ: »و می گویند: اگر ما گوش شنوا 

داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.«، پیروی نکردن از عقل 
عامل ورود به دوزخ معرفی شده است. 

گزینه6543
الف ـ دوزخیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: شیطان و بزرگان و 
سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. شیطان می گوید: »من فقط شما را فراخواندم و 

شما نیز مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را مالمت کنید.«
ب ـ از این سخن شیطان مفهوم می گردد که کار شیطان و تنها راه نفوذ او، وسوسه 

کردن و فریب دادن است و علت اصلی گناه خود انسان است.
زیرا  است،  نادرست   )2( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
شطان خودش را دعوت کننده به گناه معرفی می کند نه عامل اصلی ارتکاب گناه.  

گزینۀ )4(، پاسخ شیطان به دوزخیان نمی باشد.

گزینه6553
از  برایشان  آنها  تا  رو می آورند  نگهبانان جهنم  به  دوزخیان  قرآن،  آیات  مطابق 
خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان می گویند: »مگر پیامبران برای شما دالیل 
روشنی نیاوردند؟« آنان می گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای آنها را نمی پذیرند و 

درخواستشان را بی جا می دانند. 
روش مطالعه این سؤال یک سؤال ساده است، در صورتی که موقع مطالعه 
به کلمات کلیدی این عبارت مانند »نگهبانان جهنم«، »دالیل روشن انبیا« و 

»درخواست بی جا«، دقت و توجه کافی داشته باشید.

گزینه6562
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

مقایسه »تقاضای بازگرداندن به دنیا برای انجام عمل صالح«، درخواست 
از  دوزخیان  درخواست  تخفیف«،  گرفتن  »تقاضای  است.  خداوند  از  دوزخیان 

نگهبانان جهنم است.

گزینه6574
از  با توجه به آیات شریفۀ: »جهنمیان می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و 
محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و 
روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.«، این چهار مورد: 1ـ ترک نماز 2ـ دستگیری 
روز  تکذیب  گناه 4ـ  ارتکاب  در  بدکاران  با  از محرومان 3ـ همراه شدن  نکردن 

قیامت، از عوامل سقوط انسان در جهنم است.

گزینه6581
و  دهند  انجام  زشت  کارهای  که  کسانی  نساء،»برای  سورۀ  آیه 18  به  توجه  با 
هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید: االن توبه کردم، توبه نیست و اینها 

کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.«
کردن  دور  برای  شیطان  راه های  از  یکی  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
انسان از توبه، به تسویف کشاندن او به معنای امروز و فردا کردن و به تأخیر انداختن 

توبه است. )درس 7 دوازدهم(

گزینه6592
با توجه به آیات شریفۀ: 45 تا 46 سورۀ واقعه: »)جهنمیان( پیش از این )در دنیا( 
مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.«، فریفته شدن 
به نعمت های دنیا و اصرار بر انجام گناهان بزرگ، از عواملی است که می تواند ما 

را به سوی جهنم بکشاند.
مقایسه  جهنم برزخی موقتی و روحانی است ولی جهنم اخروی جاویدان 

و  به صورت جسمانی و روحانی است.

گزینه6604
پاداش و کیفر دنیوی دو نوع است: 1ـ گاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه ای 
از قراردادها تعیین می شود؛ مانند اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام 
دهد، دستمزد مشخصی در برابر آن کار دریافت می کند. همچنین اگر کسی مرتکب 
جرمی شود، مطابق با قوانین و مقررات به پرداخت جریمۀ نقدی یا زندان و نظایر 
آن محکوم می شود. 2ـ گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است و 
انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند و با 
آگاهی کامل از آن برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین 

کنند.به طور مثال اگر کسی سیگار بکشد، به امراض گوناگونی مبتال می شود.
نکتۀ طالیی در پاداش و کیفر از نوع قراردادی، »تغییر در رابطه ها« و 
»وضع قوانین جدید« وجود دارد و »تناسب میان جرم و کیفر« و »برقرری 

عدالت« مطرح است.
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گزینه6611
بین کار معینی که یک کارگر انجام می دهد و دستمزد مشخصی که دریافت 
می کند، رابطه ای قراردادی برقرار است. در پاداش و کیفر قراردادی، انسان ها 
می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند؛ برای مثال، اگر کیفر 
جرمی زندان است، آن را به پرداخت جریمۀ نقدی تبدیل کنند. آ  نچه در اینجا 

اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد. 
نکتۀ طالیی  در پاداش و کیفر از نوع نتیجۀ طبیعی خود عمل، »تغییر در 
رابطه ها« و »وضع قوانین جدید« وجود ندارد و »تناسب میان جرم و کیفر« و 
»برقرری عدالت« مطرح نیست. بلکه هماهنگ شدن و مطابقت با این نوع قوانین 

برای رسیدن به سعادت مطرح است.
قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در پاداش و کیفر قراردادی با وضع قوانین 

جدید تغییر وجود دارد.

گزینه6624
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

بیانگر   ،)3( )1( و  اول گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
مطرح  جرم  و  کیفر  میان  تناسب  آنها  در  که  است  طبیعی  کیفر  و  پاداش 
از نوع نتیجۀ طبیعی  نیست. قسمت دوم گزینۀ )1(، ویژگی پاداش و کیفر 

خود عمل است.

گزینه6633
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )1( مربوط به پاداش و کیفر 
اخروی است نه دنیوی. قسمت اول گزینه های )2( و )4(، ویژگی پاداش و کیفر 

طبیعی است که در آنها تناسب میان کیفر و جرم مطرح نیست.

گزینه6643
در پاداش و کیفرهایی که از نوع محصول طبیعی خود عمل است، انسان ها 
با  و  کنند  هماهنگ  آن  با  را  خود  باید  بلکه  دهند،  تغییر  را  آن  نمی توانند 
خویش  زندگی  سعادت  و  تنظیم  را  خود  زندگی  برنامۀ  آن  از  کامل  آگاهی 

را تأمین کنند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1( و )2( و )4(، از ویژگی های   

پاداش و کیفرهایی است که از نوع محصول طبیعی خود عمل می باشد.

گزینه6654
پاداش و کیفر اخروی از نوع تجسم خود عمل است. این نوع پاداش و کیفر، 
عمیق تر و کامل تر از پاداش و کیفر نوع اول و دوم است. نامۀ عمل که انسان 
با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده 
نیست. هر عملی یک جنبۀ ظاهری و یک جنبۀ باطنی دارد. جنبۀ ظاهری بعد از 
عمل از بین می رود؛ اّما جنبۀ باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح هر انسانی 
باقی می ماند. بنابراین، هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام می دهیم حقیقت 
و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور 
مجسم می شود و انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند. پس آنچه در 

روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. 
زیرا  است،  نادرست   )2( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
پاداش و کیفر اخروی از نوع قراردادی نیست تا در آن تناسب میان کیفر و جرم 
مطرح باشد و از نوع و نتیجۀ طبیعی عمل هم نیست بلکه از این دو نوع کامل تر 
است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در آخرت باطن و حقیقت اعمال تجسم می یابد 

نه ظاهر اعمال.   

گزینه6662
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا ظاهر اعمال در دنیا از بین می رود نه باطن و حقیقت اعمال. قسمت دوم 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا باطن و حقیقت اعمال در عالم برزخ قابل مشاهده است.

گزینه6672
هر عملی یک جنبۀ ظاهری و یک جنبۀ باطنی دارد. جنبۀ ظاهری بعد از عمل از 
بین می رود؛ اّما جنبۀ باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح هر انسانی باقی می ماند. 
توضیح  نامۀ اعمال انسان در آخرت، در بردارندۀ باطن و حقیقت اعمال است.  
باطن و حقیت اعمال در آخرت، حاضر می شوند. حقیقت و باطن اعمال در آخرت، 

به صورت زشت یا زیبا تجّسم می یابند.

گزینه6681
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
است، زیرا جنبۀ ظاهری عمل پس از انجام آن از بین می رود.قسمت دوم گزینۀ )4(، 

با توجه به توضیح باال نادرست است.

گزینه6694
هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام می دهیم حقیقت و باطن آن عمل در جهان 
آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود و انسان خود را 
در میان باطن اعمال خود می بیند. پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر 

به ما داده می شود، عین عمل ماست.
باید  ابتدا  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های نادرست را حذف نمود تا بتوان پاسخ صحیح را انتخاب نمود. 
گزینۀ )1( نادرست است، زیرا در آخرت، انسان خود را در میان باطن اعمال خود 
می بیند نه در میان ظاهر و باطن آنها. گزینۀ )2(، پاداش و کیفر دنیوی است 
نه اخروی. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا نمایش دادن تصویر اعمال، مربوط به 

نامه های دنیوی است نه اخروی.

گزینه6704
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل .

تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن سریع و کم خطا به این نوع تست، بهتر 
است با در نظر گرفتن قسمت دوم یا سوم تست، به حذف گزینه های نادرست 
بپردازیم. قسمت سوم گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا در آخرت عین و 
باطن اعمال مشاهده می شود نه تصویر اعمال. قسمت اول گزینۀ )3( نادرست 

است، زیرا در آخرت، حقیقت و باطن مجّسم می شود نه جنبۀ مادی عمل.

گزینه6712
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح داده شده، سایر گزینه ها 
نادرست است. 

گزینه6721
الف ـ آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل 
ماست. ب ـ بنابراین در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشي از عمل 
انسان نمایش داده نمي شود؛ بلکه خود عمل نمایان مي شود و هرکس عین عمل 
خود را مي بیند. ج ـ آیۀ شریفۀ: »اّن الّذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنّما یأکلون 

في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا«، نیز به همین حقیقت اشاره دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست 
است، زیرا آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل 

ماست. قسمت دوم گزینۀ )2(، به شهادت اعضای انسان در آخرت اشاره دارد. 
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گزینه6733
کسی که ربا می خورد و یا مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کند، اگر باطن و چهرۀ 
واقعی عمل او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش 
است؛ اما در دنیا این آتش آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و 
پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن عمل عیان می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )2( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، دومین واقعه از وقایع مرحلۀ دوم 

قیامت است. 

گزینه6744
بر اساس آیۀ شریفۀ: »اّن الّذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنّما یأکلون في بطونهم 
نارا و سیصلون سعیرا«، کسی که ربا می خورد و یا مال یتیمی را به ناحق تصاحب 
می کند، اگر باطن و چهرۀ واقعی عمل او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند 
و  نمی شود  آشکار  آتش  این  دنیا  در  اما  است؛  آتش  در حال خوردن  او  دید که 
هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن 

عمل عیان می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد.
زیرا  است،  نادرست   )2( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
مطابق آیۀ شریفه، کیفر کسی که مال یتیمی را به ناحق می خورد این است که  
آتش از درون او زبانه می کشد نه اینکه آتش دوزخ او را در بر می گیرد. عبارت: 
»اسرار و حقایق عالم عیان می گردد«، در گزینۀ )3(، مربوط به دومین واقعه از وقایع 

قیامت کبری است نه مربوط به کیفر دوزخیان در جهنم اخروی.

گزینه6751
انسان نمایش داده  از عمل  یا گزارشي  انسان  در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال 

نمي شود؛ بلکه خود عمل نمایان مي شود و هرکس عین عمل خود را مي بیند. 
 توضیح بعد از انجام عمل، جنبۀ ظاهری آن از بین می رود، بنابراین نه در برزخ 

و نه در آخرت، جنبۀ ظاهری عمل نه قابل مشاهده و نه قابل حاضر شدن است.
قسمت دوم گزینه های )2(، )3( و )4(، در آخرت وجود ندارد.

گزینه6761
این روایت رسول خدا)ص( که در ضمن نصایحي به یکي از یاران خود بیان فرمودند: 
»برای تو به ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن 
می شود آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن 
هستی. ب ـ پس دقت کن، هم نشینی که انتخاب می کنی نیک باشد؛ زیرا اگر او 
نیک باشد، مایۀ انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو می شود. 
آن هم نشین، کردار توست«، بیانگر این حقیقت است که در عرصۀ قیامت، تصویر 
بلکه خود عمل  داده نمی شود،  نمایش  انسان  از عمل  یا گزارشی  انسان  اعمال 

نمایان می شود و هرکس عین عمل خود را می بیند. 
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست که گزینه های نامفهومی دارد، 
باید ابتدا گزینه های غلط را یکی پس از دیگری حذف نموده تا به پاسخ صحیح 
برسیم. »مکتوب به معنای نوشته شده« در گزینۀ )2(، ویژگی نامه های عمل در 
دنیاست نه در آخرت. گزینۀ )3( نادرست است، چون در آخرت حقیقت و باطن 
اعمال انسان به صورت زشت و زیبا مجّسم می شوند نه روح انسان. گزینۀ )4( 

نادرست است، زیرا باطن اعمال در روح انسان باقی می ماند نه باطن اعمال.

گزینه6772
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مطابق حدیث مذکور، قسمت اول گزینه های 
)1( و )4( نادرست است، زیرا پیامبر اسالم)ص( از اعمال و کردار انسان به همنشین 
تشبیه کرده اند نه نامۀ اعمال او را. این حدیث، به تجسم باطن و حقیقت اعمال 

در آخرت اشاره دارد بنابراین، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه6781
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست 
است، زیرا پیامبر اسالم)ص( از اعمال و کردار انسان به همنشین تشبیه کرده اند نه 
نامۀ اعمال او را. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا اگر همنشین انسان بد 

باشد، موجب وحشت او می شود نه اینکه او را به دنیا خواهد فروخت.

گزینه6791
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل. 

نکتۀ طالیی  تشبیه اعمال و کردار انسان به همنشینی که همراه جدایی ناپذیر 
انسان است، بیانگر جزا و پاداش اخروی از نوع »تجسم خود عمل« و دریافت باطن 

و حقیقت اعمال در آخرت به عنوان پاداش و کیفر اخروی است.  

گزینه6802
الف ـ آیۀ شریفۀ: »اّن الّذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنّما یأکلون في بطونهم 
نارا و سیصلون سعیرا«، کسی که ربا می خورد و یا مال یتیمی را به ناحق تصاحب 
می کند، اگر باطن و چهرۀ واقعی عمل او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند 
و  نمی شود  آشکار  آتش  این  دنیا  در  اما  است؛  آتش  در حال خوردن  او  دید که 
هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن 

عمل عیان می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد.
ب ـ پاداش و کیفر اخروی به صورت جسمانی و روحانی است.  

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، به شهادت 
اعضای انسان در آخرت اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )3(، ویژگی پاداش و کیفر 

برزخی است نه اخروی.

گزینه6813
در آیۀ شریفۀ: »اّن الّذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنّما یأکلون في بطونهم نارا 
و سیصلون سعیرا«، دو عبارت قرآنی: »یأکلون في بطونهم نارا« و »و سیصلون 
سعیرا«، مجازات اخروی و تجسم عمل کسانی است که اموال یتیمان از روی ستم 

خورده باشند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست   
است، زیرا این آیه مربوط به جهنم اخروی است نه برزخی. قسمت دوم گزینۀ )2(، 

بیانگر پاداش و کیفر دنیوی است نه اخروی.

گزینه6822
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود 

بخشد، برای آنها باغ هایی از بهشت است.« 
ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آنها 
که به راستی ادای شهادت کنند و آنها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ های 

بهشتی گرامی داشته می شوند.«
ج ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و 

بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است و برای متقیان آماده شده است؛ 
همان ها که در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو 
می برند و از خطای مردم می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد و آنها که وقتی 
مرتکب عمل زشتی می شوند، یا به خود ستم می کنند، به یاد خدا می افتند و برای 

گناهان خود طلب آمرزش می کنند.«
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )4( نادرست است.
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گزینه6833
پروردگارا  می گویند:  خداوند  به  دوزخیان  کریم:  قرآن  آیات  به  توجه  با  الف ـ 
شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از این جا بیرون بر که 
این  قطعی خداوند  پاسخ  انجام می دهیم.«  بازگردیم، عمل صالح  دنیا  به  اگر 
است که »آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می خواست 
به راه راست آید؟ ما مي دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش 

می گیرید.«
ب ـ بر اساس آیات قرآن کریم، دوزخیان نگهبانان جهنم رو می آورند تا آن ها 
برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان می گویند: مگر پیامبران برای 

شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند: بلی !
ج ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »حّتی إذا جاء أحدهم الموت قال رّب ارجعون لعلّی 
ٌ هو قائلها و من ورائِهم برزخ إلی یوم  أعمل صالحا فیما ترکت کاّل إِنّها کلمهًْ

یبعثون«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول تمام گزینه ها صحیح است.  با 
توجه به توضیح قسمت »ب«، قسمت دوم گزینه های )2( و )4( نادرست است. 
را در زمین  به ظالمینی است که خود  پاسخ خداوند  قسمت سوم گزینۀ )1(، 

مستضعف می پنداشتند.

گزینه6842
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن 
مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را 

برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
و  دهند  انجام  زشت  کارهای  که  کسانی  »برای  شریفۀ:  آیۀ  اساس  بر  ب ـ 
هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید: االن توبه کردم، توبه نیست و 

اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.«
ج ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روی ظلم 
جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان 

درآیند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به آیۀ قسمت »الف«، قسمت اول 
تمامی گزینه ها صحیح است. با توجه به آیۀ قسمت »ب«، قسمت دوم گزینه های 
)1( و )3( نادرست است. با توجه به آیۀ قسمت »ج«، قسمت سوم گزینۀ )4( 

نادرست است.

گزینه6851
الف ـ  »دل« بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت محصول آخرت است، بذر 
سالم، همان استعدادها و گرایش های پاک است. آبیاری و تغذیۀ مناسب، همان اعمال 
نیک است. ب ـ پیامبر اسالم)ص(: »برای تو به ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از 
تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته 
می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشینی که انتخاب می کنی نیک 
باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایۀ انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجب 
وحشت تو می شود. »آن هم نشین، کردار توست« ج ـ آیۀ شریفۀ: »بدکاران از مشاهدۀ 
گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی 
سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضای بدن آنها می گویند: 

»ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن آورد.« 
تمرین تست زنی  یکی از نکات مهم هنگام تست زدن، تمرکز زیاد در هنگام 
مطالعۀ صورت سؤال و درک منظور طراح آن است. به طور مثال، در این تست حتما 
باید دقت شود که قسمت سوم آن باید نادرست باشد. با توجه به توضیح باال، قسمت 

اول گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه6861
از بین عبارت های مذکور تنها قسمت »ج« صحیح است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا دوزخیان 
می گویند: شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. قسمت »ب« 
نادرست است، زیرا دوزخیان به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آن ها برایشان از 
نه دوزخ.  برزخ است  بگیرند. قسمت »د«، سخن کافران در  خداوند تخفیفی 
قسمت »ه« نادرست است، زیرا در آخرت تنها باطن و حقیقت عمل انسان ها 

آشکار می شود نه ظاهراعمال.

گزینه6874
الف ـ عبارت قرآنی: »یأکلون في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا«، بیانگر مجازات 

اخروی از نوع تجسم خود عمل است که به صورت جسمانی و روحانی است.
ب ـ آیات شریفۀ: »دریاها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می شوند و از 
درون آنها آتش زبانه می کشد.«، به سومین واقعۀ مرحلۀ اول قیامت، یعنی »تغییر 

در ساختار زمین و آسمان ها« اشاره دارد.
ج ـ ُعَزیر به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: »می دانم که خدا بر هر کاری 

توانا )قدیر( است.« 
نادرست  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( 
است، زیرا مجازات اخروی، جسمانی و روحانی است نه فقط روحانی. با توجه به 

توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه6883
از بین عبارت های مذکور، عبارت های دو قسمت »ب« و »ج« با هم تناسب دارند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا بهشتیان 
خود  برای  را  خدا  خشنودی  مقام  به  رسیدن  یعنی  بهشت،  نعمت  باالترین 
می یابند و از این رستگاری بزرگ )مقام خشنودی خدا( مسرورند.  قسمت »د« 
نادرست است، زیرا »دل« بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت محصول 

آخرت است.

گزینه6891
انسان ها  است،  عمل  خود  طبیعی  محصول  که  کیفری  و  پاداش  در  الف ـ 
نمی توانند آن را تغییر دهند. انسان ها باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی 
کامل از آن برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند.

ب ـ روح انسان بعد از مرگ و در عالم برزخ، آگاهی و حیات خود را از دست 
نمی دهد و تالشی ناپذیر است )متالشی نمی شود(.

روی  خود  ناشایست  اعمال  انکار  به  بدکاران  برخی  اعمال،  نامۀ  دیدن  با  ج ـ 
می آورند تا جایی که برای نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که 
چنین اعمالی انجام نداده اند. در این هنگام، خداوند شاهدان و گواهانی را حاضر 

می کند، که با وجود آنها دیگر انکار کردن میسر نیست.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  

گزینه های )2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه6904
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت قسمت »ب« صحیح است. 

زیرا  است،  نادرست  »الف«  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
پاداش های اخروی، ظهور و تجسم خِود عمل اند. قسمت »ج« نادرست است، 
زیرا در آخرت، پروندۀ عمل بسته است. قسمت »د« نادرست است، زیرا در 
طور  به  را  آن ها  و  می رود  باال  خود  اعمال  به  انسان  آگاهی  سطح  آخرت، 

حضوری می بیند. )اندیشه و تحقیق(
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گزینه6912
آیات 40 تا 47 سورۀ مّدثر: »جهنمیان می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از 
محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و 

روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای پاسخ دادن به این تست که نمونۀ آن 

در کنکور 1400 آمده، در یادگرفتن اسم سوره و محتوای آن هم باید دقت شود. 

گزینه6924
نقصانی،  هیچ  که  می نامند  )دارالسالم(  سالمتی  سرای  سبب  بدین  را  بهشت 
غصه ای، ترسی و ... در آنجا نیست. نبودن غصه، معادل عبارت »ال ُهْم َیْحَزنُوَن« 

است و نبودن ترس، معادل عبارت »َفال َخْوٌف َعلَْیِهْم« می باشد.
 توضیح مؤمنان صالح، به نداشتن ترس و داشتن امنیت وعده داده شده اند، چه در 
آیندۀ تاریخ و حکومت مهدوی و چه در بهشت دارالسالم )سرای سالمتی(: آیۀ شریفۀ: 
لَنَُّهم ِمن بَعِد َخوِفِهم اَمناً...« »َوَعَد اهلُل الَّذین آَمنوا ِمنُکم َو َعِمُلوا الّصالِحاِت .... لَُیَبدِّ

گزینه6934
الف ـ در آخرت، انسان با دیدن حقیقت آن و عاقبت شوم اعمال خویش، شروع به 
سرزنش خود می کند و حسرت می خورد و آرزو می کند که »ای کاش خدا را فرمان 
می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم« ب ـ در برزخ مشرکان با عبارت: »قاَل َرِبّ 
ارجعوِن لََعلّی اَعَمُل صالًِحا فیما تََرکُت ...«، از خداوند درخواست بازگشت به دنیا را دارد.
 مقایسه انواع درخواست بازگشت به دنیا: در برزخ: قاَل َرِبّ ارجعوِن لََعلّی 

اَعَمُل صالًِحا فیما تََرکُت ...« پاسخ خدا: »کاّل انّها کلمۀ هو قائلها«
در قیامت )رستاخیز(: »درخواست انسان: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما 
مردمی گمراه بودیم. ما را از اینجا بیرون  بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح 
انجام می دهیم.« آرزو و حسرت انسان: »ای کاش به دنیا بازگردانده می شدیم و 

آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.«

گزینه6944
الف ـ دوزخیان به نگهبانان جهنم رو می آورند آنها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ 

ولی فرشتگان می گویند: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟
ب ـ آنان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه 
بودیم. ما را از این جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.  

 پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر ندادیم تا هر 
کس می خواست به راه راست آید؟ ما مي دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته 
را پیش می گیرید. ج ـ بهشتیان، می گویند خدای را سپاس که به وعدۀ خود وفا و این 

جایگاه زیبا را به ما عطا کرد.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست حفظی، بهتر است از روش 
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  کنید.  استاده  نادرست  گزینه های  حذف 

گزینه های )1( و )2( و قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه6952
الف ـ در پاداش و کیفر قراردادی، انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها 
را تغییر دهند؛ برای مثال، اگر کیفر جرمی زندان است، آن را به پرداخت جریمۀ نقدی 
تبدیل کنند. آ  نچه در اینجا اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار 
گردد. ب ـ این روایت رسول خدا)ص( که در ضمن نصایحي به یکي از یاران خود بیان 
فرمودند: »برای تو به ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو 
دفن می شود آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن 
هستی. ب ـ رسول خدا)ص( در ضمن نصایحي به یکي از یاران خود بیان کردند: »پس 
دقت کن، هم نشینی که انتخاب می کنی نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایۀ انس تو 
خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست«، 
 تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست حفظی، بهتر است از روش 
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  کنید.  استاده  نادرست  گزینه های  حذف 

گزینه های )1( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه6962
تخفیفی  از خداوند  برایشان  آنها  رو می آورند  نگهبانان جهنم  به  دوزخیان  الف ـ 
بگیرند؛ ولی فرشتگان می گویند: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ 
ب ـ مفهوم پاسخ فرشتگان به تقاضای تخفیف دوزخیان، آیۀ: »رساًل مبّشرین و 

منذرین لئاّل یکون للّناس علی اهلل حجهًْ بعد الّرسل« است.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   

گزینه های )1( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه6971
الف ـ در آخرت، بهشتیان خدا را سپاس می گویند که حزن و اندوه را از آنان زدوده 
سالمتی  سرای  آنان  برای  بهشت  ب ـ  است.  کرده  دور  درماندگی،  و  رنج  از  و 
)دارالسالم( است؛ یعنی هیچ نقصانی، غصه ای، ترسی، بیماری ای، جهلی، مرگ و 

هالکتی، و خالصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست حفظی و متوسط است. با توجه 
 )3( گزینۀ  دوم  و قسمت   )4( و   )2( گزینه های  اول  باال، قسمت  توضیح  به 

نادرست است. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه6984
مطابق آیات 40 تا 47 سورۀ مّدثر: »جهنمیان می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم 
و از محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم 

و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.«
باید  سوره،  نام  به  توجه  با  که  تست،  سبک  این  تحلیل تست 1400 
محتوای یک یا چند آیه از آیات آن را تشخیص داد کار دشواری است. برای 

پاسخ دادن به آن باید هنگام مطالعه، به نام سوره ها توجه داشت. 

گزینه6994
الف ـ این سخن رسول اکرم)ص(: »الدنیا مزرعۀ االخرۀ«، بیانگر این مفهوم است که 
سرنوشت ابدی انسان ها براساس رفتار کنونی آنها تعیین می شود. ب ـ آیۀ شریفۀ: 
نارا و سیصلون  إنّما یأکلون في بطونهم  الیتامی ظلما  الّذین یأکلون أموال  »اّن 

سعیرا«، کیفر اخروی را نتیجۀ اعمال دنیوی انسان معرفی می کند. 
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار است.  
پس از درک مفهوم کلی حدیث مورد سؤال و مطابقت دادن آن با سایر گزینه ها، 
باید به حذف گزینه های نامربوط پرداخت. آیۀ گزینۀ )1(، به مراقبت و نظارت 
فرشتگان بر اعمال انسان در دنیا و شهادت آنها بر اعمال انسان در آخرت اشاره دارد. 
آیۀ گزینۀ )2( در درس 9 دهم، به موضوع محبت به خداوند اشاره دارد. آیۀ گزینۀ 
)3(، درخواست مشرکان در برزخ برای بازگشت به دنیا برای جبران گذشته است. 

گزینه7002
إنّما یأکلون في  الیتامی ظلما  الّذین یأکلون أموال  آیۀ شریفۀ: »اّن  به  با استناد 
بطونهم نارا و سیصلون سعیرا«، کسی که مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کند 
)یأکلون أموال الیتامی ظلما(، اگر باطن و چهرۀ واقعی عمل او در همین دنیا برمال 
شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش است )إِنّما یأکلون في بطونهم 
نارا(؛ اما در این دنیا این آتش آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد جهان آخرت 
می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن عمل عیان می گردد و آتش از درون 

او زبانه می کشد )و سیصلون سعیرا(.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس 
تمام  باید  ابتدا  آیات،  متن  از  حفظی  سؤاالت  به  دادن  پاسخ  برای  است. 
عبارت های آیه و توضیحات مربوط به آنها را با مطالعۀ دقیق و تکرار آنها در 
طول سال، دقیقا به ذهن سپرد و در آزمون ها در صورت تسلط بر متن آیه، باید 
به این نوع سؤال پاسخ داد. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )3( 

و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینه7014
الف ـ خداوند در آیات 132 تا 135 آل عمران می فرماید: »»و شتاب کنید برای 
رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است 
و برای متقیان آماده شده است؛ همان ها که در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق 
می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم می گذرند و خدا نیکوکاران را 
دوست دارد و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی می شوند، یا به خود ستم می کنند، 

به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند.«
ب ـ خداوند در آیۀ 18 سورۀ نساء می فرماید: »برای کسانی که کارهای زشت انجام 
دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید: االن توبه کردم، توبه نیست 

و اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.«
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست کامال حفظی و خیلی دشوار 

است. و تنها در صورت حفظ بودن متن آیات، می توان به آن پاسخ داد. 
با توجه به آیات باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه7024
َ لَْیَس  پذیرش این حقیقت که خداوند هرگز به بندگانش ستم نمی کند )أَنَّ اهللَّ
ٍم لِلَْعبِیِد(، به این دلیل است که در مجازات اخروی که همان عینّیت یافتن  بَِظالَّ
قراردادی،  در مجازات های  نیست. می دانیم که  پذیر  امکان  است، ظلم  عمل 
امکان عدم مساوات و ظلم وجود دارد؛ یعنی، ممکن است مجازاتی بیش از گناه 
یک شخص، به او بدهند. ولی وقتی خود عمل به صورت مجازات ظاهر می 

شود، ظلم معنا ندارد.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست کامال خالقانه و مفهومی است. آیۀ 
را  آیه  این  آمده است. طراح سؤال،  صورت سؤال، در درس 5 سال دوازدهم 
جایگزین این سؤال اندیشه تحقیق: »چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه 
ندارد؟« کرده است. گزینۀ )1(، ویژگی پاداش و کیفر قراردادی است. گزینۀ )2(، 
از نظر علمی نادرست است و مخالف عدل الهی است. گزینۀ )3(، از نظر علمی 
نادرست است، زیرا نامۀ عمل انسان در بردارندۀ ظاهر اعمال نیست و در آخرت، 

گزارش اعمال مطرح نیست.

گزینه7031
بر اساس آیۀ شریفۀ: »اّن الّذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنّما یأکلون في بطونهم 
نارا و سیصلون سعیرا«، کسی که مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کند )یأکلون 
أموال الیتامی ظلما(، اگر باطن و چهرۀ واقعی عمل او در همین دنیا برمال شود، 
همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش است )إِنّما یأکلون في بطونهم 
نارا(؛ اما در این دنیا این آتش آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد جهان آخرت 
می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن عمل عیان می گردد و آتش از درون 

او زبانه می کشد )و سیصلون سعیرا(
تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی ولی مطابق با متن کتاب 
است. تشخیص قسمت دوم آن دقت بیشتری می طلبد. مطابق متن آیه، قسمت 
اول گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، جنبۀ ظاهری 

عمل است که در ابن دنیا قابل مشاهده است نه جنبۀ حقیقی آن.

گزینه7042
بهشتیان، باالترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود 
می یابند و از این رستگاری بزرگ )مقام خشنودی خدا( مسرورند.  بهشتیان با خدا 

هم صحبت اند و به جملۀ »خدایا! تو پاک و منزهی« مترنم اند.
و  است  کاماًل حفظی  و  ساده  تست  تست، یک  این  تحلیل تست 98  
بیشتر داوطلبان توانایی انتخاب گزینۀ صحیح را دارند. قسمت اول گزینه های 
)1( و )3( نادرست است، زیرا دارالسالم از نام های بهشت است نه باالترین 

درجۀ آن.

گزینه7054
پاداش و کیفر دنیوی دو نوع است: 1ـ گاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه ای 
از قراردادها تعیین می شود؛ مانند اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام 
دهد، دستمزد مشخصی در برابر آن کار دریافت می کند. در این پاداش و کیفر، 
انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند؛ تناسب میان 
جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد. 2ـ گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی 
خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن 
هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی 
خویش را تأمین کنند.به طور مثال اگر کسی سیگار بکشد، به امراض گوناگونی 

مبتال می شود. 
 تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. برای پاسخ 
دادن به این تست مفهومی، باید بر مفاهیم درس تسلط داشت. برای تشخیص 
گزینۀ صحیح، باید به حذف گزینه های نادرست پرداخت و ابتدا از گزینه های 
ساده تر شروع کرد. گزینۀ )2( نادرست است، چراکه در قیامت، تصویر اعمال 
انسان یا گزارشی از عمل وجود ندارد. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در آخرت 
تنها باطن و حقیقت اعمال ظاهر می شود نه ظاهر و باطن آنها. در گزینۀ )1(، 
جای علت و معلول برعکس بیان شده است، یعنی در کیفر قراردادی باید میان 

کیفر و جرم تناسب برقرار شود تا عدالت برقرار گردد.

گزینه7061
رسول خدا)ص( فرمود: »الدنیا مزرعًهْ االخرًهْ« یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت 
و  بهترین  »دل«  اگر  می کند:  رعایت  را  شرط  پنج  باشد،  داشته  محصولی  پر 
مناسب ترین زمین برای کشت محصول آخرت است، چهار شرط دیگر عبارتند از: 
1ـ بذر سالم، همان استعدادها و گرایش های پاک است. 2ـ آبیاری و تغذیۀ مناسب، 
همان اعمال نیک است. 3ـ پاک کردن از خس و خاشاک و علف های هرز، همان 
پاک شدن از گناهان است. 4ـ حفظ کردن از آسیب آفات و حیوانات، جلوگیری 
است.  دیگر  تبلیغی  عوامل  و  ناباب  دوستان  و  اماره  نفس  شیطان،  وسوسۀ  از 
تحلیل تست 98  این تست، یک تست کاماًل مفهومی و دشوار است.   
برای پاسخ دادن به آن، باید بر مفاهیم اصلی دین و زندگی مسلط بود. برای 
انتخاب درست گزینۀ صحیح، باید به حذف گزینه های نادرست پرداخت. گزینۀ 
)2( نادرست است، زیرا قلب انسان بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت 
محصول آخرت است نه دنیا. گزینه های )3( و )4(، مفهوم این حدیث نمی باشد.

گزینه7072
پاداش و کیفر دنیوی دو نوع است: 1ـ گاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه ای 
از قراردادها تعیین می شود؛ مانند اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام 
دهد، دستمزد مشخصی در برابر آن کار دریافت می کند. در این پاداش و کیفر، 
انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند و تناسب میان 
جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد. 2ـ گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی 
خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن 
هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی 
خویش را تأمین کنند.به طور مثال اگر کسی سیگار بکشد، به امراض گوناگونی 

مبتال می شود. 
تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط از متن درس است. که با 
حفظ نمودن عبارت های درس و اندکی دقت در تشخیص گزینه های نادرست و 
حذف آنها می توان گزینۀ صحیح را تشخیص داد. در این تست، باید به ترتیب بیان 
انواع کیفرها در صورت سؤال، توجه کامل داشت. با در نظر گرفتن صورت سؤال، 
قسمت دوم سایر گزینه ها، ویژگی پاداش و کیفرهای طبیعی را بیان می کند نه 

پاداش و کیفرهای قراردادی را. 
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گزینه7081
و  بزرگان  و  شیطان  می گویند:  و  می شمارند  مقصر  را  دیگران  گاهی  دوزخیان 
سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. شیطان می گوید: »خداوند به شما وعدۀ حق 
داد، اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی 
نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. 
امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما 

می توانید مرا نجات دهید.«
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  

گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینه7091
در پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، 
بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن برنامۀ زندگی خود را 

تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )2( و )4(، بیانگر ویژگی پاداش 
از  استفاده  برای  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  است.  قراردادی  کیفرهای  و 

قوانین طبیعی باید با آنها همراه و هماهنگ بود.

گزینه7101
براساس این فرمایش رسول گرامی اسالم)ص(: »»برای تو به ناچار هم نشینی خواهد 
بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود آنگاه آن هم نشین در رستاخیز 
که  دقت کن، هم نشینی  آن هستی. پس  تو مسئول  و  برانگیخته می شود  تو  با 
انتخاب می کنی نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایۀ انس تو خواهد بود و در 
تنها  توست«،  کردار  هم نشین،  آن  می شود.  تو  وحشت  موجب  این صورت،  غیر 
همراه و مصاحبی که مصاحبتش از انسان، در همۀ مراتب حیات از او، انفصال ناپذیر 
)جدانشدنی( است، صورت حقیقی اعمال می باشد که در عرصۀ قیامت، عین آن، 

نمایان می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مطابق حدیث باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، ویژگی نامه های عمل در دنیاست 

نه در آخرت.

گزینه7111
»دست یابي به علم و آگاهي از راه مطالعه و تحقیق« و »پاسداري از نعمت سالمت 
به کمک ورزش و ریاضت«، هر دو بیانگر پاداش و کیفر طبیعی می باشند که وضع 

قوانین در تغییر آن به ترتیب مؤثّر نیست.  
در  نتیجۀ طبیعی خود عمل، »تغییر  نوع  از  کیفر  و  پاداش  در  توضیح  
رابطه ها« و »وضع قوانین جدید« وجود ندارد و »تناسب میان جرم و کیفر« 
و »برقراری عدالت« مطرح نیست. بلکه هماهنگ شدن و مطابقت با این نوع 

قوانین برای رسیدن به سعادت مطرح است.

گزینه7124
الف ـ براساس آیات قرآن کریم، آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این 
آتش حاصل عمل خود انسان هاست )علت( و برای همین از دروِن جاِن آنها 
شعله مي کشد. ب ـ نعمت های دائمی بهشت هیچ گاه خستگی و سستی نمی آورد. 
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست حفظِی چند قسمتی، ابتدا باید 
متن درس را حفظ شد و سپس با توجه به عبارت های درس به حذف گزینه های 
نادرست پرداخت. با توجه به توضیح باال قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 

است. قسمت دوم گزینۀ )2(، نتیجۀ رسیدن به مقام خشنودی خداوند است.

گزینه7133
الف ـ بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جملۀ »خدایا! تو پاک و منزهی )سبحانک 
اللهم(« مترنم اند. ب ـ بهشت برای بهشتیان سرای سالمتی )دارالسالم( است؛ 
و  هالکتی   و  مرگ  جهلی،  بیماری ای،  ترسی،  غصه ای،  نقصانی،  هیچ  یعنی 

خالصه هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه7141
است.  سوزاننده  و  بسیار سخت  جهنم،  آتش  کریم،  قرآن  آیات  براساس  الف ـ 
جاِن  دروِن  از  برای همین  و  )علت(  انسان هاست  آتش حاصل عمل خود  این 
آنها شعله مي کشد. ب ـ بهشتیان باالترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام 
خشنودی خدا را برای خود می یابند و از این رستگاری بزرگ )مقام خشنودی 

خدا( مسرورند.   
توضیح  این عبارت که: »آتش دوزخ حاصل عمل خود انسان هاست و برای 
همین از دروِن جاِن آنها شعله مي کشد.«، مصداق کیفر اخروی از نوع تجسم 

عمل است.

