
0 

0 

e 
0 

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


10

)99ـ  تجربی( 1 فراوان بودن استعدادهای مادی و معنوی در انسان برخالف حیوانات و گیاهان چه نتیجه ای ایجاد کرده است؟ 

1 نوع نگاه و اندیشۀ ویژه ای که موجب سیراب شدن روحیۀ بی نهایت طلب او شود.
2 حرکت حیرت انگیزی که او را به سمت کشف اسرار جهان هستی راهنمایی نماید.

3 پیگیری هدف هایی که به واسطۀ آن ها بتواند توانمندی های خویش را به اوج برساند.
4 انتخاب دائمی هدف هایی که پایان ناپذیر باشند و او را تا سرحد رشد و کمال متوقف سازند.

)99ـ  انسانی( 2 َماَواِت َو اْلَْرَض َو مَا بَیْنَُهَما َلِعِبیَن ... با کدام عبارت، مشابه است؟  مفهوم آیۀ شریفۀ ！َو مَا َخلَقْنَا السَّ

1 حق تعالی انسان را ارزش بسیار داده و او را در آسمان و زمین قدرت برتری بخشیده است.
2 میان هدف انسان و موجودات، تفاوت های بسیاری وجود دارد که به ویژگی های خاص انسان باز می گردد.
3 حیوانات و گیاهان به صورت غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند و حرکت انسان بی هدف نیست.

ک نیست. گر همه را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را با 4 در عالم یک چیز فراموش کردنی نیست و ا
)98ـ زبان( 3 کید می کند هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است؟  کدام عبارت قرآنی، تأ

 2 ！َما َخلَْقنَاهُما ِإلَّ بِالَْحقِّ   1 ！أَنْتُُم الُْفَقَراُء ِإلَی اللِه
4 ！َو َما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس ِإلَّ لَِیْعبُُدوِن   ُکْم ِإلَی یَْومِ الِْقَیاَمِة 3 ！لََیْجَمَعنَّ

)96ـ  تجربیـ  با تغییر( 4 خلقت حکیمانۀ خداوند متعال چه خصوصیاتی دارد و ریشۀ عدم حکمت در چیست؟  

2 هدفمندی جهان آفرینش و برنامۀ حساب شده ای برای هر موجود ـ بیهودگی 1 ایجاد تمایالت و گرایشات و جلوگیری از غرایز ـ بیهودگی 
4 هدفمندی جهان آفرینش و برنامۀ حساب شده ای برای هر موجود ـ خودپرستی 3 ایجاد تمایالت و گرایشات و جلوگیری از غرایز ـ خودپرستی 

آن گاه که به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می نگریم، معتقد می شویم که جهان یک مجموعۀ هدفمند است که از آن به ............ تعبیر می شود و پیام آیۀ شریفۀ  5

)93ـ  تجربیـ  با تغییر( ............ یاری رسان ما در این اعتقاد است. 

2 نعمت الهی ـ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة  1 حق ـ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة
4 حق ـ ！و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لِعبیَن  3 نعمت الهی ـ ！و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لِعبیَن

)92ـ  تجربیـ  با تغییر( 6 گر گفته شود: »عبث آفرینی از پدیده های جهان به دور است« پیام کدام آیه ترسیم شده است؟  ا

2 ！و نفٍس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها  1 ！و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین
ًکراً و اّما کفورا 4 ！انّا هدیناه الّسبیل اّما شا  ً3 ！من آمن بالله و الیوم اآلخر و عمل صالحا

)91ـ  زبانـ  با تغییر( 7 »هدف داری نظام آفرینش« از دقت در مفهوم کدام آیه به دست می آید؟ 

2 ！قل اّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی  ًکراً و اّما کفورا 1 ！انّا هدیناه الّسبیل اّما شا
4 ！فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة  3 ！و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق

نظام مندی و غایت مندی پدیده ها، نشان بر ............ الهی است که مجموعۀ جهان خلقت نظامی واحد و هدف دار است و آیۀ شریفۀ ............ حاکی از آن است. 8

)90ـ  زبانـ  با تغییر(  2 قدرت و سیطره ـ ！ما خلقناهما اّل بالحّق  1 حکمت و تدبیر ـ ！ما خلقناهما اّل بالحّق
4 قدرت و سیطره ـ ！فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة  3 حکمت و تدبیر ـ ！فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة

انسان ها، حیوانات و گیاهان به ترتیب در »برخورداری از هدف« و »چگونگی رسیدن به آن« موصوف به کدام وصف هستند؟ 9

4 متفاوت ـ متفاوت  3 متفاوت ـ یکسان   2 یکسان ـ یکسان  1 یکسان ـ متفاوت 
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چند مورد از مفاهیم زیر در رابطه با تفاوت های انسان و سایر موجودات در چگونگی رسیدن به هدف صحیح می باشد؟ 10

الف( انسان خود مسئول شناسایی، انتخاب و گام برداشتن به سوی هدف خویش است، درحالی که گیاهان و حیوانات به صورت غریزی به سمت هدف خود حرکت می کنند.

ب( انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش تنها با حرکت به سوی اهداف نامحدود کاهش می یابد، درحالی که اهداف سایر 

موجودات محدود است.

ج( انسان ها در زندگی خود همواره در حال انتخاب اهداف تمام  نشدنی هستند، درحالی که حیوانات و گیاهان اهداف محدودی دارند.

د( انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است.

4 4  3 3  2 2  1 1
گر بخواهیم تعریف کامل و جامعی را از »حقانیت عالم وجود« پیش روی مؤمنین قرآن پژوه بگذاریم، کدام گزینه مسّوق ما به این سمت می باشد؟ )مسّوق = سوق دهنده( 11 ا

1 تمامی انسان ها پس از اندکی تأمل در خود، متوجه جست وجوگری برای نیل به سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها می شوند.
2 هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف در حرکت است.

3 انجام اعمال عبادی مختلف برای اثبات حرکت در برنامه ریزی الهی برای موجودات
4 وابستگی خوشحالی مخلوقات به خوشحال شدن خداوند متعال و تالش برای کسب رضای او

گر فردی از ما بپرسد »آیا میان انسان و سایر موجودات در مرحلۀ انتخاب هدف تفاوتی وجود دارد؟« جواب خود را چگونه ارائه خواهیم داد؟ 12 ا

1 انسان و حیوانات هدف خود را می شناسند و به سمت آن حرکت می کنند اما گیاهان به صورت غریزی هدف خود را می یابند.
2 تمام موجودات از جمله آدمیان به صورت طبیعی و پس از شناخت اهداف به سوی آن ها روانه می شوند.

3 گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات از راه غریزه به سوی اهداف می روند اما انسان خود باید هدفش را انتخاب کند.
4 گیاهان به صورت طبیعی و انسان ها و حیوانات به صورت غریزی اهداف را می شناسند و به سمت آن ها حرکت می کنند.

 کدام پیام مستفاد می گردد؟ 13 َماواِت و الَْرَض َو مَا بَیْنَُهَما َلِعِبیَن مَا َخلَقْنَاُهَما إلَّ بِالَْحقِّ از آیۀ شریفۀ ！َو مَا َخلَقْنَا السَّ

2 عّلّیت حقانیت آفرینش و معلولیت حکمت خداوند 1 عّلّیت حکمت خداوند و معلولیت حقانیت آفرینش 
4 عّلّیت قدرت خداوند و معلولیت خلقت جهان 3 عّلّیت خلقت جهان و معلولیت قدرت خداوند 

ارزش گذاری و کرامت بخشی ذات اقدس باری تعالی به انسان توجه به کدام پرسش را ایجاب می نماید؟  14

1 خداوند برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاده است؟
2 اهداف خلقت انسان چیست و نیل به این اهداف چگونه میسر است؟
3 ما انسان ها چگونه باید زندگی کنیم و مسیر درست زندگی کدام است؟

4 هدف حق تعالی از آفرینش انسان چه بوده و چه ابزارهایی در اختیار وی گذاشته است؟
کدام آیۀ شریفه مبین تعبیر ادبی زیر می باشد؟ 15

گر جمله را به جا آوری و آن را )هدف را( فراموش کنی هیچ نکرده باشی.« »ا

2 ！من آمن بالله و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم  1 ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق
4 ！و ما هذه الحیاة الدنیا ال لهو و لعب  ًکراً و اّما کفورا 3 ！انّا هدیناه الّسبیل اّما شا