گزینه7151
مردمی  ما  و  شد  چیره  ما  بر  شقاوت  پروردگارا  می گویند:  خداوند  به  دوزخیان 
گمراه بودیم. ما را از این جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام 
می دهیم. پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر 
ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟ ما مي دانیم اگر به دنیا بازگردید، 

همان راه گذشته را پیش می گیرید.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست چند قسمتی، باید پس از 
اول  قسمت  نمود.  انتخاب  را  صحیح  گزینۀ  نادرست،  گزینه های  حذف 
گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا آیۀ مورد سؤال به جهنم اخروی اشاره 
دارد نه حیات برزخی. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )3( 

نادرست است.

گزینه7161
الف ـ رسول خدا)ص( در ضمن نصایحي به یکي از یاران خود بیان فرمودند: »برای 
تو به ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود 
آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی... 
آن هم نشین، کردار توست.« ب ـ ثبت حقیقت اعمال در دنیا توسط فرشتگان 

صورت می گیرد. 
توضیح تشبیه عمل انسان به هم نشینی جدایی ناپذیر از انسان که در آخرت، 
موجب انس یا وحشت انسان می شود، به پاداش و کیفر اخروی از نوع تجسم 

عمل اشاره دارد.

گزینه7172
بر اساس آیات قرآن کریم، هنگام دچار شدن به عذاب اخروی نالۀ حسرت دوزخیان 
بر می خیزد و ناشی از این سه مورد است: »1ـ ای کاش خدا را فرمان می بردیم 
و پیامبر او را اطاعت می کردیم 2ـ ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست 
خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت 3ـ دریغ بر ما، به خاطر آن 

کوتاهی هایي که در دنیا کردیم! «
برزخ  در  مشرکان  درخواست   ،)3( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

است. گزینه های )1( و )4(، بیانگر حسرت دوزخیان نمی باشد.
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گزینه7181
ترنّم و زمزمۀ مستمر بهشتیان با خدا و هم صحبتي آنان با ذات ذوالجالل در 
و  است  منزهی«  و  پاک  تو  خدایا   : اللهم  »سبحانک  عبارت  جاودان،  بهشت 

تعیین کنندۀ مراتب بهشتیان، اعمال آنان مي باشد.
توضیح عبارت: »درهای آن را به روی خود گشوده می بینند.«، مربوط به 
رانده  آن  »سوی  عبارت:  می شود.  نیکوکاران  شامل  که  است  اخروی  بهشت 

می شوند.   «، به جهنم اخروی اشاره دارد که شامل بدکاران می شود.

گزینه7191
»تغییر قوانین« مرتبط با کیفر و پاداش قراردادی و »تطبیق با قوانین« مرتبط 
با کیفر و پاداش طبیعی مي باشد و رعایت تناسب بین جرم و جریمه در کیفر قر 

اردادی مطرح مي شود.
توضیح  پاداش و کیفر اخروی، ویژگی های پاداش و کیفرهای قراردادی و 

طبیعی را ندارد، بلکه کامل تر از این دو نوع و به صورت تجسم عمل است.
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گزینه7201
کوی  مسافر  توشۀ  بهترین  که  می دانم  »خدایا!  می فرماید:  کاظم)ع(  امام  الف ـ 
تو عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد.« ب ـ این حدیث و آیۀ 
شریفۀ: »و اصبر علی ما أصابک إن ذلک من عزم األمور«، به اولین قدم برای 
برای  و عزم  یعنی »تصمیم  الهی،  قرب  در مسیر  ماندن  ثابت  و  برداشتن  گام 

حرکت« اشاره دارند. 
روش مطالعۀ ین درس این درس یکی از درس های مهم دین و زندگی 
سال دهم است. سؤاالت این درس، هم به صورت حفظی و هم به صورت 
کاماًل مفهومی طرح می شود. آیات و احادیث آن از اهمیت زیادی برخوردار 
روخوانی  بار  چند  با  ابتدا  درس،  متن  مفاهیم  و  نکات  یادگیری  برای  است. 
مفاهیم هر قسمت را به ذهن خود بسپارید. سپس نکات مشابه هر موضوع را 
در مقایسۀ با موضوعات دیگر این درس، یادداشت نموده و با تکرار آنها در 
با  که  باشد  گونه ای  به  باید  درس  متن  یادگیری  نمایید.  تثبیت  خود  ذهن 
مشاهدۀ هر یک از آیات و احادیث این درس، تمام نکات مربوط به موضوع 

آن آیه و حدیث، در ذهن شما حاضر شود.

گزینه7213
بر اساس تعالیم اسالمی سرنوشت ابدی انسان ها براساس اعمال آنان در دنیا 
تعیین می شود، به همین سبب الزم است تا در این دنیا قدم در مسیری )بندگی 
و عبودیت خدا( بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد و سرانجام و آخرتی آباد 

را برای ما رقم بزند.
با  باید  این درس،  از  به سؤاالت حفظی  دادن  پاسخ  برای  روش مطالعه 

مطالعه و تکرارهای دوره ای متن کتاب را به خاطر بسپارید.

گزینه7224
هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خداوند است )علت( پس در حقیقت، 

او مسیر و هدف اصلی زندگی ماست. 
توضیح هدف و مسیر حرکت هر کسی بـا توانایی ها و سرمایـه های او   

هماهنگی دارد.

گزینه7232
هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خداوند است پس در حقیقت، او مسیر 
و هدف اصلی زندگی ماست. هرکس این هدف را دریابد و زندگی خود را در مسیر 
این هدف )قرب الهی( قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت 

رستگاری ابدی را به دست خواهد آورد.
یادآوری  افراد زیرک، با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، با یک تیر 
چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی زندگی استفادۀ درست می کنند و هم 
با انجام کارهای خود برای رضای خدا، خود را به خدا نزدیک می کنند و سرای 
آخرت خویش را نیز آباد می سازند. مفهوم آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا 

« )درس 1 دهم( فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ

گزینه7242
برای رسیدن  البته  به مقام قرب خداوند است.  انسان رسیدن  از خلقت  هدف 
به چنین هدف بزرگ و برتری، الزم است برنامه ریزی کنیم تا قدم در راهی 
بگذاریم که سرانجامی این گونه زیبا داشته باشد و در راهی قرار نگیریم که خود 

را گرفتار آتش دوزخ کرده باشیم.
 )4( و   )3( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
نادرست استاست، زیرا قرب به خدا، نزدیکی مادی و ظاهری نیست، بلکه 
نوع  بدترین  هم  او  از  دوری  که  طور  همان  است،  حقیقی  نزدیکی  یک 

دوری است.

گزینه7254
برای گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین برای ثابت قدم ماندن در این 
راه، شایسته است اقدامات زیر را انجام دهیم: 1ـ تصمیم و عزم برای حرکت 2ـ 

عهد بستن با خدا 3ـ مراقبت 4ـ محاسبه و ارزیابی. 
 توضیح در هر یک از این اقدامات الزم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در 

مسیر قرب الهی، باید مورد یا موارد مقدم و مؤخر آنها یاد گرفته شود.

گزینه7264
 اولین قدم برای گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین برای ثابت قدم 
ماندن در این راه، »تصمیم و عزم برای حرکت« است. عزم به معنای اراده و 
تصمیم بر انجام کاری است. آدمی با عزم خویش، آنچه را که انتخاب کرده 

است، عملی می سازد. 

گزینه7273
البته  می سازد.  عملی  است،  کرده  انتخاب  که  را  آنچه  خویش،  عزم  با  آدمی 
عزم و ارادۀ انسان ها متفاوت است. هرقدر عزم قوی تر باشد، رسیدن به هدف 

آسان تر است.  

گزینه7283
عزم و ارادۀ انسان ها متفاوت است. هرقدر عزم قوی تر باشد، رسیدن به هدف 

آسان تر است. 
نکتۀ طالیی سهولت در رسیدن به هدف، متناسب با میزان قوی بودن عزم 

است.

گزینه7294
بر  استواری  آثار عزم قوی  از  بزرگ می خواهد.  بزرگ، عزم های  الف ـ کارهای 
هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف است. ب ـ آنان که 
عزم ضعیفی دارند، در برابر تندباد حوادث، تاب نمی آورند و مشکالت راه، آنان را 
به عقب نشینی وادار می کند. اما آنان که عزم قوی دارند: سرنوشت را به دست 

حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف قدم برمی دارند.
نکتۀ طالیی عمل به دستورالعمل قرآنی: »و اصبر علی ما أصابک«، باعث 

می شود انسان آسان تر به هدف برسد.

گزینه7301
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 جمع بندی »استواری بر هدف«، »شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن 
به هدف«، »به دست حوادث نسپردن سرنوشت خود« و »قدرتمندانه به سوی 

هدف قدم برداشتن«، از ثمرات عزم قوی است.
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گزینه7312
آنان که عزم ضعیفی دارند، در برابر تندباد حوادث، تاب نمی آورند و مشکالت راه، 
آنان را به عقب نشینی وادار می کند. اما آنان که عزم قوی دارند: سرنوشت را به 

دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف قدم برمی دارند.
نکتۀ طالیی ایستادگی در برابر تندباد حوادث و مشکالت راه، از ثمرات عزم 

قوی است.

گزینه7321
قدرت  با  و  نمی سپارند  به دست حوادث  را  دارند سرنوشت  قوی  آنان که عزم 
از  بعد  حکیم  لقمان  جهت  همین  به  )علت(  برمی دارند.  قدم  هدف  سوی  به 
سفارش هایی که به فرزندش می کند و راه و رسم زندگی را به او نشان می دهد 

)معلول(، به وی می گوید: »و اصبر علی ما أصابک إّن ذلک من عزم األمور«
»از  جهت«،  همین  »به  مانند  عبارت هایی  از  بعد  که  جمالتی  توضیح 

این رو«، »بنابراین« و ... می آیند، معلول جملۀ ماقبل خود هستند. 

گزینه7334
مراجعه شود به پاسح پرسش قبل.

نکتۀ طالیی  اول »نشان دادن راه و رسم زندگی« سپس »ایستادگی در 
لقمان  از توصیه های  ما أصابک(«،  )و اصبر علی  برابر مشکالت و سختی ها 

حکیم به فرزندش می باشد. 

گزینه7343
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و اصبر علی ما أصابک إّن ذلک من عزم األمور«، به اولین قدم 
برای گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین برای ثابت قدم ماندن در این 
راه، یعنی »تصمیم و عزم برای حرکت« اشاره دارد. ب ـ هرقدر عزم قوی تر باشد، 

رسیدن به هدف آسان تر است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، به دومین 
قدم برای گام برداشتن و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی، یعنی »عهد بستن با 
خدا« اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )2(، به چهارمین قدم برای گام برداشتن و 

ثابت ماندن در مسیر قرب الهی، یعنی »محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد.

گزینه7352
لقمان حکیم بعد از سفارش هایی که به فرزندش می کند و راه و رسم زندگی 
را به او نشان می دهد، به وی می گوید: »و اصبر علی ما أصابک إّن ذلک من 
عزم األمور«، این جمله لقمان به اولین قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در 
مسیر قرب الهی، یعنی »تصمیم و عزم برای حرکت« اشاره دارد. از آثار عزم 
قوی، استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها است. آنان که عزم قوی 
دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف قدم 

برمی دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 
دوم گزینۀ )4(، به سومین قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، 

یعنی »مراقبت« اشاره دارد. 

گزینه7363
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، به دومین قدم برای گام گذاشتن و 
ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »عهد بستن با خدا« اشاره داررد. گزینۀ )2(، به 
چهارمین قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »محاسبه و 
ارزیابی« اشاره دارد. گزینۀ )4(، به سومین قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر 

قرب الهی، یعنی »مراقبت« اشاره دارد.

گزینه7372
دومین قدم برای گام برداشتن و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی »عهد بستن با 
خدا« می باشد. کسی که راه رستگاری را که همان قرب به خداست، شناخته و 
می خواهد در این مسیر )عبودیت خدا( قدم بگذارد، با خدای خود پیمان می بندد 
که  آنچه خداوند برای رسیدن به این هدف مشخص کرده است، یعنی واجبات 
الهی را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد. همچنین از انجام آنچه که ما را از 

این هدف دور می سازد، یعنی کارهای حرام، اجتناب کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، به سومین قدم برای گام گذاشتن و 
ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »مراقبت« اشاره دارد. گزینۀ )3(، اولین قدم برای 
گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »تصمیم و عزم برای حرکت« 
اشاره دارد. گزینۀ )4(، به چهارمین قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب 

الهی، یعنی »محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد.

گزینه7384
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.  

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا با شناخت خدا و انجام واجبات و ترک محرمات می توان به سعادت 
رسید نه فقط با معرفت و شناخت خداوند. قسمت دوم گزینۀ )2(، به سومین قدم 

برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »مراقبت« اشاره دارد.

گزینه7393
چقدر زیباست که خداوند، راه رستگاری ما )بندگی خدا یا صراط مستقیم( را قرین 
رضایت خود ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر 
رستگاری و خوشبختی خود )بندگی خدا( گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود خواهد 

بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به این نوع تست ها باید 
گزینۀ  درس  متن  عبارت های  به  توجه  با  فقط  و  شد  حفظ  را  درس  متن 
صحیح را انتخاب نمود. قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا 
عمل به دستورات الهی باعث رضایت خداوند و رستگاری انسان می شود نه 
اول گزینۀ )1(  باال قسمت  الهی. مطابق توضیح  با شناخت و معرفت  فقط 

نادرست است.

گزینه7401
الف ـ خداوند، راه رستگاری ما )بندگی خدا یا صراط مستقیم( را قرین رضایت خود 
ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاری و 
خوشبختی خود )بندگی خدا یا توحید عملی( گام برداریم. ب ـ این عمل به دومین 
قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »عهد بستن با خدا« 

اشاره دارد.
انجام واجبات و ترک محرمات، بیانگر »عهد بستن با خدا«،  نکتۀ طالیی 

»توحید عملی« و »ُحسن فعلی« می باشد.  

گزینه7412
 دربارۀ عهد با خدا خوب است این دو پیشنهاد را انجام دهیم: اول: برای عهد 
بستن، بهترین زمان ها را انتخاب کنیم. بعد از نماز، شب های قدر و شب یا روز 
جمعه زمان های خوبی برای عهد بستن با خدا هستند. دوم: عهد و پیمان خود را 
در زمان های معینی، تکرار کنیم مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه، شب قدر هر سال، 

تا استحکام بیشتر پیدا کند و به فراموشی سپرده نشود. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  انتخاب بهترین مکان برای عهد بستن در 
قسمت اول گزینه های )1( و )2(، از شرایط پیشنهادی برای عهد بستن با خدا 
نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )4(، به چهارمین قدم برای گام گذاشتن و ثبات 

قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد.
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گزینه7424
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

با  انسان  نکتۀ طالیی »انجام واجبات و ترک محرمات«، محتوای عهد 
خداوند است که رضایت الهی و رستگاری ما را به دنبال دارد.

گزینه7431
تکرار عهد و پیمان باعث می شود که آن عهد و پیمان استحکام بیشتر پیدا کند و 

به فراموشی سپرده نشود. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، نتیجۀ »مراقبت از عهد« و گزینۀ 

)4(، نتیجۀ »محاسبه و ارزیابی« است.

گزینه7443
بهتر است که عهد و پیمان خود با خداوند را در زمان های معینی، مانند آخر هر 
هفته، آخر هر ماه، شب قدر هر سال، تکرار کنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند و به  

فراموشی سپرده نشود. 
نکتۀ طالیی عهد محکم با خداوند، نتیجۀ تکرار آن در زمان های معینی 

مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه، شب قدر هر سال است.

گزینه7452
خداوند در قرآن کریم می فرماید: »و هرکس که نسبت به عهدی که با خدا بسته 

وفا کند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.«
مقایسه  1ـ »امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود بخشد، 
برای آنها باغ هایی از بهشت است.« 2ـ »و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش 
پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است و برای متقیان آماده 

شده است؛ ...«

گزینه7464
خداوند در قرآن کریم می فرماید: »کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به 
بهای ناچیزی می فروشند آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها 
سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را )از گناه( پاک نمی سازد و 

عذاب دردناکی برای آنهاست.« 
توضیح  این آیه و دو آیۀ دیگرکه در قسمت تدبر آمده به به دومین قدم برای 
گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »عهد بستن با خدا« اشاره دارند.

گزینه7472
مطابق آیات شریفۀ: 1ـ »و هرکس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، به 
زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.« 2ـ »به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید 
تا من نیز به پیمان شما وفا کنم.«، عمل به عهد و پیمان های خود با خدا، باعث 
بهره مندی از پاداش عظیم خداوند و وفای خداوند به عهد و پیمان خود خواهد شد. 
گزینه ها  سایر  مذکور،  آیات  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  

نادرست است.

گزینه7483
مطابق آیۀ 77 از سورۀ آل عمران: »کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را 
به بهای ناچیزی می فروشند آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با 
آنها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را )از گناه( پاک نمی سازد 

و عذاب دردناکی برای آنهاست.«
مقایسه  پاداش عظیم اخروی، نتیجۀ وفای به عهد خود به خداوند است. 
عذاب دردناک اخروی، نتیجۀ شکستن پیمان الهی و سوگندهای خود به بهای 

ناچیزی است.

گزینه7494
سومین گام برای ثبات قدم در مسیر قرب الهی، »مراقبت« است عهدی که ابتدا 
بسته می شود، مانند نوزادی است که باید از او »مراقبت« شود تا با عهدشکنی، 

آسیب نبیند.
نادرست  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3( 
است، زیرا »محاسبه و ارزیابی«، چهارمین گام برای ثبات قدم در مسیر قرب 

الهی است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه7502
باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا  را در پی دارد و 

شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها »باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر 
عهد«، بیانگر بندگی خداوند و توحید عملی است. »شکستن پیمان«، بیانگر شرک 

عملی است.

گزینه7512
عهدی که ابتدا بسته می شود، مانند نوزادی است که باید از او »مراقبت« شود تا 

با عهدشکنی، آسیب نبیند.  
نکتۀ طالیی دفع آسیب های هر عهد با مراقبت ممکن می شود.

گزینه7522
این فرمایش امام علی )ع( می فرمایند: »گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از 
هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.«، به سومین قدم برای گام برداشتن و 

ثابت ماندن در مسیر قرب الهی یعنی »مراقبت« اشاره دارد.
روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این تست حفظی، فقط باید با به یاد 

آوردن متن درس، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. 

گزینه7534
الف ـ باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد. 
از  موجب  و  دارد  پی  در  آفاتی  ایام،  »گذشت  علی)ع(:  امام  فرمایش  طبق  ب ـ 

هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.«
اینکه دچار اشتباه  برای پاسخ دادن به این تست، برای  تمرین تست زنی 
نشوید، بهتر است پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمایید. 
با توجه به قسمت دوم صورت سؤال که بخشی از حدیث امام علی)ع( است، 
نادرست است. برای رد کردن قسمت اول  قسمت دوم گزینه های )1( و )3( 

گزینۀ )2(، حتما باید متن کتاب را به خاطر سپرده باشید. 

گزینه7543
کسی عهد می بندد که هر روز پس از نماز صبح، یک صفحه قرآن بخواند؛ او 
باید مراقب باشد که کارهای دیگر، او را به خود مشغول نکند و این تصمیم خود 
را فراموش نکند و نیز عواملی را که سبب سستی در اجرای این تصمیم می شود، 

از سر راه بردارد.
نکتۀ طالیی مرتفع ساختن )برطرف کردن( عوامل »دل مشغولی و فراموشی 

تصمیم« و »سستی در اجرای تصمیم« با مراقبت صورت می پذیرد.  

گزینه7551
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا   
بقای بر عهد نیازمند مراقبت است نه محاسبه. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا برای 

اینکه مشکالت راه او را به عقب نشینی وادار نکند، به عزم نیاز است نه مراقبت.
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گزینه7563
از  آفاتی در پی دارد و موجب  ایام،  امام علی)ع(: »گذشت  این فرمایش  الف ـ 
هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.«، به سومین قدم برای گام برداشتن 
و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی یعنی »مراقبت« اشاره دارد. بر این اساس، 
مراقبت  اصل  به  بی توجهی  نتیجۀ  کارها«،  و  تصمیم ها  هم گسیختگی  »از 

)گذشت ایام( است.
ب ـ کسی که عهدی می بندد؛ او باید مراقب باشد که کارهای دیگر، او را به 
خود مشغول نکند و این تصمیم خود را فراموش نکند و نیز عواملی را که سبب 

سستی در اجرای این تصمیم می شود، از سر راه بردارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به سخن امام علی)ع( که به مراقبت 
اشاره دارد، قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ 

)2(، به عزم و اراده اشاره دارد نه به مراقبت.

گزینه7573
کسی که عهدی می بندد، باید با مراقبت عواملی را که سبب سستی در اجرای این 
تصمیم می شود، از سر راه بردارد. بعد از مراقبت و دفع عوامل سست کنندۀ اجرای 
تصمیم، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست آید و 

عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. 
 توضیح دفع عوامل سستی در اجرای تصمیم با مراقبت ممکن است. 

گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا تکرار عهد مربوط به »عهد بستن با 
خداوند« است نه مربوط به مراقبت. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا محاسبه برای 
شناخته شدن میزان موفقیت یا شکست است نه برای مراقبت و جلوگیری از 

آسیب دیدگی عهد.

گزینه7581
الف ـ این سخن پیامبر اکرم)ص(: »حاِسبوا اَنُفَسُکم قبَل اَن ُتحاسبوا : به حساب خود 
رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند.«، به چهارمین قدم برای گام 
برداشتن و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی، یعنی »محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد.

ب ـ با محاسبه و ارزیابی، میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست می آید و 
عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته می شود.

و  با خدا«  بستن  به »عهد   ،)2( گزینۀ  آیۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
حدیث گزینۀ )3(، به »چگونگی الگوپذیری از امام علی)ع(« و آیۀ گزینۀ )4(، به 

»عزم و تصمیم« اشاره دارند.

گزینه7594
از  بعد  ب ـ  است.  آسان تر  هدف  به  رسیدن  باشد،  قوی تر  عزم  هرقدر  الف ـ 
مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست آید 

و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود.
بر  »استواری  هدف«،  به  رسیدن  »آسان تر  عبارت ها:  این  توضیح 
»با  و  هدف«  آن  به  رسیدن  برای  سختی ها  تحمل  و  »شکیبایی  هدف«، 
قدرت به سوی هدف قدم برداشتن«، همه مربوط به »تصمیم و عزم برای 

حرکت« هستند.

گزینه7601
 بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است 
خدا را سپاس بگوییم و شکرگزار او باشیم؛ زیرا می دانیم که او بهترین پشتیبان ما 

در انجام پیمان هاست.
توضیح علم به اینکه خداوند در انجام عهد و پیمان الهی، پشتیبان انسان 

است، بیانگر توحید در ربوبیت است. )درس 2 دوازدهم(

گزینه7614
 بعد از محاسبه اگر معلوم شود که سستی ورزیده ایم، باید خود را سرزنش کنیم و 
مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوی تر، دوباره 

با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. 
نکتۀ طالیی  تکرار عهد، مربوط به »عهد بستن با خدا« و تجدید عهد پس 

از ناکامی ها، مربوط به »محاسبه و ارزیابی« است.

گزینه7623
الف ـ این سخن پیامبر اکرم)ص( می فرماید :»حاِسبوا اَنُفَسُکم قبَل اَن ُتحاسبوا : به 
حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند.«، به چهارمین قدم 
برای گام برداشتن و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی یعنی »محاسبه و ارزیابی« 
اشاره دارد. ب ـ بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به 

عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2(، به سومین قدم برای 
گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »مراقبت« اشاره دارد. گزینۀ 
)4(، اولین قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »تصمیم 

و عزم برای حرکت« اشاره دارد.

گزینه7631
این سخن پیامبر اکرم)ص( می فرماید :»حاِسبوا اَنُفَسُکم قبَل اَن ُتحاسبوا : به حساب 
خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند.«، به چهارمین قدم برای 
گام برداشتن و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی یعنی »محاسبه و ارزیابی« اشاره 
دارد. ب ـ بعد از محاسبه اگر معلوم شود که سستی ورزیده ایم، باید خود را سرزنش 
کنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوی تر، 
دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. )تجدید عهد( ج ـ همچنین اگر 
معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است خدا را سپاس بگوییم 
و شکرگزار او باشیم؛ زیرا می دانیم که او بهترین پشتیبان ما )توحید در ربوبیت( 

در انجام پیمان هاست.
توضیح  در این درس، از تکرار عهد و تجدید عهد سخن به میان آمده است 

ولی از تجدید عزم در قسمت دوم گزینۀ )4(، سخن به میان نیامده است.

گزینه7642
الف ـ  بعد از نماز، شب های قدر و شب یا روز جمعه زمان های خوبی برای عهد 
بستن با خدا هستند. ب ـ عهد و پیمان خود را در زمان های معینی مانند آخر هر 
هفته، آخر هر ماه، شب قدر هر سال، تکرار کنیم، تا استحکام بیشتر پیدا کند و به 
فراموشی سپرده نشود.  ج ـ یکی از بهترین زمان های محاسبۀ ساالنه، شب های 
قدر ماه مبارک رمضان است تا بتوانیم براساس آن، تصمیم های بهتری برای 

آینده بگیریم. 
انجام دو مورد: »عزم و تصمیم برای  توضیح در این درس، فقط برای   

حرکت« و »مراقبت«، از شب های قدر سخن به میان نیامده است.

گزینه7654
الف  ـ بعد از محاسبه اگر معلوم شود که سستی ورزیده ایم، باید خود را سرزنش 
کنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوی تر، 
دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. )تجدید عهد( ب ـ مراقبت سبب 
می شود کارهای دیگر، او را به خود مشغول نکند و این تصمیم خود را فراموش 
نکند و نیز عواملی را که سبب سستی در اجرای این تصمیم می شود، از سر راه 
بردارد.  ج ـ یکی از بهترین زمان های محاسبۀ ساالنه، شب های قدر ماه مبارک 

رمضان است تا بتوانیم براساس آن، تصمیم های بهتری برای آینده بگیریم.
 توضیح  کلمۀ »تصمیم قوی تر«، بیانگر تجدید عهد و محاسبه است.
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گزینه7662
از امام علی)ع( پرسیدند: »زیرک ترین انسان کیست؟ فرمود: کسی که از خود و 

عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.«
مقایسه باهوش ترین مؤمنان از دیدگاه پیامبر اسالم)ص(: آنان که فراوان به 

یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند. )درس 3 دهم(

گزینه7671
الف ـ این حدیث: »از امیرالمؤمنین علی)ع( پرسیدند: »زیرک ترین انسان کیست؟ 
فرمود: کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.« پرسیدند: 
چگونه؟ فرمود: »چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود 
برگردد و بگوید: ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد. 
خدا دربارۀ این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه 
کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فروبستۀ مؤمنی گشودی؟ 
آیا گرد غم از چهره ای زدودی؟ آیا .... ؟«، به »محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد. ب ـ 
با »محاسبه«، میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست می آید و عوامل موفقیت 
یا عدم موفقیت، شناخته می شود. ج ـ این حدیث، و این سخن پیامبر اکرم)ص(: 
»حاِسبوا اَنُفَسُکم قبَل اَن ُتحاسبوا : به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به 

حساب شما برسند.«، به »محاسبه و ارزیابی« اشاره دارند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )3( و قسمت 

دوم گزینۀ )4(، به »مراقبت« اشاره دارند. 

گزینه7684
زیرک ترین انسان ها از دیدگاه امام علی)ع( کسی است که از خود و عمل خود برای 
بعد از مرگ حساب بکشد.«، یعنی هر شب از »نفس« خود بپرسد: »امروز روزی 
بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد. خدا دربارۀ این روز از تو خواهد پرسید 
که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ 
آیا گره از کار فروبستۀ مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره ای زدودی؟ آیا .... ؟« 
براساس این حدیث، اگر خودمان در این دنیا به حساب خود نرسیم، در قیامت به 

طور جدی اعمال ما را محاسبه خواهند کرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 

امام علی)ع( از فرشتگان سخنی به میان نیاورده است.  

گزینه7693
الف ـ زیرک ترین انسان ها از دیدگاه امام علی)ع( کسی است که از خود و عمل خود 
برای بعد از مرگ حساب بکشد.« ب ـ از دیدگاه امام علی)ع(: »گذشت ایام، آفاتی 

در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.«
توضیح عبارت: »باهوش ترین مؤمنان«، بیانگر دیدگاه پیامبران الهی دربارۀ 

مرگ و حیات پس از آن است.

گزینه7701
مطابق این سخن امام علی)ع(: »من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال 
الذنوب و اصلح العیوب«، از نتایج محاسبۀ نفس: 1ـ آشنایی با عیب ها و لغزش های 
خود 2ـ احاطه پیداکردن بر گناهان خود 3ـ ترک گناهان 4ـ اصالح عیب ها است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، باید به یاد آوردن متن 
حدیث، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. قسمت اول گزینه های )2( و )4( 

و قسمت دوم گزینۀ )3(، در این حدیث نیامده است.

گزینه7712
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح ثمرات محاسبۀ نفس از دیدگاه امام علی)ع( عبارتند از: »وقف علی 
عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب«، »صالح النفس« و »سعد«

گزینه7724
امام علی)ع( می فرماید: »ثمرهًْ المحاسبهًْ صالح النفس«، یعنی میوۀ و ثمرۀ درخت 
محاسبه و ارزیابی، اصالح نفس است. همچنین می فرمایند: »من حاسب نفسه 

سعد«، محاسبۀ و ارزیابی نفس باعث خوشبختی می شود.
روش مطالعه  برای پاسخ دادن به سؤاالتی که از متن حدیث طرح شده اند، 
فقط باید این احادیث را از قبل حفظ بود و بر اساس متن آنها، گزینۀ صحیح را 

انتخاب نمود.

گزینه7734
برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده 
و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروری است. زیرا وجود این الگوها، اواًل به ما ثابت 
می کند که این راه موفقیت آمیز است؛ ثانیاً می توان از تجربۀ آنان استفاده نمود 
و مانند آنان عمل کرد و از همه مهم تر اینکه می توان از آنان کمک گرفت و با 

دنباله روی از آنان سریع تر به هدف رسید.

گزینه7743
با موفقیت طی  الگوهایی که راه را  برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و 
کرده و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروری است. زیرا وجود این الگوها، اواًل به ما 
ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز است؛ ثانیاً می توان از تجربۀ آنان استفاده 
نمود و مانند آنان عمل کرد و از همه مهم تر اینکه می توان از آنان کمک گرفت 
و با دنباله روی از آنان سریع تر به هدف رسید. آیۀ شریفۀ: »رسول خدا برای شما 
نیکوترین اسوه است.«، به ضرورت داشتن الگو در راستای رسیدن به هدف اشار تر 

رسیدن به هدف اشاره دارند.ه می کند.  
توضیح مطابق آیۀ شریفۀ: »لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوۀ حسنۀ لمن 
کان یرجو اهلل و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«، رسول خدا)ص( برای کسانی اسوه 
است که به خداوند و روز رستاخیز امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. )درس 

6 یازدهم(

گزینه7751
پیامبر همواره از اهل بیت: به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت 
پیموده اند و پیروی از آنان موجب رستگاری و نجات انسان می شود، یاد کرده و ما 

را به الگو گرفتن از آنان دعوت کرده است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا اسوه قرار دادن 
معصومین)ع( به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم، 
بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و روش 

ایشان نزدیک تر کنیم.

گزینه7762
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

گزینه7771
 ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که چگونه می شود انسان های بزرگی را که 
حدود 1400 سال قبل زندگی کرده اند، اسوه قرار داد؟ پاسخ این است که اسوه بودن 
آن بزرگان مربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کنند، 
نیست. )تقلید در امور متغیر نیست.( وسایل حمل و نقل، وسایل خانه، امکانات شهری، 
شکل و جنس پارچه ها و لباس ها از این قبیل اند. عدالت، گذشت، فداکاری، مهربانی، 
داشتن نظم و برنامه در زندگی و ... از ارزش هایی است که همواره مورد احترام بشر 

بوده است و با گذشت زمان، حتی درک بهتری از آنها نیز به دست آمده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا تعبیر 
»همواره مورد احترام بشر بوده اند.« و »همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده اند.«، 

دربارۀ ارزش های اخالقی به کار رفته نه پیشرفت های علمی و امور طبیعی. 
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گزینه7783
 امام حسین)ع( از پدر گرامی خود نقل می کند که رسول خدا)ص( در منزل، اوقات خود را سه 
قسمت می کرد. قسمتی برای عبادت، قسمتی برای اهل خانه و قسمتی برای رسیدگی 
به کارهای شخصی. سپس آن قسمتی را که به خود اختصاص داده بود، میان خود و 
مردم تقسیم می کرد و مردم را به حضور می پذیرفت و به کارهایشان رسیدگی می کرد.« 
 توضیح این حدیث، به الگوپذیری از بزرگان دین در فضایل و ارزش های 

اخالقی اشاره دارد.

گزینه7794
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.  

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  این حدیث و آیۀ شریفۀ: »لقد کان لکم فی 
رسول اهلل اسوۀ حسنۀ لمن کان یرجو اهلل و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«،  به 

الگوپذیری از اولیای دین برای آسان تر رسیدن به هدف اشاره دارند.

گزینه7803
برنامه ریزی و تقسیم زمان، درس و الگویی همیشگی است که از این سخن امام 

حسین)ع( به دست می آید.

گزینه7811
انسان معصوم است؛ چگونه   ممکن است این سؤال پیش آید که پیامبر یک 
می توان ایشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل کرد؟ پاسخ این است که ما او را 
اسوۀ کامل خود قرار می دهیم؛ چون می دانیم که هر کاری که انجام داده، درست 
بوده و مطابق دستور خداوند بوده است. اما اسوه قرار دادن ایشان به این معنا 
نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که 
در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )2(، )3( و )4( نادرست است، زیرا 
پیروی از بزرگان دین باید در حد توان خود شخص باشد نه در حد عمل کردن 

آن بزرگواران.

گزینه7824
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3(، در مورد »داشتن الگو در زندگی« 
به صورت کلی است.

گزینه7833
اسوه قرار دادن ایشان به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل 
کنیم،بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و 

روش ایشان نزدیک تر کنیم. 
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، پس از حذف گزینه های 
نادرست باید، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. در گزینه های )1( و )4(، عبارت 

»عین او باشیم« و در گزینۀ )2(، عبارت »در حد ایشان« نادرست است.

گزینه7841
امیرالمؤمنین دربارۀ چگونگی پیروی از ایشان می فرماید: »آگاه باش برای هر 
پیروی کننده ای، امام و پیشوایی است که باید از او تبعیت کند و از علم او کسب 
نور کند. هشیار باش، امام شما از دنیایش به دو لباس کهنه و از خوراکش به دو 
قرص نان کفایت کرده است. اما شما قطعاً توانایی این قناعت را ندارید؛ ولی با 

پرهیزکاری و کوشش ]در راه خدا[ و عفت و درستکاری مرا یاری کنید.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2(، فقط در مورد مسلمانان و شیعیان 
است در مورد هر پیروی کننده ای نمی باشد. گزینه های )3( و )4(، نادرست بیان 

شده اند.

گزینه7852
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن متن حدیث، سایر گزینه ها 
نادرست است.

گزینه7864
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن متن حدیث، قسمت اول 
گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه7874
الف ـ آیۀ شریفۀ: »کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی 
سخن  آنها  با  خداوند  و  داشت؛  نخواهند  آخرت  در  بهره ای  آنها  می فروشند 
و  نمی سازد  پاک  گناه(  )از  را  آنها  و  نمی نگرد  قیامت  در  آنان  به  و  نمی گوید 
عذاب دردناکی برای آنهاست.« و این عبارت: »چقدر زیباست که خداوند، راه 
رستگاری ما را قرین رضایت خود همراه ساخته است.«، به دومین قدم برای 
گام برداشتن و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی، »عهد بستن با خدا« اشاره دارد. 
ب ـ این عبارت: »امام حسین)ع( از پدر گرامی خود نقل می کند که رسول خدا)ص( 
در منزل، اوقات خود را سه قسمت می کرد.«، بیانگر این حقیقت است که اسوه 
بودن بزرگان دینی ما مربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی 
که  است  اخالقی(  )فضایل  اموری  در  بودن  اسوه  بلکه  نیست  می کنند،  تغییر 

همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده اند.
لباس  به دو  دنیایش  از  امام شما  باش،  امام علی)ع(: »هشیار  این سخن  ج ـ 
کهنه و از خوراکش به دو قرص نان کفایت کرده است. اما شما قطعًا توانایی 
و  و عفت  راه خدا[  ]در  پرهیزکاری و کوشش  با  ولی  ندارید؛  را  قناعت  این 
دادن  قرار  اسوه  که  است  مفهوم  این  بیانگر  کنید.«،  یاری  مرا  درستکاری 
معصوم)ع( به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم، 
بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و 

روش ایشان نزدیک تر کنیم.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  

گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 
اسوه قرار دادن معصوم)ع( به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان 
حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم و 

خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.  

گزینه7882
الف ـ بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب 
بهترین  او  زیرا می دانیم که  باشیم؛  او  بگوییم و شکرگزار  را سپاس  است خدا 

پشتیبان ما در انجام پیمان هاست.
ب ـ یکی از بهترین زمان های محاسبۀ ساالنه، شب های قدر ماه مبارک رمضان 

است تا بتوانیم براساس آن، تصمیم های بهتری برای آینده بگیریم.
ج ـ دربارۀ عهد با خدا خوب است عهد و پیمان خود را در زمان های معینی، تکرار 
کنیم مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه، شب قدر هر سال، تا استحکام بیشتر پیدا 

کند و به فراموشی سپرده نشود.
علت   ،)3( و   )1( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

انجام  علت   ،)4( گزینۀ  قسمت سوم  است.  قدر  در شب های  محاسبۀ ساالنه 
محاسبه از دیدگاه امام علی)ع( است.
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گزینه7892
الف ـ این فرمایش امام علی)ع(: »من حاسب نفسه سعد«، به چهارمین قدم برای 
گام برداشتن و  ثابت ماندن در مسیر قرب الهی، یعنی »محاسبه و ارزیابی« 
اشاره دارد. از امیرالمؤمنین علی)ع( پرسیدند: »زیرک ترین انسان کیست؟ فرمود: 

کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.«
انسان فرموده اند: »من  تأثیر محاسبه در خوشبختی  امام علی)ع( در مورد  ب ـ 
حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب«

ج ـ بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب 
بهترین  او  که  می دانیم  زیرا  باشیم؛  او  و شکرگزار  بگوییم  سپاس  را  خدا  است 

پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 
باید  اینکه قسمت سوم سؤال  به  با توجه  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

نادرست باشد، قسمت سوم گزینه های )1( و )3( که صحیح است، مورد نظر 
 )4( گزینۀ  اول  قسمت  »الف«،  قسمت  توضیح  به  توجه  با  نیست.  سؤال 

نادرست است.