گر این کالم مولی متقیان امام علی علیه السالم که فرمودند: »ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشته اند  16 ا

تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« را سرلوحۀ زندگی خویش قرار دهیم پیام مستنبط از کدام آیۀ شریفه ارمغان آن خواهد بود؟

.1 ！آن چه به شما داده شده کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است
.2 ！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

.3 ！اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است
.4 ！و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم آن ها را جز به حق خلق نکردیم

)99ـ  هنر( 17 مطابق آیات قرآن کریم، عاقبت کسی که فقط زندگی دنیا را طلب کند، کدام است و زندگی دنیایی او چگونه خواهد بود؟ 

2 دوزخ ـ در دنیا نیکی می بیند ولی در آخرت از آن بهره ای ندارد.  1 برزخ ـ در دنیا نیکی می بیند ولی در آخرت از آن بهره ای ندارد.  
4 دوزخ ـ به میزانی که خداوند اراده کند و بخواهد از آن بهره مند می شود.  3 برزخ ـ به میزانی که خداوند اراده کند و بخواهد از آن بهره مند می شود.  
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)99ـ  زبان( 18 مطابق آیات قرآن کریم، چه کسی »با خواری و سرافکندگی« در جهان آخرت وارد دوزخ می شود؟ 

1 از خداوند نیکی در زندگی دنیایی خواسته و از آخرت بی بهره مانده است.
2 به زندگی دنیا و آرایش و زینت آن پرداخته و در آسایش زندگی کرده است.

3 فقط به دنبال زندگی زودگذر دنیا بوده است و به مقداری از آن دست یافته است.
4 زندگی پایدار اخروی را فراموش کرده و به همۀ نصیب خود در این جهان رسیده است.

اختالف انسان ها در انتخاب اهداف ، ریشه در نوع ............ آن ها دارد و به همین دلیل تالش برای رسیدن به کمالت و خوبی های متعالی و بزرگ ............ است.  19

2 اعمال و کردار ـ معلول شناخت آن ها  1 نگاه و اندیشۀ ـ علت دستیابی به آن ها 
4 نگاه و اندیشۀ ـ معلول شناخت آن ها  3 اعمال و کردار ـ علت دستیابی به آن ها 

هدف ها و دلبستگی  های »پایان پذیر« و »همیشگی«، به ترتیب اهداف ............ و ............ محسوب می شوند و ما باید در زندگی خود ............  20

2 اصلی ـ فرعی ـ فقط به اهداف اصلی بها دهیم.  1 فرعی ـ اصلی ـ فقط به اهداف اصلی بها دهیم.  
4 اصلی ـ فرعی ـ هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم. 3 فرعی ـ اصلی ـ هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم. 

کمک کردن به دیگران آن گاه هدف متعالی انسان خواهد شد و برای آن کوشش خواهد کرد که ............  21

1 زندگی را محدود به دنیای مادی نداند و در پی آبادی آخرت خویش باشد.
2 این عمل ارزشمند را پاسخ گوی استعدادهای خویش و روحیۀ بی نهایت طلب خود بداند.

3 اهداف فرعی را به  جای اهداف اصلی قرار ندهد و به آن دل نبندد.
4 خدمت به خلق را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهد.

منشأ اختالف انسان ها در انتخاب هدف چیست و برای انتخاب صحیح هدف چه باید کرد؟ 22

ک مناسب انتخاب کنیم. 1 اختالف در استعدادها ـ باید معیار و مال
2 اختالف در اندیشه ها ـ اهداف اصلی و فرعی را به خوبی تشخیص داده و گزینش کنیم.

3 اختالف در استعدادها ـ اهداف اصلی و فرعی را به خوبی تشخیص داده و گزینش کنیم.
ک مناسب انتخاب کنیم. 4 اختالف در اندیشه ها ـ باید معیار و مال

کدام عناوین به ترتیب بر اهداف »فانی« و »باقی« اطالق می شود و کدام گزینه حد و مرز استفادۀ درست از آن ها را تصویر کرده است؟ 23

2 اصلی ـ فرعی ـ فقط به اهداف اصلی بها دهیم.  1 فرعی ـ اصلی ـ فقط به اهداف اصلی بها دهیم.  
4 اصلی ـ فرعی ـ هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم. 3 فرعی ـ اصلی ـ هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم. 

به ترتیب »عامل سبب ساز« و »رهاورد« گستردگی اختالفات میان اهداف آدمیان در کدام گزینه به چشم می خورد؟ 24

2 بینش و نگرش خاص انسان ها ـ حیرت انگیز شدن دنیای انسان ها 1 بینش و نگرش خاص انسان ها ـ دو دسته کردن اهداف 
4 مشخص کردن ارزش اهداف  ـ حیرت انگیز شدن دنیای انسان ها 3 مشخص کردن ارزش اهداف ـ دو دسته کردن اهداف 

ک اصلی در بهره وری نوع بشر از طبقات مختلف اهداف در کدام گزینه به منصۀ ظهور رسیده است؟  25 مال

ک و معیار متناسب با هدف گذاری جامع انسان 1 تعیین مال
ک و معیار متناسب با نوع بینش و نگرش خاص هر فرد 2 تعیین مال

3 بهره گیری از اراده و اختیار برای دور شدن از شقاوت و توجه به نگرش خاص هر فرد
4 بهره گیری از اراده و اختیار برای دور شدن از شقاوت و توجه به هدف گذاری جامع انسان

کدام عبارت در باب اهداف اصلی و فرعی صحیح است؟ 26

1 اهداف اصلی ممدوح و اهداف فرعی به کل مذموم اند.
2 اهداف اصلی و فرعی ارجحیتی بر یکدیگر ندارند.

3 به اهداف اصلی و فرعی باید به یک میزان توجه شود.
4 در عین ضروریت اهداف فرعی و اصلی برای زندگی، اهداف اصلی تقدم موضوعی دارند.

شرط دریافت پاداش در آخرت کدام است و میزان دریافت طالبان دنیا از آن منوط به چیست؟ 27

2 طلب سرای آخرت و سعی و کوشش برای آن ـ ارادۀ الهی 1 طلب سرای آخرت و سعی و کوشش برای آن ـ تالش فرد در دنیا 
4 توجه به بزرگی خداوند و تالش در جهت عمل به فرامین او ـ تالش فرد در دنیا 3 توجه به بزرگی خداوند و تالش در جهت عمل به فرامین او ـ ارادۀ الهی 
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)99ـ  انسانیـ  خارج از کشور( 28 بیِت زیر، در پی بیان کدام مفهوم است؟ 
ــازد؟«»ای بــاغ تویــی خوش تــر، یــا گلشــن و گل در تــو ــر س ــس ت ــد نرگ ــرآرد گل، ص ــه ب ــا آن ک ی

1 هدف های بزرگ به همان میزان که ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد.
2 انسان های هوشمند با بهره گیری از عقل خود، هدفی را انتخاب می کنند که کامل تر باشد.

3 نزدیکی و تقرب به خداوند، از جنس مکان و ظاهری نیست، بلکه یک تقرب حقیقی است.

4 انسان با تنوع طلبی، به دنبال اهداف متنوعی است که بتواند استعدادهای او را شکوفا سازد.
)99ـ  انسانیـ  خارج از کشور( 29 نَْیا َو اْلِخَرِة کدام است؟  نْیا َفِعنَْد اللَّ ِه ثََواُب الدُّ ثمرۀ توجه به آیۀ شریفۀ ！مَْن َکاُن یُِریُد ثََواَب الدُّ

2 بهره مندی از عزم قوی در کارها و عقب نشینی در برابر مشکالت 1 تعیین سرنوشت ابدی در آخرت براساس اعمال نیکو در دنیا 
4 عهد و پیمان با خدا برای رسیدن به پاداش جاودان دنیوی و اخروی 3 زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاری ابدی در آخرت 

)98ـ  تجربی( 30 بیِت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟ 
ــو ــا گلشــن و گل در ت ــر ی ــی خوش ت ــاغ توی ــازد؟«»ای ب ــر س ــِس ت ــد نرگ ــرآرد گل، ص ــه ب ــا آن ک ی

2 برخی با خوبی ها و زیبایی های درون خود به دنبال هدف می گردند. 1 انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است. 
4 افرادی هستند که به حیات دنیوی راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند. 3 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند. 

عبارت »برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربر دارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست« مبّین کدام مورد است؟ 31

)98ـ  خارج از کشورـ  با تغییر( 1 و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به حق آفریدیم. 
2 هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

3 هرکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و تالش کند پاداش داده خواهد شد.
4 به راستی که پیامبرانمان را همراه با دلیل روشن فرستادیم... تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.

)98ـ  انسانیـ  خارج از کشورـ  با تغییر( 32 در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق »یک تیر و چند نشان« است؟ 

 نَْیا و اآْلِخَرِة نَْیا فَِعنَْد اللَِّه ثََواُب الدُّ 2 ！َمْن َکاَن یُریُد ثََواَب الدُّ  ماوات و الرض و ما بَینَُهما لعبین 1 ！َو ما خلقنا السَّ
4 ！ما َخلَْقناهما اّل بالحق   ْل َعلَی اللَِّه فَُهَو حَْسبُُه ِإنَّ اللََّه بَالُِغ أَْمرِِه 3 ！َو َمْن یَتََوکَّ

یکی از سؤال های اصلی هر انسانی که دست یافتن به جواب آن بسیار مهم و حیاتی است چیست و کدام آیۀ شریفه وافی ما به فهم هدف انسان های زیرک می باشد؟ 33

)94ـ  تجربیـ  با تغییر(  1 ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ ـ ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق
2 ما برای چه به وجود آمده ایم؟ ـ ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق

3 ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ ـ ！من کان یرید الثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و اآلخرة
4 ما برای چه به وجود آمده ایم؟ ـ ！من کان یرید الثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و اآلخرة

ـ با تغییر( 34 ـ خارج از کشور   90( از دقت در دو آیۀ شریفۀ ！فعند الله ثواب الّدنیا و الخرة و ！و ما بینهما لِعبین به ترتیب به موضوع ............ و ............ پی می بریم. 

2 چند نشان زدن با یک تیر ـ حکیمانه بودن و هدف داری خلقت 1 چند نشان زدن با یک تیر ـ نبودن خلل و شکاف در عالم وجود 
4 حکیمانه بودن و هدف داری خلقت ـ نبودن خلل و شکاف در عالم وجود 3 حکیمانه بودن و هدف داری خلقت ـ حکیمانه بودن و هدف داری خلقت 

جملۀ »انسان می تواند هم از بهره های مادی زندگی درست استفاده کند و هم سرای آخرت خویش را آباد سازد« پیام کدام آیۀ شریفه  را به ذهن متبادر می سازد؟ 35

1 آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.
2 هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

3 آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کسی اراده کنیم ـ می دهیم.
4 َو ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم، آن ها را جز به حق خلق نکردیم.

مضمون بیت »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟« با کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟ 36

1 ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما إّل بالحق
2 ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة

   3 ！و ما هذه الحیاة الّدنیا اّل لهو و لعب
کم عبثاً و انّکم إلینا ل ترجعون 4 ！افحسبتم اَنَّما خلقنا
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برای این که بتوانیم هم چون افراد زیرک با یک تیر چند نشان بزنیم، باید به کدام یک از ویژگی های انسان توجه نماییم؟ 37

2 ضرورت اهداف اصلی و فرعی برای زندگی انسان 1 تنوع استعدادها و بی نهایت طلبی انسان 
4 میل انسان به اهداف برتر و جامع تر 3 بینش و نگرش خاص هر انسان  

قرآن کریم می فرماید: »هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست« اشاره به کدام آیۀ مبارکه دارد؟  38

2 ！فألهمها فجورها و تقواها  1 ！من کان یرید ثواب الّدنیا فَِعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة
4 ！ما خلقناهما اِّل بالحق  3 ！و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لِعبیَن

هدف انتخابی مشمولین ضرب المثل »چون که صد آمد نود هم پیش ماست« کدام صفت را به خود اختصاص می دهد و کدام آیۀ شریفه مبین ضرورت این انتخاب می باشد؟ 39

 2 دقیق ـ ！ما خلقناهما اّل بالحق   نیا َو اآلِخَرِة 1 جامع ـ ！فَِعنَْد اللِه ثَواُب الدُّ
 نیا َو اآلِخَرة 4 دقیق ـ ！فَِعنَد اللِه ثَواُب الدُّ    3 جامع ـ ！ما خلقناهما اّل بالحق

حاصل اندک تأمل انسان در درون خود، جست وجوگری برای چیست و مادامی که به آن منبع و مبدأ نرسد چه وضعیتی خواهد داشت؟ 40

2 زیبایی های منحصر به آخرت ـ خمود و فرسوده است. 1 سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها ـ خمود و فرسوده است. 
4 سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها ـ آرام و قرار ندارد. 3 زیبایی های منحصر به آخرت ـ آرام و قرار ندارد. 

کدام یک از آیات شریفۀ زیر بیانگر ویژگی انسان های زیرک در انتخاب هدف می باشد و علت آن که این افراد می توانند با یک تیر، چند نشان بزنند، کدام است؟ 41

1 ！فعند الله ثواب الّدنیا و الخرة ـ به این دلیل که از نعمت های دنیوی و اخروی بهره می برند.
2 ！فعند الله ثواب الّدنیا و الخرة ـ زیرا می توانند به تمام اهداف دنیایی خود برسند.

3 ！ما خلقناهما اّل بالحّق ـ زیرا می توانند به تمام اهداف دنیایی خود برسند.
4 ！ما خلقناهما اّل بالحّق ـ به این دلیل که از نعمت های دنیوی و اخروی بهره می برند.

تقرب و نزدیکی به خداوند به عنوان هدف زندگی، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، چه چیزی را می طلبد؟  42

4 دانش عمیق 3 زیرکی و نبوغ  2 نیت خالص  1 همت بزرگ و ارادۀ محکم 
کنندۀ انسان های زیرک و کّیس از سایرین می باشد؟ 43 کدامین خصیصه، جدا

4 داشتن هّمت عالی و ارادۀ محکم 3 گزینش اهداف جامع تر  2 تالش برای ترک دنیا  1 کمال طلبی بی حد و حصر 
اشتمال هدف انسان به کدام ویژگی سبب می شود، نهال وجودش به درختی پرمیوه مبدل شود؛ چندان که سراسر وجودش مملؤ از مسرت و بالندگی گردد؟ 44

1 برترین هدف اصلی آن هدفی است که صرفاً استعدادهای متنوع مادی و معنوی را دربر گیرد.
2 بهتر بتواند به ویژگی های متنوع بودن استعدادها و بی نهایت طلبی او پاسخ دهد.

3 هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال رسید متوقف نشود و پایان ناپذیر باشد.
4 انسان را از سردرگمی در دنیای حیرت انگیز انتخاب اهدافش برهاند.

کدام کالم قرآن کریم، کامل ترین تعبیر دربارۀ »زندگی به خاطر خداوند« است؟ 45

 1 ！قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی لله رّب العالمین
2 ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة

3 ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما إّل بالحق
4 ！و ما خلقت الجّن و النس إّل لیعبدون

از دقت در کدام آیۀ شریفه تعبیر »حیاُت  لله« برداشت می گردد؟ 46

نیا َو اآلِخَرِة نیا فَِعنَْد اللِه ثََواُب الدُّ 2 ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثَواَب الدُّ  1 ！َو َما َخلَْقُت الِْجنَّ َو إلنَْس إّل لَِیْعبُدوِن
 َماواِت و ألْرَض َو َما بَیْنَُهَما َلِعِبیَن َما َخلَْقنَاهَُما ِإّل بِالَْحقِّ 4 ！َو َما َخلَْقنَا السَّ  3 ！ُقْل إنَّ َصاَلتِي َو نُُسکِي َو َمحَْیاَي َو َمَماتِي للِه َربِّ الَْعالَمیَن

گر انسان زندگی اش را خدایی کند تا بدان جا که به عنوان مصداق آیۀ شریفۀ ！ُقْل إنَّ َصاَلتي َو نُُسِکي َو مَحَْیاَي َو مََماتِي للِه َربِّ الَْعالَمیَن قرار گیرد، کدام عنایت  47 ا

خاّصۀ الهی شامل حال او می شود؟

1 دنیا را ترک می کند و به آن دل نمی بندد.
2 چشم دلش باز می شود و حقانّیت جهان خلقت را به عینه می بیند.