گزینه7903
 الف ـ این سخن امام کاظم)ع(: »خدایا! می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو 
عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد.«، بیانگر اولین قدم برای گام 
برداشتن و  ثابت ماندن در مسیر قرب الهی، یعنی »تصمیم و عزم برای حرکت« 
است. استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف از 

آثار و نشانه های عزم قوی است.
ب ـ کسی که راه رستگاری را که همان قرب و نزدیک شدن به خداست، شناخته 
و می خواهد در این مسیر )قرب الهی( قدم بگذارد، با خدای خود پیمان می بندد که 
آنچه خداوند برای رسیدن به این هدف مشخص کرده است، یعنی واجبات الهی 
را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد همچنین از انجام آنچه که ما را از این هدف 

دور می سازد، یعنی کارهای حرام، اجتناب کند.
ج ـ یکی از بهترین زمان های محاسبۀ ساالنه، شب های قدر ماه مبارک رمضان 
است تا بتوانیم براساس آن، تصمیم های بهتری برای آینده بگیریم. بعد از مراقبت، 
نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست آید و عوامل 

موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )4(، به مراقبت 

از عهد اشاره دارد نه به تصمیم و عزم برای حرکت. با توجه به توضیح باال، 
قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینه7912
امام کاظم)ع(: »خدایا! می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی  ب ـ این سخن 
با آن خواستار تو شده باشد.« و آیۀ شریفۀ: »و  اراده ای است که  تو عزم و 
اصبر علی ما أصابک إّن ذلک من عزم األمور«، بیانگر اولین قدم برای گام 
برای  عزم  و  »تصمیم  یعنی  الهی،  قرب  مسیر  در  ماندن  ثابت  و   برداشتن 

حرکت« است.
ج ـ مطابق فرمایش امام علی)ع(: »من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط 
چهار  ترتیب،  به  نفس،  محاسبۀ  العیوب«،  اصلح  و  الذنوب  استقال  و  بذنوبه 
نتیجه دارد: الف ـ آشنایی با عیب ها و لغزش های خود ب ـ احاطه پیدا کردن 

برگناهان خود ج ـ ترک گناهان دـ اصالح عیب ها.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول قسمت »الف«، نتیجۀ محاسبه 
برای  عزم  و  مورد »تصمیم  در  قسمت »د«،  اول  قسمت  آن.  علت  نه  است 

حرکت« است نه »محاسبه و ارزیابی«

گزینه7924
الف ـ دومین قدم برای گام برداشتن و  ثابت ماندن در مسیر قرب الهی »عهد 
بستن با خدا« است. کسی که راه رستگاری را که همان قرب و نزدیک شدن به 
خداست، شناخته و می خواهد در این مسیر )قرب الهی( قدم بگذارد، با خدای خود 
پیمان می بندد که آنچه خداوند برای رسیدن به این هدف مشخص کرده است، 

یعنی واجبات الهی را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد.
ب ـ چهارمین قدم برای گام برداشتن و  ثابت ماندن در مسیر قرب الهی، یعنی 
»محاسبه و ارزیابی« است. بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود 
موفق بوده ایم، خوب است خدا را سپاس بگوییم و شکرگزار او باشیم؛ زیرا می دانیم 

که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست.
ج ـ آنان که عزم ضعیفی دارند، در برابر تندباد حوادث، تاب نمی آورند و مشکالت 
راه، آنان را به عقب نشینی وادار می کند. اما آنان که عزم قوی دارند، سرنوشت را 

به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف قدم برمی دارند.
»الف«،  قسمت  باال  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. با توجه به توضیح باال قسمت 

»ب« و »ج«، قسمت دوم و سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه7933
 الف ـ بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به 

دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود.
ب ـ از دیدگاه امام علی)ع(، اصالح نفس نتیجۀ »وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و 

استقال الذنوب و اصلح العیوب« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »ب« نادرست است، زیرا باهوش ترین 
مؤمنان از دیدگاه پیامبر اسالم)ص(: آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران 
خود را برای آن آماده می کنند. قسمت »د« در مورد »مراقبت از عهد« صحیح است 
نه در مورد »محاسبه و ارزیابی«. قسمت »ه« در مورد »عهد بستن با خدا« صحیح 

است نه در مورد »محاسبه و ارزیابی«.

گزینه7944
را به خود مشغول نکند« و  او  تا »کارهای دیگر،  الف ـ مراقبت باعث می شود 
»تصمیم خود را فراموش نکند« و نیز »عواملی را که سبب سستی در اجرای 

تصمیم اش می شود«، از سر راه بردارد. 
ب ـ بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود سستی ورزیده ایم، خود را 
سرزنش کنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم 

قوی تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. 
ج ـ چقدر زیباست که خداوند، راه رستگاری ما را قرین رضایت خود همراه ساخته 
است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاری و خوشبختی 
خود گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر 

هالکت خود قدم گذاریم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح قسمت »الف«، قسمت 
اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. با توجه به توضیح قسمت »ج«، قسمت 

سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه7953
با توجه به آیۀ شریفۀ: »کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای 
ناچیزی می فروشند آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن 
نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را )از گناه( پاک نمی سازد و عذاب 

دردناکی برای آنهاست.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« در مورد کسانی است که اموال 
یتیمان را از روی ظلم می خورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو 
می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند.« قسمت »د« در مورد کسی است 

که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد. 
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گزینه7963
بوده ایم، خوب  موفق  در عهد خود  که  معلوم شود  اگر  از محاسبه  بعد  الف ـ 
است خدا را سپاس بگوییم و شکرگزار )شاکر( او باشیم که با آیۀ: »انّا هدیناه 
الّسبیل اّما شاکًرا و اّما کفوًرا« مرتبط است. ب ـ اّما اگر معلوم شود که سستی 
خداوند  از  و  دهیم  قرار  عتاب  ومورد  کنیم  سرزنش  را  خود  باید  ورزیده ایم. 
طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوی تر دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد 
بالّنفس  اقسم  ال  »و  عبارت:  در  خود  سرزنش  و  عتاب  مفهوم  شویم.  عمل 

اللّّوامۀ« آمده است. 
و  سپاسگزاری   = موفقیت  درک  و  محاسبه  از  پس  ما  وظیفۀ  توضیح 

شکرگزاری از خداوند که بهترین پشتیبان انسان است .
وظیفۀ ما پس از محاسبه و درک سستی = سرزنش و عتاب خود، طلب بخشش 

و تصمیم قوی تر، عهد مجدد با خداوند

گزینه7971
ا َکُفوراً«، به قدرت اختیار و  َو إِمَّ ا شاِکراً  بِیَل إِمَّ الف ـ آیۀ شریفۀ »إِنَّا َهَدْیناُه السَّ
انتخاب انسان اشاره دارد. ب ـ عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام کاری است. 

آدمی با عزم خویش، آنچه را که انتخاب کرده است، عملی می سازد.
توضیح آیۀ مورد سؤل، بیانگر قدرت اراده و اختیار است و این نیروی فطری 

نقش مهمی در پیمودن مسیر و تحمل در برابر مشکالت دارد.

گزینه7981
امام علی)ع( می فرماید: »َمن حاَسَب نَفَسُه َوَقَف َعلی ُعیوبِِه َو اَحاَط بُِذنوبِِه َو اسَتقاَل 

نوَب َو اَصلََح الُعیوَب« و »َمن حاَسَب نَفَسُه َسِعَد« الذُّ
موارد »الف« و »ج« از ثمرات این کالم های علوی است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها پس البته مورد »ب« کالم پیامبر)ص( است و 
به محاسبه کردن خود، قبل از محاسبه شدن در قیامت اشاره می کند، نه ثمرۀ 
محاسبه. مورد »د«، نیز حدیث امام صادق)ص( در بیان سنت تأثیر اعمال انسان 

در زندگی او در درس 6 سال دوازدهم می باشد.

گزینه7992
الف ـ امام کاظم)ع( می فرماید: »خدایا! می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو 
عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد.« ب ـ از نشانه های عزم قوی، 

شکیبایی و صبر در راه رسیدن به هدف است: »َو اْصبِْر َعلَی َما أََصابََک...«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به دعای امام موسی کاظم)ع(، قسمت 
اول گزینه های )1( و )4( نادرست است.  قسمت دوم گزینۀ )3(، نادرست است، 

زیرا صبر نشانۀ عزم قوی می باشد.

گزینه8001
الف ـ آیۀ شریفۀ: »به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما 
وفا کنم.«، به دومین قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی 
»عهد بستن با خدا« اشاره دارد. ب ـ این سخن امام علی)ع( در توصیف زیرک ترین 
انسان »چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و 
بگوید: ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد. خدا دربارۀ 
این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به 
یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فروبستۀ مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از 
چهره ای زدودی؟ آیا .... ؟«، به چهارمین قدم برای گام برداشتن و ثابت ماندن در 

مسیر قرب الهی یعنی »محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد.
سوم   قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )3( و )4( و قسمت اول و دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینه8012
الف ـ بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به 
دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. ب ـ بعد از محاسبه اگر 
معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است خدا را سپاس بگوییم 
و شکرگزار او باشیم؛ زیرا می دانیم که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )1( و )4( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه8021
قرین رضایت خود همراه  را  ما  راه رستگاری  زیباست که خداوند،  الف ـ چقدر 
ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاری و 
خوشبختی خود گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم 
کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. ب ـ باقی ماندن بر پیمان خود با خدا 
و وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل 

او را به دنبال می آورد.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )3( و )4( نادرست است. با توجه به عبارت »شرمندگی در مقابل 

خداوند«، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینه8034
الف ـ دو آیۀ شریفۀ: »و هرکس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، 
به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.« و »به پیمانی که با من بسته اید وفا 
کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم.«، ثمرات عمل به عهد و پیمان های خود 
با خدا را بیان می کند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »کسانی که پیمان الهی و سوگندهای 
داشت؛  نخواهند  آخرت  در  بهره ای  آنها  می فروشند  ناچیزی  بهای  به  را  خود 
)از  را  آنها  و  نمی نگرد  قیامت  در  آنان  به  و  نمی گوید  آنها سخن  با  و خداوند 
گناه( پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.«، عاقبت پیمان شکنی با 

خداوند را بیان می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به دو آیۀ قسمت »الف«، قسمت اول 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. با توجه به آیۀ قسمت »ب«، قسمت دوم 

گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه8043
ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که چگونه می شود انسان های بزرگی را 
که حدود 1400 سال قبل زندگی کرده اند، اسوه قرار داد؟ پاسخ این است که 
اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی 
تغییر می کنند، نیست. )تقلید در امور متغیر نیست.( وسایل حمل و نقل، وسایل 
خانه، امکانات شهری، شکل و جنس پارچه ها و لباس ها از این قبیل اند. عدالت، 
گذشت، فداکاری، مهربانی، داشتن نظم و برنامه در زندگی و ... از ارزش هایی 
درک  حتی  زمان،  گذشت  با  و  است  بوده  بشر  احترام  مورد  همواره  که  است 

بهتری از آنها نیز به دست آمده است.
روش تست زدن  برای پاسخ دادن به تست هایی که گزینه های مفهومی 
دارند، پس از حذف گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نماییم. گزینۀ 
)1( نادرست است، زیرا اسوه قرار دادن ایشان به این معنا نیست که ما عین او 
باشیم و در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان 
پیروی کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم. گزینۀ )2( نادرست 
نیست.  زمان  تقسیم  و  برنامه ریزی  به  محدود  فقط  گرفتن  اسوه  زیرا  است، 

گزینۀ )4( پاسخ سؤال باال نیست.
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گزینه8051
فرمود:  کیست؟  انسان  »زیرک ترین  پرسیدند:  علی)ع(  امیرالمؤمنین  از  الف ـ 
پرسیدند:  بکشد.«  حساب  مرگ  از  بعد  برای  خود  عمل  و  خود  از  که  کسی 
به  شب  در  پرداخت،  زندگی  و  کار  به  شب  تا  صبح  »چون  فرمود:  چگونه؟ 
خود برگردد و بگوید: ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز 
نمی گردد. خدا دربارۀ این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و 
در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فروبستۀ 
مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره ای زدودی؟ آیا .... ؟« ب ـ این روایت، 
به چهارمین قدم برای گام برداشتن و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی یعنی 

»محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4( و قسمت 
دوم گزینۀ )2(، مربوط به سومین قدم برای گام برداشتن و ثابت ماندن در 
مسیر قرب الهی یعنی »مراقبت« است در صورتی که حدیث مورد سؤال به 

»محاسبه و ارزیابی« اشاره دارد.

گزینه8062
لقمان حکیم بعد از سفارش هایی که به فرزندش می کند و راه و رسم زندگی را 
َذلَِک ِمْن َعْزِم  به او نشان می دهد، به وی می گوید: »َو اْصبِْر َعلَی َما أََصابََک إِّن َ

ُموِر« اأْلُ
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست حفظی و ساده از این درس 

است. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه8072
الف ـ دومین گام برای قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی و ثبات قدم در این راه، 
»عهد بستن با خدا« و گام بعد از آن، »مراقبت« است. ب ـ باقی ماندن بر پیمان 
خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی 
در مقابل او را به دنبال می آورد؛ عهدی که ابتدا بسته می شود، مانند نوزادی است 

که باید از او »مراقبت« شود تا با عهدشکنی، آسیب نبیند.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست نسبتا مفهومی و دشوار 
»مراقبت«  یعنی  سوم  گام  به  که  سؤال  منظور  داشتن  نظر  در  با  است. 
اشاره دارد باید به بررسی و حذف مراحل دیگر بپردازیم. گزینه های )1( و 
قرب  مسیر  در  ماندن  ثابت  و  برداشتن  گام  برای  قدم  چهارمین  به   ،)3(
به دومین قدم   ،)2( دارند. گزینۀ  اشاره  ارزیابی«  و  یعنی »محاسبه  الهی 
برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »عهد بستن با 

خدا« اشاره دارد.

گزینه8081
الف ـ باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد 
و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد؛ عهدی که ابتدا بسته 
می شود، مانند نوزادی است که باید از او »مراقبت« شود تا با عهدشکنی، آسیب 
از  آفاتی در پی دارد و موجب  ایام،  امام علی)ع( می فرماید: »گذشت  نبیند. ب ـ 

هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.«
  تحلیل تست 1400 قسمت اول این تست، حفظی و مطابق حدیث 
از طریق  پاسخ داده می شود. قسمت دوم آن، دشوارتر و پاسخ سریع تر آن، 
حذف سایر گزینه ها امکان پذیر است. مطابق سخن امام علی)ع(، قسمت اول 
گزینه های )2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، مربوط به دومین 
قدم برای گام گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »عهد بستن با 

خدا« است.

گزینه8091
دنیا  در  آنان  اعمال  براساس  انسان ها  ابدی  سرنوشت  که  دانستیم  که  اکنون 
و عبودیت  )بندگی  دنیا قدم در مسیری  این  در  تا  است  تعیین می شود، الزم 
خدا( بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد و سرانجام و آخرتی آباد را برای ما 

رقم بزند.
  تحلیل تست 1400 برای دانش آموزانی که تمام عبارت های درس 
باد  امتیاز  این تست، ساده و یک  یاد می گیرند،  با دقت  را  حتی مقدمۀ آن 
با  نادرست است، زیرا صرفا  آورده است. قسمت اول گزینه های )3( و )4( 
شناخت اهداف متعالی  و بدون اقدام عملی نمی توان به سعادت ابدی رسید. 
قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا با هر انتخابی نمی توان به سعادت 

ابدی رسید. 

گزینه8102
الف ـ از امیرالمؤمنین علی)ع( پرسیدند: »زیرک ترین انسان کیست؟ فرمود: کسی 
که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد...« ب ـ این روایت و این 
سخن رسول گرامی اسالم)ص(: »حاسبوا أنفسکم قبل ان تحاسبوا«، به چهارمین 
و  یعنی »محاسبه  الهی  قرب  مسیر  در  ماندن  ثابت  و  برداشتن  گام  برای  قدم 

ارزیابی« اشاره دارند.
  تحلیل تست 1400 یکی از مواردی که هنگام مطالعۀ دین و زندگی 
باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به تناسب معنایی احادیث و آیاتی است که 

پیرامون یک موضوع سخن می گویند و موضوع اصلی این سؤال می باشد. 
گزینۀ )1(، با تأثیر آثار ماتأّخر در برزخ اشاره دارد. گزینۀ )3(، به کیفر اخروی 

از نوع تجسم عمل و گزینۀ )4(، به دیدگاه الهیون دربارۀ مرگ اشاره دارند.

گزینه8113
مطابق فرمایش امام علی)ع(: »من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه 
و استقال الذنوب و اصلح العیوب«، محاسبۀ نفس از این جهت باعث خوشبختی 
الف ـ  دارد:  نتیجه  ترتیب، چهار  به  نفس،  ارزیابی  و  که محاسبه  انسان می شود 
آشنایی با عیب ها و لغزش های خود ب ـ احاطه پیدا کردن برگناهان خود ج ـ ترک 

گناهان دـ اصالح عیب ها.  
تحلیل تست 99 این تست، یک تست کامال مفهومی است. برای پاسخ 
را  سؤال  منظور صورت  باید  سریع،  روخوانی  بار  چند  با  ابتدا  آن،  به  دادن 
را  صحیح  گزینۀ  نادرست،  گزینه های  حذف  طریق  از  سپس  و  کرد  درک 

انتخاب نمود. 
گزینه های )1( و )2(، نتیجۀ محاسبه را بیان می کند نه چگونگی رسیدن به 

این نتیجه را. گزینۀ)4(، شتاب کردن در انجام محاسبه را بیان می کند. 

گزینه8124
 مطابق فرمایش امام علی)ع(: »من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و 
استقال الذنوب و اصلح العیوب«، محاسبه و ارزیابی نفس، به ترتیب، چهار نتیجه 
دارد: الف ـ آشنایی با عیب ها و لغزش های خود ب ـ احاطه پیدا کردن برگناهان 

خود ج ـ ترک گناهان دـ اصالح عیب ها.
از مفهوم دو  این تست، یک تست متوسط و ترکیبی  تحلیل تست 99 
»افضل  مورد  در  اسالم)ص(  گرامی  رسول  سخن   ،)1( گزینۀ  است.  حدیث 
العبادۀ« است. گزینۀ )2(، سخن پیامبر اسالم)ص( در مورد گذرا بودن زندگی 
دنیوی است. گزینۀ )3(، سخن پیامبر اسالم)ص( در مورد جدایی ناپذیر بودن 

قرآن و عترت است.
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گزینه8134
انسان کیست؟ فرمود: کسی که  امیرالمؤمنین علی)ع( پرسیدند: »زیرک ترین  از 
از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.« پرسیدند: چگونه؟ فرمود: 
»چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید: ای 
نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد. خدا دربارۀ این روز 
از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و 
سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فروبستۀ مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره ای 

زدودی؟ آیا .... ؟« 
تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی و ترکیبی از دو حدیث   
مختلف ولی با موضوعی مشابه است. در این تست، قبل از انتخاب گزینۀ صحیح، 
باید کلمه به کلمۀ صورت سؤال را درک کرد. دستور نبوی همان فرمایش رسول 
اکرم)ص( و حدیث علوی، همان فرمایش امام علی)ع( است. پس با توجه به صورت 
سؤال، باید به دنبال یافتن روش محاسبه از دیدگاه امام علی)ع( باشیم . از بین 

گزینه ها، تنها گزینۀ )4(، سخن امام علی)ع( در مورد انجام محاسبۀ نفس است.

گزینه8142
با توجه به آیۀ شریفۀ: »کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای 
ناچیزی می فروشند آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن 
نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را )از گناه( پاک نمی سازد و عذاب 

دردناکی برای آنهاست.«
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی از آیات است که به ما   
به  به دقت  را  آنها  روایات، مخاطب  آیات و  آموزش می دهد، هنگام مطالعۀ 
می فرماید:   )1( گزینۀ  مشمول  افراد  مورد  در  خداوند  بسپاریم.  خود  ذهن 
»کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روی ظلم جز این نیست که آتشی 
در شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند.« با توجه به متن 

آیه، گزینه های )3( و )4( نادرست است.

گزینه8151
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و اصبر علی ما أصابک إّن ذلک من عزم األمور«،  به اولین 
قدم برای گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین برای ثابت قدم ماندن 
در این راه، یعنی »تصمیم و عزم برای حرکت« اشاره دارد. ب ـ آنان که عزم 
قوی دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف 

قدم برمی دارند.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط و بیانگر ارتباط متن درس 
با آیات و احادیث مربوط به آن است. قسمت اول گزینه های )2( و )4( در درس 
3 سال دوزادهم در خصوص بندگی خداوند از روی تردید بیان شده است نه 
تصمیم و عزم برای حرکت. قسمت دوم گزینۀ )3(، بیانگر دومین قدم برای گام 

گذاشتن و ثبات قدم در مسیر قرب الهی، یعنی »عهد بستن با خدا« است.

گزینه8163
الف ـ سرنوشت ابدی انسان ها )معلول( براساس اعمال آنان در دنیا )علت( تعیین 
می شود. ب ـ برای گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین برای ثابت قدم 
ماندن در این راه، شایسته است اقدامات زیر را انجام دهیم: 1ـ تصمیم و عزم برای 

حرکت 2ـ عهد بستن با خدا 3ـ مراقبت 4ـ محاسبه و ارزیابی.
 تحلیل تست 98  این تست، یک تست متوسط است و دقیقا از نکاتی سؤال 
شده که به دلیل کم اهمیت بودن، کمتر مورد توجه دانش آموزان است. قسمت اول 
گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا آنچه سرنوشت ابدی انسان ها را تعیین 
می کند، فقط تعیین هدف ها نیست بلکه گام برداشتن به سوی آنها هم مطرح است. 
قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا توکل بر خداوند پس از عزم و اراده و انجام 

مسئولیت های شخص می باشد. 

گزینه8173
این فرمایش امام علی)ع( که می فرمایند: »گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب 
از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.«، به سومین قدم برای گام برداشتن 

و ثابت ماندن در مسیر قرب الهی یعنی »مراقبت« اشاره دارد.
این  از  قسمتی  یک  و  ساده  تست  یک  تست،  این  تحلیل تست 98   
درس است که با حفظ کردن متن حدیث، به آسانی می توان گزینۀ صحیح 

را انتخاب نمود.
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گزینه8184
امام سجاد)ع( در این دعا از خداوند می خواهد: »بار الها! خوب می دانم هر کس 
لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس با تو انس گیرد، 
لحظه ای از تو روی گردان نشود، بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی 

عاشقان! دوست داشتنت را از خودت خواهانم«
 روش مطالعۀ این درس  سبک مطالعۀ این درس مشابه درس های 2، 4، 
5، 6 و 8 سال دهم است. یعنی موقع مطالعۀ متن و احادیث و آیات این درس ها، 
عالوه بر یادگیری نکات و مفاهیم مربوط به هرکدام، باید آن عبارت و آیه و 
حدیث را به تیتر یا موضوع آن ارتباط دهید و به تناسب معنایی متن و آیه و 

حدیث هر موضوع هم باید توجه شود.

گزینه8192
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

لذت  که  برای کسی  خدا  غیر  برگزیدن  امام سجاد)ع(،  دیدگاه  از  توضیح 
دوستی خداوند را چشیده باشد، محال است و انس گرفتن با خدا، روی گردانی از 

خداوند را حتی برای یک لحظه هم از انسان دور می کند.

گزینه8201
است.  انسان  کارهای  و  تصمیم ها  از  بسیاری  سرچشمۀ  دوستی  و  محّبت 
فّعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در دل بستگی ها 
و محّبت های او دارد. همین محّبت هاست که به زندگی آدمی جهت می دهد. 
و  عمیق تر  زندگی  در  نیز  آن  تأثیر  باشد  شدیدتر  محّبت  که  میزان  هر  به 

گسترده تر است.
یادآوری  نوع نگاه و اندیشۀ انسان، سرچشمۀ اختالف در هدف ها می باشد.

گزینه8212
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح  آب، به زندگی مادی انسان، حیات می دهد و دین، حیات روحی و 
 )3( و   )1( گزینه های  اول  قسمت  اساس،  این  بر  می دهد.  انسان  به  معنوی 

نادرست است. 

گزینه8223
اگر می خواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد، ببینید به چه چیزی عالقه 
دارد و به چه چیزی عشق می ورزد. کسی که عشقش یک آپارتمان است، در 
است،  ماشین  که عشقش  است.کسی  آپارتمان  همان  مقدار  به  ارزشش  واقع 
است،  متعال  خداوند  عشقش  که  کسی  اما  است.  میزان  همان  به  ارزشش 

ارزشش به اندازۀ خداست.

گزینه8234
دوست  که  است  چیزی  اندازۀ  به  انسانی  هر  »ارزش  می فرماید:  علی)ع(  امام 

می دارد.«

گزینه8241
بیت: »تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمۀ نانی، نانی« و این فرمایش 
امام علی)ع(: »ارزش هر انسانی به اندازۀ چیزی است که دوست می دارد.«، هر دو 
به این مفهوم که ارزش انسان به میزان همان چیزی است که به آن عشق می ورزد 

و دوستش دارد، اشاره می کنند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، به اولین اثر محبت به خدا یعنی 
تأثیر  به   ،)4( و   )3( گزینه های  دارد.  تأکید  )فاتبعونی(،  خداوند«  از  »پیروی 

محبت به خداوند در زندگی انسان اشاره دارند.

گزینه8254
الف ـ از نظر پیشوایان دینی ما ارزش هر فرد به میزان همان چیزی است که به 
آن عشق می ورزد ب ـ این مصراع: »هر چیز که در جستن آنی، آنی«، بیانگر این 
مفهوم است که ارزش انسان به میزان همان چیزی است که به آن عشق می ورزد 

و دوستش دارد، اشاره می کند.  
و  انسان  خداگرای  فطرت  به   ،)1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینۀ )3(، به هدف های جامع اشاره دارند.

گزینه8263
 اگر انسان، دل به سرچشمۀ کماالت و زیبایي ها سپارد، و قلب خود را جایگاه او 
کند، زندگی اش رنگ و بوی دیگری می یابد و هر میزان که ایمان انسان به خدا 

بیشتر شود محبت وی نیز به خدا بیشتر می شود.
توضیح ایمان به خدا علت افزایش محبت به اوست. )و الّذین آمنوا أشّد حّباً هلل(

گزینه8271
عشق و محّبت الهی افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، 

شجاعت و قدرت می بخشد.
نکتۀ طالیی عشق و محبت الهی، صفات منفی انسان را از بین می برد و 

صفات مثبت را جایگزین آنها می نماید.

گزینه8283
عشق و محّبت الهی افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، 
را  بخیل  زرنگ،  و  چاالک  را  تنبل  الهی  محّبت  می بخشد.  قدرت  و  شجاعت 
بخشنده، کم طاقت را صبور می کند. و سرانجام آدمی را از خودخواهی   به ایثار و 
از خودگذشتگی می رساند. عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات 

می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )3( نادرست است، زیرا عشق و محّبت 
الهی به انسان زندگی حقیقی می دهد نه زندگی مادی. زندگی مادی انسان با آب 

تأمین می شود.

گزینه8292
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی  عبارت قرآنی: »و الّذین آمنوا أشّد حّباً هلل«، به تبدیل صفات 
منفی انسان به مثبت توسط عشق و محبت الهی اشاره دارد. 

گزینه8304
 عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی 

به وی عطا می کند.
بر  باید  فقط  حفظی،  سؤال  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
اساس متن درس عمل کرد. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است. 



90

گزینه8311
الف ـ عشق و محّبت الهی )علت( افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد و به 
انسان نشاط، شجاعت و قدرت می بخشد. محّبت الهی تنبل را چاالک و زرنگ، 
بخیل را بخشنده، کم طاقت را صبور می کند. و سرانجام آدمی را از خودخواهی   به 
ایثار و از خودگذشتگی می رساند. ب ـ این همه تحول به این دلیل است که قلب 

انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد. 

گزینه8322
الف ـ اگر بگوییم که محّبت الهی، تنبل را چاالک و زرنگ، بخیل را بخشنده، 
از  و  ایثار  خودخواهی   به  از  را  آدمی  سرانجام  و  می کند  صبور  را  کم طاقت 
حیات  را  مرده  که  است  اکسیری  چون  خدا  به  عشق  می رساند.  خودگذشتگی 
می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند. ب ـ باید بگوییم این همه تحول به 
این دلیل است که قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی گیرد. 
ج ـ این سخن امام صادق)ع( که: »قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا 

را جا ندهید.«، به علت این تحوالت اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1( و )4(، به اولین اثر محبت به 
خدا یعنی »پیروی از خداوند« تأکید دارند. گزینۀ )3(، به سومین اثر محبت به 

خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«، اشاره دارد.

گزینه8331
قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم 
کحّب اهلل و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، یکی از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و 

محبت شدید آنان نسبت به خدا )أشّد حّباً هلل( می داند. 
تناسب معنایی این آیه و این سخن امام صادق)ع(: »قلب انسان حرم خداست؛ 

در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.«، به موضوع »محبت الهی« اشاره دارند.

گزینه8341
براساس آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب 
اهلل و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، مردم بر دو دسته اند: الف ـ گروهي که زندگي خود 
را بر محور حّب و عشق به خداوند بنا کرده اند. )و الّذین آمنوا أشّد حّباً هلل( گروهي 
که از دوستي خداوند سر باز زده و محبت غیر او را برگزیده اند )و من الّناس من 

یّتخذ من دون اهلل أندادا(. 
 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این تست، با به یاد آوردن آخر آیه: 
»و الّذین آمنوا أشّد حّباً هلل«، که به محبت الهی اشاره دارد و نقطۀ مقابل آن که 

محبت غیر خداست به حذف سایر گزینه ها می پردازیم.

گزینه8354
قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب 
اهلل و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، یکی از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و محبت 
شدید آنان نسبت به خدا )أشّد حّباً هلل( می داند. با استناد به عبارت شریفۀ: »و الّذین 
آمنوا أشّد حّباً هلل«، هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبت وی نیز به 

خدا بیشتر می شود.

گزینه8363
براساس آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب 
اهلل و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، کسانی که به جای خداوند همتایانی برگزیده و 
آن همتایان را همانند خداوند دوست دارند )یِحّبونهم کحّب اهلل( و به آنان عشق 

می ورزند، به شرک عملی دچار شده اند.
روش مطالعه دانش آموزانی که آیه را حفظ نباشند، با مشاهدۀ عبارت قرآنی: 
»یحّبونهم کحّب اهلل«، ممکن است دچار اشتباه شوند و آن را توحید عملی در 

نظر بگیرند. 

گزینه8374
این حدیث امام صادق)ع(: »قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا 
ندهید.« و آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا ...«، با یکدیگر 

تناسب معنایی داشته و هردو به موضوع »محبت به خدا« اشاره دارند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به اولین اثر محبت به خدا 
یعنی »پیروی از خداوند«، اشاره دارد. با توجه به عبارت قرآنی: »و الّذین آمنوا 

أشّد حّباً هلل«، قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. 

گزینه8382
بخشی از آثار محبت به خدا: 1ـ پیروی از خداوند 2ـ دوستی با دوستان خدا 3ـ 

بیزاری از دشمنانش است.
أندادا  اهلل  دون  من  یّتخذ  من  الّناس  من  »و  شریفۀ:  آیۀ  نکتۀ طالیی 
یحّبونهم کحّب اهلل و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، به استمرار درگیری بین دو 

گروه محبان خدا و غیر خدا در طول تاریخ اشاره دارد. 

گزینه8393
نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد اما از فرمانش سرپیچی 

کند. این سرپیچی نشانۀ عدم صداقت در دوستی است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2( از نظر علمی نادرست 
و  »حب  همراهی  به  روایات  در  زیرا  زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  است. 

اطاعت« توصیه شده است نه به همراهی »حب و دوستی«.

گزینه8401
فرمانش  از  اما  باشد  داشته  دوست  را  کسی  دل  صمیم  از  انسان  نمی شود 
)محبت  است.  دوستی  در  صداقت  عدم  نشانۀ  سرپیچی  این  کند.  سرپیچی 
و  اهلل  یحببکم  فاتّبعونی  اهلل  تحّبون  کنتم  إن  »قل  شریفۀ:  آیۀ  اطاعت(  و 
خداوند«  از  »پیروی  یعنی  خدا  به  محبت  اثر  اولین  به  ذنوبکم«،  لکم  یغفر 

)فاتبعونی(، اشاره دارد.
الهی  محبت  موضوع  به   ،)4( گزینۀ  آیۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

اشاره دارد نه به پیروی از خداوند.

گزینه8414
برخی ) دین گریزان( می گویند اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل 
به دستورات او ضرورتی ندارد، )یعنی محبت قلبی بدون عمل به احکام، کافی 
است.( این افراد می گویند آنچه اهمیت دارد،  درون و باطن انسان است، نه ظاهر 
او. اما این توجیه با کالم خداوند در آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی 
یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم« سازگار نیست. چراکه در این آیه، خداوند عمل 
به دستوراتش )فاتّبعونی( را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی 

با خدا اعالم می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( نادرست است، زیرا به محبت و 
اطاعت از خداوند اشاره ندارد. گزینه های )2( و )3(، به سومین اثر محبت به 

خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«، اشاره دارند.

گزینه8422
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست 
است، زیرا افراد دین مدار به محبت همراه با اطاعت از دستورات الهی اعتقاد 
دارند. آیۀ گزینۀ )4(، به موضوع محبت الهی اشاره دارد نه به پیروی از خداوند.
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گزینه8433
الف ـ با توجه به آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و 
یغفر لکم ذنوبکم«، شرط اصلی دوستی با خداوند )إن کنتم تحّبون اهلل(، عمل 
به دستورات الهی که توسط پیامبر ارسال شده )فاتبعونی(، معرفی شده است. به 
عبارت دیگر، پیروی از خدا و رسولش)ص( مشروط )شرط شده( بر تحقق محبت و 

دوستی با خداوند است. )یا الزمه و اثر حب، اطاعت از محبوب است.( 
ب ـ بر اساس این آیه، بازتاب و نتیجۀ پیروی از پیامبر)ص( )فاتّبعونی( دو مورد است: 
1ـ محبوب خدا شدن )یحببکم اهلل( 2ـ آمرزش گناهان )و یغفر لکم ذنوبکم(.

گزینه8444
آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«، 
به همراهی محبت و داست داشتن خداوند با اطاعت از دستورات الهی تأکید دارد. 
ب ـ براساس این آیه، نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد 

اما از فرمانش سرپیچی کند. این سرپیچی نشانۀ عدم صداقت در دوستی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها دو کلمۀ »محّبت« و »موّدت« در قسمت 
اول گزینه های )1( و )3(، به یک معنا می باشند. قسمت دوم گزینۀ )2(، نظر 

دین گریزان است.

گزینه8452
الف ـ با توجه به تعالیم اسالمی، نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست 
داشته باشد اما از فرمانش سرپیچی کند. این سرپیچی نشانۀ عدم صداقت در 
دوستی است. ب ـ در پاسخ به این  شبهه که برخی می گویند »قلب انسان با خدا 
باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد. آن چه اهمیت دارد، درون 
و باطن انسان است، نه ظاهر او.«، خداوند در آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم تحّبون 
اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«، »عمل به دستوراتش را که توسط 

پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)3( و )4( نادرست است. آیۀ گزینۀ )1(، به موضوع محبت الهی اشاره دارد نه به 

پیروی از خداوند.

گزینه8463
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سایر گزینه ها به محبت همراه با اطاعت از 
خداوند اشاره دارند نه به محبت قلبی بدون تبعیت از احکام دینی.

گزینه8471
امام صادق)ع( می فرماید: »ما اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُهـ  کسی که از فرمان خدا سرپیچی 
می کند )گناهکار(، او )خدا( را دوست ندارد.« این حدیث، به اولین اثر محبت به خدا 

یعنی »پیروی از خداوند«، تأکید دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها براساس تعالیم اسالمی، خداوند همۀ انسان ها 
را دوست دارد، بنابراین، قسمت اول گزینه های )3( و )4( از نظر علمی نادرست 

است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه8484
این فرمایش امام صادق)ع( که می فرماید: »ما اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُه ـ کسی که از 
فرمان خدا سرپیچی می کند، او )خدا( را دوست ندارد.« و آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم 
تحّبون اهلل فاتّبعونی...«، به اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، 

تأکید دارند.  
 نکتۀ طالیی محبت به خداوند که به صورت قلبی و درونی است، حتماً باید 

همراه با عمل به احکام و دستورات دین و انجام اعمال ظاهری باشد.

گزینه8491
خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. او خیرخواهانه به ما 
هشدار مي دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی می کند. حتي اگر 
احساس کنیم برخي خواسته های خداوند سخت است، باید مطمئن باشیم که این 

دستور برای رستگاری ما ضروری است.
تمرین تست زنی در این سؤال، به کلماتی مانند مصلحت و منفعت باید 

توجه شود.

گزینه8502
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

توضیح بجا آوردن برخی احکام الهی دشواری هایی به همراه دارد ولی تفکر 
در نتیجۀ عمل به آنها که باعث رستگاری ابدی انسان است، سبب آسان شدن 

انجام آنها می شود.

گزینه8513
 اگر می خواهیم محّبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محّبت کسانی را  که رنگ 
و نشانی از او دارند )دوستان خدا(، و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصیه 
کرده، در دل جای دهیم و هر میزان که این عالقه بیشتر و قوی تر باشد ، محّبت 

ما نیز به خدا فزون تر می شود.
توضیح بین محبت به دوستان خدا )تولّی( و محبت الهی رابطۀ مستقیم   

برقرار است.

گزینه8524
انبیا و اولیای الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند، 
دوستان خداوند هستند و برترین این دوستان، رسول خدا)ص( و اهل بیت)ع( ایشان 
می باشند که با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند و زندگی خود را در اطاعت کامل 

خداوند سپری کردند. 
اول  قسمت  که  تست  نوع  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی  
گزینه های آن می تواند صحیح باشد، بدون از دست دادن فرصت باید با در نظر 
دوم  کرد. قسمت  اقدام  نادرست  گزینه های  به حذف  آن  دوم  گرفتن قسمت 
گزینه های )2( و )3( نادرست است، چراکه انبیا و اولیای الهی تنها پرچمدار مبارزه 
با ستم و ستمگران نبوده اند. قسمت دوم گزینۀ )4(، کامل تر از گزینۀ )1( است.

گزینه8532
این عبارت: »خانه کردن محبت خداوند در دل که محبت همۀ کسانی که رنگ و 
نشانی از او دارند را به همراه دارد.«، به دومین اثر محبت به خدا یعنی »دوستی با 
دوستان خدا«، تأکید دارد. و این عبارت: »خداوند عمل به دستوراتش )فاتّبعونی( را 
که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند.«، به 

اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، تأکید دارد.
جمع بندی  »پیروی از خداوند«، شرط اصلی محبت الهی و »تولّی«، عامل 

خانه کردن محبت الهی در دل انسان است. 

گزینه8541
انبیا و اولیای الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت 
کردند، دوستان خداوند هستند و برترین این دوستان، رسول خدا)ص( و اهل بیت)ع( 
ایشان می باشند که با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند و زندگی خود را در اطاعت 
کامل خداوند سپری کردند. دوستی با آنان همان دوستی با خداوند و محبت به آنان 
در مسیر محبت به خداوند است. بایستی همچون محبت به خدا، همراه با عمل و 

پیروی از آنان باشد. 
و  قرآنی»فاتّبعونی«،  عبارت  در  خدا«،  »دوستان  مصادیق  نکتۀ طالیی 

مصادیق برترین آنها در آیۀ تطهیر آمده است.
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گزینه8552
این عبارت: »خداوند در خواسته هایش، فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد.« 
به اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند« )فاتبعونی(، و این عبارت: 
»عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد.« به »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با 

آنان«، به سومین اثر از آثار محّبت به خدا و راه های افزایش آن اشاره دارد.
نکتۀ طالیی  کلمۀ »ال اله ااّل اهلل«، به ترتیب، به سومین )تبّری( و دومین 

اثر )تولّی( از آثار محّبت به خدا و راه های افزایش آن اشاره دارد.

گزینه8563
عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد. آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، 
با هرچه ضد خداست، مقابله مي نماید. )بیانگر مبارزه با دشمنان خدا(او دوستدار 

حق و دشمن باطل است.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع سؤال که گزینه های مفهومی 

و نامشخصی دارد، از همان ابتدا به حذف گزینه های نادرست بپردازید.
گزینه های )1( و )2( از نظر علمی نادرست است، چون انسان هم به مصالح و هم 
به منافع خود باید توجه داشته باشد. گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است. گزینۀ 

)4(، در مورد افراد مورد سؤال، به کار نرفته است.

گزینه8572
همۀ  بوده اند.  ستمگران  و  ستم  با  مبارزه  پرچمدار  خدا  »عاشقان  عبارت:  این 
پیامبران، از حضرت نوح)ع( و حضرت ابراهیم)ع( تا پیامبر اسالم)ص( زندگی خود را 
در مبارزه با ستم و پلیدی گذراندند و پرچم مبارزه را از نسلی به نسل بعد منتقل 
کردند.«، به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با 

آنان«، اشاره دارد. 
خدا،  دوستان  برترین  ایشان«،  اهل بیت)ع(  و  خدا)ص(  »رسول  مقایسه  
می باشند که با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند و زندگی خود را در اطاعت 
و  ستم  با  مبارزه  پرچمدار  خدا«،  »عاشقان  کردند.  سپری  خداوند  کامل 

بوده اند. ستمگران 

گزینه8584
این جمله: »نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد؛ اما زشتی و ستم را در جامعه 
ببیند و سکوت اختیار کند.«، به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان 

خدا و مبارزه با آنان«، اشاره دارد.
رابطۀ علی و معلولی همین جمله، علت وجود »جهاد در راه خدا« در برنامۀ 
تمام پیامبران الهي و شهادت بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران بوده است.

گزینه8593
این عبارت: »خداوند در خواسته هایش، فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. او 
خیرخواهانه به ما هشدار مي دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی 
می کند.« به »پیروی از خداوند«  از آثار محّبت به خدا و راه های افزایش آن 

اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سایر گزینه ها بیانگر »بیزاری از دشمنان خدا 

و مبارزه با آنان« است.

گزینه8601
آنان در حال  الهي بوده و بیشتر  »جهاد در راه خدا« در برنامۀ تمام پیامبران 
مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده اند. این جمله، به »بیزاری از دشمنان خدا 
آن  افزایش  راه های  و  به خدا  آثار محّبت  از  اثر  به سومین  آنان«،  با  مبارزه  و 

اشاره دارد.
توضیح »جهاد در راه خدا«، از مصادیق عمل به پیام کلمۀ »الاله ااّل اهلل« است.

گزینه8612
 امروزه نیز مشاهده مي کنیم که مستکبران و ستمگران براي رسیدن به منافع 
از حقوقشان  محروم  را  آنان  و  مي گذارند  پا  زیر  را  ملت ها  دنیایي خود، حقوق 
مي کنند. رنج و محرومیت مردم فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و ... نمونۀ 

آشکاري از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه، برطرف نخواهد شد.
 توضیح »رنج و محرومیت مردم فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و 

...«، با عمل به پیام کلمۀ »الاله ااّل اهلل« برطرف می شود.

گزینه8621
در تفکر اسالمی دینداری  با دوستی خدا آغاز می شود )تولّی( و برائت و بیزاري از 

دشمنان خدا )تبّری( را به دنبال می آورد.
نکتۀ طالیی  مصداق تحقق دینداری در عبارت قرآنی: »اهلل ال اله ااّل 

اهلل« است.

گزینه8634
اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، )رابطۀ مستقیم( باید شیطان و امور 
شیطانی را از آن بیرون کند. چراکه دینداری  با دوستی خدا آغاز می شود و برائت 

و بیزاري از دشمنان خدا را به دنبال می آورد.
مقایسه آغاز دینداری: با دوستی خدا و بیزاری از دشمنان خدا ـ پایه های 

دینداری: تولّی و تبّری

گزینه8643
جملۀ »ال اِلَه ااِّل اهلُل« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرّکب از یک »نه« 
و یک »آری« است. »نه« به هر چه غیرخدایی است و »آری« به خدای یگانه.
مقایسه  دو پایۀ دینداری: تولّی و تبّری ـ الزمۀ دینداری از نظر ادیان الهی: 

پوشش )درس 12 دهم(

گزینه8651
جملۀ »ال اِلَه ااِّل اهلُل« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرّکب از یک »نه« و 
یک »آری« است. »نه« به هر چه غیرخدایی است و »آری« به خدای یگانه بر 

این اساس، دین داری )دیانت( بر دو پایه استوار است: تولّی و تبّری.
یادآوری عبارت قرآنی »اهلل ال اِلَه ااِّل هو«، به ترتیب، بیانگر اثبات و نفی 

است. )درس 4 دهم(

گزینه8663
الف ـ امام خمیني)ره( برمبنای این تحلیل )وجود رابطۀ مستقیم بین دوستی با خدا 
با نفرت از باطل(، به مسلمانان جهان این گونه سفارش می کنند: »باید مسلمانان، 
فضای سراسر عالم را لبریز کنند از محبت و عشق نسبت به ذات حق )تولّی( و 
نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا )تبّری(« ب ـ این سخن امام خمینی)ره( 
و عبارت »ال اله اال اهلل«، به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان 

خدا و مبارزه با آنان«، اشاره دارند.
توضیح  بین دوستی خدا با و نفرت از باطل، رابطۀ مستقیم برقرار است، 

یعنی هرچه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 

گزینه8674
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 
این عبارت، به به دومین اثر محبت به خدا یعنی »دوستی با دوستان خدا«، تأکید 

دارد و با قسمت اول آن تناسب ندارد. 
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گزینه8682
الف ـ این عبارت: »جهاد در راه خدا در برنامۀ تمام پیامبران الهي بوده و بیشتر آنان در 
حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده اند.« و جملۀ »ال اِلَه ااِّل اهلُل«، به سومین 
اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«، تأکید دارند.

ب ـ این عبارت: »خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. 
او خیرخواهانه به ما هشدار مي دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی 
می کند.« و آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر 
لکم ذنوبکم«، به اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، تأکید دارند.

ج ـ این عبارت: »عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی 
حقیقی به وی عطا می کند.«، بیانگر مفهوم عبارت شریفۀ: »و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل« است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(، به برترین 
و باالترین اثر نماز که »همان یاد خداست« )نه به بیزاری از دشمنان خدا و 
مبارزه با آنان(، اشاره دارد. قسمت سوم گزینۀ )4(، به »پیروی از خداوند« تأکید 

دارد نه به »محبت به خداوند«.

گزینه8691
را  الها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات  امام سجاد)ع(: »بار  الف ـ دعای 
چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس با تو انس گیرد، لحظه ای از تو 
بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان!  روی گردان نشود، 

دوست داشتنت را از خودت خواهانم«
ب ـ پیامبر اکرم)ص(: »هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.«

ج ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر 
لکم ذنوبکم«، بازتاب و نتیجۀ پیروی از پیامبر)ص( )فاتّبعونی( دو مورد است: 1ـ 

محبوب خدا شدن )یحببکم اهلل( 2ـ آمرزش گناهان )و یغفر لکم ذنوبکم(.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. با توجه به اینکه در صورت سؤال از ما خواسته شده که 
پاسخ قسمت دوم باید نادرست باشد، قسمت دوم گزینۀ )3(، که در بردارندۀ پاسخ 

صحیح است، مورد نظر ما نیست.

گزینه8702
آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب اهلل و الّذین 
آمنوا أشّد حّبا هلل« و احادیث دو قسمت »الف« و »ج«، به موضوع »محبت به 

خدا« اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  احادیث دو قسمت »ب« و »ه«، به اولین اثر 
محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، تأکید دارند. حدیث قسمت »د«، به 

موضوع »معیار ارزش واقعی انسان« اشاره دارد.

گزینه8713
الف ـ این حدیث: »خداوند، زیبایی و آراستگی را دوست دارد.« و آیۀ شریفۀ: »قل 
اثر  اولین  فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«، به  إن کنتم تحّبون اهلل 

محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، تأکید دارند.
ب ـ بیت: »این نکتۀ رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی« و این 
سخن پیامبر اسالم)ص(: »هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.«، 

به موضوع »معیار ارزش واقعی انسان« اشاره دارند.
ج ـ این دعای امام سجاد)ع(: »ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان! 
دوست داشتنت را از خودت خواهانم« و عبارت شریفۀ: »و الّذین آمنوا أشّد حّبا 

هلل«، به موضوع »محبت به خدا« اشاره دارند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح قسمت »الف«، قسمت 
به موضوع   ،)1( گزینۀ  دوم  است. قسمت  نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول 

»محبت به خدا« اشاره دارد، نه به موضوع »معیار ارزش واقعی انسان«. 

گزینه8723
ب ـ خداوند، عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده است )پیروی از 
خداوند( را، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند. این سخن امام صادق)ع(: »ما 

احّب اهلل من عصاه«، به پیروی از خداوند اشاره دارد.
ج ـ این عبارت: »عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند.« و جملۀ 
»ال اِلَه ااِّل اهلُل«، به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه 

با آنان«، تأکید دارند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در قسمت »الف«، عبارت اولی به »پیروی از 
خداوند« و عبارت دومی به »محبت به خداوند« اشاره دارند. در قسمت »د«، عبارت 

اولی به »محبت به خداوند« و عبارت دومی به »پیروی از خداوند« اشاره دارند.

گزینه8731
الف ـ امام خمیني)ره( برمبنای همین تحلیل )وجود رابطۀ مستقیم بین دوستی با خدا 
و نفرت از باطل که جملۀ »ال اله ااّل اهلل« بیانگر آن است(، به مسلمانان جهان 
این گونه سفارش می کنند: »باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را لبریز کنند از 
محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا«

ب ـ اگر می خواهیم محّبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محّبت کسانی را  که 
رنگ و نشانی از او دارند )دوستان خدا(، و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما 

توصیه کرده، در دل جای دهیم.
ج ـ محّبت الهی، تنبل را چاالک و زرنگ، بخیل را بخشنده، کم طاقت را صبور 

می کند. و سرانجام آدمی را از خودخواهی   به ایثار و از خودگذشتگی می رساند.
بیانگر   ،)3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
»محبت به خداوند« است نه »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«. با توجه به 

توضیح قسمت »ج«، قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است. 

گزینه8744
 سه قسمت »الف«، »ب« و »د«، بیانگر تأثیرات عشق و محبت الهی بر رفتار و 

حاالت روحی انسان است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ج« نادرست است، زیرا عشق به 
خدا به انسان زندگی حقیقی می دهد نه زندگی مادی. قسمت »ه«، باید توسط 
خود انسان صورت گیرد، یعنی اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، )رابطۀ 

مستقیم( باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند.

گزینه8751
الف ـ این عبارت: »خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. 
او خیرخواهانه به ما هشدار مي دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی 

می کند.«، به اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، تأکید دارد.
دنیایي خود،  منافع  به  رسیدن  براي  و ستمگران  عبارت: »مستکبران  این  ب ـ 
حقوق ملت ها را زیر پا مي گذارند.«، به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری 
از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«، تأکید دارد. ج ـ این عبارت: »برای خانه کردن 
محبت خداوند در دل باید محبت کسانی که رنگ و نشانی از او دارند را در دل 

داشت.«، به دومین اثر محبت به خدا یعنی »دوستی دوستان خدا«، تأکید دارد.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه8762
بین عبارت های چهار قسمت »الف«، »ب«، »ج« و »د«، تناسب وجود ندارد. 

از  یعنی »بیزاری  به خدا  اثر محبت  بیانگر سومین  الهی،  انبیای  الف ـ شهادت 
دشمنان خدا و مبارزه با آنان« است. ب ـ محبت شدید مؤمنان به خداوند، بیانگر 
»محبت به خداوند« است. ج ـ جهت دهنده به زندگی آدمی، محبت و دوستی 
است. دـ رنگ و بوی دیگر یافتن زندگی انسان، بیانگر »محبت به خداوند« است.  
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع سؤال، ابتد ا باید عبارت ها و مفاهیم 
آنها را به ذهن سپرد و سپس آن عبارت و مفهم را به تیتر و موضوع آن ارتباط داد.
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گزینه8774
الف ـ این عبارت: »حتي اگر احساس کنیم انجام برخي دستورات خداوند برای ما 
دشوار است، باید مطمئن باشیم که این دستور برای رستگاری ما ضروری است.«، 
بیانگر »پیروی از خداوند« است.ه ـ آمرزش گناهان انسان )و یغفر لکم ذنوبکم(، 

ناشی از غفور و رحیم بودن خداوند )و اهلل غفور رحیم( است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »ب«، بر عکس بیان شده است، 
یعنی »کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او )خدا( را دوست ندارد.« حدیث 
قسمت »ج«، بیانگر »محبت به خداوند« است، در صورتی که آیۀ مورد سؤال، به 
»پیروی از خداوند« اشاره دارد. حدیث قسمت »د«، بیانگر »معیار ارزش واقعی 

انسان« است، در صورتی که آیۀ مورد سؤال، به »پیروی از خداوند« اشاره دارد.

گزینه8784
الف ـ آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم 
ذنوبکم و اهلل غفور رحیم«، به اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، 

تأکید دارد.
ب ـ این دعای امام علی)ع(: »مرا همان گونه قرار ده که تو دوست داری.«، به جلب 

محبت خدا با پیروی از دستورات او اشاره دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سایر گزینه ها به محبت همراه با اطاعت از 

خداوند اشاره ندارد.

گزینه8791
الف ـ و هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود )علت ـ »و الّذین آمنوا«(، 

محبت وی نیز به خدا بیشتر می شود. )معلول ـ مفهوم آیۀ: »أشّد حّباً هلل«( 
ب ـ مطابق آیۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا التّتخذوا عدّوي و عدّوکم أولیاء تلقون إلیهم 
بالموّدۀ و قد کفروا بما جاءکم من الحّق...«، در صورتی که عده ای ُکفر به دین 
حق دارند یا حق پذیر نیستند، نباید با آنان که همان ،« دشمنان خدا و مسلمانان 

هستند، محبت آمیز رفتار کرد.
جمع بندی  نقش ایمان در آیات :

»و الَّذیَن آمنوا اشّد حبًّا هلل« : افزایش دادن محبت به خد ا
»یا اّیها الذین آمنوا التّتخذوا عدّوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودۀ و قد 

کفروا بما جاءکم من الحق« : دوستی نکردن با دشمنان خدا
بهترین  زمرۀ  در  قرار گرفتن  : عامل  آَمنوا«  الَّذین  ااِلَّ  لفی ُخسر  االنسان  »اِّن 

مخلوقات

گزینه8802
امام  و  اوست  با  دوستی  در  عدم صداقت  نشانۀ  خدا،  فرمان  از  سرپیچی  الف ـ 
صادق)ع( در این زمینه می فرماید: »ما اََحبَّ اهلَل َمن عصاُه: کسی که از فرمان خدا 
سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.« ب ـ پس گناهکاری که سرپیچی از فرمان 
یِّئاِت  خداست، نشانۀ عدم صداقت در دوستی است و طبق آیۀ »َو الَِّذیَن َکَسُبوا الَسّ

َجزاُء َسیَِّئٍۀ بِِمْثلِها َو تَْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ«، ذلت نتیجۀ آن است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به صورت سؤال، گزینۀ )3( پیامد 
عدم صداقت در دوستی با خداوند نمی باشد. این مورد نشانۀ عدم صداقت است.

گزینه8813
عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به 
وی عطا می کند. این همه تحول به این دلیل است که قلب انسان جایگاه خدا 

است و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد.
انسان  زنده،کنندۀ  حیات بخش،  اکسیر   = خدا  به  محبت شدید  جمع بندی 
مرده، تبدیل کنندۀ رذائل به فضائل اخالقی، نشانۀ ایمان به خدا، مرتبط با آیۀ 

»َو الَّذیَن آَمنوا اََشدُّ ُحّبًا هلِلِ«

گزینه8821
از بین عبارت های مذکور تنها عبارت قسمت »ج« صحیح است.

دعای امام سجاد)ع(: »بار الها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده 
باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس با تو انس گیرد، لحظه ای از تو روی گردان 
نشود، بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان! دوست داشتنت 

را از خودت خواهانم.«
آیۀ  زیرا  است،  نادرست  »الف«،  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
قسمت اول آن، به پیروی از خد اوند اشاره دارد ولی حدیث قسمت دوم آن، به 
معیار ارزش انسان اشاره دارد. قسمت »ب«، نادرست است، زیرا شکستن پیمان، 
شرمندگی در مقابل خدا را به دنبال می آورد و آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که 

به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم.

گزینه8834
سخن امام خمینی)ره( از نظر داللت بر اثبات و نفی با عبارت قرآنی: »ال اله ااّل هو« 
تناسب دارد. عبارت: »ال اله ااّل هو« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرّکب 
از یک »نه« و یک »آری« است. »نه« به هر چه غیرخدایی است و »آری« به 

خدای یگانه
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینۀ )1( و )3( نادرست است، 
اول  قسمت  می یابد.  کاهش  دیگری  یکی،  افزایش  با  معکوس  رابطۀ  در  زیرا 

گزینۀ )2( نادرست است، زیرا دینداری بر دو پایۀ تولّی و تبّری استوار است.

گزینه8842
الف ـ دوستی و محبت به برترین دوستان خدا بایستی همچون محبت به خدا، 
همراه با عمل و پیروی از آنان باشد. ب ـ  در آیۀ »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی 
یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم و اهلل غفور رحیم«، شرط اصلی دوستی با خداوند، 
عمل به دستورات الهی که توسط پیامبر ارسال شده )فاتبعونی(، معرفی شده است.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )3( و )4( ناقص است. قسمت دوم گزینۀ )1(، مفهوم پیروی و اطاعت 

را بیان نمی کند.

گزینه8853
الف ـ برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او 
ضرورتی ندارد، )یعنی محبت قلبی بدون عمل به احکام، کافی است.( آنچه اهمیت 
دارد،  درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. ب ـ این توجیه، با کالم خداوند )إن کنتم 
تحّبون اهلل فاتّبعونی ...( سازگار نیست. خداوند، عمل به دستوراتش )فاتّبعونی( را که 

توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند.
  تحلیل تست 1400 این تست، از نوع ارتباط متن درس با آیه و یک 
سؤال ُپرتکرار است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( 
نادرست است. آیۀ گزینۀ )1(، به محبت الهی اشاره دارد در صورتی که پاسخ این 
افراد دین گریز باید دستور الهی مبنی بر محبت همراه با اطاعت از خداوند باشد.

گزینه8864
خداوند در آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم 
ذنوبکم و اهلل غفور رحیم«، شرط اصلی دوستی با خودش )إن کنتم تحّبون اهلل( را، 
عمل به دستورات الهی که توسط پیامبر ارسال شده )فاتبعونی(، معرفی کرده است. 
  تحلیل تست 1400 این تست، از نوع ارتباط متن درس با آیه و یک 
سؤال ُپرتکرار است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )3( 
نادرست است. آیۀ گزینۀ )2(، به محبت الهی اشاره دارد، در صورتی که آیۀ مورد 

سؤال، به محبت همراه با اطاعت از خداوند اشاره دارد.
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گزینه8871
به  عمل  و  است  کافی  باشد،  خدا  با  انسان  قلب  اگر  می گویند:  برخی  الف ـ 
کافی  احکام،  به  بدون عمل  قلبی  )یعنی محبت  ندارد،  او ضرورتی  دستورات 
است.( آنچه اهمیت دارد،  درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. ب ـ این توجیه، 
تحّبون  کنتم  إن  »قل  شریفۀ:  آیۀ  در  خداوند  نیست.  سازگار  خداوند  با کالم 
اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم و اهلل غفور رحیم«، شرط اصلی 
دوستی با خودش )إن کنتم تحّبون اهلل( را، عمل به دستورات الهی که توسط 

پیامبر ارسال شده )فاتبعونی(، معرفی کرده است.
  تحلیل تست 1400 این تست، همانند دو سؤال قبل، از نوع ارتباط 
متن درس با آیه و یک سؤال ُپرتکرار است. با توجه به توضیح باال، قسمت 
اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا بر خالف مفهوم آیه که به محبت 
و اطاعت از خداوند اشاره دارد، این افراد به محبت بدون اطاعت از خداوند 
اشاره دارند. آیۀ گزینۀ )3(، به محبت الهی اشاره دارد، در صورتی که آیۀ مورد 

سؤال، به محبت همراه با اطاعت از خداوند اشاره دارد. 

گزینه8883
الف ـ عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی 
به  انسان  منفی  )تبدیل صفات  تحول  همه  این  می کند.  عطا  وی  به  حقیقی 
صفات مثبت با عشق و محبت الهی( به این دلیل است که قلب انسان جایگاه 
خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد. امام صادق)ع( می فرماید: »قلب انسان 
حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.« ب ـ از همین رو، قرآن کریم 
یکی از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا )أشّد 
حّبًا هلل( می داند: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب اهلل 

و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«
  تحلیل تست 1400 این تست در حوزۀ تشخیص علت و معلول است 
که هنگام مطالعۀ درسنامه باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به توضیح باال و 

حدیث امام صادق)ع(، سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینه8892
آنان  را، دوستی و محبت شدید  از ویژگی های مؤمنان  الف ـ قرآن کریم یکی 
نسبت به خدا )أشّد حّبًا هلل( می داند. ب ـ برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا 
باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آنچه اهمیت دارد،  درون 
و باطن انسان است، نه ظاهر او. اما این توجیه، با کالم خداوند سازگار نیست. 
است،  ارسال شده  پیامبر  توسط  را که  )فاتّبعونی(  به دستوراتش  خداوند، عمل 
شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی 

یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم« 
تحلیل تست 99 این تست، یک تست کامال مفهومی است. برای پاسخ 

بر مفهوم و  آیات هر درس،  بر مطالعۀ نکات و مفاهیم  به آن، عالوه  دادن 
محتوای کلی درس نیز باید تسلط داشت. با توجه به عبارت پاداش می گیرد 
به  نادرست است. عبارت قرآنی گزینۀ )1(،  در صورت سؤال، سایر گزینه ها 
برترین فایدۀ نماز که همان یاد خداست اشاره دارد. عبارت قرآنی گزینۀ )3(، 
به درخواست مشرکان در برزخ اشاره دارد. عبارت قرآنی گزینۀ )4(، سیمای 
کسانی است که به جای محبت ورزیدن به خداوند، همتایانی را به جای خدا 
برگزیده و آن همتایان را همانند خداوند دوست دارند )یِحّبونهم کحّب اهلل( و 

به آنان عشق می ورزند.

گزینه8902
این سخن امام خمینی)ره(: »باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را لبریز کنند از 
محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان 
خدا« و آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا التّتخذوا عدّوي و عدّوکم أولیاء ...«، 
به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«، 

تأکید دارند.
تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی و ترکیبی با درس )3( 
سال دوازدهم است. برای پاسخ دادن به این نوع تست، حتما هنگام جمع بندی 
و دورۀ کتاب، نکاتی که با عنوان ارتباط و تناسب معنایی ذکر شده را مورد 
توجه قرار دهید. آیۀ گزینۀ )1(، به حفظ قرآن از تحریف اشاره دارد و وظیفۀ 
پیروان انبیای گذشته را تبعیت از دین اسالم معرفی می نماید. )درس 2 سال 
یازدهم( آیۀ گزینۀ )3(، به اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از خداوند«، 
تأکید دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، 
دارد.  اشاره  حاکمیت طاغوت«  نفی  و  الهی  پذیرش والیت  یعنی »ضرورت 

)درس 4 یازدهم(

گزینه8912
الف ـ حتي اگر احساس کنیم انجام برخي دستورات خداوند برای ما دشوار است، 

باید مطمئن باشیم که این دستور برای رستگاری ما ضروری است.
لکم  یغفر  و  اهلل  یحببکم  فاتّبعونی  اهلل  تحّبون  کنتم  إن  آیۀ شریفۀ: »قل  ب ـ 
ذنوبکم«، به »پیروی از خداوند«، اشاره دارد. ج ـ بر اساس این آیه، ثمرۀ پیروی 
از خداوند، قرار گرفتن در پناه صفات الهی غفور و رحیم بودن خداوند )و اهلل غفور 

رحیم( است.
است.  کتاب  آیات  از  مفهومی  تست  تست، یک  این  تحلیل تست 99  
برای پاسخ دادن به آن، باید طوری بر آیات و مفاهیم آن تسلط داشت که پس 
از دیدن بخشی از آیه، مفهوم اصلی آن را تشخیص داد تا بتوان گزینۀ صحیح 
 ،)4( و   )3( گزینه های  اول  قسمت  داد.  تشخیص  نادرست  گزینه های  از  را 
بخشی از آیۀ تطهیر است و بیانگر عصمت اهل بیت)ع( است و پاسخ قسمت 
نه  است  بیت  اهل  مخصوص   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت  نمی باشد.  سؤال  اول 

پیروی کنندگان از خداوند.  

گزینه8924
آنان  را، دوستی و محبت شدید  از ویژگی های مؤمنان  قرآن کریم یکی  الف ـ 
نسبت به خدا )أشّد حّباً هلل( می داند. ب ـ نمی شود انسان از صمیم دل کسی را 
دوست داشته باشد اما از فرمانش سرپیچی کند. این سرپیچی نشانۀ عدم صداقت 
در دوستی است. خداوند، عمل به دستوراتش )فاتّبعونی( را که توسط پیامبر ارسال 
شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند: »قل إن کنتم تحّبون اهلل 

فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«
این تست، یک تست کامال مفهومی و مشابه تست  تحلیل تست 99  
خارج از کشور ریاضی 99 است. گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است، زیرا 
دوستی همراه با پیروی از اهل بیت)ع( صحیح است و محبت به اهل بیت باید 
مطابق  زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ  باشد.  همراه  آنان  دشمنان  از  تنفر  با 
توضیح باال، محبت همراه با پیروی صحیح است و بین محبت به خدا و آثار 
آن رابطۀ دو سویه برقرار است. گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست است، زیرا اگر 
می خواهیم محّبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محّبت کسانی را  که رنگ 
و نشانی از او دارند )دوستان خدا(، و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما 
توصیه کرده، در دل جای دهیم. نه دوستی نکردن با هیچ کس دیگری غیر 

از خداوند. 
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گزینه8933
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر 
لکم ذنوبکم«، شرط محبوب خدا شدن )یحببکم اهلل( و آمرزش گناهان )و یغفر 

لکم ذنوبکم(، پیروی از رسول خدا)ص( است.
أَِطیُعواْ  َو  اهلَل  اطاعت: »أَِطیُعواْ  آیۀ  در  از خدا و رسول خدا)ص(  پبروی  ب ـ کمال 

ُسوَل َو أُْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم« آمده است.   الرَّ
تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی و ترکیبی است که برای 

پاسخ دادن به آن، باید بر مفاهیم آیات و محتوای درس تسلط کامل داشت و حتما 
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  کرد.  استفاده  گزینه  حذف  روش  از  باید 
گزینه های )2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، نتیجۀ پیروی از خداوند 

است نه کمال مراعات آن.

گزینه8943
 الف ـ محّبت و دوستی سرچشمۀ بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. 
در دل بستگی ها  ریشه  انجام می دهد،  زندگی  در طول  آدمی  که  فّعالیت هایی 
و محّبت های او دارد. همین محّبت هاست که به زندگی آدمی جهت می دهد. 

ب ـ امام علی)ع( می فرماید: »ارزش هر انسان به اندازۀ چیزی است که دوست 
می دارد.«

تحلیل تست 99  بر خالف تست های مفهومی و دشواری که  از این 

به  با توجه  این تست، یک تست متوسط است.  آمده،  درس در کنکور 99 
 )1( گزینۀ  دوم  قسمت  و   )4( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  باال،  توضیح 

نادرست است.

گزینه8952
با توجه به این فرمایش امام صادق)ع(: »ما اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُهـ  کسی که از فرمان 
خدا سرپیچی می کند، او )خدا( را دوست ندارد.«، نشانۀ عدم صداقت در دوستی با 
« به  خداوند، انتخاب غیر خدا و دوست داشتن او می باشد و نتیجۀ آن»ترهقهم ذلهًْ

معنای پوشده شدن چهرۀ آنان با غبار ذلت و خواری است.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است و الزمه 

مفهوم  بر  همچنین  و  درس  مفهوم  بر  داشتن  تسلط  آن،  به  دادن  پاسخ 
گزینه های  حذف  از  پس  بتوان  تا  آمده  دیگر  گزینه های  در  که  آیاتی 
نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )1(، نشانۀ عدم صداقت در 
دوستی است نه نتیجۀ آن. گزینۀ )3(، نتیجۀ خوردن اموال یتیمان از روی 
اوست،  اعمال  نتیجۀ  که  انسان  اخروی  پاداش  به   ،)4( گزینۀ  است.  ستم 

اشاره دارد.

گزینه8964
الف ـ فّعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در دل بستگی ها 

و محّبت های او دارد. همین محّبت هاست که به زندگی آدمی جهت می دهد. 
ب ـ قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم 
کحّب اهلل و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، یکی از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و 

محبت شدید آنان نسبت به خدا )أشّد حّباً هلل( می داند.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط است. با اندکی دقت و 
حذف گزینه های نادرست، به راحتی می توان گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. با 
توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. آیۀ گزینۀ 

)2(، به سنت توفیق الهی اشاره دارد.

گزینه8972
با توجه به حدیث: »ما احّب اهلل من عصاه : کسی که از فرمان خدا سرپیچی 
می کند، او )خدا( را دوست ندارد. «، نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست 
داشته باشد اما از فرمانش سرپیچی کند. این سرپیچی نشانۀ عدم صداقت در 
دوستی است. این حدیث، و آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی...«، به 

پیروی از خداوند و توحید عملی تأکید دارند.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و نسبتا دشوار است. 
این  در  و  پرداخت  آیات  بررسی  به  دقت  با  باید  آن،  به  دادن  پاسخ  برای 
اول  آیۀ قسمت  نمود.  انتخاب  بدون خطا  را  پاسخ صحیح  صورت می توان 
گزینه های )1( و )3( خارج از کتاب است. قسمت دوم گزینۀ )4( به موضوع 
محبت الهی اشاره دارد و با قسمت اول آن که بیانگر پیروی از خداوند است، 

تناسب معنایی ندارد.

گزینه8982
الهی، تنبل را چاالک و زرنگ، بخیل را بخشنده،  الف ـ اگر بگوییم که محّبت 
کم طاقت را صبور می کند و سرانجام آدمی را از خودخواهی   به ایثار و از خودگذشتگی 
می رساند. عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی 
حقیقی به وی عطا می کند. ب ـ باید بگوییم این همه تحول به این دلیل است که 
قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی گیرد. ج ـ این سخن امام 
صادق)ع( که: »قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.«، به 

علت این تحوالت اشاره دارد. 
تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط و حفظی است. و با حفظ 

عبارت های کتاب به آسانی می توان گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. 

گزینه8992
الف ـ اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن 
بیرون کند. ب ـ جملۀ »ال اِلَه ااِّل اهلُل« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرّکب 
از یک »نه« و یک »آری« است. »نه« به هر چه غیرخدایی است و »آری« به 

خدای یگانه.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، حتما باید پس از حذف 
باال و  به توضیح  با توجه  نمود.  انتخاب  را  نادرست، پاسخ صحیح  گزینه های 
عبارت صورت سؤال، گزینه های )1( و )3(، در مورد خانه کردن محبت خداوند 

در قلب انسان نیامده است.

گزینه9001
امام صادق)ع( می فرماید: »ما اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُهـ  کسی که از فرمان خدا سرپیچی 
می کند )گناهکار(، او )خدا( را دوست ندارد.« این حدیث، به محبت همراه با اطاعت 

از خداوند تأکید دارد.
اثر  به سومین   ،)4( و   )3(  ،)2( دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 

محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«، تأکید دارد. 

گزینه9014
در پاسخ به این  شبهه که برخی می گویند »قلب انسان با خدا باشد، کافی است 
و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد. آن چه اهمیت دارد، درون و باطن انسان 
است، نه ظاهر او.«، حدیث: »ما اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُه ـ کسی که از فرمان خدا 
سرپیچی می کند )گناهکار(، او )خدا( را دوست ندارد.«، به محبت همراه با اطاعت 

از خداوند تأکید دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به اینکه حدیث مذکور به پیروی 
دارند،  اشاره  الهی  تأثیر محبت  به  دارد ولی سایر گزینه ها  تأکید  از خداوند 

نادرست می باشند.
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گزینه9022
براساس آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب اهلل 
و الّذین آمنوا أشّد حّباً هلل«، مردم بر دو دسته اند: الف ـ گروهي که زندگي خود را بر 
محور حّب و عشق به خداوند بنا کرده اند. )و الّذین آمنوا أشّد حّباً هلل( ب ـ گروهي 
که از دوستي خداوند سر باز زده و محبت غیر او را برگزیده اند )و من الّناس من 

یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب اهلل(.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، با حفظ بودن آیه و حذف 

سایر گزینه های نادرست، به آسانی می توان پاسخ صحیح را تشخیص داد.

گزینه9033
 در پاسخ به این  شبهه که برخی می گویند »قلب انسان با خدا باشد، کافی است و 
عمل به دستورات او ضرورتی ندارد. آن چه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، 
نه ظاهر او.«، خداوند در آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم 
اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«، »عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده 

است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند.«
 توضیح آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی...« و حدیث: »ما 
اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُه«، به همراهی محبت قلبی به خداوند و عمل به احکام و 

دستورات الهی تأکید دارند.

گزینه9043
الف ـ با توجه به آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و 
یغفر لکم ذنوبکم«، ثمرۀ محبت راستین به خداوند )إن کنتم تحّبون اهلل(، عمل به 

دستورات الهی که توسط پیامبر ارسال شده )فاتبعونی(، معرفی شده است. 
ب ـ بر اساس این آیه، بازتاب و نتیجۀ پیروی از پیامبر)ص( )فاتّبعونی( دو مورد است: 

1ـ محبوب خدا شدن )یحببکم اهلل( 2ـ آمرزش گناهان )و یغفر لکم ذنوبکم(
با   )4( و   )2(  ،)1( گزینه های  دوم  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

قسمت اول آن تناسب ندارد. 

گزینه9052
مطابق عبارت شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم کحّب 
اهلل «، خطای گروهی از مردم در زمینۀ دوستی با خدا این است که از دوستي 

خداوند سر باز زده و محبت غیر او را برگزیده اند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، باید با مرور مفهوم هر 
آیه، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. گزینۀ )1(، درخواست مشرکان در 
برزخ است. گزینۀ )3(، ویژگی انسان های زیرک را بیان می کند که با انتخاب 
از بهره های مادی استفاده می کنند و هم  خداوند به عنوان هدف اصلی، هم 
آخرت خود را آباد می سازند. گزینۀ )4(، به محبت قلبی همراه با عمل به دستورات 

الهی اشاره دارد.

گزینه9062
این عبارت: »عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد. آن کس که به دوستی با خدا 
افتخار می کند، با هرچه ضد خداست، مقابله مي نماید.« و کلمۀ »ال اله ااّل اهلل«، 
به سومین اثر محبت به خدا یعنی »بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان«، 

اشاره دارند.  
روش مطالعه  هنگام مطالعۀ آیات و روایات هر درس باید دقت شود که با 

مشاهدۀ بخش از عبارت های هر آیه یا حدیث، باید تمام آن آیه و حدیث و مفهوم 
آن را به خاطر آورد. گزینۀ )1(، به محبت به غیر خدا اشاره دارد. گزینۀ )3(، اولین 
نتیجۀ محبت همراه با اطاعت از خداوند است. گزینۀ )4(، برترین و اصلی ترین 

هدف زندگی انسان است.

گزینه9074
کسی میتواند بگوید با خدا دوست است که ببیند واقعاً دوستان خدا را هم دوست 
دارد نه کسانی را که اهل فساد و گناه اند؛ هم چنین، از دستورات خداوند پیروی 
می کند نه این که دست به گناه می زند و هر بار هم آن را توجیه می کند؛ راه رسیدن 
به خدا را دوست دارد و باالخره، با کسانی که دشمن خدا هستند، دشمنی قلبی 

و عملی دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح داده شده، سایر گزینه ها 

آثار و تجلیات محبت به خداوند را به صورت کامل بین نمی کند.

گزینه9084
الف ـ خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی 
دوستی با خدا اعالم می کند. ب ـ حدیث: »ما اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُه ـ کسی که از 
فرمان خدا سرپیچی می کند )گناهکار(، او )خدا( را دوست ندارد.«، به محبت همراه 

با اطاعت از خداوند تأکید دارد.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )1( و )2(، ناقص است و قسمت دوم گزینۀ )3(، به ویژگی مؤمنان 

اشاره دارد.

گزینه9092
جملۀ »ال اِلَه ااِّل اهلُل« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرّکب از یک »نه« 
و یک »آری« است. »نه« به هر چه غیرخدایی است و »آری« به خدای یگانه. 
نادرست  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( 

است، زیرا جملۀ »ال اِلَه ااِّل اهلُل«، به ترتیب، به تبّری و تولّی اشاره دارد.

گزینه9101
الف ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل أندادا یحّبونهم 
از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و  الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، یکی  کحّب اهلل و 
محبت شدید آنان نسبت به خدا )أشّد حّباً هلل( می داند. ب ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: 
»قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«، خداوند عمل 
به دستوراتش )فاتّبعونی( را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی 

با خدا اعالم می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، به محبت 
شدید مؤمنان به  خداوند اشاره ندارد. قسمت دوم گزینۀ )4(، به محبت همراه با 

اطاعت از خداوند اشاره ندارد.