3 شایستگی دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند را پیدا می کند و به سعادت دنیوی و اخروی می رسد.
4 روح بی قرارش آرام و قرار می پذیرد و دنیا و آخرتش آباد می شود.
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دست یافتن به پاسخ سؤال ............ بسیار مهم و حیاتی است؛ و کدام گزاره دربارۀ تفاوت انسان با سایر موجودات صادق است؟ 48

1 جهان آفرینش چه ویژگی هایی دارد؟ ـ انسان تا سر حدی از کمال پیش می رود.

2 ما انسان ها برای چه آفریده شده ایم؟ ـ انسان تا سر حدی از کمال پیش می رود.
3 جهان آفرینش چه ویژگی هایی دارد؟ ـ انسان استعدادهای متنوع مادی و معنوی دارد و سایرین استعدادهای محدود مادی.
4 ما انسان ها برای چه آفریده شده ایم؟ ـ انسان استعدادهای متنوع مادی و معنوی دارد و سایرین استعدادهای محدود مادی.

تک تک موجودات این جهان دارای ............ هستند، زیرا خالق آن ها خدایی ............ است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ............ متجلّی گردیده است.  49

... 2 نظمی ـ حکیم ـ ！من کان یرید الثواب الّدنیا فعند الله  ... 1 هدفی ـ حکیم ـ ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین
 ... 4 نظمی ـ علیم ـ ！من کان یرید الثواب الّدنیا فعند الله   ... 3 هدفی ـ علیم ـ ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین

از شعر مولنا که می فرماید: »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟« موضوعات زیر دریافت می شود؛ به جز ............  50

1 افراد زیرک می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای است که اهداف دیگر را در بر می گیرد.
2 برخی از انسان ها به هدفی بالتر از لذایذ دنیوی و سرگرمی به آن نمی اندیشند.

3 برخی جان و دل خویش را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را آباد می سازند.
4 دستیابی به اهداف بزرگ و گوهرهای گران قدر، پشتکار و همت شگرف می خواهد.

علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها مربوط به ............ است و در چگونگی رسیدن به هدف در موجوداتی همچون گیاه و حیوان به ترتیب, ............ و ............ می باشد. 51

2 اختالف نوع اندیشه ها و تفکرات ـ غریزی ـ طبیعی 1 اختالف نوع اندیشه ها و تفکرات ـ طبیعی ـ غریزی 
4 متنوع بودن راه های رسیدن به قرب الهی ـ طبیعی ـ غریزی 3 متنوع بودن راه های رسیدن به قرب الهی ـ غریزی ـ طبیعی 

دومین تفاوت میان انسان و سایر موجودات ............ است و تعبیر قرآنی هدفدار بودن خلقت آسمان و زمین ............ است. 52

2 شناخت و انتخاب هدف خلقتش و گام برداشتن به سوی آن ـ حق 1 شناخت و انتخاب هدف خلقتش و گام برداشتن به سوی آن ـ حکیم 
4 بی نهایت طلبی او و کم نشدن عطش دستیابی به خواسته هایش ـ حکیم 3 بی نهایت طلبی او و کم نشدن عطش دستیابی به خواسته هایش ـ حق 

»انتخاب صحیح اهداف« و »اختالف بین اهداف انسان ها« به ترتیب تابع ............ و ............ می باشد. 53

2 شناخت دقیق اهداف ـ شرایط زندگی انسان ها 1 گزینش معیار مناسب ـ شرایط زندگی انسان ها 
4 گزینش معیار مناسب ـ نوع اندیشۀ انسان ها 3 شناخت دقیق اهداف ـ نوع اندیشۀ انسان ها 

بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟« به کدام یک از مفاهیم زیر اشاره دارد؟ 54

1 می توان با یک تیر چند نشان زد و به همۀ اهداف دنیایی رسید.
2 تفکر در آفرینش جهان هستی آنگاه ارزشمند است که به درک قدرت و حکمت الهی منجر شود.

3 هر کمال و خوبی از خداوند سرچشمه می گیرد که رسیدن به این خوبی ها و تقرب به خداوند نیازمند همت بزرگ و ارادۀ محکم است.
4 هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است، باشد.

 کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟  55 ماواِت و الرَض و ما بََینَُهما لِعبیَن ما َخلَقناُهما ِاّل بِالَحقِّ از دقت در آیۀ شریفۀ ！َو ما َخلَقنا السَّ

1 حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آن هاست. 
2 انسان برخالف موجودات دیگر به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. 

3 از آن جایی که خالق موجودات حکیم است، آفرینش هیچ مخلوقی بیهوده نیست. 
4 جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است. 

چند مورد از عبارت های زیر در رابطه با اهداف وجودی حیوانات و گیاهان، صحیح می باشد؟ 56

الف( به ترتیب به صورت طبیعی و غریزی به هدف های محدود خود می رسند.

ب( هنگامی که به سر حدی از رشد و کمال می رسند, متوقف می شوند.

ج( انسان در انتخاب هدف، به دنبال کمالت نامتناهی است، درحالی که حیوانات و گیاهان اهداف محدودی را انتخاب می کنند.

د( در گیاهان و حیوانات, تنها طبیعت و غریزه حاکم است و داشتن هدف برای آن ها معنایی ندارد.

4 4  3 3  2 2  1 1
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از ارتباط آیات ！و ما بینهما لعبین ما خلقنا هما اّل بالحق و ！فعند الله ثواب الّدنیا و الخرة کدام مفهوم مستنبط است؟ 57

1 در بین خلقت تک تک موجودات عالم هدفی وجود دارد که با برنامه ریزی به آن می رسند.
گر کسی به دنبال نیل به دنیا و آخرت است، باید حکمت الهی را بشناسد. 2 ا

3 خداوند متعال حکیم است و کار عبث و بیهوده ای انجام نمی دهد، لذا انسان زیرک او را به عنوان هدف خود برمی گزیند.
گر کسی حکمت الهی و هدفمندی عالم را دریابد، زندگی خود را وقف او می کند و عبارت زندگی به خاطر خدا را مجسم می کند. 4 ا

استدلل قرآنی در مقابل کسانی که »بهترین و باارزش ترین دارایی و سرمایۀ خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند« چیست؟ 58

2 ！و ما هذه الحیاة الّدنیا اّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة  1 ！ما هی اّل حیاتنا الّدنیا نموُت و نحیا
4 ！من آمن بالله و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ل هم یحزنون  3 ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة

آن چه که هر موجودی براساس آن به این  جهان گام نهاده چیست و مبنای آن کدام است؟ 59

1 بینش و نگرش خاص ـ حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین و هدفدار بودن خلقت
2 برنامۀ حساب شده ـ حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین و هدفدار بودن خلقت

گون 3 بینش و نگرش خاص ـ اختالف در هدف گذاری میان موجودات گونا
گون 4 برنامۀ حساب شده ـ اختالف در هدف گذاری میان موجودات گونا

شعر: »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو/ یا آن که بر آرد گل صد نرگس تر سازد؟« با کدام آیه، ارتباط مفهومی دارد؟   60

کراً و اّما کفورا 2 ！انّا هدیناه الّسبیل اّما شا  1 ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین
4 ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة  کم عبثا و انّکم إلینا ل ترجعون 3 ！افحسبتم انّما خلقنا

مقصود نهایی انسانی که خوبی ها را به صورت کامل و بی پایان می خواهد چیست و پیام کدام آیۀ شریفه به آن اشاره دارد؟ 61

 1 تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ ـ ！ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما َخلَقنا هُما اِّل بِالحِقّ
2 تکامل نگاه و بینش ـ ！ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما الّ بالحّق

3 تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ ـ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعنَد الله ثواب الّدنیا و اآلخره
4 تکامل نگاه و بینش ـ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخره

نیا َو الِخَرِة کدام پیام مفید برداشت قرار می گیرد؟ 62 نیا َفِعنَد الِله ثَواُب الدُّ از دقت در آیۀ شریفۀ ！مَْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

1 رسیدن به اهداف دنیوی، منحصر به کسب رضایت خداوند است. 
2 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در دل خود جای داده اند.