گزینه9113
آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«، 
به همراهی محبت و داست داشتن خداوند با اطاعت از دستورات الهی تأکید دارد. 
ب ـ براساس این آیه، نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد 

اما از فرمانش سرپیچی کند. این سرپیچی نشانۀ عدم صداقت در دوستی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با تشخیص قسمت اول سؤال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه9124
یحبونهم کحب اهلل  انداداً  الناس من یتخذ من دون اهلل  پیام آیۀ شریفۀ: »و من 
و الذین آمنوا اشّد حّباً هلل«، بیانگر این حقیقت است که »عشق به خدا هم چون 

اکسیری مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند.«،
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، به اولین اثر محبت به خدا یعنی 
به معاد که  اعتقاد  اثر  اولین  به   ،)2( دارد. گزینۀ  تأکید  از خداوند«،  »پیروی 
ایجاد شور و نشاط در زندگی است اشاره دارد. گزینۀ )3(، به والیت امام علی)ع( 

اشاره دارد.
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گزینه9134
الف ـ پیام آیۀ شریفۀ: »و من الناس من یتخذ من دون اهلل انداداً یحبونهم کحب 
اهلل و الذین آمنوا اشّد حّباً هلل«، بیانگر این حقیقت است که عشق و محّبت الهی 
افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و قدرت 
می بخشد. محّبت الهی تنبل را چاالک و زرنگ، بخیل را بخشنده، کم طاقت را 
صبور می کند. و سرانجام آدمی را از خودخواهی   به ایثار و از خودگذشتگی می رساند. 
ب ـ براساس این آیه، هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود )علت(، محبت 

وی نیز به خدا بیشتر می شود. )و الّذین آمنوا أشّد حّباً هلل(  
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. آیۀ گزینۀ )1(، به محبت همراه با اطاعت از 

خداوند تأکید دارد.

گزینه9143
مراجعه شود به پاسخ های هر دو پرسش قبل.

تمرین تست زنی  با توجه به توضیح داده شده، قسمت اول گزینه های )2( 
و )4( نادرست است. آیۀ گزینۀ )1(، به اولین اثر محبت به خدا یعنی »پیروی از 

خداوند«، تأکید دارد.

گزینه9151
الف ـ براساس حدیث: »ما اََحبَّ اهلَل َمن َعصاُه«، کسی که از فرمان خدا سرپیچی 
می کند )گناهکار(، او )یعنی خدا( را دوست ندارد. ب ـ در آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم 
با  دوستی  اصلی  ذنوبکم«، شرط  لکم  یغفر  و  اهلل  یحببکم  فاتّبعونی  اهلل  تحّبون 
خداوند )إن کنتم تحّبون اهلل(، عمل به دستورات الهی که توسط پیامبر ارسال شده 

)فاتبعونی(، معرفی شده است. 
مخاطب آیۀ گزینۀ )4(، پیامبر اسالم)ص( نمی باشد. توضیح

گزینه9164
آیۀ شریفۀ:  »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم«، 
به همراهی محبت و داست داشتن خداوند با اطاعت از دستورات الهی تأکید دارد. 
ب ـ براساس این آیه، نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد 

اما از فرمانش سرپیچی کند. این سرپیچی نشانۀ عدم صداقت در دوستی است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سایر گزینه ها به محبت همراه با اطاعت از 

خدا و پیامبر)ص( اشاره دارند.
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گزینه9174
خدای مهربان برای زندگی ما انسان ها برنامه ای تنظیم کرده که دربردارندۀ احکام 
و وظایف گوناگونی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است. با عمل به 
این برنامه و احکام و دستورات آن، انسان می تواند در مسیر نزدیک شدن به خدا 

گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد.   
روش مطالعۀ این درس  تنها این درس و درس 8 سال دوازدهم، به   
احکام الهی اختصاص یافته است. سؤاالت احکام بیشتر حفظی و برخی هم 
مفهومی هستند. برای پاسخ دادن به آنها باید سعی شود عالوه بر یادگیری 
نکات و مفاهیم این دو درس، عین کلمات و عبارت های هر حکم هم به خاطر 

سپرده شود. 

گزینه9183
اگرچه تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت ما است؛ اما انسان دوست 
الهی را  با معرفت بیشتر دستورات  بداند و  الهی را  دارد حکمت و علت احکام 

انجام دهد.
یادآوری خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. او 
خیرخواهانه به ما هشدار مي دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی 

می کند. )درس قبل(

گزینه9192
اگرچه تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت ما است؛ اما انسان دوست 
الهی را  با معرفت بیشتر دستورات  بداند و  الهی را  دارد حکمت و علت احکام 
انجام دهد. )علت( از این رو، خدای متعال برخی از فایده های مهم ترین احکام 
خود را از طریق آیات قرآن کریم و سخنان معصومان به اطالع ما رسانده است. 

)معلول( 
جمع بندی 1ـ رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری انسان، فقط با گام 
برداشتن به سوی این هدف )قرب الهی( میسر می شود. 2ـ هر کسی زندگی 
خود را در مسیر این هدف )قرب الهی( قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و 
مطمئن و در آخرت رستگاری ابدی را به دست خواهد آورد. 3ـ با عمل به 
برنامه ای که خداوند برای زندگی ما انسان ها تنظیم کرده و با عمل به احکام 
و دستورات آن، انسان می تواند در مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به 

رستگاری در دنیا و آخرت برسد. 

گزینه9204
خداوند در آیات مختلفی، فایده های نماز و روزه را بیان فرموده است: دو فایدۀ نماز 

عبارت اند از:یاد خدا و دوری از گناه. مهم ترین فایدۀ روزه نیز تقواست. 
یادآوری  1ـ شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت 
و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. 2ـ بدکاران در روز قیامت آرزو 
می کنند که ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او 

ما را از یاد خدا بازداشت.

گزینه9211
امیر مؤمنان علي)ع( می فرماید: »َمَثل  انسان هاي بي تقوا، َمَثل سوارکاراني است 
که سوار بر اسب هاي چموش و سرکشي شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار 
پایین مي پرند و عاقبت، سوارکار را در  از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و  را 
آتش مي افکنند. اما مثل آدم هاي باتقوا، َمَثل سوارکاراني است که بر اسب هاي 
رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختیار دارند و راه مي پیمایند تا این که وارد 

بهشت شوند.«
حذف  از  پس  حتما  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی  
گزینه های نادرست باید پاسخ صحیح را انتخاب نمود. قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است، زیرا امام علی)ع( در این حدیث، از افراد بی تقوا سخن 
گفته است نه از افراد ریاکار. مطابق توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )3( 

نادرست است. 

گزینه9223
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

 تمرین تست زنی برای انتخاب گزینۀ صحیح، فقط باید با توجه به متن حدیث، 
به حذف قسمت اول یا دوم هر گزینه پرداخت. با توجه به سخن امام علی)ع(، قسمت 

اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه9232
»تقوا« به معناي »حفاظت« و »نگهداري« است. انسان باتقوا  خودنگهدار است و 
خود را از گناه حفاظت مي کند؛ یعنی بر خودش مسلط است. و زمام و لجام نفس 
خود )نفس اّماره( را در اختیار دارد و نمي گذارد نفس )اّماره( با سرکشی او را  در 
دره هاي هولناک گناه بیندازد. انسان باتقوا، مي کوشد روز به روز بر توانمندي خود 
بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت و نیرو او را حفظ کند 

و از آلودگي نگه دارد.
مقایسه عفاف یعنی رعایت اصل اعتدال در برآوردن نیازها عّزت، به معنای 

»نفوذ ناپذیری« و »تسلیم نبودن« است. 

گزینه9244
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )3( نادرست است، زیرا تقوا یک ویژگی 
درونی و روحی است نه جسمی.

گزینه9251
از گناه حفاظت مي کند؛ یعنی بر  باتقوا  خودنگهدار است و خود را  انسان  الف ـ 
خودش مسلط است. و زمام و لجام نفس خود )نفس اّماره( را در اختیار دارد. و 

نمي گذارد نفس )اّماره( با سرکشی او را  در دره هاي هولناک گناه بیندازد. 
ب ـ انسان باتقوا، مي کوشد روز به روز بر توانمندي خود بیفزاید تا اگر در شرایط 
گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت و نیرو او را حفظ کند و از آلودگي نگه دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا از دیدگاه اسالم ایجاد اعتدال در بین غرایز صحیح است نه سرکوب 
کردن غرایز. در گزینۀ )3(، تقویت جسم نادرست است، زیرا تقوا یک ویژگی 

درونی و روحی است نه جسمی.

گزینه9264
اقرآن کریم راه هاي متعددي براي کسب تقوا به ما نشان داده که دو مورد مهم از 

آنها، »نماز« و »روزه« می باشد.
تقوا که فایدۀ اصلی روزه است با این فایدۀ نماز )تنهی عن  نکتۀ طالیی   

الفحشاء و المنکر(، رابطۀ مستقیم دارد. 
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گزینه9273
الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ تنهی عن الفحشاء و المنکر 
و لذکر اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، انسانی که پنج بار در طول روز نماز به پا 
می دارد، یاد خدا را در دل خود زنده می کند )و لذکر اهلل أکبر( و حضور او را در 
جای جای زندگی احساس می کند. ب ـ توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او 
بر اعمال )و لذکر اهلل أکبر(، موجب می شود تا انسان دست به هر کاری نزند و از 

گناهان دوری کند. )تنهی عن الفحشاء و المنکر(
نکتۀ طالیی  از بین دو فایدۀ نماز که در آیۀ باال آمده، عبارت قرآنی: »و لذکر 

اهلل أکبر«، علت »تنهی عن الفحشاء و المنکر« است.

گزینه9284
باتوجه به آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر 
اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، اولین اثر و فایدۀ برپا داشتن نماز، دوری از فحشا 

و منکرات )تنهی عن الفحشاء و المنکر( است. 
توضیح  در آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ تنهی عن الفحشاء و المنکر 
و لذکر اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، به ترتیب، این دو فایده برای نماز ذکر 
شده است: 1ـ »تنهی عن الفحشاء و المنکر« 2ـ »و لذکر اهلل أکبر« که فایدۀ 
دوم برتر است. ولی در کتاب درسی، فایدۀ نماز به ترتیب، اینگونه ذکر شده است: 

1ـ یاد خدا 2ـ بازداشتن از فحشا و منکر.

گزینه9292
باتوجه به آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر 
اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، اولین اثر و فایدۀ برپا داشتن نماز، دوری از فحشا 
و منکرات )تنهی عن الفحشاء و المنکر( است. همچنین ثمرۀ برتر نماز همان یاد 

و ذکر )و لذکر اهلل أکبر( است. 
توضیح هرگاه اولین و دومین فایدۀ نماز، مطابق آیات قرآن از ما خواسته شود  
باید بگوییم: 1ـ »تنهی عن الفحشاء و المنکر« 2ـ »و لذکر اهلل أکبر« در غیر این 

صورت بر عکس است.

گزینه9301
عبارت قرآنی: »و لذکر اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، به احساس حضور خداوند 
در زندگی از ثمرات نماز اشاره دارد. توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او 
بر اعمال )و لذکر اهلل أکبر(، موجب می شود تا انسان دست به هر کاری نزند و از 

گناهان دوری کند. )تنهی عن الفحشاء و المنکر(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   قسمت دوم گزینۀ )4(، فایدۀ اصلی روزه است.

گزینه9311
مشاهده  خود  در  کمتر  را  آن  تأثیر  اما  مي خوانیم  نماز  »ما  می گویند:  برخی   
مي کنیم و معمواًل دست از رفتارهاي قبلي برنمي داریم. پس چگونه نماز بازدارندۀ 
انسان از زشتي ها و منکرات )تنهی عن الفحشاء والمنکر( است؟« شایسته است 
دقت کنیم که تأثیر نماز به »تداوم« و »میزان دقت و توجه ما« بستگی دارد.

توضیح منظور از تأثیر نماز، همان »بازدارنگی نماز از فحشا و منکر« است.

گزینه9324
اگر گفته شود هرکس درس بخواند، موفق مي شود، طبیعتاً موفقیت همه یکسان 
نیست و به نحوه و کیفیت درس خواندن آن ها بستگي دارد. بنابراین اگر نمازهاي 
روزانۀ خود را ترک نکنیم )تداوم آن( و دقت و توجه خود را در نماز افزایش دهیم، 

از آن تاثیر خواهیم پذیرفت.
 روش مطالعه  با مطالعه و تکرار مطالب حفظی، می توان آنها را به ذهن خود 

سپرد و مانع فراموشی آنها  شد.

گزینه9332
نمي توان انتظار داشت خواندن چند رکعت نماز شتاب زده و بدون رعایت آداب، 
تأثیر چندانی در ما داشته باشد. اگر تالش کنیم روز به روز نماز را با کیفیت بهتر و 

رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودی تأثیر آن را خواهیم دید.
مقایسه بیشتر شدن تأثیر نماز متناسب با »انجام شدن نماز با توجه و   
دقت بیشتر«. دیدن تأثیرگذاری سریع نماز  در صورت »انجام نماز با کیفیت 

بهتر و رعایت آداب آن«

گزینه9343
هر کدام از ما مي توانیم این مورد را در میان اطرافیان و بستگان مشاهده کنیم و 
دریابیم افرادي که به نمازشان توجه بیشتري دارند، در مقایسه با کساني که نماز 
نمي خوانند، یا نماز خود را شتاب زده و بدون رعایت آداب می خوانند از منکرات 

بیشتری دوري مي کنند. 
روش تست زدن   در این سؤال، هر گزینه معنای خاص خودش را دارد، که 
البته با حفظ عبارت کتاب و یا همچنین حذف سایر گزینه ها می توان پاسخ صحیح 

را تشخیص داد.

گزینه9353
اگر به زندانیان و خالف کاران جامعه نگاه کنیم، مي بینیم که چنین مجرماني 
کمتر از میان افراد نمازخوان هستند. همین موضوع نشان می دهد که نماز تأثیر 
خود را گذاشته و هر قدر با توجه و دقت بیشتر انجام شود، تأثیر آن بیشتر هم 

خواهد شد.
سؤال   تأثیرگذاری بیشتر نماز در تحقق عبارت قرآنی: »تنهی عن الفحشاء و 

المنکر«، متناسب با چیست؟ انجام نماز با توجه و دقت بیشتر.

گزینه9362
 امام صادق)ع( می فرماید: »هر کس مي خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه، 
باید ببیند که نماز، او را از گناه و زشتي باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش 

سبب دوري او از گناه و منکر شود، این نماز قبول شده است.«
دروش مطالعه  برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، ضمن حفظ احادیث، باید 
به کلمات کلیدی آن )مانند گناه و زشتی در این حدیث( نیز توجه کرد تا در تشخیص 

جواب درست دچار اشتباه نشد. 

گزینه9371
اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم، 
درک صحیح داشته باشیم، نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم به 

تدریج دور خواهیم شد.
مقایسه   با تکرار درست آنچه در نماز مي گوییم و انجام مي دهیم به تدریج 
چنان تسلطي بر خود می یابیم که مي توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان 

خودداري کنیم.

گزینه9384
الف ـ اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، بي نظمي را از زندگي خود دور خواهیم 
کرد. ب ـ اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم، آلودگي هاي 
ظاهري ما کمتر خواهد شد. ج ـ اگر شرط غصبي نبودن لباس و مکان نمازگزار را 

رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   برای پاسخ دادن به سؤاالت چند قسمتی، 
بهترین روش برای انتخاب سریع و بدون خطای پاسخ صحیح، با در نظر گرفتن 

قسمت اول، دوم یا سوم سؤال استفاده از روش حذف گزینه های نادرست است.
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گزینه9391
براساس تعالیم اسالمی اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگي خداوند بر همه چیز توجه 

داشته باشیم، به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، توجه نخواهیم کرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( نادرست است، زیرا اگر در انجام 
به موقع نماز بکوشیم، بي نظمي را از زندگي خود دور خواهیم کرد. گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، 
در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. گزینۀ )4( نادرست است، 
زیرا اگر عبارت »اهدنا الصراط المستقیم« را صادقانه از خداوند بخواهیم، به 

راه هاي انحرافي دل نخواهیم بست.

گزینه9403
اگر شرط غصبي نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب 

درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد.

گزینه9412
مقابل  در  باشیم،  داشته  نظر  در  را  خدا  عظمت  سجود،  و  رکوع  در  اگر  الف ـ 

مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.
به  بخواهیم،  خداوند  از  صادقانه  را  المستقیم«  الصراط  »اهدنا  عبارت  اگر  ب ـ 

راه هاي انحرافي دل نخواهیم بست.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، با در نظر گرفتن قسمت اول 
یا دوم سؤال به حذف گزینه های نادرست بپردازید. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، 
باعث توجه نکردن به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، می شود. قسمت دوم گزینۀ )4( 
نادرست است، زیرا اگر شرط غصبي نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، 

کمتر به کسب درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد. .

گزینه9424
مقابل  در  باشیم،  داشته  نظر  در  را  خدا  عظمت  سجود،  و  رکوع  در  اگر  الف ـ 

مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. 
به  بخواهیم،  خداوند  از  صادقانه  را  المستقیم«  الصراط  »اهدنا  عبارت  اگر  ب ـ 

راه هاي انحرافي دل نخواهیم بست.
نکتۀ طالیی  عبارت شریفۀ: »اهدنا الصراط المستقیم«، بیانگر راز و نیاز 
به درگاه خدا و کمک خواستن از او از راه های تقویت اخالص است. )درس 4 

دوازدهم(

گزینه9431
اگر عبارت »غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین« را با توجه بگوییم، خود را در 
زمرۀ کساني که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  توجه به گزینۀ )2( باعث می شود، به راه هاي 
انحرافي دل نخواهیم بست. توجه به گزینۀ )3( باعث می شود، به آنچه در مقابل 
خداوند قرار دارد، توجه نخواهیم کرد. توجه به گزینۀ )4( باعث می شود، در مقابل 

مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.

گزینه9441
با تکرار درست آنچه در نماز مي گوییم و انجام مي دهیم )علت( به تدریج چنان 
تسلطي بر خود می یابیم که مي توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان 

خودداري کنیم. )معلول(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  توجه به گزینۀ )2( باعث می شود، به آنچه در 
مقابل خداوند قرار دارد، توجه نخواهیم کرد. توجه به گزینۀ )4( باعث می شود، کمتر 

به کسب درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد.

گزینه9452
 برای انجام نماز، الزم )واجب( است بدن و لباس ما پاک باشد و در صورتی که 

به یکی از نجاسات آلوده شده باید قبل از نماز پاک گردد.
روش مطالعه   برای پاسخ دادن به سؤاالت احکام، باید عین عبارت های احکام 

و حکم فقهی صادر شده برای آنان را باید حفظ بود.

گزینه9463
 برای انجام نماز، الزم )واجب( است بدن و لباس ما پاک باشد و در صورتی 
که به یکی از نجاسات آلوده شده باید قبل از نماز پاک گردد. بنابراین، الزم 
)واجب( است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن اشیای نجس 

را بداند.
تعریف   واجب: عملی است که انجامش بر مکلّف الزم است و ترک آن 
عذاب دارد. حرام: عملی است که ترک آن بر مکلّف الزم است و انجامش عذاب 
دارد. مستحب: عملی است که انجامش بهتر است و پاداش دارد ولی ترک آن 
عذاب ندارد. مکروه: عملی است که ترک کردن آن بهتر است و پاداش دارد ولی 

انجامش عذاب ندارد.

گزینه9473
همه چیز پاک است، مگر 11 چیز و آنچه در اثر برخورد با آنها نجس می شود. برخی 
از نجاسات عبارت اند از: 1ـ خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.2 و 3ـ 
ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند.4ـ مردار 
انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. 5 و 6 ـ سگ و خوک، زنده و مرده آنها 
نجس است.7ـ کافر )یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد(8ـ شراب و هر 

مایع مستی آور، نجس است. 
تعداد   )4( و   )2( گزینه های  اول  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   قسمت 
نجاسات را کمتر بیان کرده است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا سگ 

و خوک، زنده و مرده آنها نجس است.

گزینه9484
الف ـ خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. ب ـ ادرار و مدفوع انسان و 

حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند، نجس است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا عالوه بر انسان و حیوان های حرام گوشت، خون حیوانات حالل 
 )2( گزینۀ  دوم  قسمت  می باشد.  نجس  نیز  دارند،  جهنده  خون  که  گوشتی 
جهنده  خون  که  گوشتی  حیوانات حالل  مدفوع  و  ادرار  زیرا  است،  نادرست 

دارند، نجس نیست.

گزینه9491
الف ـ خون انسان و هر حیوانی )چه حالل و یا حرام گوشت( که خون جهنده دارد، 
نجس است. ب ـ ادار و مدفوع حیوانات حالل گوشت نجس نیست و تنها ادار و 

مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند، نجس است.

گزینه9502
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها   برای پاسخ دادن به این تست، باید در هر 
گزینه، یک مورد که نجس نیست را پیدا نموده و آن گزینه را حذف نموده تا به 
پاسخ صحیح برسیم. قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا عالوه 
بر حیوانات حرام گوشت، مردار حیوانات حالل گوشت نیز نجس است. قسمت 

سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا فقط کافر نجس است.
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گزینه9512
الف ـ مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. ب ـ سگ و خوک، زنده و 

مرده آنها نجس است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست است، 
زیرا عالوه بر انسان و حیوانات حرام گوشت، مردار حیوانات حالل گوشت نیز نجس است. 
قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا تنها سگ و خوک، زنده و مرده آنها نجس است

گزینه9524
شراب و هر مایع مستی آور، نجس است. نوشیدن شراب، چه کم و چه زیاد حرام 

است و در زمرۀ بزرگ ترین گناهان شمرده شده است. 
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، با مرور کردن پاسخ در 
ذهن خود به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول 

گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است،

گزینه9533
راستی  به  آورده اید؛  ایمان  قرآن کریم می فرماید: »ای مردمی که  در  خداوند 
شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی، پلید و از کارهای شیطانی 
است. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد با شراب و 
قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز 

باز دارد.«
روش مطالعه  یکی از مواردی که هنگام مطالعۀ آیات و روایات باید به آن توجه 
کرد، مخاطب آن آیه و روایت است. آیۀ مورد سؤال، خطاب به مؤمنان بیان شده است.

گزینه9541
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

نکتۀ طالیی   قرآن کریم تعبیر »پلید و از کارهای شیطانی« را در مورد چهار 
چیز به کار برده اند: »شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی« و دوری از 

آنها باعث رستگاری می شود.

گزینه9554
شیطان از طریق دعوت به شراب و قمار سه هدف دارد: 1ـ ایجاد دشمنی و کینه 

بین افراد 2ـ دور کردن از یاد خدا 3ـ بازداشتن از نماز

گزینه9563
الف ـ در حدیثی از امام صادق)ع( آمده است: »فرزندي که از روي خشم به پدر 
و مادر خود نگاه کند ـ هر چند والدین در حق او کوتاهي و ظلم کرده باشند ـ 
نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست.« ب ـ همچنین پیامبراکرم)ص( در سخنی به 
ابوذر می فرماید: »هر کس غیبت مسلماني را کند، تا چهل روز نماز و روزه اش 

قبول نمي شود؛ مگر این که فرد غیبت شده، او را ببخشد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا »ناراحت کردن پدر و مادر« و »غیبت کردن«، خاصیت نماز را از 
بین می برند نه اینکه نماز را باطل کنند. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، 
زیرا غیبت کردن سبب می شود تا چهل روز، نماز و روزه اش  )نه فقط نمازش( 

قبول نمي شود.

گزینه9571
در حدیثی از امام صادق)ع( آمده است: »فرزندي که از روي خشم به پدر و مادر 
خود نگاه کند ـ هر چند والدین در حق او کوتاهي و ظلم کرده باشند ـ نمازش از 

سوي خدا پذیرفته نیست«.

گزینه9584
پیامبراکرم)ص( در سخنی به ابوذر می فرماید: »هر کس غیبت مسلماني را کند، تا 
چهل روز نماز و روزه اش قبول نمي شود؛ مگر این که فرد غیبت شده، او را ببخشد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با در نظر گرفتن کلمات کلیدی صورت سؤال 

به حذف گزینه های نادرست می پردازیم.

گزینه9592
اگر نماز، ما را از گناه و زشتي باز ندارد، معلوم مي شود که عیب و نقصي در نماز 

خواندن ما هست.باید جست و جو کنیم تا آن عیب را بیابیم و برطرف کنیم.
 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این تست کامال حفظی، در صورت 
حفظ بودن متن کتاب و اطمینان از پاسخ صحیح به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام کنید.

گزینه9604
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ، به میزان تسلط او بر خویش، 
خودنگهداري و »تقوا« بستگی دارد و هر قدر هدف بزرگ تر باشد، تقواي بیشتري مي طلبد.

گزینه9613
روان شناسان، کارهایي را برای تقویت اراده و تسلط بر خود پیشنهاد می کنند تا افراد 
بتوانند به موفقیت در برنامه هایی مانند درس، ورزش، کسب و کار و مانند آن برسند. 
خداوند، انسان را به عملي راهنمایي مي کند که اگر آن را به درستي انجام دهد، چنان 
تسلطی بر خود پیدا می کند که مي تواند موانع دروني را کنار بزند و گام هاي موفقیت 
به سوي برترین هدف هاي زندگي را به خوبي بردارد. این عمل، »روزه« است. روزه، 

مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   در گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا در 

روزه، تسلط شخص بر خویش مطرح است نه تسلط بر دیگران.

گزینه9622
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها   تقویت اراده و تسلط بر خود، از ثمرات روزه 
است، بر این اساس، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم 
گزینۀ )4( نادرست است، زیرا روزه به رفع موانع درونی کمک می کند نه بیرونی.

گزینه9633
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح  »حجاب«، رعایت پوشش ظاهری از دیدگاه اسالم است و »عفاف« 
رعایت اصل اعتدال در برآوردن غرایز است.

گزینه9641
روزه، مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است

بیشتر جنبۀ  نیست و  اخیر مرسوم  این سبک سؤال، در کنکورهای  توضیح 
آموزشی دارد.

گزینه9653
کسي که یک ماه از حجاب و پوشش خود به خوبي مراقبت کند، پس از یک ماه، 
به تسلطي بر خود مي رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشته است و اگر 
هر سال یک ماه این عمل را تکرار کند، سال به سال باتقواتر مي شود.کم کم به 
جایي مي رسد که احساس مي کند که هر کاري را که خداوند دستور داده است، 

مي تواند به آساني انجام دهد و احساس سختي نمی کند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، نتیجۀ کار کسی است که چشم 
خود را از گناه حفظ کند؛ زبان خود را از دروغ و غیبت نگه دارد؛ گوش خود را از 
نتیجۀ   ،)2( گزینۀ  در  مي شود«  عزت تر  »با  عبارت:  دارد.  باز  بدي ها  شنیدن 

مستقیم روزه و رعایت حجاب عفاف نمی باشد.
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گزینه9664
کسي که یک ماه بکوشد به دیگران ستم نکند و مردم را از خود نرنجاند، پس 
از یک ماه، به تسلطي بر خود مي رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشته 

است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، نتیجۀ یک ماه روزه گرفتن نمی تواند 
باشد. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا هر کاري را که خداوند دستور داده است مي تواند 
به آساني انجام دهد و احساس سختي نمی کند، نه هر کاری را. گزینۀ )3(، نتیجۀ توجه 

به بزرگی خداوند در هنگام گفتن تکبیر در نماز است.

گزینه9671
در آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الَذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی الِّذن من 
من  الّذین  علی  کتب  »کما  قرآنی:  عبارت  به  استناد  با  تّتقون«،  لعلّکم  قبلکم 
قبلکم«، روزه، منحصر به مسلمانان نبوده، بلکه در امت های پیشین نیز بوده است 
)تعمیم وجوب روزه بر موحدان(. این آیه پیرامون مهم ترین فایدۀ روزه یعنی، تقوا 

)لعلّکم تّتقون( به معنای حفاظت و نگهداری، سخن گفته است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، به معنای 
منحصر بودن روزه برای مسلمانان است که مطابق توضیح باال نادرست است. مطابق 

توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.   

گزینه9683
با بهره مندی از پیام آیۀ شریفۀ: »کما کتب علی الّذین من قبلکم ...«،که مسئلۀ وجوب 
روزه بر مسلمانان را خاطرنشان می کند ، دریافت می شود که روزه، مصداق کامل 
تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است.  )لعلّکم تّتقون(کسي که یک 
ماه روزۀ واقعی داشته باشد، پس از یک ماه، به تسلطي بر خود مي رسد که قبل از ماه 
رمضان آن تسلط را نداشته است، و اگر هر سال یک ماه این عمل را تکرار کند، سال 
به سال باتقواتر مي شود. کم کم  به جایي مي رسد که احساس مي کند که هر کاري را 
که خداوند دستور داده است، مي تواند به آساني انجام دهد و احساس سختي نمی کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1(، )2( و )4(، نادرست است، زیرا 

آیۀ مورد سؤآل از روزه و فلسفۀ آن سخن می گوید نه از نماز.

گزینه9691
الف ـ باتوجه به آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ تنهی عن الفحشاء و المنکر 
و لذکر اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، اولین اثر و فایدۀ برپا داشتن نماز، دوری 
از فحشا و منکرات )تنهی عن الفحشاء و المنکر( است. همچنین ثمرۀ برتر نماز 

همان یاد و ذکر )و لذکر اهلل أکبر( است. 
ب ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الَذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی 
الِّذن من قبلکم لعلّکم تّتقون«، مهم ترین فایدۀ روزه، تقوا )لعلّکم تّتقون( به معنای 

حفاظت و نگهداری، است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سایر گزینه ها نادرست است، زیرا عبارت قرآنی: 

»لعلّهم یرشدون«، نه فایدۀ نماز است نه فایدۀ روزه.

گزینه9704
رسول خدا)ص( می فرماید: »چه بسا روزه داري که جز گرسنگي و تشنگي چیزي 
نصیب او نمي شود.« این حدیث، به این نکته اشاره می کند که روزه داری، فقط 
تحمل گرسنگی و تشنگی نیست. رسول خدا)ص( که آورندۀ حکم روزه است، 
را  روزه  باید  که  است  فرموده  و  است  کرده  مشخص  را  حقیقی  روزۀ  خودش 
به گونه ای انجام دهیم که عالوه بر تحّمل تشنگی و گرسنگی، صفت تقوا و 

خودنگهداری در مقابل گناه در ما پدید آید و اگر در ما هست، تقویت شود.
»یاد  زیرا  است،  نادرست   ،)1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها    
نادرست   ،)3( نه روزه. گزینه های )2( و  نماز است  فواید  از  دائمی خداوند«، 
است، زیرا روزه، مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي 

دل است نه صبر در برابر مصائب.

گزینه9711
 نُه چیز روزه را باطل مي کند که برخی از آن ها عبارت اند از: خوردن و آشامیدن، 
غبار  السالم(،رساندن  پیامبر)علیهم  جانشینان  و  پیامبر  و  بر خدا  بستن  دروغ 
غلیظ به حلق، فرو بردن تمام سر در آب، استمناء، باقي ماندن بر جنابت تا 

اذان صبح.
حذف  از  پس  تست،  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی  
است یک  کافی  است،  نادرست  آنها  اول  که قسمت   )4( و   )2( گزینه های 
مورد که باطل کنندۀ روزه نیست را در قسمت دوم گزینه های )1( و )3( پیدا 
زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  دوم  قسمت  نماییم.  حذف  را  آن  و  کنیم 
خوردن و آشامیدن از روی عمد »نه از روی سهو یا فراموشی(، باطل کنندۀ 

روزه است.

گزینه9723
اگر  یا  نکند  اذان صبح غسل  تا  عمداً  اگر  است،  واجب  او  بر  که غسل  کسي 
وظیفه اش تیمم است، عمداً تیمم نکند، نمي تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل انگاري 
کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، مي تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح 

است؛ اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است. 
روش تست زدن   برای پاسخ دادن به این نوع سؤال از احکام، فقط   
سؤال  به  استدالل(،  )بدون  کتاب  عبارت های  عین  گرفتن  نظر  در  با  باید 

پاسخ داد.

گزینه9734
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به سؤاالت حفظی از احکام، باید با به یاد 
آوردن عین عبارت حکم، به حذف گزینه های نادرست بپردازیم.

گزینه9742
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

گزینه9752
اگر کسی به علت عذري مانند بیماري نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر 
او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضاي روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا 
کند و هم براي هر روز یک ُمّد )تقریباً 750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها به 

فقیر بدهد.
توضیح اگر کسی به علت عذري مانند بیماري و یا مسافرت کردن نتواند 

روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود، باید قضای روزه را بجا آورد، 
یعنی به ازای هر روزی که روزه نگرفته، یک روز را روزه بگیرد و این کار را باید 

تا قبل از رمضان آینده انجام دهد. 

گزینه9761
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

روزه  عمداً  و  شرعی  عذر  داشتن  بدون  کسی  اگر  توضیح کفارۀ روزه  

نگیرد، عالوه بر بجا آوردن قضای روزه )که یک روز است که ترک کرده(، 
کفارۀ روزه نیز بر او واجب می شود. کفارۀ روزه دو نوع است که به اختیار خود 
باید یکی از این دو مورد را انجام دهد: 1ـ براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد که 
یک ماه آن باید پشت سرهم باشد. 2ـ به شصت فقیر طعام بدهد، یعنی به هر 

فقیر یک ُمّد )تقریبًا 750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها بدهد.
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گزینه9774
اگر کسي روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید هم قضاي آن را به جا آورد و هم 
»کفاره« بدهد؛ یعني براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد )که یک ماه آن باید پشت 
سرهم باشد( یا به شصت فقیر طعام بدهد. )به هر فقیر یک ُمّد( و این کار باید تا 

قبل از رمضان آینده انجام شود. 
توضیح کفارۀ جمع اگر روزه دار به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند؛ مثاًل 
دروغی را به خدا نسبت دهد و یا شراب بخورد: الف ـ کفارۀ جمع بر او واجب 
می شود. یعنی باید هر دو کفارۀ یاد شده را انجام بدهد. )براي هر روز، دو ماه روزه 
بگیرد که یک ماه آن باید پشت سرهم باشد. و هم به شصت فقیر طعام بدهد، 
هر کدام یک مد( ب ـ البته اگر هر دو برایش ممکن نباشد، می تواند هر کدام را 

که ممکن است، انجام دهد.

گزینه9784
اگر کسی به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند؛ مثاًل دروغی را به خدا نسبت دهد، 
کفارۀ جمع بر او واجب می شود. یعنی باید هر دو کفارۀ یاد شده را انجام بدهد.البته 
اگر هر دو برایش ممکن نباشد، می تواند هر کدام را که ممکن است، انجام دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، 
زیرا هر دو مورد را باید انجام دهد نه یکی از آنها را. مطابق توضیح باال، قسمت دوم 

گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه9794
الف ـ استفراغ روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه عمدی باشد. 

ب ـ اگر روزه دار، سهواً چیزي بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نیست.
ج ـ اگر روزه دار، چیزي را که الي دندانش مانده، عمداً بخورد روزه اش باطل مي شود. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است، 
زیرا زمانی کفارۀ جمع واجب می شود که روزه دار به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند؛ 

مثاًل دروغی را به خدا نسبت دهد و یا شراب بخورد.

گزینه9802
اگر روزه دار، سهواً چیزي بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نیست. اگر روزه دار، 

چیزي را که الي دندانش مانده، عمداً بخورد روزه اش باطل مي شود. 

گزینه9811
مسافر شرعی، باید شرط های زیر را داشته باشد تا نمازش را شکسته بخواند و روزه 
نگیرد: الف ـ رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعي )حدود 22/5 کیلومتر( و مجموعۀ رفت 
و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد. ب ـ بخواهد کم تر از ده روز در جایي که سفر 

کرده، بماند. ج ـ براي انجام کار حرام سفر نکرده باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   عبارت: »نخواهد کم تر از ده روز در جایي که 
سفر کرده بماند.«، در گزینۀ )3(، یعنی این شخص می خواهد بیشتر از 10 روز در جایي 
که سفر کرده بماند. در این صورت چنین شخصی مسافر شرعی نمی باشد. بنابراین، 

نمازش کامل است و باید روزه بگیرد.

گزینه9824
سومین شرط از شرط های سفر این است که براي انجام کار حرام سفر نکرده 
باشد؛ مثاًل اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاري با یک ظالم در ظلم او سفر کند، 
باید روزه اش را بگیرد. اگر فرزند با نهي پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر 

او واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   گزینه های)1(، )2( و )3( از شرایط سفر 
شرعی نمی باشد. یعنی در صورت تحقق هریک از این شرایط، نمازش کامل 

است و باید روزه بگیرد.

گزینه9832
قسمت های »الف« و »ب« از شرایط مسافر شرعی نمی باشد. قسمت »ب« از 

شرایط مسافر شرعی است.
است.  صحیح  گزینه ها  تمام  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
قسمت دوم گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا چنین شخصی مسافر 
شرعی محسوب می شود و باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد. 
قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا کسی که مي خواهد ده روز یا بیشتر 
در محلي که سفر کرده بماند، مسافر شرعی محسوب نمی شود و باید نمازش 

را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.

گزینه9843
اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایي که مي خواهد ده روز در آن جا بماند، 
الف ـ چنانچه آن مسافرکاري که روزه را باطل مي کند انجام نداده، باید آن روز 
را روزه بگیرد. ب ـ اگر مسافر کاري که روزه را باطل مي  کند انجام داده، روزۀ آن 

روز بر او واجب نیست.
روش تست زدن در هنگام پاسخ دادن به این نوع سؤال از احکام، اگر حکم 

شرعی آن را نمی دانید، بهتر است از پاسخ دادن منصرف شوید.

گزینه9851
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح   این حکم برای زمانی است که مسافر بخواهد 10 روز یا بیشتر بماند. 
اگر قصد اقامت 10 روز را نداشته باشد، این حکم اجرا نمی شود یعنی نمازش شکسته 

است و نباید روزه بگیرد.

گزینه9863
الف ـ اگر کسي که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از 
چهار فرسخ برود، وقتي به حد ترخص برسد )یعني به جایي برسد که دیوار شهر 
را نبیند( باید روزۀ خود را باطل کند. و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه اش 
را باطل کند، کفاره بر او واجب است. ب ـ اگر کسي که روزه است، بعد از ظهر 
مسافرت کند، باید روزۀ خود را تمام کند. ج ـ اگر مسافری که صبح حرکت کرده 
است، بعد از ظهر به وطن یا به جایي که مي خواهد ده روز بماند، برسد، نباید آن 

روز را روزه بگیرد.
تمرین تست زنی   برای پاسخ دادن به این تست، بهتر است با در نظر 
بپردازید.  نادرست  گزینه های  حذف  به  سوم  یا  دوم  یا  اول  قسمت  گرفتن 
 )4( و   )2( گزینه های  دوم  قسمت  است.  گزینه ها صحیح  تمام  اول  قسمت 

نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است. 

گزینه9872
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 
نادرست است.