3 برخی انسان ها به هدفی بالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند.
گر هدف و مقصد زندگی خدا باشد، بسیاری از مفاهیم کلیدی زندگی تعریفی جدید پیدا می کنند.  4 ا

مبنای این مدعای انسان که »در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است« در کدام گزینه مستند شده است؟ 63

2 هدفمندی یکی از شاخصه های جدانشدنی و فرعی هرگونه خلقتی است. 1 عدل خداوند متعال، بازیچه بودن را از آن ها دور کرده است. 
4 هدف، اساس قدرت خدا و خلقت هر موجودی است. 3 خالق آن ها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. 

با توجه به مفهوم کدام آیۀ شریفه، حق بودن آفرینش تمام مخلوقات مستفاد می گردد؟ 64

2 ！َو نفٍس و ما سّواها فاَلهمها فجورها و تقواها  ...ماواِت َو األرَض َو ما بَینَُهما لِعبیَن 1 ！َو ما َخلَْقنا السَّ
نیا َو اآلِخَرِة نیا فَِعنَْد اللِه ثَواُب الدُّ 4 ！َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ  3 ！ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی الرض

هدف اصلی افراد زیرک در زندگی چیست و با این انتخاب چه تغییری در کارهای دنیایی خود ایجاد می کنند و کدام آیۀ شریفه، مستندی وحیانی برای انتخاب آن ها است؟ 65

 1 خدا ـ تمام کارهای دنیایی خود را در جهت اعمال عبادی انجام می دهند ـ ！ما َخلَقنَاهما الّ بِالحقِّ
 2 آخرت ـ تمام کارهای دنیایی خود را در راستای رضای الهی انجام می دهند ـ ！ما َخلَقنَاهما ال بِالحقِّ

3 خدا ـ تمام کارهای دنیایی خود را در راستای رضای الهی انجام می دهند ـ ！فَِعنَد الله ثواب الدنیا و اآلخرة
نیا و اآلِخَرِة 4 آخرت ـ تمام کارهای دنیایی خود را در جهت اعمال عبادی انجام می دهند ـ ！فَِعنَد الله ثواب الدُّ

آن چه که سبب می گردد انسان شایستۀ دریافت رحمت خاص الهی باشد، کدام است و مفهوم سخن مشهور »یک تیر و چند نشان« از کدام آیۀ شریفه قابل برداشت می باشد؟ 66

2 بندگی ـ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة  1 ایمان ـ ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین
4 بندگی ـ ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین  3 ایمان ـ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة
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آن جا که می گوییم »در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد«  کدام گزینه مفهوم می شود؟ 67

.1 ！آن چه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است
.2 ！بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند

.3 ！هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست
.4 ！و ما آسمان ها و زمین و آن چه میان آن هاست را به بازیچه نیافریدیم

منظور ما از این که می گوییم »عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش روزبه روز افزون می گردد« چیست؟ 68

1 انسان روحیۀ بی نهایت طلب دارد و به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد.
2 انسان روحیۀ بی نهایت طلب دارد و پس از رسیدن به حّد مطلوبی از کمال متوقف می شود.

3 آدمی به دنبال تعادل دل بستگی های فرعی و اصلی است و پس از رسیدن به حّد مطلوبی از کمال متوقف می شود.
4 آدمی به دنبال تعادل دل بستگی های فرعی و اصلی است و به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد.

در راستای چگونگی رسیدن موجودات به اهدافشان به کدام مفهوم می توان تکیه کرد؟ 69

1 آدمی به محض رسیدن به سرحدی از کمال و پس از انتخاب اهدافش به سمت آن ها حرکت می کند.
2 حیوانات که حرکتشان به سوی اهداف غریزی است، بعد از رسیدن به اندازه ای از رشد متوقف می شوند.

3 انسان ها به صورت طبیعی و حیوانات با استفاده از غریزه به سمت اهداف بی نهایت و کمال گرایانۀ خود می روند.
4 گیاهان به دنبال اهدافی هستند که پایان نیابد و تمام نشود در حالی که حیوانات هدف های محدود دارند.

آن جا که فردی کمک به دیگران را ارزشمند می انگارد و دیگری به دنبال کسب شهرت است ............ تبیین می شود که هر دوی آن ها به دنبال آرام سازی ............ در  70

درون خود می باشند.

2 ضرورت پرداخت به اهداف اصلی ـ روح پایان ناپذیر 1 نوع اندیشۀ متفاوت انسان ها ـ تمنیات فرعی 
4 ضرورت پرداخت به اهداف اصلی ـ تمنیات فرعی 3 نوع اندیشۀ متفاوت انسان ها ـ روح پایان ناپذیر 

لزمۀ انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها چیست؟ 71

ک همسو با میل بی نهایت طلب انسان و استعدادهای متنوع انسان 1 تعیین معیار و مال
2 نصب العین قرار دادن اهداف پایان پذیر به عنوان استلزام زندگی

3 توجه متناسب و متعادل به نیازها و دل بستگی های فرعی و اصلی
4 بذل توجه نسبت به دنیای حیرت انگیز بشر و ویژگی های آن

برخی انسان ها تصور می کنند این دنیا و هرچه در آن است ملعبه و بازیچه ای بیش نیست. کدام آیۀ شریفه  نافی این پندار ویرانگر است؟ 72

کراً و اّما کفورا 2 ！انَّا هدیناه الّسبیل اّما شا  1 ！َو َما هذه الحیاة الّدنیا اّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لَِهَی الحیوان
 َماواِت و األرَض َو َما بَیْنَُهَما َلِعِبیَن َما َخلَْقنَاهَُما ِإلَّ بِالَْحقِّ 4 ！َو َما َخلَْقنَا السَّ  نیا َو اآلِخَرِة نیا فَِعنَْد اللِه ثََواٌب الدُّ 3 ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثَواَب الدُّ

مفهوم بیت زیر با کدام آیۀ شریفه قرابت معنایی دارد؟ 73
ــش ــش و در بین ــی در دان ــه باش ــو ب ــل ت یــا آن کــه بــه هــر لحظــه صــد عقــل و نظــر ســازد«»ای عق

نیا َو اآلِخَرِة نیا فَِعنَْد اللِه ثََواُب الدُّ 2 ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثَواَب الدُّ  َماواِت و األرَض َو َما بَیْنَُهَما َلِعِبیَن 1 ！َو َما َخلَْقنَا السَّ
4 ！َما َخلَْقناهما اّل بالحق   3 ！و ل اقسم بالّنفس الّلوامة

ک و معیار اهداف از چه جهت ضرورت دارد و این مهم به کدامین نتیجه منتج می شود؟ 74 تعیین مال

2 انتخاب صحیح هدف ها ـ بروز اختالف در هدف گذاری ها 1 نگرش یکسان به هدف ها ـ بروز اختالف در هدف گذاری ها 
4 نگرش یکسان به هدف ها ـ تقسیم بندی طبیعی هدف ها 3 انتخاب صحیح هدف ها ـ تقسیم بندی طبیعی هدف ها 

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب لزمۀ »سیراب شدن روح بی نهایت طلب انسان« و »درک جست وجوگری در جهت کشف سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها« را بیان می کند؟ 75

2 درک حقانیت عالم خلقت ـ کمال گرایی و بی نهایت طلبی 1 انتخاب تقرب الهی به عنوان مقصد ـ تأّمل و تدبّر درونی 
4 درک حقانیت عالم خلقت ـ تأّمل و تدبّر درونی 3 انتخاب تقرب الهی به عنوان مقصد ـ کمال گرایی و بی نهایت طلبی 

گر گفته شود »به میزانی که یک هدف برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد.« پیام کدام آیۀ شریفه ترسیم شده است؟ 76 ا

2 ！و نفٍس و ما سّواها فاَلهمها فجورها و تقواها  کراً و اّما کفورا 1 ！انَّا هدیناه الّسبیل اّما شا
 َماواِت و األْرَض َو َما بَیْنَُهَما َلِعِبیَن َما َخلَْقنَاهَُما ِإّل بِالَْحقِّ 4 ！َو َما َخلَْقنَا السَّ  نیا َو اآلِخَرِة نیا فَِعنَْد اللِه ثََواُب الدُّ 3 ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثَواَب الدُّ
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منشأ اختالف در انتخاب هدف ها چیست و کدام عامل انسان را به محّقق ساختن اهدافش سوق می دهد؟ 77

2 نوع نگاه و اندیشۀ انسان ـ ارضای میل بقاطلبی 1 نوع نگاه و اندیشۀ انسان ـ ارضای میل بی نهایت طلبی 
4 عدم تعّقل و خردورزی ـ ارضای میل بی نهایت طلبی 3 عدم تعّقل و خردورزی ـ ارضای میل بقاطلبی 

نیا َو الِخَرِة می باشد؟ 78 نیا َفِعنَْد اللِه ثََواُب الدُّ کدام یک از عبارات زیر ُمسَتنَبط از آیۀ شریفۀ ！مَْن َکاَن یُِریُد ثَواَب الدُّ

1 تنها رسیدن به آخرت است که عطش روحیۀ بی نهایت طلب ما را سیراب می کند.
2 انسان هدفی دارد، که گام نهادن او در این دنیا تماماً فرصتی برای نیل به آن هدف می باشد.

3 انسان های زیرک در سایۀ عبادت و بندگی پروردگار با یک تیر چند نشان می زنند و دنیا و آخرتشان را آباد می سازند.
4 برترین و جامع ترین هدف که سعادت اُخروی انسان را در پی دارد، عبادت و بندگی خدا است.

با توجه به حکایات مولوی، لزوم توجه به هدف خلقت از سوی انسان، ریشه در چه امری دارد؟ 79

2 مبرا بودن ذات خداوند از آفرینش بیهوده 1 کثرت ارزش گذاری خداوند بر انسان  
4 ضرورت حرکت تکاملی همه موجودات به سمت هدف 3 شدت اهمیت شناخت حکمت آفرینش 

برخورداری انسان از توانمندی و قابلیت های کثیر جسمانی و روحانی چه رهاوردی برای وی دارد؟ 80

1 در زندگی خود همواره و در هر آن در حال انتخاب هدف می باشد.
2 خود هدف از خلقت را می شناسد و آن را انتخاب کرده و به سوی آن گام برمی دارد.

3 عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود بلکه روز به روز افزون می گردد.
گون خویش را به کمال رساند. 4 به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن استعدادهای گونا

خاستگاه و ریشه گزینش اهدافی که استکمال قابلیت های مادی و معنوی آدمی را در پی داشته باشد کدام است؟ 81

2 روحیه نهایت طلب انسان 1 روحیه بی نهایت طلب انسان  
4 حرکت اختیاری به سوی هدف برتر خلقت انسان 3 تنوع استعدادهای انسان  

مجاهده در جهت نیل به متاع دنیوی به ترتیب محکوم و مقیود چیست؟ 82

4 امتناع ـ توجه به زیبایی های پایدار 3 اثبات ـ عدم ارتکاب گناه  2 ضرورت ـ عدم توجه به دنیا  1 انتفاء ـ فراغت از اشتغال به دنیا 
به هنگام نگرش در دنیای شگرف انسان ها کدام عامل موجبات سرگشتگی اولیه را فراهم می آورد؟ 83

2 تمایز نگاه و اندیشه و دلبستگی انسان ها 1 وجود اختالف در انتخاب اهداف اصلی و فرعی 
ک های متنوع همسو با میل تنوع طلب و پایدارطلب انسان ها 4 وجود معیار و مال 3 صحت انتخاب هدف هم راستا با میل بی نهایت طلب و تمامی گرایش ها 

ک صحیح جهت انتخاب درست اهداف توسط انسان ها به خداوند، علیت کدام گزینه را تبیین می کند؟ 84 معلولیت انتساب ارائه مال

2 حق بودن آفرینش مخلوقات و حکمت الهی 1 اعلمیت خداوند به نیازهای انسان و رحمت الهی 
4 غنای ذاتی خداوند به دلیل فقر مخلوقات 3 فقر ذاتی انسان ها به دلیل استغنای پروردگار 

کدام شاهد وحیانی ادعای شخصی را که می گوید: »لزمه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور فرعی هستند، کنار گذاشته شود« را  85

منتفی می سازد؟

.1 ！اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند: و خداوند سریع الحساب است
.2 ！هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست

.3 ！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
4 ！آن چه به شما داده شده، کالی زودگذر دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است: آیا اندیشه نمی کنید؟

گر جویای صحت گزینش اهداف خود و دل سپاری به آن ها باشیم نیازمند چه ابزاری هستیم؟  86 ا

ک 4 معیار و مال 3 نگرش و بینش دقیق  2 عقل و اختیار  1 اندیشه و تحقیق 
ورود همراه با خواری و سرافکندگی به دوزخ، شامل حال چه کسانی می شود؟ 87

2 فردی که به دنبال خوبی های دنیا و آخرت است. 1 آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد. 
4 فردی که تمام توجه خود را مصروف اهداف اصلی کرده است. 3 آن کس که به کالی دنیا توجه دارد.  

ک و معیار انتخاب صحیح اهداف را به انسان داده است، اهداف فرعی و اصلی را به ترتیب چگونه توصیف می کند؟ 88 آن جا که خداوند رحیم مال

2 خواب کوتاه و گذرا ـ انتخاب حقیقی 1 کالی زندگی دنیا و آرایش ـ انتخاب حقیقی 
4 خواب کوتاه و گذرا ـ بهتر و پایدارتر 3 کالی زندگی دنیا و آرایش ـ بهتر و پایدارتر 
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نفی عدم هدف دار بودن جهان خلقت و نفی بیهوده و بازیچه بودن آن پیام کدام آیه است؟ 89

2 ！و ل اقسم بالّنفس الّلوامة  کراً و اّما کفورا 1 ！انّا هدیناه الّسبیل اّما شا
4 ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة  3 ！ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین

»حق« بودن آفرینش جهان به معنای ............ در خلقت آن است که برخاسته از ............ خداوند می باشد. 90

4 قانونمندی ـ رحمت 3 هدفداری ـ رحمت  2 هدفداری ـ حکمت  1 قانونمندی ـ حکمت 
از دقت در آیۀ شریفۀ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و الخرة کدام پیام برداشت می شود؟ 91

1 برخی انسان ها به هدفی بالتر از لذت های دنیوی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند. 
2 تنها راه برای رسیدن به اهداف دنیوی، کسب رضایت خداوند است. 

3 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بردارند. 
4 هر حرکت و عملی که برای کسب رضایت خداوند و براساس معیارهای دینی صورت گیرد، عبادت محسوب می شود. 

کامل ترین تعبیر دربارۀ »زندگی به  خاطر خدا« در آیۀ شریفۀ ............ تجلی دارد.  92

 2 ！محیای و مماتی لله رّب العالمین   1 ！َو ما خلقت الجّن و النس إّل لیعبدون
 4 ！فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة    3 ！ما خلقناهما إّل بالحّق

کدام آیۀ شریفه اشاره به تعبیر »زندگی به خاطر خدا« دارد؟ 93

2 ！قل اّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی لله رّب العالمین  1 ！و ما خلقت الجّن و النس اّل لیعبدون
4 ！و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق  3 ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة

زبان حال انسان هایی که زندگی شان را وقف خداوند متعال کرده اند، در کالم الله مجید چگونه وصف شده است؟ 94

.1 ！هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خدا است
2 ！نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خدا است، پروردگار جهانیان

.3 ！پروردگارا به ما صبری عطا کن و ما را در راه ایمان ثابت قدم قرار ده
.4 ！پروردگارا منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش نگه دار

با توجه به آیۀ شریفۀ ！ُقْل إنَّ َصاَلتِي َو نُُسِکي َو مَحَْیاَي َو مََماتِي للِه َربِّ الَْعالَمیَن کدام گزینه درست است؟ 95

1 یگانه هدفی که انسان برایش خلق شده بندگی خداست.
2 پذیرش نماز و سایر اعمال عبادی فقط در سایۀ نّیت خالص و الهی میسر می شود.
3 تنها مجرای ارضای روحیۀ بی نهایت طلبی، روی آوردن به سرچشمۀ کمالت است.

4 این که خداوند پروردگار جهانیان است، ضرورت انجام همۀ اعمال در راستای رضای او را ایجاب می کند.