گزینه9884
اگر  یا  نکند  اذان صبح غسل  تا  عمداً  اگر  است،  واجب  او  بر  که غسل  کسي 
وظیفه اش تیمم است، عمداً تیمم نکند، نمي تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل انگاري 
کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، مي تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح 

است؛ اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   مطابق توضیح باال، حکم قسمت »ب« 
نادرست است. حکم قسمت »ج« نادرست است، زیرا چنین شخصی تا قبل از 

اذان صبح فرصت دارد که غسل نماید یا با تیمم روزه بگیرد نه تا اذان ظهر.
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گزینه9892
الف ـ اگر کسي که روزه است، بعد از ظهر مسافرت کند، وظیفه اش نسبت به 
روزۀ آن روز این است که باید روزۀ خود را تمام کند. ب ـ اگر کسي که روزه 
برود،  فرسخ  چهار  از  بیش  به  بخواهد  و  کند  مسافرت  از ظهر  پیش  گرفته، 
وقتي به حد ترخص برسد )یعني به جایي برسد که دیوار شهر را نبیند( باید 
روزۀ خود را باطل کند. ج ـ اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از 
ظهر به وطن یا به جایي که مي خواهد ده روز بماند، برسد، نباید آن روز را 

روزه بگیرد.
از  نوع تست ها،  این  به  دادن  پاسخ  برای  کنید  تمرین تست زنی سعی   
روش حذف گزینه استفاده کنید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه9903
مقابل  در  باشیم،  داشته  نظر  در  را  خدا  و سجود، عظمت  رکوع  در  اگر  الف ـ 
مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. ب ـ اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگي 
باشیم، قدرت های دیگر در نظرمان کوچک  بر همه چیز توجه داشته  خداوند 
نماز  موقع  به  انجام  در  اگر  ج ـ  کرد.  نخواهیم  توجه  آنان  به  و  شد  خواهند 

بکوشیم، بي نظمي را از زندگي خود دور خواهیم کرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه9911
الف ـ اگر کسی به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند؛ مثاًل دروغی را به خدا 
نسبت دهد، کفارۀ جمع بر او واجب می شود. یعنی باید هر دو کفارۀ یاد شده 
البته اگر هر دو برایش ممکن نباشد، می تواند هر کدام را که  را انجام بدهد. 

ممکن است، انجام دهد.
ج ـ یک ُمّد )تقریبًا 750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها به فقیر بدهد.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها دومین عبارت قسمت »ب«، معنای »عزت« 

است نه »تقوا«. روزه مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي 
دل است نه خواهش های دیگران.

گزینه9924
ب ـ میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ، به میزان تسلط او بر 

خویش، خودنگهداري و »تقوا« بستگی دارد.
ج ـ اگر تالش کنیم روز به روز نماز را با کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام 

دهیم، به زودی تأثیر آن را خواهیم دید.
دـ انسان باتقوا خودنگهدار است و خود را از گناه حفاظت مي کند؛ یعنی بر خودش 
مسلط است. و زمام و لجام نفس خود )نفس اّماره( را در اختیار دارد. و نمي گذارد 

نفس )اّماره( با سرکشی او را  در دره هاي هولناک گناه بیندازد.
فایدۀ  زیرا  است،  نادرست  »الف«  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

دوم نماز )دوری از گناه( که با فایدۀ روزه؛ یعنی تقوا ارتباط دارد. قسمت »ه« 
نادرست است، زیرا خداوند، انسان را به عملي راهنمایي مي کند که اگر آن را 
موانع  مي تواند  که  می کند  پیدا  خود  بر  تسلطی  چنان  دهد،  انجام  به درستي 
دروني را کنار بزند و گام هاي موفقیت به سوي برترین هدف هاي زندگي را به 

خوبي بردارد. این عمل، »روزه« است.

گزینه9932
الف ـ توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال )لذکر اهلل ـ علت(، 
موجب می شود تا می شود تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری 
کند )= تنهی عن الفحشاء و المنکر(. ب ـ اگر عبارت »اهدنا الصراط المستقیم« 
را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه هاي انحرافي دل نخواهیم بست. ج ـ امام 
نه،  یا  آیا نمازش پذیرفته شده  بداند  صادق)ع( می فرماید: »هر کس مي خواهد 
باید ببیند که نماز، او را از گناه و زشتي باز داشته است یا نه. به هر مقدار که 
نمازش سبب دوري او از گناه و منکر شود )تنهی عن الفحشاء و المنکر(، این 

نماز قبول شده است.«
»الف«،  قسمت  باال  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست 
است، زیرا اگر عبارت »غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین« را با توجه بگوییم، 
خود را در زمرۀ کساني که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار 

نخواهیم داد.

گزینه9941
الف ـ خون انسان و هر حیوانی )حالل گوشت یا حرام گوشت( که خون جهنده دارد، 
نجس است. ب ـ ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده 
دارند، نجس است. بنابراین، ادرار و مدفوع حیوانات حالل گوشت مانند گوسفند و 
گاو، نجس نیست. ج ـ مردار انسان و هر حیوانی )حالل گوشت یا حرام گوشت( که 

خون جهنده دارد، نجس است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینه9954
اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، نمازهایش در سفر شکسته است، 
ولی باید روزه اش را تا آخر روز ادامه دهد. البته این حالت در شرایطی است که 
سفرش حرام نباشد، کمتر از ده روز باشد و مسافت رفت او بیش از چهار فرسخ و 

مجموع مسافت رفت و برگشت او نیز بیش از هشت فرسخ باشد.
جمع بندی 1ـ از وطن قبل از ظهر به سفر برود. = با رسیدن به حّد ترخص، 

روزه اش را باز می کند.
2ـ از وطن بعد از ظهر به سفر برود. = باید تا آخر آن روز، روزه اش را ادامه دهد.

3ـ از سفر قبل از ظهر به وطن برگردد. = اگر در سفر، باطل کنندۀ روزه را انجام داده، 
نمی تواند روزه بگیرد. ولی اگر در سفر، باطل کنندۀ روزه را انجام نداده، باید روزه بگیرد

4ـ از سفر بعد از ظهر به وطن برگردد. = نمی تواند روزه بگیرد.

گزینه9964
الف ـ اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از 
4 فرسخ برود، باید تا حّد ترخص روزه اش را نگه دارد و بعد از آن می تواند روزه 

خود را افطار کند.
ب ـ اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایی که 
می خواهد ده روز بماند برسد، نمی تواند در آن روز، روزه بگیرد. همچنین اگر مسافر 
پیش از ظهر به وطنش برسد، اما در سفر روزه را باطل کرده باشد، نمی تواند روزه 

بگیرد. )درستی قسمت دوم همۀ گزینه ها(
اگر مسافری پیش از ظهر به وطن برسد و در حین سفر روزه را باطل نکرده باشد، 

باید در وطن روزه اش را بگیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها باتوجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینه9973
به  بخواهد  و  کند  مسافرت  ظهر  از  پیش  گرفته،  روزه  که  کسي  اگر  الف ـ 
بیش از چهار فرسخ برود، وقتي به حد ترخص برسد، باید روزۀ خود را باطل 
کند. و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه اش را باطل کند، کفاره بر او 

واجب است.
ب ـ اگر کسي که روزه است، بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزۀ خود را تمام 
کند. ج ـ اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به 

جایي که مي خواهد ده روز بماند، برسد، نباید آن روز را روزه بگیرد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، حتما از روش حذف 
نادرست   )4( نمایید. قسمت دوم گزینه های )2( و  استفاده  نادرست  گزینه های 
است، زیرا باید روزه خود را تمام کند نه اینکه می تواند و یا انتخاب کند. با توجه 

به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه9983
الف ـ پیامبر اکرم)ص( به ابوذر فرمود: »هر کس غیبت مسلماني را کند، تا چهل روز 

نماز و روزه اش قبول نمي شود؛ مگر این که فرد غیبت شده، او را ببخشد.«
ب ـ امام صادق)ع(: »هر کس مي خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه، باید 
ببیند که نماز، او را از گناه و زشتي باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش 

سبب دوري او از گناه و منکر شود، این نماز قبول شده است.«
ج ـ اگر شرط غصبي نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب 

درآمد از راه حرام متمایل خواهیم شد.
گزینه ها  سایر  گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

نادرست است، زیرا حدیث پیامبر)ص( نمی باشد.

گزینه9994
اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایي که 

مي خواهد ده روز بماند، برسد، وظیفه اش چیست؟ نباید آن روز را روزه بگیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در سایر گزینه ها، شخص باید روزه بگیرد.

گزینه10002
الف ـ مهم ترین فایدۀ روزه، تقوا است. ب ـ امیر مؤمنان علي)ع( می فرماید: »َمَثل 
 انسان هاي بي تقوا، َمَثل سوارکاراني است که سوار بر اسب هاي چموش و سرکشي 
شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و پایین 
َمَثل  باتقوا،  اما مثل آدم هاي  مي پرند و عاقبت، سوارکار را در آتش مي افکنند. 
سوارکاراني است که بر اسب هاي رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختیار دارند 

و راه مي پیمایند تا این که وارد بهشت شوند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، سراتجام متقین را بیان نمی کند. 

گزینه هی )3( و )4(، در مورد افراد بدون تقوا می باشد.

گزینه10012
آیات شریفۀ: »ای مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی 
و تیرک های بخت آزمایی، پلید و از کارهای شیطانی است. پس از آنها دوری کنید 
تا رستگار شوید. شیطان می خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد 

کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز باز دارد.«
اول  قسمت  باال،  آیۀ  گرفتن  نظر  در  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 
شیطان بر انسان سلطه ندارد.

گزینه10023
که  کرده  تنظیم  برنامه ای  انسان ها  ما  زندگی  برای  مهربان  خدای  الف ـ 
دربردارندۀ احکام و وظایف گوناگونی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و 
خلقت است. با عمل به این برنامه و احکام و دستورات آن، انسان می تواند در 
مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد. 
نیا َو اآلِخَرهًِْ«،  نیا َفِعنَد اهللِ ثَواُب الدُّ ب ـ در آیۀ شریفۀ: »َمن کاَن ُیریُد ثَواُب الدُّ
عبارت »عنداهلل«، به برترین هدف انسان که همان قرب و نزدیکی به خداوند 

است، اشاره دارد.
که  هدفی  یعنی  اخالص  به   )1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
به   ،)2( گزینۀ  دارد.  اشاره  کند،  انتخاب  کارهایش  انجام  برای  باید  انسان 
زندگی حقیقی در آخرت اشاره دارد. گزینۀ )4(، فایده های انجام نماز را بیان 

می کند.

گزینه10032
 اگر کسی به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند؛ مثاًل دروغی را به خدا نسبت 
دهد، کفارۀ جمع بر او واجب می شود. یعنی باید هر دو کفارۀ یاد شده را انجام 
بدهد. البته اگر هر دو برایش ممکن نباشد، می تواند هر کدام را که ممکن است، 

انجام دهد.
  تحلیل تست 1400 این سؤال، یک سؤال ساده و حفظی از احکام است. 
قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( اگر عمدی باشد، کفارۀ 
جمع را به همراه ندارد و حکم آن، قضای روزه به اضافۀ انجام یکی از کفاره های 

روزه است. 

گزینه10044
اگر  یا  نکند  اذان صبح غسل  تا  عمداً  اگر  است،  واجب  او  بر  که غسل  کسي 
وظیفه اش تیمم است، عمداً تیمم نکند، نمي تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل انگاري 
کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، مي تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح 

است؛ اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است. 
سؤاالت  از  یکی  مسئله،  این  از  سؤال  طرح  تحلیل تست 1400    
ُپرتکرار در آزمون های کنکور است. برای پاسخ دادن به سؤاالت احکام، تنها 
کلماتی  که  گزینه هایی  حذف  به  کتاب،  عبارت های  گرفتن  نظر  در  با  باید 
متفاوت با آن حکم دارند، اقدام نمود. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه10052
الف ـ میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ، به میزان تسلط او 
بر خویش، خودنگهداري و »تقوا« بستگی دارد. ب ـ خداوند، انسان را به عملي 
راهنمایي مي کند که اگر آن را به درستي انجام دهد، چنان تسلطی بر خود پیدا 
می کند که مي تواند موانع دروني را کنار بزند و گام هاي موفقیت به سوي برترین 
هدف هاي زندگي را به خوبي بردارد. این عمل، »روزه« است. ج ـ آیۀ شریفۀ: »یا 
أّیها الَذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی الِّذین من قبلکم لعلّکم تّتقون« 

به این مفهوم اشاره دارد.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست جون دار و مفهومیه. برای 
پاسخ دادن به اون باید به عبارت های درس تسلط داشت تا بتونی  آیۀ مورد نظر 
سؤال رو درست تشخیص بدی. آیۀ گزینۀ )1(، وعدۀ خداوند به اهل کتاب در 
پایان تاریخ است. آیۀ گزینۀ )3(، به دومین و چهارمین هدف های ازدواج، یعنی 
»انس با همسر« و »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، وعدۀ 

خداوند به مؤمنان نیکوکار در پایان تاریخ است.
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گزینه10062
خداوند در قرآن درباره این عمل ناروا )نوشیدن شراب( می فرماید: »ای مردمی 
که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی، 
پلید و از کارهای شیطانی است. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان 
می خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا 

دور سازد و از نماز باز دارد.« 
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست دشوار با گزینه های مشابه 
است. برای پاسخ دادن به آن، باید عین عبارت های آیه را به ذهن خود بسپارید 

تا گرفتار دام های آموزشی آن نشوید. 
با توجه به ترجمۀ آیه، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه10074
اگر کسي به علت عذري مانند بیماري نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان 
عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضاي روزه را نگیرد، باید هم روزه 

را قضا کند 
و هم براي هر روز یک ُمّد )تقریبًا 750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها به فقیر 

بدهد.
  تحلیل تست 1400 برای پاسخ دادن به تست های مربوط به احکام، 
باید به دنبال عین عبارت های آن حکم در گزینه ها باشیم، زیرا تغییر هر یک از 

عبارت های آن حکم، مفهوم آن حکم را تغییر می دهد.
با در نظرگرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.  

گزینه10081
الف ـ اولین شرط سفر برای مسافری که باید نمازش را شکسته بخواند و روزه 
نگیرد این است که رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعي )حدود 22/5 کیلومتر( و 
مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد. ب ـ با توجه به اینکه مجموع 
رفت و برگشت مسافر مورد سؤال، کمتر از میزان مشخص شده است، پس این 
شخص مسافر شرعی نیست، یعنی فرد مورد نظر باید نمازش را تمام بخواند و 

روزه اش را بگیرد. 
استنباطی و  و  این تست، یک تست مفهومی  تحلیل تست 1400    
انجام داد و  را  باال  باید تحلیل  انتخاب گزینۀ صحیح،  از  دشوار است. قبل 
براساس آن، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. گزینۀ )2( نادرست است، 
است.  شده  بیان  برعکس   ،)3( گزینۀ  حکم  بگیرد.  روزه  باید  فرد  این  زیرا 
مسافر  اولین شرط  باال،  توضیح  به  توجه  با  زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ 

شرعی را ندارد.

گزینه10091
 انسان باتقوا خودنگهدار است و خود را از گناه حفاظت مي کند؛ یعنی بر خودش 
مسلط است. و زمام و لجام نفس خود )نفس اّماره( را در اختیار دارد. و نمي گذارد 
نفس )اّماره( با سرکشی او را  در دره هاي هولناک گناه بیندازد. انسان باتقوا، مي کوشد 
روز به روز بر توانمندي خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن 

قوت و نیرو او را حفظ کند و از آلودگي نگه دارد.
از این درس  تحلیل تست 99  این تست، یک تست حفظی و متوسط 
است. برای پاسخ دادن به آن، ابتدا باید با اندکی تأمل و حوصله، گزینه های 
نادرست را یکی پس از دیگری حذف نمود تا به گزینۀ صحیح رسید. گزین های 

)2( و )3( نادرست است، زیرا معنای ظاهری این جمله ها مورد نظر نمی باشد.
گزینۀ )4( نادرست است، زیرا انسان های با تقوا بر خودش مسلط هستند نه 

اینکه به خودشان مطمئن هستند.

گزینه10103
الف ـ انسان روزه دار پس از یک ماه، به تسلطي بر خود مي رسد که قبل از ماه 
رمضان آن تسلط را نداشته است و اگر هر سال یک ماه این عمل را تکرار کند، 
سال به سال باتقواتر مي شود. کم کم به جایي مي رسد که احساس مي کند که 
هر کاري را که خداوند دستور داده است، مي تواند به آساني انجام دهد و احساس 
سختي نمی کند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الَذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب 
علی الِّذین من قبلکم لعلّکم تّتقون«، به بیان علت و فلسفۀ بجا آوردن روزه اشاره 

دارد.
تحلیل تست 99  این تست، ارتباط متن درس و آیه را بیان می کند که باید 
مورد توجه دانش آموزان عزیز باشد. آیۀ گزینۀ )1(، ثمره و نتیجۀ عزت نفس را 
بیان می کند. آیۀ گزینۀ )2(، وعدۀ خداوند به اهل کتاب در پایان تاریخ است. آیۀ 
گزینۀ )4(، تکلیف مؤمنان را در عصر غیبت کامل برای پاسخ گویی به مسائل 

جدید بیان می کند.

گزینه10114
اگر  یا  نکند  اذان صبح غسل  تا  عمداً  اگر  است،  واجب  او  بر  که غسل  کسي 
وظیفه اش تیمم است، عمداً تیمم نکند، نمي تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل انگاري 
کند )یک کار عمدی است نه سهوی و از روی فراموشی( و غسل نکند تا وقت 
تنگ شود، مي تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است؛ اما در مورد غسل 

نکردن، معصیت کرده است. 
تحلیل تست 99  این تست، برای کسانی که برای اولین بار با آن مواجه 
شده اند  و در زمانی اندک باید به آن پاسخ دهند، سؤالی مفهومی و دشوار است. 
برای پاسخ دادن به آن، باید با به یاد آوردن متن کتاب، با تأمل گزینه های نادرست 
را حذف نمایند تا به پاسخ صحیح برسند. با توجه به متن حکم، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه10124
ایمان  که  مردمی  »ای  می فرماید:  مائده  سورۀ  از   90 آیۀ  در  خداوند  الف ـ 
آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی، پلید 
و از کارهای شیطانی است. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید.« ب ـ از  
و  بزرگ  گناهان  از  گناهان مفهوم می گردد که شرابخواری  این  آمدن  همراه 

مانند عمل بت پرستی است.
تحلیل تست 99  این تست، ترکیبی از یک تست حفظی و کامال مفهومی 
و دشوار است. توجه به شمارۀ آیه، در این تست خیلی مهم است. توجه به این 
نکته که در این آیه، چند مورد از محرمات الهی ذکر شده مورد توجه طراح سؤال 
بوده ولی خوشبختانه، عددی که در گزینۀ مقابل آن آمده، نزدیک به عدد صحیح 
نبوده و گرنه انتخاب آن خیلی دشوار می شد. برای پاسخ دادن به  این نوع تست، 
باید به شمارۀ آیاتی که در بخش تدبر آمده است، توجه کرد و متن آیات را حفظ 
نمود. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است.  با 

توجه به متن آیه، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است. 

گزینه10133
اگر کسي که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار 
فرسخ برود، وقتي به حد ترخص برسد )یعني به جایي برسد که دیوار شهر را نبیند( 
باید روزۀ خود را باطل کند. ب ـ اگر کسي که روزه است، بعد از ظهر مسافرت کند، 

باید روزۀ خود را تمام کند.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست متوسط و حفظی از بخش احکام این 
درس است. قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست است، چراکه اگر پیش از رسیدن 
به حد ترخص، روزۀ خود را عمدا باطل کند، قضا و کفارۀ آن روز بر او واجب می شود. 

قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا باید روزۀ خود را تمام کند.
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گزینه10141
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهلل 
أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، به ترتیب، این دو فایده برای نماز ذکر شده است: 1ـ 
»تنهی عن الفحشاء و المنکر« 2ـ »و لذکر اهلل أکبر« که فایدۀ دوم برتر است. ب ـ 
با تکرار درست آنچه در نماز مي گوییم و انجام مي دهیم به تدریج چنان تسلطي بر 

خود می یابیم که مي توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان خودداري کنیم.

گزینه10154
اگر کسی به علت عذري مانند بیماري نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او 
برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضاي روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا کند 
و هم براي هر روز یک ُمّد )تقریباً 750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها به فقیر بدهد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست کامال حفظی از احکام است. پاسخ 
دادن به این نوع تست، با به بیاد آوردن متن درس و حذف گزینه های نادرست به 
سادگی امکان پذیر است. قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا اگر 
آورد و هم  به جا  را  باید هم قضاي آن  نگیرد،  کسی بدون عذری و عمدا روزه 
»کفاره« بدهد. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در صورت برطرف شدن عذر او تا 

رمضان آینده، این حکم به او تعلق می گیرد.

گزینه10161
مسافر شرعی، باید شرط های زیر را داشته باشد تا نمازش را شکسته بخواند و روزه 
نگیرد: الف ـ رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعي )حدود 22/5 کیلومتر( و مجموعۀ 
رفت و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد. ب ـ بخواهد کم تر از ده روز در جایي که 

سفر کرده، بماند. ج ـ براي انجام کار حرام سفر نکرده باشد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. درک منظور 
صورت سؤال نقش مهمی در تشخیص گزینۀ صحیح دارد. صورت سؤال بیانگر این 
منظور است که در کدام گزینۀ زیر، شخص مسافر از نظر شرعی مسافر نیست و 
باید نمازش را تمام بخواند. اولین شرط از شرایط سفر شرعی این است که باید مسافت 

رفتن او بیشتر از 4 فرسخ باشد که در گزینۀ )1(، این شرط رعایت نشده است.

گزینه10171
روزه دار، نباید غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند. اگر 
در ماه رمضان با آگاهی و اراده، غبار غلیظ را به حلقش برساند، باید هم قضای 

روزه را به جا آورد و هم کفاره بدهد.
تحلیل تست 98   این تست، یک تست مفهومی از این درس است. این 
حکم در کتاب درسی نیامده است و دانش آموز باید با توجه به سایر احکام گزینۀ 
صحیح را تشخیص دهد. گزینۀ )2(، نادرست است، زیرا کفارۀ جمع زمانی واجب 
می شود که روزه دار روزۀ خود را با عمل حرامی باطل کند. در گزینۀ )3(، بجا 
آوردن قضای روزه نیامده است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا از بین 60 روز روزه 

و به 60 فقیر طعام دادن، باید یکی از این دو را انتخاب کند نه هر دو مورد را.

گزینه10181
اگر کسی بدون داشتن عذر شرعی و عمداً روزه نگیرد، عالوه بر بجا آوردن قضای روزه 
)که یک روز است که ترک کرده(، کفارۀ روزه نیز بر او واجب می شود. کفارۀ روزه دو 
نوع است که به اختیار خود باید یکی از این دو مورد را انجام دهد: 1ـ براي هر روز، دو 
ماه روزه بگیرد که یک ماه آن باید پشت سرهم باشد. 2ـ به شصت فقیر طعام بدهد، 

یعنی به هر فقیر یک ُمّد )تقریباً 750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها بدهد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس است. 
با اندکی دقت و حذف گزینه های نادرست، انتخاب گزینۀ صحیح کار دشواری 
نیست. گزینۀ )2(، نادرست است، زیرا کفارۀ جمع زمانی واجب می شود که روزه دار 
روزۀ خود را با عمل حرامی باطل کند. در گزینۀ )3(، بجا آوردن کفارۀ روزه نیامده 
است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا از بین 60 روز روزه و به 60 فقیر طعام دادن، 

باید یکی از این دو را انتخاب کند نه هر دو مورد را.

گزینه10193
اگر فردی از شهر خود بیشتر از 4 فرسخ شرعی به شهر »الف« سفر کند و یک 
هفته در آنجا بماند، چون مسافرت او کمتر از 10 روز است، در این مدت نماز او 
شکسته است و روزه نمی گیرد. و اگر او بخواهد پس از آن 4 فرسخ دیگر برود و 
دو هفته در شهر »ب« بماند. چون بیشتر از قصد اقامت بیشتر از  10 دارد، در این 

شهر باید نماز خود را کامل بخواند و روزه بگیرد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. برای پاسخ 
دادن به آن باید گزینه ها را تجزیه و تحلیل کرد. با توجه به توضیح باال، سایر 

گزینه ها نادرست است. 

گزینه10201
الف ـ اگر کسي روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد،  هم قضاي آن را به جا آورد و هم 
»کفاره« بدهد؛ و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود. ب ـ کفارۀ روزه 
برای شخصی که عمداً روزه نگرفته دو نوع است که به اختیار خود باید یکی از 
این دو مورد را انجام دهد: 1ـ براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد که یک ماه آن باید 
پشت سرهم باشد. 2ـ به شصت فقیر طعام بدهد، یعنی به هر فقیر یک ُمّد )تقریبًا 

750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها بدهد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست حفظی و متوسط رو به دشوار است. 
برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به این تست، باید متن درس را به دقت 

فراگرفت و پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.
با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت دوم 
گزینۀ )4( در مورد کسی است که با عذر شرعی روزه نگرفته است و قضای آن را 

تا قبل از رمضان آینده بجا نیاورده است.

گزینه10213
اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایي که مي خواهد ده روز در آن جا بماند، 
الف ـ چنانچه آن مسافرکاري که روزه را باطل مي کند انجام نداده، باید آن روز 
را روزه بگیرد. ب ـ اگر مسافر کاري که روزه را باطل مي  کند انجام داده، روزۀ آن 

روز بر او واجب نیست.
مشخص  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
نکرده که پس از اذان صبح روزۀ خود را باطل کرده است یا قبل از آن. گزینۀ 
)2( نادرست است، زیرا در صورتی می تواند روزه بگیرد که روزۀ خود را باطل 
نکرده باشد. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا در صورتی نمی تواند روزه بگیرد که 

پیش از ظهر روزۀ خود را باطل کرده باشد.

گزینه10224
کسی که نیت روزه کرده و می خواهد به سفر برود، در صورتی می تواند روزۀ خود 
را کامل بگیرد و نماز خود را کامل بخواند که قصد اقامت 10 روزه و بیشتر داشته 
باشد یا شرایط سفر شرعی را نداشته باشد.به طور مثال، زمان اذان ظهر در وطنش 

بوده و سفرش کمتر از هشت فرسخ باشد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا مشخص نشده 
که سفر او بیشتر از 8 فرسخ است یا کمتر از آن. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 
در صورتی که پیش از ظهر مسافرت کند و به حد ترخص برسد می تواند روزۀ 

خود را باطل کند. 

گزینه10234
سومین شرط از شرط های سفر این است که براي انجام کار حرام سفر نکرده 
باشد؛ مثاًل اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاري با یک ظالم در ظلم او سفر کند، 
باید روزه اش را بگیرد. اگر فرزند با نهي پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر 

او واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به این نوع سؤال از احکام، 

با در نظر گرفتن متن حکم، سایر گزینه ها نادرست است.
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گزینه10241
اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایي که مي خواهد ده روز در آن جا بماند، 
الف ـ چنانچه آن مسافرکاري که روزه را باطل مي کند انجام نداده، باید آن روز 
را روزه بگیرد. ب ـ اگر مسافر کاري که روزه را باطل مي  کند انجام داده، روزۀ آن 

روز بر او واجب نیست.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2( نادرست است، زیرا شرط بجا   
آوردن قضای آن روز این است که پیش از رسیدن به وطنش روزه اش را باطل 
قصد  که  کسی  برای  زیرا  است،  نادرست   )4( و   )3( گزینه های  باشد.  کرده 
اقامت 10 روزه داشته باشد، در صورتی که پیش از ظهر برسد، نمازش کامل 
است و نه شکسته و تنها در صورتی که پیش از رسیدن به آنجا روزه اش را 

باطل کرده باشد، نباید روزه بگیرد. 

گزینه10253
الف ـ اگر شخص روزه دار روزۀ خود را با کار حاللی مانند آب خوردن باطل 
کند، قضای آن روز و کفارۀ روزه بر او واجب است، یعنی به اختیار خود باید 
یکی از این دو مورد را انجام دهد: 1ـ براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد که یک 
ماه آن باید پشت سرهم باشد. 2ـ به شصت فقیر طعام بدهد، یعنی به هر فقیر 
یک ُمّد )تقریبًا 750 گرم( گندم یا جو و مانند آن ها بدهد. ب ـ ولی اگر روزۀ 
خود را با عمل حرامی مانند خاک خوردن باطل کند، کفارۀ جمع بر او واجب 
است، یعنی هر دو کفاره را با هم انجام دهد و در صورتی که نتوانست، هر کدام 

را که می تواند انجام دهد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه10264
اگر کسي که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار 
فرسخ برود، وقتي به حد ترخص برسد )یعني به جایي برسد که دیوار شهر را نبیند( 
باید روزۀ خود را باطل کند. و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه اش را باطل 

کند، کفاره بر او واجب است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه10271
در آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الَذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی الِّذین من 
قبلکم لعلّکم تّتقون«، فایدۀ اصلی روزه، تقوا )لعلّکم تّتقون( به معنای حفاظت و 

نگهداری معرفی شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2(، به حدود و فلسفۀ حجاب اشاره 
دارد. گزینۀ )3(، به محبت همراه با اطاعت از خداوند اشاره دارد. گزینۀ )4(، به  

موضوع محبت الهی اشاره دارد.

گزینه10281
اگر کسی به شهری برود که راه رفت آن بیش از 4 فرسخ شرعی )حدود 22/5 
کیلومتر( باشد، نماز و روزۀ او بستگی به برگشت او دارد، یعنی برگشت او نباید 

کمتر از 4 فرسخ باشد.
در صورت  زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
سؤال مشخص نشده که قصد اقامت دارد یا ندارد. گزینۀ )3( نادرست است، 
زیرا اگر کمتر از 10 روز )نه دو روز( بماند نمازش شکسته است و نمی تواند 
روزه بگیرد. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا اگر مجموع مسافت رفت و برگشت 
او 8 فرسخ )نه 4 فرسخ( باشد، نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

گزینه10292
اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگي خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، به آنچه 

در مقابل خداوند قرار دارد، توجه نخواهیم کرد.
شرط  اگر  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
غصبي نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از 
راه حرام متمایل خواهیم شد. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا اگر در انجام به 
از زندگي خود دور خواهیم کرد. گزینۀ )3(  موقع نماز بکوشیم، بي نظمي را 
نادرست است، زیرا با تکرار درست آنچه در نماز مي گوییم و انجام مي دهیم 
به تدریج چنان تسلطي بر خود می یابیم که مي توانیم در برابر منکرات بایستیم 

و از انجامشان خودداري کنیم.

گزینه10304
سومین شرط از شرط های سفر این است که براي انجام کار حرام سفر نکرده 
باشد؛ مثاًل اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاري با یک ظالم در ظلم او سفر کند، 
باید روزه اش را بگیرد. اگر فرزند با نهي پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر 

او واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها   با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه10314
الف ـ امیر مؤمنان علي)ع( می فرماید: »َمَثل  انسان هاي بي تقوا، َمَثل سوارکاراني 
است که سوار بر اسب هاي چموش و سرکشي شده اند که لجام را پاره کرده و 
اختیار را از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و پایین مي پرند و عاقبت، سوارکار را 
در آتش مي افکنند. اما مثل آدم هاي باتقوا، َمَثل سوارکاراني است که بر اسب هاي 
رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختیار دارند و راه مي پیمایند تا این که وارد 

بهشت شوند.«
ب ـ منظور از الهام فجور و تقوا در آیۀ شریفۀ: »و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها 
و تقواها« این است که انسان ها بدون اینکه از کسی یاد بگیرند خوبی را دوست 

دارند و از بدی ها بیزارند.
و  نیکی ها  به  گرایش  همان  انسان ها  در  تقوا  اولیۀ  شکل  نکتۀ طالیی 

زیبایی ها )فألهمها فجورها و تقواها( می باشد.

گزینه10324
مسافر شرعی، باید شرط های زیر را داشته باشد تا نمازش را شکسته بخواند و روزه 
نگیرد: الف ـ رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعي )حدود 22/5 کیلومتر( و مجموعۀ 
رفت و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد. ب ـ بخواهد کم تر از ده روز در جایي که 

سفر کرده، بماند. ج ـ براي انجام کار حرام سفر نکرده باشد.
آمده  مثبت  جمله  فعل  اگر   ،)1( گزینۀ  در  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
باشد، در این صورت شخص مورد نظر مسافر شرعی نمی باشد، یعنی در این 
صورت نمازش کامل است و باید روزه بگیرد. در صورت تحقق گزینۀ )2( و 
)3(، شخص مورد نظر مسافر شرعی است، یعنی نمازش شکسته است و نباید 

روزه بگیرد. .

گزینه10332
اگر روزه دار چیزی را که الی دندان مانده، عمداً فرو ببرد روزه اش است و باید قضای 

آن را به جا آورد و کفاره هم بدهد.
توضیح  اگر باطل شدن روزه به با کارهایی مانند خوردن و آشامیدن و ... 
به صورت سهوی باشد، فقط باید قضای آن را بجا آورد ولی اگر به صورت 

عمدی باشد، باید قضای آن را به جا آورد و کفاره هم بدهد.
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گزینه10342
امام صادق)ع(: »فرزندي که از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند ـ هر 
چند والدین در حق او کوتاهي و ظلم کرده باشند ـ نمازش از سوي خدا پذیرفته 

نیست.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، سخن پیامبر اسالم)ص( 

است نه سخن امام صادق)ع(.

گزینه10351
الف ـ روزه، مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الَذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی الِّذین من 

قبلکم لعلّکم تّتقون«، مهم ترین فایدۀ روزه را تقویت تقوا معرفی می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4(، نادرست است.
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درسیازدهم:فضیلتآراستگی
تعداد سؤاالت آزمایشیتعداد سؤاالت ترکیبی جدیدتعداد سؤاالت خط به خط

6077
تعداد سؤاالت سراسری 98تعداد سؤاالت سراسری 99تعداد سؤاالت سراسری 1400

423

گزینه10362
هرگاه دنبال آرامشی فراگیرم، در طبیعت خداوند گام می گذارم و دل به نغمه های 
خوش آهنگ آن می سپارم تا پایانی باشد بر ناخوشایندی و خستگی های زندگی 

روزمره و امیدی برای آغازی دوباره و پرتالش و هیجان انگیز.
سطح  با  و  حجم  کم  درس  یک  درس،  این  روش مطالعۀ این درس   
دشواری متوسط از دین و زندگی سال دهم است. با چند با روخوانی، به آسانی 
می توانید بر مفاهیم این درس تسلط پیدا کامل کنید. در هنگام مطالعۀ این درس، 
بهتر است به مفاهیم احادیث، موضوعات آنها و همچنین ارتباط و تناسب معنایی 
آنها با یکدیگر توجه بیشتری شود. اصطالحات و تعاریف این درس را در برگه ای 

نوشته و تکرار کنید.

گزینه10374
باتوجه به مفاهیم درس توجه به آراستگی و مقبولیت در حد اعتدال در هنگام 
حضور در اجتماع می تواند چون برگ های بهاری پر طراوت، چون کوه استوار و 

مانند رود پویا باشد و آرامش و امنیت را برای دیگران به ارمغان آورد.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، که صورت سؤال آن گنگ 
و نامفهوم است و منظور طراح سؤال مشخص نیست، بهتر است ابتدا گزینه هایی 
که از نظر علمی غلط است را حذف نماییم و از بین گزینه یا گزینه های باقی مانده، 
پاسخ صحیح را تشخیص دهیم. گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است، زیرا عفاف 
به معنای دور ماندن گوهر وجودی از نگاه نااهالن است. گزینۀ )2( نادرست است، 
زیرا به دست آوردن مقبولیت از راه جلب شکوفاکردن استعدادها پسندیده است. 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا عفاف به معنای توجه در حد مطلوب و صحیح به 

برآورده کردن همۀ نیازهای انسان است.

گزینه10383
آراستگی به معنای »بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو« 
است انسان به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارد و می کوشد تا هم درون خود 
را آراسته کند و هم با ظاهری آراسته در جامعه حضور یابد. دیگران نیز کار او را 

تحسین می کنند و هم نشینی با او را دوست دارند و از بودن با او لذت می برند.
و  درونی  و  فطری  صورت  به  آراستگی،  به  انسان  گرایش  توضیح  

ناآموخته است.
قسمت اول گزینه های )1( و )2(، یک تعریف ناقص از آراستگی است و از زیبایی 
درونی سخن نگفته است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا گرایش 

انسان به آراستگی، به صورت ناآموخته و غیر اکتسابی است 

گزینه10393
آراستگی بر دو نوع است: 1ـ آراستگی باطنی که نتیجۀ برخورداری روح انسان از 
صفات زیبایی همچون ادب، ُحسن خلق، سخاوت، مهربانی و ... است 2ـ آراستگی 

ظاهری که نتیجۀ مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زیبایی آن است.
نکتۀ طالیی  آراستگی باطنی، نتیجۀ گرایش فطری انسان به نیکی ها و 

زیبایی ها است.

گزینه10404
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

توضیح  گرایش انسان به آراستگی در همۀ انسان ها به صورت طبیعی است 
ولی شکوفا کردن این گرایش به دست خود انسان، به صورت اختیاری است.

گزینه10411
انسان به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارد و می کوشد تا هم درون خود را 
آراسته کند و هم با ظاهری آراسته در جامعه حضور یابد. دیگران نیز کار او را 

تحسین می کنند و هم نشینی با او را دوست دارند و از بودن با او لذت می برند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )4(، نادرست 
است، زیرا تالش انسان برای آراسته بودن به صورت اختیاری است نه به صورت 
غیر ارادی و جبری. قسمت دوم گزینۀ )3( با توجه به توضیح باال نادرست است.

گزینه10422
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

توضیح  تالش برای آراستگی باطنی، یک هدف اصلی است و با توجه به 
این مصراع زیبای مولوی: »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست«، تحقق آن، 

به برآورده شدن هدف های فرعی )آراستگی ظاهری( هم می انجامد.

گزینه10434
به  آراسته  یعنی  می کردند،  تالش  خود  باطنی  آراستگی  در  هم  ما  پیشوایان 
زیبایی های اخالقی بودند و هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند و مؤمنان 
را نیز به رعایت آن دعوت می کردند و آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستند. 
نشانه های  از  باطنی(،  و  )ظاهری  آراستگی  روایات،  مطابق  نکتۀ طالیی 

ایمان است.

گزینه10442
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 
در آن از زیبایی ظاهری سخن نگفته است.

گزینه10451
هنگامی که کسی در خانۀ پیامبر را می زد و قصد مالقات با ایشان را داشت،  آن 
حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد و موهای خود را شانه می زد و لباس خود را 
مرتب تر می کرد؛ و می فرمود: »خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی 
دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.« پیامبر همواره خود را معطر می کرد و 

سپس در جمع حاضر می شد یا به نماز می ایستاد.
 توضیح  این فرمایش رسول گرامی اسالم)ص(، عالوه بر داللت بر آراستگی 

باطنی، بیشتر ضرورت توجه به آراستگی ظاهری را بیان می کند.

گزینه10464
یا به نماز  پیامبر همواره خود را معطر می کرد و سپس در جمع حاضر می شد 

می ایستاد.

گزینه10472
روزی یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق)ع( را دید که لباس زیبایی 
پوشیده است. وی به امام گفت: جد شما این گونه لباس ها را نمی پوشید. امام)ع( 
فرمود: »در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم 

و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.«
تمرین تست زنی  بهترین روش برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به 
این نوع تست ، حذف گزینه های نادرست است. با توجه به توضیح باال، قسمت 

اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است. 
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گزینه10483
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی  نوع لباس پیشوایان ما، متناسب با شرایط عمومی مردم و 
سطح زندگی آنها بوده است.

گزینه10491
امام صادق)ع( می فرماید: »خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن 

به خود، و خود را ژولیده نشان دادن، بدش می آید.«
توضیح  این فرمایش امام صادق)ع(، عالوه بر داللت بر آراستگی باطنی، 
بیشتر ضرورت توجه به آراستگی ظاهری را بیان می کند. قسمت اول گزینه های 
)2( و )3(، سخن رسول گرامی اسالم)ص(است نه امام صادق)ع(. قسمت دوم گزینۀ 

)4(، از مواردی که مورد بیزاری خداوند است نمی باشد.

گزینه10502
امام صادق)ع( می فرمود: »دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از 

هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.« 
 توضیح  این حدیث، بیانگر توجه پیشوایان ما به آراستگی باطنی )یعنی آراسته 

بودن به زیبایی های اخالقی( و هم به آراستگی ظاهری می باشد.

گزینه10514
به  و  را کوتاه کنید  بینی خود  به مردان می فرمود: »سبیل و موهای  پیامبر)ص( 
خودتان برسید؛ زیرا این کار بر زیبایی شما می افزاید.« پیامبر با وجود آنکه مردان 
را به کوتاه کردن ناخن سفارش می کرد اما به زنان توصیه می کرد: »ناخن های 

خود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان زیباتر است.«
است.  درست  گزینه ها  تمام  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
قسمت دوم گزینه های )1( و )2(، یک سفارش عام است نه خاص. قسمت دوم 

گزینۀ )3(، سفارش خاص به مردان است نه زنان.

گزینه10523
سفارش خاص رسول گرامی اسالم)ص( به مردان و دلیل این توصیه در این کالم 
ایشان: »سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کار 

بر زیبایی شما می افزاید.« آمده است.
توضیح  این حدیث، اهمیت توجه به آراستگی ظاهری را از دیدگاه پیشوایان 

دینی ما بیان می کند.

گزینه10531
سفارش خاص رسول گرامی اسالم)ص( به زنان و دلیل این توصیه در این کالم 
ایشان: »ناخن های خود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان زیباتر است.« 

آمده است.
توضیح  سیره و حدیث پیامبر اسالم)ص( و سه حدیث امام صادق)ع( که قبل 
از این دو حدیث آمده، سفارش های عمومی پیشوایان دینی ما به مردان و زنان 

در مورد آراستگی بود.

گزینه10544
شیوۀ رسول خدا)ص( و پیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندک مدتی به 
آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت های دیگر 

قرار گیرند.
نکتۀ طالیی این شیوۀ زندگی مسلمانان، بیانگر میزان توجه آنان به معیار 

علم و دانش در دورۀ شکوفایی مدن اسالمی است. )درس 9 دوازدهم(

گزینه10551
آراستگی، اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه شامل 

زمان حضور در خانواده، و از آن مهم تر، زمان عبادت نیز می شود. 
نکتۀ طالیی  رعایت آراستگی ظاهری از دیدگاه پیشوایان اسالم، به ترتیب،  
در این موارد از اهمیت  بیشتری برخوردار است: 1ـ زمان عبادت 2ـ حضور در 

خانواده 3ـ حضور در اجتماعات و معاشرت ها

گزینه10562
از توصیه های مهم پیشوایان ما هنگام عبادت استفاده از عطر، شانه زدن موها، 

پوشیدن لباس روشن و تمیز و پاک بودن تمامی بدن است.
نکتۀ طالیی  این توصیه های عمومی پیشوایان دینی ما، توجه هر یک از ما 

مسلمانان را به آراستگی ظاهری جلب می کند.
برای پاسخ دادن به این تست، باید با حوصله، در هر گزینه یک مورد اشتباه را 

پیدا نموده و آن گزینه را حذف نمایید.

گزینه10573
تکرار دائمی نماز در شبانه روز، این آراستگی و پاکی را در طول روز حفظ می کند  

و زندگی را پاک و باصفا می سازد.
نکتۀ طالیی  »حفظ آراستگی و پاکی در طول روز« و »پاک و باصفا شدن 

زندگی«، از ثمرات تأثیر نماز بر آراستگی است.
برآوردن نیازها در حد اعتدال، در گزینه های )1( و )2( نتیجۀ عفاف است نه 
در  نماز  دائمی  تکرار  ثمرات  از   )4( گزینۀ  در  زیبایی ظاهری  آراستگی. حفظ 

شبانه روز نمی باشد.

گزینه10582
یکی از نیازهای انسان ، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه است.

ما دوست داریم دیگران ما را فرد مفید و شایسته ای بدانند و تحسین کنند. این 
نیاز، در دورۀ جوانی و نوجوانی نمود بیشتری دارد و سبب می شود که  نوجوان و 
جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند 

و در معرض دید دیگران قرار دهد.
به  آراستگی،  به  انسان  گرایش  همانند  مقبولیت«،  به  »نیاز  نکتۀ طالیی 

صورت فطری و خدادادی است.

گزینه10594
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

نکتۀ طالیی محرکی برای شکوفایی استعدادها در دورۀ جوانی و نوجوانی، 
نیاز به مقبولیت است.

گزینه10602
جوانی که با نشان دادن استعداد خود در یک رشتۀ ورزشی یا خلق اثر هنری یا کار 
مؤثر در کارگاه صنعتی، تحسین دیگران را برانگیزد، سعی دارد که پاسخ درستی 
به نیاز مقبولیت خود بدهد. به غیر از این افراد، هرکس در جامعه تالش می کند 
در هر جایگاهی که قرار دارد، برای خود مقبولیت کسب کند. البته اندک افرادی 
نیز وجود دارند که به این نیاز طبیعی، پاسخ های درستی نمی دهند و با پوشیدن 
لباس های نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاری 
بر لب، می خواهند وجود خود را برای دیگران اثبات کنند. این قبیل اعمال نشانۀ 

ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و سازنده است.
 روش تست زدن اولین گام برای تست زدن، درک منظور صورت سؤال 
است. برای دانش آموزانی که بر متن کتاب دهم، یازدهم و دوازدهم مسلط هستند، 
با دیدن صورت سؤال تشخیص می دهند که این سؤآل از چه درسی و مربوط به 
چه موضوعی است. این امر، کمک زیادی به انتخاب سریع پاسخ صحیح می نماید.
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گزینه10611
عفاف حالتی )درونی( در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروی ها 
و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از 

آن خارج نشود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3( نادرست است، زیرا کشف و شکوفا 

کردن استعدادها مربوط به نیاز به مقبولیت است نه عفاف.

گزینه10624
عفاف حالتی )درونی( در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروی ها و 
کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از آن 
خارج نشود؛ یعنی در برآورده کردن هریک از عالیق و نیازهای درونی به گونه ای 
عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر نیازها غافل شود یا 
به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود؛ بلکه در حد مطلوب 

و صحیح به برآورده کردن همۀ نیازها توجه دارد.
آراستگی  تعریف   ،)1( گزینۀ  عبارت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
تعریف   ،)3( گزینۀ  عبارت  است.  تقوا  مفهوم   ،)2( گزینۀ  عبارت  است. 

مقبولیت است. 

گزینه10633
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

نکتۀ طالیی عفاف، نیروی بازدارنده از افراط و تفریط و حرکت در مسیر 
اعتدال است.

گزینه10642
الف ـ نیروی عفاف در برآورده کردن هریک از عالیق و نیازهای درونی به گونه ای 
عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر نیازها غافل شود یا 
به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود؛ بلکه در حد مطلوب 
و صحیح به برآورده کردن همۀ نیازها توجه دارد. ب ـ بر این اساس، این نیروی 
درونی از کنار گذاشتن امور غریزی و حیوانی برای باقی ماندن در مسیر اعتدال 

جلوگیری می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سایر گزینه ها مفاهیم عفاف است. 

گزینه10651
یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است. برخی انسان ها در 
آراستگی و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته 

کردن خود، زیاده روی می کنند و به خودنمایی می رسند. 
مقایسه  آراستگی: »بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو«
بدانند و  را فرد مفید و شایسته ای  مقبولیت: »ما دوست داریم دیگران ما 

تحسین کنند.«
عفاف: »نیروی بازدارنده از افراط و تفریط است.«

گزینه10664
برخی انسان ها در آراستگی و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به 
گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند و به خودنمایی می رسند. 

قرآن کریم این حالت را »تبّرج« می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد. 
نادرست  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2( 
است، زیرا »تبّرج«، افراط در آراسته کردن است نه افراط در ابراز وجود و مقبولیت. 
قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا قرآن کریم »تبّرج« را کاری جاهالنه 

می شمرد نه مشرکانه.

گزینه10673
همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی 
)تبّرج( پرهیز می دهد، زیرا زیاده روی در آراستگی )تبّرج( و توجه بیش از حد به 
آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی )= قرب الهی( و مشغول شدن به 

کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا »تبّرج« باعث 
غفلت انسان از هدف اصلی زندگی می شود نه غفلت از وظایف اصلی زندگی. 
گزینۀ )2(، نتیجۀ عرضۀ نابه جای زیبایی است. گزینۀ )4(، پاسخ  نادرست دادن به 

نیاز مقبولیت است. 

گزینه10681
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

توضیح »زیاده روی در آراستگی« یا »تبّرج« و »خودنمایی«، دو نتیجه به 
همراه دارد: 1ـ غفلت انسان از هدف اصلی زندگی 2ـ مشغول شدن به کارهایی 

می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.

گزینه10692
انسان عفیف، چه مرد و چه زن، خود را کنترل می کند و آراستگی خود را در حد 

متعادل نگه می دارد و به »تبرج« دچار نمی شود
توضیح عفاف، عامل حفظ اعتدال در برآوردن همۀ نیازهای انسان است، بر 
این اساس، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ 
)4( نادرست است، زیرا در صورت سؤال از آراستگی سخن گفته پس عفاف، 

انسان را از »تبّرج« و »خودنمایی« باز می دارد نه از هوس رانی.

گزینه10702
یک انسان عفیف، از مقبولیت نزد همساالن و جامعه گریزان نیست؛ اما خود را 
با ارزش تر از آن می داند که بخواهد این مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری به 

دست بیاورد و خود را در حّد ابزاری برای هوس رانی دیگران پایین آورد.
نکتۀ طالیی  یکی از مهم ترین تفاوت های آراستگی و خودنمایی این است 

که کوچکی نفس در خودنمایی و سالمت نفس در آراستگی است.

گزینه10714
انسان عفیف، حیا می کند که برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، زبان 
به تحسین و تمجید او بگشایند و به او به عنوان ابزاری برای لذت جویی نگاه کنند. 
او در وجود خود، استعداد و ارزش های برتر و واالتری می یابد )ارزش های اکتسابی( 

که می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد.
توضیح از دیدگاه انسان عفیف، جلب تحسین و احترام واقعی دیگران از 

طریق شکوفا کردن استعداد و ارزش های برتر وجودی خودش است.

گزینه10721
انسانی که عفیف نباشد سعی می کند که مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری به 

دست آورد و خود را در حّد ابزاری برای هوس رانی دیگران پایین می آورد.
سؤال  کسب مقبولیت از راه جلب توجه ظاهری چه نتیجه ای دارد؟

گزینه10731
انسان عفیف، زیبایی ظاهری خود را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار 
نمی دهد و اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود. او حیا می کند که 
برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند و 
به او به عنوان ابزاری برای لذت جویی نگاه کند. او در وجود خود، استعداد و ارزش های 
برتر و واالتری می یابد که می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست 

است.
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گزینه10744
الف ـ به همان میزان که رشته های عفاف در روح انسان قوی و مستحکم  می شود 
)علت(، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود. ب ـ و همچنین به همان میزان 
که رشته های عفاف در )روح( انسان ضعیف و گسسته می شود )علت(،   آراستگی و 

پوشش او سبک تر و جنبۀ خودنمایی )تبّرج( به خود مي گیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( نادرست است، زیرا هر دو ویژگی 

حیا و عفاف، یک ویژگی روحی است نه جسمانی.

گزینه10753
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی )رابطۀ تبرج و عفاف(  »تبّرج«، زیاده روی کردن در آراسته 
کردن خود و رسیدن به خودنمایی است. سبک تر شدن پوشش انسان و جنبۀ خودنمایی 
به خود گرفتن آن، نتیجۀ ضعیف و گسسته شدن رشته های عفاف در روح انسان است. 

گزینه10762
امام علي)ع( مي فرماید: »مبادا خود را برای جلب توجه دیگران  بیارایی که در این 

صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی.«
 نکتۀ طالیی  از دیدگاه امام علی)ع(، »تبّرج« با انجام گناه به جنگ با خدا 

رفتن است..

گزینه10771
امام صادق)ع( مي فرماید: »لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ 

سستی و ضعف دینداری است.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2( نادرست است، زیرا امام صادق)ع( 
تعبیر »نشانۀ سستی و ضعف دینداری« را دربارۀ »پوشیدن لباس نازک و بدن نما« 

به کار برده اند، نه دربارۀ »تبّرج و خودنمایی«

گزینه10784
گرچه عفاف، خصلت هر انسان با فضیلتی، اعم از زن و مرد است؛ اّما وجود آن در 
زنان و دختران ارزش بیشتری دارد. زیرا خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت 

زیبایی آراسته است.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، انتخاب گزینۀ صحیح 
باید پس از فرایند حذف گزینه های نادرست باشد. با توجه به توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است

گزینه10794
در بینش اسالمی، زن، مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی، هم درونی و 

هم ظاهری است.
نکتۀ طالیی  احکام ویژۀ اسالم در مورد پوشش زن، برای »دور ماندن 

گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن« و »تحقیر نشدن روح بلندش« است.

گزینه10803
زیبایي هاي دروني وي است،  بیانگر  از دیدگاه اسالم احساسات لطیف زن که 
با زیبایی ظاهر او عجین شده است؛ برای حفظ همین نعمت )زیبایی( است که 
خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است، تا گوهر زیبای وجودش از نگاه 

نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود.
 تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست های چند قسمتی و شلوغ 
و وقت گیر، باید راهی برای حذف گزینه های نادرست پیدا کنید. به طور مثال با در 
نظر گرفتن قسمت دوم یا سوم، به حذف این گزینه ها اقدام کنید. قسمت دوم 

گزینه های )1( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه10811
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

روش مطالعه  برای پاسخ دادن به این تست، باید متن کتاب را حفظ بود  و 
استفاده از استدالل در این نوع سؤاالت حفظی، راه مطمئنی برای انتخاب گزینۀ 

صحیح نیست.

گزینه10823
مي آورد؛اگر  همراه  به  نیز  را  مسئولیتی  خدا،  جانب  از  نعمتی  هر  دریافت   
کسی به نعمت علم زیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم 

پیشه کند، 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 
عرضۀ نابه جای زیبایی،  به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، »عّفت« و 

»حیا« را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.

گزینه10831
نعمت زیبایی نباید در خدمت هوس رانان قرار گیرد، زیرا عرضۀ نابه جای زیبایی، 
 به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، »عّفت« و »حیا« را از بین می برد و 

این گوهر مقدس را از او می گیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 

دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه مي آورد.

گزینه10844
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

بیانگر   ،)3( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
زیبایی های درونی زن است نه دو گوهر مقدس درونی او.

گزینه10852
دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه مي آورد؛ همان طور که 
اگر کسی به نعمت علم زیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم 

پیشه کند، نعمت زیبایی نیز نباید در خدمت هوس رانان قرار گیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 
اگر کسی به نعمت علم زیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم 

پیشه )نه ستمدیدگان( کند.

گزینه10864
 الف ـ میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ، به میزان تسلط او بر 

خویش، خودنگهداري و »تقوا« بستگی دارد.
ب ـ عفاف، یعنی در برآورده کردن هریک از عالیق و نیازهای درونی به گونه ای 
عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر نیازها غافل شود یا 
به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود؛ بلکه در حد مطلوب 

و صحیح به برآورده کردن همۀ نیازها توجه دارد.
ج ـ نیاز به مقبولیت در دورۀ جوانی و نوجوانی نمود بیشتری دارد و سبب می شود 
که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای خود را کشف 

و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، نادرست 
است، زیرا عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام کاری است و استواری بر هدف، 
شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف از آثار و نشانه های عزم 
قوی است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )2( نادرست است.
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گزینه10872
ج ـ عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. )بیانگر بیزاری 
»ای  شریفۀ:  آیۀ  دـ  دهم(   9 درس  ـ  آنان  با  مبارزه  و  خدا  دشمنان  از 
مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های 
تا  کنید  دوری  آنها  از  پس  است.  شیطانی  کارهای  از  و  پلید  بخت آزمایی، 

رستگار شوید...«
تکرار  زیرا  است،  نادرست  »الف«  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

دائمی نماز در شبانه روز، این آراستگی و پاکی را در طول روز حفظ می کند و 
زندگی را پاک و باصفا می سازد. قسمت »ب« نادرست است، زیرا پاسخ نادرست 
دادن به نیاز به مقبولیت، نشانۀ ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست 

و سازنده است.

گزینه10883
الف ـ امام علي)ع( مي فرماید: »مبادا خود را برای جلب توجه دیگران  بیارایی که در 

این صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی.«
برابر  در  را  خود  آن  وسیلۀ  به  که  است  انسان  در  )درونی(  حالتی  عفاف،  ب ـ 
تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش 
رود و از آن خارج نشود. ج ـ از دیدگاه امام علی)ع(، محاسبۀ نفس، به ترتیب، چهار 
کردن  پیدا  احاطه  خود ب ـ  لغزش های  و  عیب ها  با  آشنایی  الف ـ  دارد:  نتیجه 

برگناهان خود ج ـ ترک گناهان دـ اصالح عیب ها.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2( نادرست 

است، زیرا امام صادق)ع( نیز مي فرماید: »لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا 
چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دینداری است.« قسمت دوم گزینۀ )4( 

نادرست است، زیرا تقوا به معنای حفاظت و نگهداری است.

گزینه10892
الف ـ همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در 
آراستگی )تبّرج( پرهیز می دهد، زیرا زیاده روی در آراستگی )تبّرج( و توجه بیش از 
حد به آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی 

می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.
گسسته  و  ضعیف  انسان  )روح(  در  عفاف  رشته های  که  میزان  همان  به  ب ـ 
می شود،   آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبۀ خودنمایی )تبّرج( به خود مي گیرد.

ج ـ امام صادق)ع( نیز مي فرماید: »لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی 
نشانۀ سستی و ضعف دینداری است.«

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول تمامی گزینه ها صحیح است. 
با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های )1( و )4( و قسمت سوم گزینۀ 

)3( نادرست است.

گزینه10901
از بین عبارت های مذکور که در توصیف انسان عفیف آمده، تنها دو عبارت »ب« 

و »د« صحیح است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »الف« نادرست است، زیرا یک انسان 
عفیف، از مقبولیت نزد همساالن و جامعه گریزان نیست. قسمت »ج« نادرست 
است، زیرا انسان عفیف، خود را با ارزش تر از آن می داند که بخواهد  این مقبولیت 
را از راه جلب توجه ظاهری به دست بیاورد و خود را در حّد ابزاری برای هوس رانی 

دیگران پایین آورد.

گزینه10914
الف ـ اسوه بودن بزرگان دین مربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحوالت 
صنعتی تغییر می کنند، نیست، بلکه اسوه بودن در اموری )فضایل اخالقی( است 

که همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده اند.
ب ـ این سخن رسول خدا)ص(: »ناخن های خود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان 
زیباتر است.«، توصیه ها و سفارشات خاص و جداگانۀ رسول اکرم)ص( به زنان می باشد.

ج ـ این سخن امام صادق)ع(: »»دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر 
از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.« توصیه به آراستگی ظاهری  و باطنی 
و بیانگر این حقیقت است که تکرار دائمی نماز در شبانه روز، این آراستگی و پاکی 

را در طول روز حفظ می کند و زندگی را پاک و باصفا می سازد..
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است، زیرا اسوه قرار دادن معصوم)ع( به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در 
همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم 
و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه10924
الف ـ بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب 
بهترین  او  زیرا می دانیم که  باشیم؛  او  بگوییم و شکرگزار  را سپاس  است خدا 
پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. ب ـ گرچه عفاف، خصلت هر انسان با فضیلتی، 
اعم از زن و مرد است؛ اّما وجود آن )عفاف( در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد. 

زیرا خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است.
ج ـ زن، مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی، هم درونی و هم ظاهری است. 
با زیبایی ظاهر او  احساسات لطیف او که بیانگر زیبایي هاي دروني وي است، 
عجین شده است؛ برای حفظ همین نعمت )زیبایی( است که خداوند احکام ویژه ای 
را برای زن قرار داده است، تا گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و 

روح بلندش تحقیر نشود.
علت   ،)3( و   )1( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  
محاسبۀ ساالنه است نه پس از موفقیت در کارها. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست 
است، زیرا زن، عالوه بر زیبایی معنوی، به زیبایی ظاهری نیز آراسته شده است.

گزینه10933
از  عبارت »آراستگی  و  است  باطنی  آراستگی  به  مربوط  ایمان،  و  اخالق  الف ـ 
اخالق مؤمنان است.« بیانگر هماهنگی آراستگی ظاهری و باطنی است. زیرا این 
عبارت توصیۀ پیشوایان دین است که هم به آراستگی ظاهری و هم آراستگی 
باطنی تشویق می نمودند. ب ـ اینکه در هر زمان، نوع لباس و آراستگی ظاهری 
باید با وضع اقتصادی عمومی جامعه هماهنگ باشد، در حدیث امام صادق)ع(: »در 
آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم 

توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.« تجلی یافته است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 

دوم گزینۀ )2(، به آراستگی ظاهری اشاره دارد.

گزینه10943
الف ـ البته اندک افرادی نیز وجود دارند که به نیاز طبیعی مقبولیت، پاسخ های 
درستی نمی دهند و با پوشیدن لباس های نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و 
ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، می خواهند وجود خود را برای دیگران اثبات 
کنند. این قبیل اعمال نشانۀ ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و 
سازنده است. ب ـ نعمت زیبایی نباید در خدمت هوس رانان قرار گیرد، زیرا عرضۀ 
»حیا  و  »عّفت«  خانواده،  کانون  به  بخشیدن  گرمی  جای  زیبایی،  به  نابه جای 

)کنترل و اعتدال(« را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2(، در مورد 

عدم رعایت عفاف است. قسمت دوم گزینۀ )4(، برعکس بیان شده است.
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گزینه10952
الف ـ زیرا زیاده روی در آراستگی )تبّرج( و توجه بیش از حد به آن باعث غفلت 
انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی 
جز دور شدن از خدا ندارد. ب ـ عرضۀ نابه جای زیبایی،  به جای گرمی بخشیدن 
به کانون خانواده، »عّفت« و »حیا« را از بین می برد و این گوهر مقدس را از 

او می گیرد.
نتیجۀ   )4( و   )3( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

پاسخ  نادرست دادن به نیاز به مقبولیت است. با توجه به توضیح باال، قسمت 
دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینه10963
الف ـ سیرۀ رسول خدا)ص( و پیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندک 
مدتی به آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت های 
دیگر قرار گیرند. ب ـ سه قسمت »الف«، »ج« و »د«، به سیرۀ پیشوایان دینی ما 

در این خصوص اشاره دارند.
به  »ب«  قسمت  در  علی)ع(  امام  سخن  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

موضوع »ارتباط عفاف با آراستگي و مقبولیت« اشاره دارد.  

گزینه10973
قسمت »ب« نادرست است، زیرا اندک افرادی نیز وجود دارند که به نیاز طبیعی 
مقبولیت، پاسخ های درستی نمی دهند و با پوشیدن لباس های نامناسب یا به کار 
بردن کالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، می خواهند وجود خود را 

برای دیگران اثبات کنند. 
مقبولیت  به  نیاز  مورد  در  عبارت ها  سایر  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

صحیح است. 

گزینه10984
الف ـ این سخن علي)ع(: »مبادا خود را برای جلب توجه دیگران  بیارایی که در این 
صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی.«، به افراط در آراستگی 
ظاهری اشاره دارد. ب ـ این حدیث امام صادق)ع(: »خداوند آراستگی و زیبایی را 
دوست دارد و از نپرداختن به خود، و خود را ژولیده نشان دادن، بدش می آید.«، به  

تفریط و کوتاهی در آراستگی اشاره دارد.
به  بازگشت  مصادیق  از  »تبّرج«،  همان  یا  آراستگی  در  افراط  توضیح 

جاهلیت و تحقق مفهوم آیۀ »اقلبتم علی اعقابکم« است. )درس 7 یازدهم(

گزینه10992
الف ـ رعایت عفاف و کنترل خود و نگه داشتن آراستگی در حّد تعادل، باعث 
و  استعداد  خود،  وجود  در  عفیف  انسان  ب ـ  است.  تبّرج  به  نشدن  گرفتار 
ارزش های برتر و واالتری می یابد که می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران 
را برانگیزد. ج ـ او حیا می کند که برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، 
زبان به تحسین و تمجید او بگشایند و  به او به عنوان ابزاری برای لذت جویی 

نگاه کنند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست 

است، زیرا تبّرج مربوط به افراط در آراستگی است نه تمایالت دیگر. قسمت 
سوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا انسان عفیف از مقبولیت نزد همساالن و 

جامعه گریزان نیست.

گزینه11003
الف ـ برخی انسان ها در آراستگی ظاهری و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به 
گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند و به خودنمایی )تبّرج( می رسند. قرآن 
کریم این حالت را »تبّرج« می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد. ب ـ همان دینی که 
ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی )تبّرج( پرهیز می دهد، 
زیرا زیاده روی در آراستگی )تبّرج( و توجه بیش از حد به آن باعث غفلت انسان از هدف 
اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست حفظ و متوسط و تکراری 

است. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینه11013
الف ـ یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است. ب ـ برخی 
انسان ها در آراستگی ظاهری و ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ 
به گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند و به خودنمایی )تبّرج( 
می رسند. قرآن کریم این حالت را »تبّرج« می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد.
  تحلیل تست 1400 قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، 
زیرا عفاف = نیروی بازدارنده از افراط و تفریط است، براین اساس مقبولیت و 

آراستگی علت این نیرو نمی باشد، بلکه از جلوه های آن است. 

گزینه11023
الف ـ پیشوایان ما هم در آراستگی باطنی خود تالش می کردند یعنی آراسته به 
زیبایی های اخالقی بودند و هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند و مؤمنان 
را نیز به رعایت آن دعوت می کردند و آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستند. 

ب ـ آراستگی، اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه 
شامل زمان حضور در خانواده، و از آن مهم تر، زمان عبادت نیز می شود.

  تحلیل تست 1400 به طور کلی این تست، یک تست متوسط است که 
قسمت اول آن، نیاز به تفکر بیشتری دارد. با توجه به اینکه پیشوایان دینی ما به 
هر دو نوع آراستگی توصیه می کردند و صورت سؤال و گزینه های )1( و )2( به 
آراستگی معنوی به آراستگی معنوی اشاره دارد ما باید به دنبال آراستگی ظاهری 
باشیم که در گزینه های )3( و )4( آمده است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم 

گزینۀ )4( نادرست است. 

گزینه11033
امام صادق)ع( مي فرماید: »لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ 

سستی و ضعف دینداری است.«
  تحلیل تست 1400 این تست به ما می آموزد که عالوه بر یادگیری 
موضوع و مفهوم حدیث، عبارت ها و کلمات آن حدیث را هم باید به دقت آموخت 

تا بتوان گزینۀ صحیح را از گزینه های مشابه و نزدیک به آن تشخیص داد. 
قسمت اول گزینه های )2( و )4(، متفاوت با متن حدیث است و قسمت دوم گزینۀ 
)1(، بخش از این سخن امام علی)ع(: »مبادا خود را برای جلب توجه دیگران  بیارایی 
که در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی.« است.

گزینه11044
یکی از نیازهای انسان، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه است. 
این نیاز، در دورۀ جوانی و نوجوانی نمود بیشتری دارد و سبب می شود که نوجوان و 
جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند و 

در معرض دید دیگران قرار دهد.
متوسط  و  متن درس  از  این تست، یک تست حفظی  تحلیل تست 99 
است. این تست، به ما یادآوری می کند که همۀ سؤاالت از آیات و احادیث و به 
صورت مفهومی و دشوار طرح نمی شوند. با توجه به توضیح باال، قسمت اول 

گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.
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گزینه11054
الف ـ زن، مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی، هم درونی و هم ظاهری است. 
احساسات لطیف او که بیانگر زیبایي هاي دروني وي است، با زیبایی ظاهر او عجین 
شده است. ب ـ عرضۀ نابه جای زیبایی،  به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، 

»عّفت« و »حیا« را از بین می برد و این گوهر مقدس را از او می گیرد.
تحلیل تست 99  این تست، همانند تست قبلی یک تست حفظی است. 
در پاسخ دادن به این نوع تست ها حتما باید مورد توجه باشد که سادگی این 
تست ، نباید مانع از دقت کافی در انتخاب گزینۀ صحیح و پاسخ دادن به آن از 
»الف«،  قسمت  توضیح  به  توجه  با  شود.  نادرست  گزینه های  حذف  طریق 
قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. عبارت: »دور ماندن از نگاه 

نااهالن«، در گزینۀ )1(، از ثمرات حجاب است.

گزینه11063
همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی 
)تبّرج( پرهیز می دهد، زیرا زیاده روی در آراستگی )تبّرج( و توجه بیش از حد به 
آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی )= قرب الهی( و مشغول شدن به 

کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.
تحلیل تست 98  این تست، یک تست حفظی و متوسط است. و در صورت 

تسلط بر متن درس، انتخاب گزینۀ صحیح کار دشواری نمی باشد. 

گزینه11074
پاسخ های  به مقبولیت(،  )نیاز  نیاز طبیعی  این  به  دارند که  افرادی وجود  اندک 
درستی نمی دهند و با پوشیدن لباس های نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و 
ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، می خواهند وجود خود را برای دیگران اثبات 
کنند. این قبیل اعمال نشانۀ ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست 

و سازنده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به این تست مفهومی، ابتدا 
باید به حذف گزینه های نادرست پرداخت تا بتوان گزینۀ صحیح را با خطای 

کمتری تشخیص داد. سایر گزینه ها، بی ربط و نادرست است. 
با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه11084
الف ـ به همان میزان که رشته های عفاف در روح انسان قوی و مستحکم  می شود 
)علت(، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود. ب ـ و همچنین به همان میزان 
که رشته های عفاف در )روح( انسان ضعیف و گسسته می شود )علت(،   آراستگی و 

پوشش او سبک تر و جنبۀ خودنمایی )تبّرج( به خود مي گیرد.
روش مطالعه  برای پاسخ دادن به این تست، عالوه بر تسلط بر مفاهیم این 
درس، عبارت های آن را نیز باید حفظ بود تا بتوان به آسانی گزینۀ صحیح را 
نادرست و کامال  باال، سایر گزینه ها  نظر گرفتن توضیح  با در  داد.  تشخیص 

بی ربط می باشد.

گزینه11093
انسان عفیف، زیبایی ظاهری خود را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار 
نمی دهد و اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود. او حیا می کند 
که برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او 
ابزاری برای لذت جویی نگاه کند. او در وجود خود،  او به عنوان  بگشایند و به 
استعداد و ارزش های برتر و واالتری می یابد که می تواند تحسین و احترام واقعی 

دیگران را برانگیزد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با در نظر گرفتن توضیح باال، گزینه های )1( 
و )2( نادرست است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا اصالح ظاهر و باطن هر دو 

مهم است.

گزینه11101
و گسسته  انسان ضعیف  )روح(  در  عفاف  رشته های  که  میزان  به همان  الف ـ 
می شود )علت(،   آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبۀ خودنمایی )تبّرج( به خود 
مي گیرد. ب ـ امام صادق)ع( مي فرماید: »لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین 

لباسی نشانۀ سستی و ضعف دینداری است.«
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، در مورد خودآرایی 

برای دیگران از دیدگاه امام علی)ع( است. 

گزینه11114
الف ـ امام علي)ع( مي فرماید: »مبادا خود را برای جلب توجه دیگران  بیارایی که در 
این صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی.« ب ـ امام صادق)ع( 
مي فرماید: »لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف 

دینداری است.«
روش تست زدن در این تست، باید به نتیجۀ خودآرایی برای دیگران و 
را  گزینۀ صحیح  بتوان  سریع تر  تا  کرد  توجه  بدن نما  و  نازک  لباس  پوشیدن 

تشخیص داد.

گزینه11121
برابر  در  را  خود  آن  وسیلۀ  به  که  است  انسان  در  )درونی(  حالتی  عفاف  الف ـ 
تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش 
رود و از آن خارج نشود. ب ـ امام علي)ع( مي فرماید: »مبادا خود را برای جلب توجه 
دیگران  بیارایی که در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا 

بروی.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا عفاف، خصلت هر انسان با فضیلتی، اعم از زن و مرد است؛ اّما وجود 
آن )عفاف( در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد. قسمت دوم گزینۀ )3(، سخن 

امام صادق)ع( است. 

گزینه11132
آن  کردن  شکوفا  و  خویش  استعدادهای  کشف  در  انسان،  کوشش های  تمام 
استعدادها و به منصه ظهور نشاندن آن که به تثبیت جایگاه مناسب وی بیانجامد، 
پاسخی است بر نیاز به مقبولیت و حاکی از تناسب میان ظاهر و باطن در پوشش 

و آراستگی می باشد.
از اخالق مؤمنان  را  آراستگی  ما  »پیشوایان  که:  عبارت  این  نکتۀ طالیی 

می دانستند.«، به تناسب میان ظاهر و باطن در پوشش و آراستگی اشاره دارد.

گزینه11143
به  آراسته  یعنی  می کردند  تالش  خود  باطنی  آراستگی  در  هم  ما  پیشوایان 
زیبایی های اخالقی بودند و هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند و مؤمنان 
را نیز به رعایت آن دعوت می کردند و آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستند. 
نکتۀ طالیی این عبارت که: »پیشوایان ما آراستگی را از اخالق مؤمنان 

می دانستند.«، به تأثیر درون بر بیرون اشاره دارد.
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تعداد سؤاالت آزمایشیتعداد سؤاالت ترکیبی جدیدتعداد سؤاالت خط به خط

4878
تعداد سؤاالت سراسری 98تعداد سؤاالت سراسری 99تعداد سؤاالت سراسری 1400

343

گزینه11152
با »کالمی« شوق حرکت در وجودمان جوانه می زند و با »لبخندی« روح امید 
از دست رفته به زندگی ما، دمیده می شود. گاه با »سکوتی« معنای زندگی مان 
تغییر می یابد و با »فریادی« روش آن. »کالم«،  »لبخند«، »سکوت« و »فریاد« 
جلوه هایی آشکار از رفتارهای انسانی است که بر مسیر زندگی دیگران و چگونگی 

آن، اثرگذار است.
نیمه  و  حفظی  نیمه  درس  یک  درس،  این  روش مطالعۀ این درس  
بار  چند  با  درس  متن  یادگیری  است.  متوسط  دشواری  با سطح  و  مفهومی 
روخوانی و سپس تمرکز بر مفاهیم قرآنی آن، کمک زیادی در یادگیری عمیق 

و سریع آن خواهد نمود. 

گزینه11161
بر  می توان  رفتاری،  یا  گفتار  بدون  بسا  چه  پوشش  و  حجاب  رعایت  عدم  با 
مسیر زندگی دیگران و چگونگی آن تأثیر گذاشت، در حالی که از وقوع این 

امور بی خبر بود.
مقایسه  عفاف: عفاف حالتی )درونی( در انسان است که به وسیلۀ آن خود 
را در برابر تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و 
از آن خارج نشود. حجاب: پوشش ظاهری در مقابل  میانه روی پیش رود و 

نامحرم است که محدودۀ آن در آیات و روایات تعیین شده است.

گزینه11172
پوشش مناسب از نشانه های »عفاف« است، به گونه ای که از نوع پوشش )حجاب( 

هر کس می توان میزان توجه وی به این ارزش )عفاف( را دریافت.
نکتۀ طالیی  دلیل توجه ویژۀ اسالم نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی 

آنان از نعمت جمال و زیبایی است. 

گزینه11184
با اینکه خداوند هم زنان و هم مردان را به پوشیدن لباس مناسب دعوت کرده 
است، اما نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از نعمت جمال و زیبایی 

توجه ویژه ای دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1( و )2(، مطابق دیدگاه اسالم 
به  نسبت  اسالم  ویژۀ  توجه  علت  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  نمی باشد. 
پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از نعمت جمال و زیبایی است نه عفاف 

و حجاب.

گزینه11193
خداي متعال در قرآن کریم، در خصوص عفاف و حجاب هم براي مردان و هم 

براي زنان، وظایف خاص و روشني تعیین کرده است. 
نکتۀ طالیی  در آیات قرآن، »حدود« و »اندازه« یا »میزان« پوشش زنان 

مسلمان تعیین شده است.

گزینه11204
از منظر قرآن کریم وظیفۀ مردان است که چشم خود را کنترل کنند و از نگاه به 

زنان نامحرم خودداري کنند و دامان خود را از گناه نگه دارند. )پاکدامنی(
نکتۀ طالیی  در ابتدا و مقدم بر هر چیز، اولین وظیفۀ مردان در آیات 

قرآن کریم دربارۀ عفاف و حجاب، کنترل چشم معرفی شده است.

گزینه11213
بر اساس دستور الهی در آیات قرآن کریم، زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که از: 

1ـ نگاه به نامحرم خودداري کنند 2ـ و دامان خود را از گناه حفظ نمایند.
نکتۀ طالیی  وظایف مشترک مردان و زنان در مورد عفاف و پوشیدگی از 

دیدگاه قرآن کریم، به ترتیب، عبارتند از: 1ـ کنترل نگاه 2ـ پاکدامنی

گزینه11222
سومین دستور خاص قرآن کریم به زنان مسلمان در خصوص عفاف و پوشیدگی 
این است که: »استفاده از زینت و زیورآالت برای زنان نباید به گونه اي باشد که 

توجه نامحرمان را به خود جلب کند.«
روش مطالعه  برای پاسخ دادن به این نوع تست، عین عبارت ها و کلمات 
ترجمۀ آیه باید حفظ شود تا بتوان در بین گزینه های مشابه، گزینۀ صحیح را به 

آسانی تشخیص داد. با توجه به ترجمۀ آیه، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه11234
چهارمین دستور خاص قرآن کریم به زنان مسلمان در خصوص عفاف و پوشیدگی 
این است که: »باید پوشش خود را به گونه اي تنظیم کنند که عالوه بر موي سر، 

گریبان و گردن آن ها را هم بپوشاند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1( نادرست است، زیرا حدود پوشش 
نه  تا مچ و صورت« می باشد  بجز دست  بدن  تمام  اسالم، »پوشاندن  نظر  از  زن 
»دست و پاها«. گزینۀ )2(، سخن امام صادق)ع( است نه آیۀ قرآن کریم. گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا پوشش های خود را به خود نزدیک کنند تا به عفاف )نه حجاب( 

شناخته شوند.