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



20

)99ـ  انسانی( 96 نشانۀ گرامیداشت انسان از سوی خداوند متعال و جایگاه ویژۀ او در نظام هستی، کدام است؟ 

1 آفرینش جهان و مخلوقات برای انسان و اعطای توانمندی بهره مند شدن از آن ها
2 اعطای نیرویی که با آن بیندیشد و توان تشخیص راه های غلط و درست در زندگی

3 امداد انسان برای بهره گیری از سرمایه های الهی و شناخت موانع حرکت او به سمت خدا
4 شناخت سرمایه ها و توانایی ها و استعداد های انسان و چگونگی به کارگیری این سرمایه ها

)99ـ  خارج از کشورـ  با تغییر( 97 کدام مورد، علت به مسخره و بازی گرفتن نماز را بیان نموده است؟ 

1 تمسخر مؤمنان و اهل عبادت در هنگامی که پیامبر مردم را به نماز فرا می خواند.
2 بهره نگرفتن از نیرویی که انسان با آن بیندیشد و مسیر درست زندگی را تشخیص دهد.
3 درک نکردن جایگاهی که خداوند برای انسان قائل شده است تا در میان گمراهان نباشد.

4 نداشتن گوش شنوا برای تفکر در آیات الهی که در جهان آخرت در میان دوزخیان نباشد.
)98ـ  ریاضی( 98 کدام موضوع، نشان  می دهد خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است؟ 

1 راه رستگاری و شقاوت برای انسان در مسیر رشد و کمال تبیین گردیده است.
2 توانایی بهره مندی انسان از آنچه در آسمان ها و زمین برای او قرار داده شده است.

3 عوامل رشد و کمال و همچنین عوامل سقوط و گناه به انسان نشان داده شده است.
4 امکان شناخت سرمایه ها و استعداد های انسان و شناخت موانِع حرکت برای او مشخص گردیده است.

با توجه به اینکه لزم است انسان در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند، گام های اساسی برای حرکت به سوی هدف به ترتیب، در کدام مورد بیان شده است؟ 99

)98ـ  زبان( 2 شناخت انسان و سرمایه هایش ـ بهره گیری از آن ها  1 عقل و اراده در گام نخست ـ انتخاب در گام بعد 
4 شناخت هدف زندگی و درک آینده ـ کشف راه درست زندگی 3 گرایش انسان به نیکی و زیبایی ـ دوری از گناه و زشتی 

)90ـ  هنرـ  با تغییر( 100 آیۀ شریفۀ ！َو نَفس َو ما َسّواها َفالَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها بیانگر کدام سرمایۀ وجود انسان می باشد؟ 

4 اختیار و اراده 3 عقل  2 گرایش به خیر و نیکی  1 وجدان اخالقی 
آن مرتبه از »نفس« که به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باری تعالی قرار گرفته است، کدام است و ظهور و بروزش در چه هنگامی است و مسّبب آن  101

)89ـ  تجربیـ  با تغییر( چیست؟ همچنین کدام آیۀ شریفه بیانگر این مرتبه از »نفس« و ویژگی های آن می باشد؟ 

ْفِس اللَّّوامِة 1 نفس لّوامه ـ هنگام آلودگی به گناهان ـ گرایش انسان به نیکی ها ـ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّ
2 نفس مطمئّنه ـ هنگام آلودگی به گناهان ـ فطرت خداآشنای انسان ـ ！َو نَفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها

ْفِس اللَّّوامِة 3 نفس مطمئّنه ـ به هنگام ترک مستحّبات و عمل به مکروهات ـ فطرت خداآشنای انسان ـ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّ
4 نفس لّوامه ـ به هنگام ترک مستحّبات و عمل به مکروهات ـ گرایش انسان به نیکی ها ـ ！َو نَفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها

)87ـ  زبانـ  با تغییر( 102 »سرزنش در مقابل گناه و زشتی« هم مضمون با کدام آیۀ شریفه می باشد؟ 

2 ！َو نََفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها   ّواَمِة 1 ！و ل اُقِسَم بِالنَّفِس اللَّ
4 ！َو ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین  کراً و اّما کفورا 3 ！انّا هدیناه الّسبیل اّما شا

تکریم »انسان« بر بسیاری از مخلوقات در گرو ............ است و فهم زیبایی ها و زشتی ها و رفتن به سوی هر کدام مفهوم ............ می باشد. 103

)87ـ  خارج از کشورـ  با تغییر(  2 خویشتن شناسی ـ ！فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا  1 خداشناسی ـ ！فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا
4 خویشتن شناسی ـ ！انّا هدیناه الّسبیل  3 خداشناسی ـ ！انّا هدیناه الّسبیل
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اینکه گفته می شود: »خداوند انسان را به گونه ای آفرید که بتواند زیبایی ها و زشتی ها را درک کند و آن گاه که به سوی زیبایی ها رو آورد در درون خود، احساس  104

)86ـ  انسانیـ  با تغییر( گر به سوی بدی ها و زشتی ها رهسپار شود، مالمتگر خویش باشد« توجه ما به کدام آیه، جلب می شود؟  خرسندی نماید و ا

ّواَمِة 2 ！و ل اُقِسَم بِالنَّفِس اللَّ   1 ！َو نَفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها
4 ！َو ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین و ما خلقناهما اّل بالحق  کراً و اّما کفورا 3 ！انّا هدیناه الّسبیل اّما شا

»بازداشتن انسان از راحت طلبی با محاکمۀ درونی او« و »منع انسان از خوشی های زودگذر با دوراندیشی« به ترتیب توسط کدام یک از سرمایه های الهی  105

انسان رقم می خورد؟  

4 قّوۀ تعّقل ـ پیامبران الهی  3 قوۀ تعّقل ـ قّوۀ تعّقل   2 نفس لّوامه ـ پیامبران الهی   1 نفس لّوامه ـ قّوۀ تعّقل  
گر بگوییم »خداوند متعال هر یک از ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داده است.« به پیام کدام یک از آیات ذیل اشاره شده است؟  106 ا

 ًکراً و اِّما کفورا 2 ！اِنّا هدیناُه السبیل اِّما شا   1 ！من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و اآلخرة
 4 ！َو نفٍس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها    3 ！ما خلقناهما اّل بالحق

عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی معلول ............ و آن گاه که ............  107

1 وجدان اخالقی ـ به گناه آلوده  شد، خود را سرزنش و مالمت می کند و در اندیشۀ جبران آن برمی آید.
ک و دلسوز او را به راه سعادت راهنمایی می کنند, آن را می پذیرد. 2 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ پیشوایان پا

3 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ به گناه آلوده   شد، خود را سرزنش و مالمت می کند و در اندیشۀ جبران آن برمی آید.
ک و دلسوز او را به راه سعادت راهنمایی می کنند, آن را می پذیرد. 4 وجدان اخالقی ـ پیشوایان پا

از دقت در آیۀ شریفۀ ！َو نَفٍس و ما َسّواها فألَهَمَها ُفُجوَرها و تَقواها کدام مفهوم مستفاد می گردد؟  108

1 خداوند هم استعداد زشتی به انسان داده و هم استعداد خوبی و در نتیجه انسان به هر دوی آن ها گرایش دارد. 
2 انسان صاحب اراده و اختیار آفریده شده و به همین دلیل مسئول سرنوشت خودش می باشد. 

3 خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را که گرایش به همۀ خوبی ها و زیبایی هاست در ما قرار داد. 
4 انسان زشتی و زیبایی و بدی و خوبی را درک می کند و چون می داند که چیزی بد است، به آن گرایش ندارد. 