گزینه11244
از دیدگاه قرآن کریم، وظایف مشترک مردان و زنان در مورد عفاف و پوشیدگی، 
به ترتیب، عبارتند از: 1ـ نگاه به نامحرم خودداري کنند 2ـ و دامان خود را از گناه 

حفظ نمایند.
نکتۀ طالیی  وظایف خاص زنان مسلمان از دیدگاه قرآن در مورد عفاف 
به  نباید  زیورآالت  و  زینت  از  استفاده  1ـ  از:  عبارتند  ترتیب،  به  پوشش،  و 
گونه اي باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. 2ـ زنان باید پوشش 
خود را به گونه اي تنظیم کنند که عالوه بر موي سر، گریبان و گردن آن ها را 

هم بپوشاند.

گزینه11252
عالوه بر قرآن کریم، پیشوایان ما، حدود حجاب را مشخص کرده اند و ما را به 

رعایت عفاف دعوت کرده اند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست که گزینه های مفهومی 
دارد، باید گزینه های اشتباه را یکی پس از دیگری حذف نمود تا در نهایت، به 
گزینۀ صحیح رسید. عبارت: »ما را به کاهش حضور در جامعه دعوت کرده اند.«، 
در گزینه های )3( و )4(، از دیدگاه اسالم نادرست است. گزینۀ )1( نادرست است، 
زیرا آیات و احادیث فقط حدود حجاب را مشخص کرده اند و تعیین کنندۀ نحوۀ 

حجاب توسط فرهنگ جوامع است.
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گزینه11262
امام  کاظم)ع( در جواب برادرش که پرسید: »دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم 

جایز است؟« فرمود: »چهره و دست تا مچ«.
مذکور،  حدیث  مخاطب  گرفتن  نظر  در  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

قسمت اول سایر گزینه ها نادرست است.

گزینه11273
یکی از از یاران امام صادق)ع( به نام فضیل بن یسار می گوید از ایشان پرسیدم: 
آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟ فرمود: »بلی، 
آن چه زیر روسری قرار می گیرد، نباید آشکار شود. هم چنین از مچ به باال باید 

پوشیده شود.«
نکتۀ طالیی  این روایت، میزان و حدود )نه نحوه و چگونگی( پوشش زن 

را از نظر اسالم بیان کرده است.

گزینه11284
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

نکتۀ طالیی  بر اساس این حدیث، میزان و حدود پوشش زن از نظر اسالم، 

»پوشاندن تمام بدن بجز دست تا مچ و صورت« می باشد.

گزینه11292
من  علیهّن  »یدنین  قرآنی:  عبارت  دو  احزاب  سورۀ   59 آیۀ  به  باتوجه 
جالبیبهّن« و »ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین«، به طور خاص به همسران 
و دختران پیامبر)ص( و زنان مؤمنان سفارش شده و به صورت عام شامل زنان 

مسلمان می شود.
حدود  جالبیبهّن«،  من  علیهّن  یدنین  قرآنی:  عبارت  این  نکتۀ طالیی 

پوشاندن موی سر زنان مسلمان را بیان می کند.

گزینه11304
خداوند در آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 
زنان  به  موی سر خود  پوشاندن  در خصوص حدود  علیهّن من جالبیبهّن...«، 
مسلمان دستور می دهد که روسری ها و پوشش هایشان را به خود نزدیک کنند تا 
اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود. یعني پوشش زنان باید به گونه ای 
باشد که گردن و گریبان را هم بپوشاند. یعنی فقط گردی صورت می تواند آشکار 
باشد. رعایت این پوشش )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: 
زن به عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار 
که اسیر هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و 

به خود اجازۀ تعّرض به او را ندهند.
نکتۀ طالیی  این عبارت قرآنی: »ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین«، دربارۀ 

علت و فلسفۀ پوشاندن موی سر سخن می گوید.

گزینه11312
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

نکتۀ طالیی  علت و فلسفۀ پوشاندن موی سر با جلباب، به ترتیب عبارت 

است از: اواًل: زن به عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیًا: 
زنی  چنین  مقابل  در  هستند،  خود  و هوس  اسیر هوی  که  بندوبار  بی   افراد 

احساس حقارت کرده و به خود اجازۀ تعّرض به او را ندهند. )فال یؤذین(

گزینه11321
این آیه، به ترتیب، به دو موضوع اشاره دارد: 1ـ حدود پوشاندن موی سر زنان 
مسلمان با عبارت قرآنی: »یدنین علیهّن من جالبیبهّن« یعني پوشش زنان باید 
یعنی فقط گردی صورت  بپوشاند.  را هم  باشد که گردن و گریبان  به گونه ای 
می تواند آشکار باشد. 2ـ علت و فلسفۀ پوشاندن موی سر: رعایت این پوشش 
پاکی  و  عفاف  به  زن  اواًل:  که  می شود  سبب  جالبیبهّن(،  من  علیهّن  )یدنین 
و  اسیر هوی  بندوبار که  بی   افراد  ثانیًا:  و  یعرفن(  أن  أدنی  )َذلِک  شناخته شود 
هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود اجازۀ 

تعّرض به او را ندهند.
از  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا این آیه 

حجاب.  چگونگی  و  نحوه  از  نه  می گوید  سخن  حجاب  میزان  و  حدود 
چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام 

است.

گزینه11334
با استناد به آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 
علیهّن من جالبیبهّن ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفورا رحیما«، 
رعایت این پوشش )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: زن به 
عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر 
هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود 

اجازۀ تعّرض به او را ندهند.
من  علیهّن  )یدنین  جلباب  با  سر  موی  پوشاندن  فلسفۀ  نکتۀ طالیی  

جالبیبهّن(، این است که با این پوشش، زن به عفاف و پاکی )نه به حجاب( 
شناخته شود. 

گزینه11341
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

نکتۀ طالیی  عبارت قرآنی: »فال یؤذین«، بیانگر ایمن سازی محیط برای 

حضور بانوان است. )تجربی 98(

گزینه11352
چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است.

اسالم ، ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، )در چگونگی و نوع پوشش( مردان را 
موظف کرده است، لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش های 

اخالقی جامعه هماهنگ باشد.
نکتۀ طالیی  آیات و احادیث این درس، بیانگر حدود، میزان و اندازۀ پوشش 

زن هستند. فرهنگ و آداب و رسوم ملت ها، تعیین کنندۀ چگونگی، نحوه، شکل، 
نوع و کیفیت پوشش هستند.

گزینه11364
اسالم ، ضمن پذیرش تنوع و گوناگونی در چگونگی و نوع پوشش، مردان را 
موظف کرده است، لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش های 

اخالقی جامعه هماهنگ باشد.
روش مطالعه  برای پاسخ دادن به این نوع تست، با مطالعۀ دقیق متن درس 

و تسلط بر آن، باید در کمترین زمان پاسخ صحیح را پس از حذف گزینه های 
نادرست تشخیص دهید.
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گزینه11373
پوشیدن لباسی که مردان را نزد مردم انگشت نما کند یا وسیلۀ جلب زنان نامحرم 

قرار گیرد، حرام است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با در نظر گرفتن قسمت دوم سؤال که حرام 
است، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2( 
باشد،  فساد  به  کردن شخص  مشهور  عامل  لباس  اینکه  زیرا  است،  نادرست 

موضوع این درس نمی باشد.

گزینه11384
زنان موظف اند که این دو شرط را رعایت کنند: 1ـ تمام بدن خود را، به جز صورت و دست ها 
تا مچ، از نامحرم بپوشانند. 2ـ پوشش آنان نباید نازک و چسبان و تحریک کننده باشد.
نکتۀ طالیی  میزان و حدود پوشش زن از نظر اسالم، پوشاندن تمام بدن 
بجز صورت و دست ها تا مچ است نه دست و پاها تا مچ. بر این اساس گزینه های 

)1( و )2( و )3( نادرست است. 

گزینه11392
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

زیرا   نادرست است،   )3( )1( و  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های 
میزان و حدود پوشش زن از نظر اسالم، پوشاندن تمام دست ها تا مچ است نه 

دست و پاها تا مچ. 

گزینه11401
در پاسخ به این سؤال: »آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان 
در جامعه می شود؟«، باید گفت: اواًل خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن 
در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان )در بیرون از خانه( قرار داده است نه برای 
داخل خانه؛ زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص 
می کند. دوم آنکه: ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن 

و سیرۀ پیشوایان دین ناسازگار است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )2( و )4( و همچنین 

قسمت دوم گزینۀ )3(، پاسخ این سؤال نمی باشد. 

گزینه11411
با  وی  مواجهه  و  اجتماع  در  زن  حضور  زمان  برای  را  حجاب  دستور  خداوند 
نامحرمان )در بیرون از خانه( قرار داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب 
چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند. این حکم نه 
تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن 
از نگاه نااهالنی که در جامعه حضور دارند،  با امنیت داشته باشند و  و همراه 

ایمن باشند.
نکتۀ طالیی  رعایت این حکم: »یدنین علیهّن من جالبیبهّن، نه تنها 
سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و 
همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه نااهالنی که در جامعه حضور دارند، ایمن 
باشند. )قال یؤذین( قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا دستور 
حجاب در مواجهۀ وی با نامحرمان است نه فقط نااهالن. قسمت دوم گزینۀ 

)3(، ناقص است.

گزینه11424
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

حجاب  زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
اینکه  نه  اجتماع مشخص می کند  را هنگام حضور در  چگونگی پوشش زن 

ارزش زن را به ظاهر او بداند.

گزینه11433
در دومین پاسخ به این سؤال: »آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادي و کاهش حضور 
آنان در جامعه می شود؟«، باید گفت: ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان 
با نگاه قرآن و سیرۀ پیشوایان دین ناسازگار است. قرآن کریم عفت حضرت مریم)ع( را 
در معبدی که همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید؛ عفت دختران 
حضرت شعیب)ع( را در حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان، مثال 
می زند. تاریخ نیز خبر از حضور زنان مسلمان در زمان پیامبر)ص(  در پشت جبهه های 

جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان می دهد.
تمرین تست زنی  در هنگام پاسخ دادن به این تست، کافی است با اندکی دقت، 
گزینه های نادرست را یکی پس از دیگری حذف نمود تا به پاسخ صحیح رسید. 
گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا در اینجا سخن از دختران ذکریا)ع( نمی باشد. 
گزینۀ )4( نادرست است، زیرا ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان، با نگاه 

قرآن و سیرۀ پیشوایان دین ناسازگار است نه ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها.

گزینه11444
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

نادرست  اول گزینه های )2( و )3(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا قرآن کریم از عدم حضور حضرت مریم)س( در برابر نامحرمان سخن 
نگفته است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا بیان ماجرای حضرت 

مریم)ع( در معبد عمومی و دختران شعیب)ع( در حال چوپانی به این معنا نیست.

گزینه11452
در پاسخ به سؤال: »آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان 
در جامعه می شود؟«، باید گفت: ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان 
با نگاه قرآن و سیرۀ پیشوایان دین ناسازگار است. تاریخ نیز خبر از حضور زنان 
مسلمان در زمان پیامبر)ص(  در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به 
مجروحان می دهد. پس قانون حجاب، قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه 
نیست؛ بلکه کمک می کند تا به جای آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافۀ وی 

خالصه کند، به شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی وی توجه کند.
نکتۀ طالیی  این موارد منکر ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی 
آنان است: الف ـ از نگاه قرآن: 1ـ ستودن عفت حضرت مریم)ع( در معبدی که 
همگان،  به پرستش می آمدند. 2ـ ستودن عفت دختران حضرت شعیب)ع( در 

حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان
ب ـ مطابق سیرۀ پیشوایان دین: حضور زنان مسلمان در زمان پیامبر)ص(  در پشت 

جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان.

گزینه11464
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 
دوم گزینۀ )2(، اولین پاسخ به این سؤال است: »آیا حجاب زنان، موجب سلب 

آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟«

گزینه11473
 قانون حجاب، قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست؛ بلکه کمک می کند تا 
به جای آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافۀ وی خالصه کند، به شخصیت، استعدادها 
و کرامت ذاتی وی توجه کند. قانون حجاب سبب می شود که سالمت اخالقی جامعه 

باال رود؛ حریم و حرمت زنان حفظ شود و آرامش روانی وی افزایش یابد. 
نادرست  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )4( 
)نه جسمی( وی  روانی  آرامش  و  زنان حفظ شود  زیرا حریم و حرمت  است، 

افزایش یابد. قسمت دوم گزینۀ )2(، نتیجۀ حجاب است نه گرایش به کمال. 
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گزینه11482
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

زیرا  است،  نادرست   )4( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
عفاف یک امر درونی و فطری است نه یک قانون شرعی. گزینۀ )3(، اولین پاسخ 
به این سؤال است: »آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در 

جامعه می شود؟«

گزینه11493
همه ادیان الهی، که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید 

کرده اند و آن را الزمۀ دین داری شمرده اند.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، باید گزینه ها را از نظر 
علمی بررسی کرد و گزینه هایی که نادرست است را حذف نمود تا انتخاب گزینۀ 
صحیح آسان تر گردد. گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا ادیان الهی، که در 
اصل و حقیقت، اختالفی ندارند. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا  ادیان الهی همواره 

بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداری )نه ایمان به خدا( شمرده اند.

گزینه11502
مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می پوشاندند 

و به حجاب پایبند بودند.
»در  عبارت های:  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
اجتماعات دینی«، »آراستگی کامل« و »به آراستگی پایبند بودند«، در گزینه های 

)1( و )3( و )4( در مورد زنان یهودی نادرست است.

گزینه11513
همه ادیان الهی، که در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید 

کرده اند و آن را الزمۀ دین داری شمرده اند. 
 نکتۀ طالیی  از نظر ادیان الهی، الزمۀ دین داری »پوشش« است. از نظر 

اسالم، دو پایۀ دین داری، »تولّی« و »تبّری« است.

گزینه11522
در آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته است و زنان معتقد به حضرت مسیح)ع( 
می کوشند مانند حضرت مریم)ع( موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند.  
 مقایسه   الف ـ زنان معتقد به حضرت مسیح)ع( می کوشند مانند حضرت مریم)ع( 
از  با حجاب وارد جامعه شوند. ب ـ راهبه و قدیس یکی  بپوشانند و  را  موی خود 

کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند.

گزینه11534
الف ـ نقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم تر، تصویر حضرت مریم)ع( را با 
پوشش و حجاب کامل می کشیدند. ب ـ همچنین از گذشته تا زمان حاضر زنان 
راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. این امر نشان 
می دهد که از نظر آنان، داشتن حجاب، به دین داری نزدیک تر و در پیشگاه خدا 

پسندیده تر است.
»داشتن  است.  دین داری  الزمۀ  الهی،  ادیان  نظر  از  »پوشش«  مقایسه 
حجاب« از نظر زنان راهبه و قدیس، به دین داری نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر 

است

گزینه11543
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این سؤال، این متن حفظی را باید 
چندین بار مطالعه و به صورت منظم دوره کرد و نکات مشابه آن را یاداشت کنید.

گزینه11551
از گذشته تا زمان حاضر زنان راهبه و قدیس )نه زنان معتقد به حضرت مسیح)ع(( 
یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. این امر نشان می دهد که از نظر 

آنان، داشتن حجاب، به دین داری نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، بیانگر پوشش در آیین مسیحیت 

است.

گزینه11562
 از گذشته تا زمان حاضر زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را 
انتخاب کرده اند. این امر نشان می دهد که از نظر آنان، داشتن حجاب، به دین داری 

نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت دوم گزینه های )1( و )4(، نظر ادیان 
الهی را در مورد پوشش بیان می کند، نه دیدگاه زنان معتقد به حضرت مسیح)ع( 

و زنان راهبه و قدیس را.

گزینه11571
و  دستورات  از  بخش  آن  و  شد  کمتر  دینی  تعالیم  به  پایبندی  اخیر  دوران  در 
سنت های حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( هم که باقی مانده، مورد غفلت 

قرار گرفته و به آنها عمل نمی شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینه11584
الف ـ بی حجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی ندارد؛ 
بلکه بازگشتی به سنت های مشرکانۀ قبل از حضرت مسیح)ع( محسوب می شود. 

ب ـ در ایران باستان زنان ایرانی قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، 
با پوشش کامل در محل های عمومی رفت و آمد می کردند. پوشش و حجاب زنان 
در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند 

که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.
مقایسه 1ـ زنان ایرانی قبل از اسالم که عمومًا پیرو آیین زرتشت بودند، با 
پوشش کامل در محل های عمومی رفت و آمد می کردند. 2ـ زنان یهودی هنگام 
حضور در اجتماعات، موی سر خود را می پوشاندند و به حجاب پایبند بودند. 3ـ 
را  خود  موی  مریم)ع(  مانند حضرت  می کوشند  مسیح)ع(  به حضرت  معتقد  زنان 

بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند.

گزینه11593
در ایران باستان زنان ایرانی قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، با 
پوشش کامل در محل های عمومی رفت و آمد می کردند. پوشش و حجاب زنان 
در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند 

که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. 

گزینه11601
در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده 
مطرح بوده و کمتر قوم و ملتی است که زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. 

تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است.
و  راهبه و قدیس  زنان  دیدگاه   ،)2( دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ 
گزینۀ )3(،  نظر ادیان الهی در مورد پوشش است. گزینۀ )4(، مطابق توضیح باال 

نادرست است.
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گزینه11612
انسان با رعایت عفاف می تواند وقتی در خیابان و کوچه راه می رود، صد قافلۀ دل 

آلوده همراهش نباشد.
به  را  دیگران  آلودۀ  نگاه  گزینه ها،  سایر  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  

همراه ندارد.

گزینه11624
گزینۀ )4(، ارتباطی با رعایت عفاف و حجاب در انسان ندارد.

گزینه11634
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 
علیهّن من جالبیبهّن ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفورا رحیما«، 
عبارت قرآنی: »ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین«، علت و فلسفۀ پوشاندن موی 

سر زنان با جلباب را بیان می کند.
ب ـ در آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الَذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی الِّذین 
من قبلکم لعلّکم تّتقون«، علت اصلی بجا آوردن روزه، تقوا )لعلّکم تّتقون( به 

معنای حفاظت و نگهداری است.
ج ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ تنهی عن الفحشاء و المنکر 
و لذکر اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، ثمرۀ برتر نماز همان یاد و ذکر خدا )و 

لذکر اهلل أکبر( است. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
انداز  و  حدود  جالبیبهّن«،  من  علیهّن  »یدنین  قرآنی:  عبارت  زیرا  است، 
پوشاندن موی سر را بیان می کند. قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 

فایدۀ دوم نماز )یعنی دوری از گناه( با فایدۀ روزه؛ یعنی تقوا ارتباط دارد.

گزینه11643
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت قسمت »ج« صحیح است.

زنان  زیرا  است،  نادرست  »الف«  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
با پوشش کامل در  بودند،  آیین زرتشت  پیرو  از اسالم که عموماً  ایرانی قبل 
محل های عمومی )نه فقط مکان های مذهبی( رفت و آمد می کردند. قسمت 
مانند  می کوشند  مسیح)ع(  حضرت  به  معتقد  زنان  زیرا  است،  نادرست  »ب« 
حضرت مریم)ع( موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. قسمت »د« 
از  یکی  قدیس  و  راهبه  زنان  حاضر،  زمان  تا  گذشته  از  زیرا  است،  نادرست 

کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند.

گزینه11651
الف ـ استفاده از »چادر« که دو شرط قبل )پوشاندن تمام بدن و چسبان نبودن( را 
به طور کامل دارد و سبب حفظ هرچه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد و توجه 

مردان نامحرم را به حداقل می رساند، اولویت دارد.
ب ـ به همان میزان که رشته های عفاف در روح انسان قوی و مستحکم  می شود، 

نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود.
ج ـ دستور حجاب، نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود 
تا حضوری مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه نااهالنی که در جامعه 

حضور دارند، ایمن باشند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت 
است، زیرا قانون حجاب موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود؛ حریم و 
حرمت زنان حفظ شود و آرامش روانی وی افزایش یابد. افزایش منزلت و کرامت زن، 
نتیجۀ رعایت پوشش کامل است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )3( 

نادرست است.

گزینه11662
الف ـ دو عبارت قرآنی: »یدنین علیهّن من جالبیبهّن« و »ذلک أدنی أن یعرفن 
فال یؤذین«، به طور خاص به همسران و دختران پیامبر)ص( و زنان مؤمنان سفارش 

شده و به صورت عام شامل زنان مسلمان می شود.
ب ـ اسالم، ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، )در چگونگی و نوع پوشش( 
مردان را موظف کرده است، لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با 

ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد.
ج ـ وظایف مشترک مردان و زنان مسلمان این است که چشم خود را کنترل کنند و 
از نگاه به زنان نامحرم خودداري کنند و دامان خود را از گناه نگه دارند. )پاکدامنی(

دـ مطابق آیات قرآن کریم، زنان مسلمان باید پوشش خود را به گونه اي تنظیم 
کنند که عالوه بر موي سر، گریبان و گردن آن ها را هم بپوشاند.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح باال، قسمت چهارم گزینه های 
)1( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه11672
ج ـ دستور حجاب، نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود 
تا حضوری مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه نااهالنی که در جامعه 

حضور دارند، ایمن باشند.
دـ چگونگی و نوع پوشش )نه حدود و اندازۀ پوشش(، تا حدود زیادی تابع آداب و 

رسوم ملت ها و اقوام است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »الف« نادرست است، زیرا بی حجابی 
زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی ندارد؛ بلکه بازگشتی به 
از حضرت مسیح)ع( محسوب می شود. قسمت »ب«  قبل  سنت های مشرکانۀ 
نادرست است، زیرا در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک 
اصل پسندیده مطرح بوده و کمتر قوم و ملتی است که زنان آن پوشش مناسبی 

نداشته باشند. تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است.

گزینه11684
ج ـ پیام این قسمت از آیه: »فال یؤذین : تا مورد آزار قرار نگیرند«، بیانگر این است 

که حجاب سبب ایمن سازی محیط برای حضور بانوان است.
دـ در این آیه، عبارت قرآنی: »یدنین علیهّن من جالبیبهّن«، بیانگر حدود پوشش 
زنان مسلمان و عبارت شریفۀ: »ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین«، بیانگر علت و 

فلسفۀ پوشاندن موی سر با جلباب است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا چگونگی و 
نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است و آیۀ مورد سؤال 
حدود و اندازۀ پوشاندن موی سر را بیان می کند نه چگونگی پوشش را. قسمت 
»ب« نادرست است، زیرا رعایت این پوشش: »یدنین علیهّن من جالبیبهّن«، سبب 

می شود که زن به عفاف و پاکی شناخته شود نه به حجاب. 

گزینه11693
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 
علیهّن من جالبیبهّن ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفورا رحیما«، 
عالوه بر حدود پوشش )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، علت و فلسفۀ آن )ذلک أدنی 
أن یعرفن فال یؤذین( نیز تعیین شده است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ إّن الّصالهًْ 
تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهلل أکبر و اهلل یعلم ما تصنعون«، دو فایده برای 
نماز ذکر شده است: »تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهلل أکبر« ج ـ بر اساس آیۀ 
شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم و اهلل غفور 
رحیم«، بازتاب و نتیجۀ پیروی از پیامبر)ص( )فاتّبعونی( دو مورد است: 1ـ محبوب خدا 

شدن )یحببکم اهلل( 2ـ آمرزش گناهان )و یغفر لکم ذنوبکم(.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها 
اقوام است و اسالم این مورد را تعیین نکرده است.  مطابق توضیح باال،  و 

قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینه11704
الف ـ بی حجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی ندارد؛ 
بلکه بازگشتی به سنت های مشرکانۀ قبل از حضرت مسیح)ع( محسوب می شود.

ب ـ نقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم تر، تصویر حضرت مریم)ع( را با 
پوشش و حجاب کامل می کشیدند. 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت 
دوم گزینۀ )4(، واقعیت موجود در غرب را بیان نمی کند. 

گزینه11712
ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با حجاب، با نگاه قرآن کریم و 
سیرۀ پیشوایان دین ناسازگار است. قرآن کریم عفت حضرت مریم)س( را در معبدی 

که همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید.
جمع بندی 1ـ ستودن عفاف حضرت مریم)س( در معبدی همگانی در قرآن: 

دلیل نادرستی فرض سلب آزادی از زنان با حجاب
2ـ الگو بودن حجاب حضرت مریم)س( برای زنان معتقد به حضرت مسیح: دلیل 

نادرستی اختصاص داشتن حجاب به مسلمانان

گزینه11722
الف ـ رعایت این پوشش )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: زن 
به عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر 
هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود اجازۀ 
تعّرض به او را ندهند )فال یؤذین( ب ـ در آیۀ: »یدنین علیهّن من جالبیبهّن«، خداوند 
در مورد حدود پوشاندن موی سر خود به زنان مسلمان دستور می دهد که روسری ها 
و پوشش هایشان را به خود نزدیک کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده 

شود. یعني پوشش زنان باید به گونه ای باشد که گردن و گریبان را هم بپوشاند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4(، دومین فایدۀ 
به جا آوردن نماز است نه حجاب. قسمت دوم گزینۀ )1(، مفهوم این آیه نمی باشد.

گزینه11732
دو مورد »الف« و »ب«، به درستی بیان شده اند.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها در قسمت »ج«، پوشاندن صورت نادرست 
است.

گزینه11743
الف ـ وظیفۀ الهی حجاب، مانند هر عمل دیگری، هرچه کامل تر و دقیق تر انجام 
شود، نزد خدا با ارزش تر و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزون تر است و فرد 
را به رشد و کمال معنوی باالتری می رساند. ب ـ از این رو، استفاده از »چادر« که 
دو شرط قبل )قسمت »د«( را به طور کامل دارد  سبب حفظ هرچه بیشتر کرامت 

و منزلت زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند، اولویت دارد.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

گزینه های )1( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینه11754
«، دستور  الف ـ دستور الهی حجاب در عبارت قرآنی: »ُیدنیَن َعلَیهَن َجاَلبیبِهَنّ
حجاب برای مواجهه با نامحرمان است نه برای داخل خانه و این حکم باعث 
حضور همراه با امنیت زن در جامعه است نه کاهش حضورش. ب ـ مقصود خداوند 
از عبارت »ذلَِک اَدنی اَن ُیَعرَفَن َفال ُیْوَذیَن«، این است که قانون حجاب موجب 
می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود؛ حریم و حرمت زنان حفظ شود و آرامش 

روانی وی افزایش یابد.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 

این قسمت آیه، علت حجاب را بیان می کند نه حدود حجاب را.

گزینه11763
با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را  الف ـ مطابق 
می پوشاندند و به حجاب پایبند بودند. زنان معتقد به حضرت مسیح)ع( می کوشند 

مانند حضرت مریم)ع( موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. 
ب ـ بی حجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی ندارد؛ 

بلکه بازگشتی به سنت های مشرکانۀ قبل از حضرت مسیح)ع( محسوب می شود.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
گزینه های )1( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 
مطابق توضیح باال، بی حجابی زنان غرب جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی 

ندارد.

گزینه11771
الف ـ در آیۀ: »یدنین علیهّن من جالبیبهّن«، خداوند در مورد حدود پوشاندن موی 
سر خود به زنان مسلمان دستور می دهد. ج ـ عبارت قرآنی: »فالیؤذین : و مورد 

آزار قرار نگیرند،«، علت و فلسفۀ حجاب را ایجاد امنیت بیان می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت های دو قسمت »ب« و »د« با هم 

تناسب ندارند.

گزینه11783
با توجه به آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 
علیهّن من جالبیبهّن ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفورا رحیما«، 
رعایت این پوشش )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: زن به 
عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر 
هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود 

اجازۀ تعّرض به او را ندهند
و  آیه  از  ترکیبی  و  مفهومی  تست  یک  تست،  این  تحلیل تست 1400 
مفاهیم این درس است. عبارت های گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا این 
حکم )یدنین علیهّن من جالبیبهّن( نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، 
بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه 
نااهالنی که در جامعه حضور دارند، ایمن باشند. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 

حجاب، برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان است.

گزینه11793
الف ـ قرآن کریم عفت حضرت مریم)ع( را در معبدی که همگان، چه زن و چه مرد، 
به پرستش می آیند، می ستاید. ب ـ تاریخ نیز خبر از حضور زنان مسلمان در زمان 
پیامبر)ص(  در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان می دهد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها این تست، یک تست حفظی و متوسط است.  
با درنظر گرفتن توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم 

گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه11803
با توجه به آیۀ 59 از سورۀ احزاب: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء 
المؤمنین یدنین علیهّن من جالبیبهّن ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین و کان 
اهلل غفورا رحیما«، مقصود از »ذلَِک«، رعایت این پوشش »یدنین علیهّن من 

جالبیبهّن«، به معنای  »نزدیک تر کردن پوشش ها به خود« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به اینکه در این تست، قسمت آخر 
آیه  مفهوم  و  متن  بر  بودن  در صورت مسلط  تنها  است،  آورده شده  آیه  آخر 
می توان از میان گزینه های مشابه، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. گزینه های )2( 
و )4(، وظایف زنان مؤمن در مورد پوشش خود در سورۀ نور است. با توجه به 

توضیح باال، گزینۀ )1(، مفهوم »ذلک« نمی باشد.
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گزینه11814
در ایران باستان زنان ایرانی قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، با 
پوشش کامل در محل های عمومی رفت و آمد می کردند. پوشش و حجاب زنان 
در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند 

که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.
تحلیل تست 99  این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس است. 
قبل از انتخاب گزینۀ صحیح، باید با تأمل به تحلیل سایر گزینه ها و سپس حذف 
گزینه های نادرست پرداخت. گزینه های )1( و )2( از نظر علمی نادرست است، 
زیرا پوشش اقوام از نظر چگونگی و حدود آن متفاوت بوده است. گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت 
یک اصل پسندیده مطرح بوده و کمتر قوم و ملتی است که زنان آن پوشش 

مناسبی نداشته باشند.

گزینه11821
الف ـ از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها 
را انتخاب کرده اند. این امر بیانگر این حقیقت است که ادیان الهی، که در اصل و 
حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دین داری 

شمرده اند.
تحلیل تست 99   این تست، به ظاهر یک تست ساده به نظر می آید، ولی 
تا قبل از مشخص شدن گزینۀ صحیح توسط سازمان سنجش، یکی از تست های 
حذف  از  پس  باید  حتما  آن،  به  دادن  پاسخ  برای  است.  بوده  اختالف  مورد 
گزینه های نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود. گزینه های )2( و )4( 
نادرست است، زیرا مفهومی که ما به دنبال آن هستیم و آن حجاب داشتن 
نزدیک تر به دینداری است را بیان نمی کند. گزینۀ )3( بیانگر موضوع »آیا حجاب 
زنان، موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه مي شود؟« است، ولی 
حجاب راهبه ها به دلیل رعایت دینداری و پاسخی به سؤال »آیا حجاب اختصاص 

به ما مسلمانان دارد؟« است.

گزینه11833
آداب  تابع  تا حدود زیادی  اندازۀ پوشش(،  )نه حدود و  چگونگی و نوع پوشش 
و رسوم ملت ها و اقوام است. اسالم، ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، )در 
چگونگی و نوع پوشش( مردان را موظف کرده است، لباسی بپوشند که وقار و 
احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراین، 
پوشیدن لباسی که آنان را نزد مردم انگشت نما کند. یا وسیلۀ جلب زنان نامحرم 

قرار گیرد، حرام است. 
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی و مفهومی است. قسمت دوم 
آن کامال حفظی و قسمت آن، مفهومی است. قسمت اول گزینه های )1( و )2( 
نادرست است، زیرا درست است که آداب و رسوم ملت ها و اقوام تا حدود زیادی 
تعیین کنندۀ چگونگی و نوع پوشش است، اما ارزش های اخالقی جامعه هم باید 

مورد توجه باشد. مطابق توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینه11841
الف ـ با اینکه خداوند هم زنان و هم مردان را به پوشیدن لباس مناسب دعوت 
کرده است، اما نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از نعمت جمال و 
دربارۀ  زنان مسلمان  و  دارد. ب ـ وظایف مشترک مردان  ویژه ای  توجه  زیبایی 
عفاف و پوشیدگی عبارت است از: 1ـ چشم خود را کنترل کنند و از نگاه به زنان 

نامحرم خودداري کنند 2ـ و دامان خود را از گناه نگه دارند. )پاکدامنی(
تحلیل تست 99  در کنار تست های کامال مفهومی و دشوار کنکور 99، این 
تست، یک تست حفظی از این درس است که با مطالعۀ صحیح نباید، امتیاز آن 
را از دست داد. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست 

است. قسمت دوم گزینۀ )2(، از وظایف خاص زنان است.

گزینه11851
الف ـ خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با 
نامحرمان )در بیرون از خانه( قرار داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب چگونگی 
پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند. این حکم نه تنها سبب 
کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و همراه با 

امنیت داشته باشند و از نگاه نااهالنی که در جامعه حضور دارند، ایمن باشند.
ب ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک ...«، رعایت این 
و  عفاف  به  زن  اواًل:  که  علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود  )یدنین  پوشش 
پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر هوی 
و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود اجازۀ 
بانوان(. حضور  برای  محیط  ایمن سازی   = یؤذین  )فال  ندهند  را  او  به  تعّرض 
تحلیل تست 98  این تست، یک تست مفهومی و نسبتا دشوار است. با 
اندکی دقت و حذف گزینه می توان پاسخ صحیح را تشخیص داد. با توجه به 
توضیح باال قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. آیۀ گزینۀ )4(، به 

دومین هدف ازدواج یعنی »انس با همسر« اشاره دارد.

گزینه11863
بر اساس آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 
علیهّن من جالبیبهّن ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفورا رحیما«، 
رعایت این پوشش )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: زن به 
عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر 
هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود 

اجازۀ تعّرض به او را ندهند.
تحلیل تست 98   این تست یک تست مفهومی است. برای پاسخ دادن به 
آن، کافی است به کلمات کلیدی صورت سؤال توجه شود تا انتخاب گزینۀ صحیح 
آسان تر شود. گزینه های )1( و )2( مفهوم آیه است ولی نتیجۀ عبارت شریفۀ: 

»یدنین علیهّن من جالبیبهّن« نمی باشد. گزینۀ )4(، از این آیه برداشت نمی شود

گزینه11874
الف ـ پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی 
از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش 
حجاب در جهان دانست. ب ـ در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به 
صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و کمتر قوم و ملتی است که زنان آن 
پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است
تحلیل تست 98  این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس است. 
تشخیص گزینۀ صحیح برای دانش آموزانی که تسلط نسبی بر متن درس داشته 
باشند، کار دشواری نیست. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و 

)2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است. 

گزینه11884
زنان مسلمان در خصوص عفاف و  به  الف ـ سومین دستور خاص قرآن کریم 
پوشیدگی این است که: »استفاده از زینت و زیورآالت برای زنان نباید به گونه اي 
باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند.« ب ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »یا 
)یدنین علیهّن من  این پوشش  ...«، رعایت  بناتک  و  الّنبی قل ألزواجک  أیها 
جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: زن به عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی 
أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، در مقابل 

چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود اجازۀ تعّرض به او را ندهند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )3(، مربوط به 
عفاف است نه حجاب. آیۀ گزینۀ )2(، نتیجۀ رعایت این پوشش )یدنین علیهّن 

من جالبیبهّن( نمی باشد. 
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گزینه11894
الف ـ میزان و حدود پوشش زن از نظر اسالم، پوشاندن تمام بدن بجز صورت و 
دست ها تا مچ است. ب ـ در آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و 
نساء المؤمنین یدنین علیهّن ...«، پوشاندن موی سر با جلباب )یدنین علیهّن من 
جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: زن به عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی 
أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، در مقابل 

چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود اجازۀ تعّرض به او را ندهند.
نادرست  اول گزینه های )1( و )3(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا تنها دیدن صورت و دست ها تا مچ جایز است و دیدن زیر چانۀ زن 
با  جایز نیست. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا پوشاندن موی سر 
جلباب )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که زن به عفاف و پاکی 

شناخته شود. 

گزینه11904
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

روش تست زدن با دقت در کلمات کلیدی صورت سؤال، در زمان کمتر و با 
کمترین خطا می توانیم گزینۀ صحیح را تشخیص دهیم. به عفاف و پاکی شناخته 
شدن زن، نتیجۀ پوشاندن موی سر با جلباب )یدنین علیهّن من جالبیبهّن( است. 

گزینه11914
ایشان  از  یسار می گوید  بن  نام فضیل  به  امام صادق)ع(  یاران  از  از  یکی  الف ـ 
پرسیدم: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟ فرمود: 
»بلی، آن چه زیر روسری قرار می گیرد، نباید آشکار شود. هم چنین از مچ به باال 
باید پوشیده شود.« ب ـ در آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء 
المؤمنین یدنین علیهّن ...«، عالوه بر حدود پوشش )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، 

علت و فلسفۀ آن )ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین( نیز تعیین شده است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به حدیث باال، که ساعد باید پوشیده 
باشد، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. آیۀ گزینۀ )2(، به علت و 

فلسفۀ پوشش اشاره ندارد. 

گزینه11924
 آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک ...«، رعایت این پوشش )یدنین 
علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که اواًل: زن به عفاف و پاکی شناخته شود 
)َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، 
در مقابل چنین زنی احساس حقارت کرده و به خود اجازۀ تعّرض به او را ندهند. 

)فال یؤذین(
توضیح در آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 
علیهّن ...«، ابتدا حدود پوشاندی موی سر )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، و سپس علت 

و فلسفۀ آن )ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین( بیان شده است.

گزینه11934
در آیۀ شریفۀ: »یا أیها الّنبی قل ألزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهّن 
...«، پوشاندن موی سر با جلباب )یدنین علیهّن من جالبیبهّن(، سبب می شود که 
اواًل: زن به عفاف و پاکی شناخته شود )َذلِک أدنی أن یعرفن( و ثانیاً: افراد بی  
بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، در مقابل چنین زنی احساس حقارت 

کرده و به خود اجازۀ تعّرض به او را ندهند.
زنان  پوشش  »میزان«  یا  »اندازه«  و  آیه، »حدود«  این  در  نکتۀ طالیی 
مسلمان بیان شده است، نه »چگونگی« و »نحوه« و »شکل« و »نوع« پوشش 
آنان، زیرا چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و 

اقوام است.

گزینه11944
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

زن  پوشش  حدود  و  میزان  نور،  سورۀ  و 31  آیات 30  در  نکتۀ طالیی  
مسلمان بیان شده است. در آیۀ 59 از سورۀ احزاب، ابتدا حدود پوشاندن موی سر 

و سپس علت و فلسفۀ حجاب بیان شده است. 