»انسان ها عاشق فضایلی چون صداقت و درستی هستند و از دورویی و ظلم و ریا بیزارند و هرگاه به یکی از این رذایل آلوده گردند؛ وجودشان سرشار از  109

گر بخواهیم منشأ این احساسات انسان را در آیات قرآن کریم جست وجو کنیم؛ به ترتیب کدام آیات راهنمای ما  غم گشته و به مالمت خود می پردازند.« ا

خواهند بود؟

ّواَمِة 1 ！َو نَفٍس و ما َسّواها فألهمها فجورها و تقواها ـ ！و ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ
 ـ  ！َو نَفٍس و ما َسّواها فألهمها فجورها و تقواها 2 ！َو ل اُقِسُم بالنَّفِس الّلّواَمِة

ّواَمِة 3 ！َو ل اُقِسُم بالنَّفِس الّلّواَمِة ـ ！و ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ
ـ ！َو نَفٍس و ما َسّواها فألهمها فجورها و تقواها 4 ！َو نَفٍس و ما َسّواها فألهمها فجورها و تقواها

الهام فجور و تقوا به انسان که در آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است، مربوط به کدام یک از سرمایه های انسانی است؟ 110

4 نفس لّوامه 3 گرایش به خیر و نیکی  2 قدرت تعّقل  1 فطرت خدا آشنا 
گر بخواهیم آیۀ شریفۀ ！َو ٰل اُقِسُم بِالنَّفِس الّلّوامَة را مطمح نظر قرار دهیم، کدام پیام مستفاد می گردد و عامل مذکور در این آیه در تقابل با مفهوم بیان  111 ا

شده در کدام حدیث می باشد؟

کنشگر در مقابل آلودگی به گناه را »نفس لوامه« می نامد ـ »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.« 1 قرآن کریم عامل درونی وا
2 پروردگار به ما نیرویی عنایت کرد تا مسیر درست را از نادرست تشخیص دهیم ـ »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.«

ک نمی مالد.« 3 پروردگار به ما نیرویی عنایت کرد تا مسیر درست را از نادرست تشخیص دهیم ـ »هیچ چیز مانند نماز، بینی شیطان را به خا
ک نمی مالد.« کنشگر در مقابل آلودگی به گناه را »نفس لوامه« می نامد ـ »هیچ چیز مانند نماز، بینی شیطان را به خا 4 قرآن کریم عامل درونی وا

بیَل اّما شاکِراً و اّما َکَفوراً است؟ 112 کدام یک از گزینه های زیر از مفاهیم استنتاج شونده از آیۀ ！انّا هََدیٰناُه السَّ

1 خداوند انسان را به گونه ای آفرید که بتواند زیبایی ها را درک کند.
2 خداوند گرایش به زیبایی و نیکی را در وجود انسان به امانت قرار داده است.

3 خدای متعال شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در انسان قرار داد.
4 خداوند راه رسیدن به خوشبختی را به انسان نشان داد تا خود آن را بشناسد و با ارادۀ خود برگزیند.
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هنگامۀ سرزنش و مالمت نفس و در اندیشۀ جبران برآمدن،  ............ است و این از آن روست که همۀ ما انسان ها از  رذائلی چون دورویی، حقارت نفس، ریا  113

و ظلم  بیزاریم که به ترتیب مفاهیم اول و دوم از کدام آیات برداشت می گردد؟

ّواَمِة کِراً ِو اّما َکفوراً ـ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ بیَل اِّما شا 1  پس از ارتکاب گناه ـ ！ إنّا هََدیناُه السَّ
ّواَمِة 2 در حین عمل به خطا ـ ！ َو نَفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها ـ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ

ـ  ！ْو نَْفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها ّواَمِة 3 پس از ارتکاب گناه ـ ！َو ل اُقِسُم بالنَّفس اللَّ
ًکِراً و اِّما َکفورا ّواَمِة ـ ！إنّا هََدیناُه الّسبیل اِّما شا 4 در حین عمل به خطا ـ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ

گر بخواهیم تعریف جامعی از هدف ارسال پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز همراه با کتاب راهنما به سوی انسان را ارائه دهیم، کدام گزینه را مستمسک  114 ا

خود قرار می دهیم؟

2 الگویی برای زندگی فرزندان آنان باشند. 1 به آنان صرفاً در مورد چگونگی مقابله با گناه آموزش دهند. 
4 راه سعادت را به انسان ها نشان دهند و در پیمودن راه حق به آنان کمک کنند. 3 زیبایی و ارزش هدف های فرعی زندگی شان را به آنان نمایش دهند. 

عکس العمل انسان در مقابل گناه و زشتی معلول چیست و مفهوم کدام آیۀ شریفه با این علت تقارن دارد؟ 115

1 نفس مالمتگر ـ ！و ل اقسم بالنفس الّلّوامة
2 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ ！و ل اقسم بالنفس الّلّوامة

3 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ ！و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها
4 نفس مالمتگر ـ ！و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها

گر علت دانستن خودشناسی به عنوان سودمندترین دانش ها مورد سؤال قرار گیرد، پاسخ درخور به آن چیست؟ 116 ا

2 اولین گام برای حرکت انسان در مسیر الهی، شناخت انسان است. 1 هدف خلقت انسان عبادت و بندگی خداوند است. 
4 انسان توانایی ها و همچنین موانعی در مسیر بندگی خداوند دارد. 3 انسان دارای جایگاهی وال در نظام هستی است. 

هدف خداوند از روانه کردن انبیا به همراه کتب الهی به سوی مردم کدام است؟ 117

2 تا جایگاه ویژۀ انسان در نظام هستی معلوم ذهن همگان شود. 1 تا مسئولیت سرنوشت و انتخاب های خود را بتوانیم به دوش بکشیم. 
4 تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند. 3 تا بتوانیم به خیر و نیکی روی آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. 

گر این پرسش مطرح شود که »خداوند متعال با اعطای سرمایه های ارزشمند و ودایع الهی به انسان کدام هدف را دنبال می کرده است؟« کدام پاسخ از ما  118 ا

دستگیری خواهد کرد؟

2 انسان بدون هیچ مانعی مسیر عبودیّت و بندگی را طی کند. 1 شیطان بر آدمی سلطه ای نداشته باشد و او را گمراه نکند. 
4 نعمت بر آدمیان تمام گردد و اسالم در زمرۀ کامل ترین ادیان قرار گیرد. 3 انسان در مسیر رشد و کمال حرکت کند و به هدفش در خلقت برسد. 

عامل خدافراموشی انسان چیست و راهکار مصونیت از آن کدام است؟ 119

2 غفلت ها محاط انسان شوند ـ  نفس لوامه 1 انسان محیط بر غفلت ها شود ـ بازگشت به سوی خدا 
4 انسان محیط غفلت ها شود ـ نفس لوامه 3 انسان محاط غفلت ها شود ـ بازگشت به سوی خدا 

گر بخواهیم با مستندی روایی حب ذاتی انسان به خدا را اثبات نماییم کدام حدیث مبین آن است و منشأ آن کدامین سرمایۀ رشد انسان می باشد؟  120 ا

1 »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم« ـ قدرت اختیار
2 »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« ـ فطرت خداجو

3 »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم« ـ  سرشت خداآشنا
4 »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« ـ قوه تعقل

زبان حال کسی که پس از بازگشت از مسیر غفلت، خدا را در کنار خود می یابد کدام است؟ 121

2 ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ 1 دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم 
گاه / که خواهد بود کاری صعب در راه 4 تو را چندین پیمبر کرده آ 3 نام احمد نام جمله انبیاست / چون که صد آمد نود هم پیش ماست 

خداوند سبحان در آیۀ شریفۀ ！آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرامی خوانید، آن را به مسخره  و بازی می گیرند؛ ... علت این عمل مشرکان را فقدان کدام  122

سرمایه معرفی می فرماید و فرجام اخروی عاملین آن کدام است؟

2 قدرت تعقل ـ استقرار در زمره دوزخیان 1 سرشت خداآشنا ـ استقرار در زمره دوزخیان 
4 قدرت تعقل ـ پریشانی افکار و قلوب مشرکان 3 سرشت خداآشنا ـ پریشانی افکار و قلوب مشرکان 
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)99ـ  تجربی( 123 مطابق آیات قرآن کریم، فریفته شدن با آرزوهای طولنی، نتیجۀ کدام عمل است؟ 

2 روگردانی از هدایت الهی پس از تبیین دین برای آن ها 1 ایجاد کینه و عداوت در میان مردم به وسیلۀ شراب و قمار 
4 زینت دادن اعمال زشت ایشان در نزد مردم 3 غرق شدن در غرائز حیوانی و پذیرفتن دعوت شیطان 

)99ـ  خارج از کشور( 124 کدام مورد، به ترتیب خواستۀ نفس لّوامه و نفس اّماره را از انسان نشان می دهد؟ 

2 فقط به تمایالت عالی و برتر توجه شود ـ پاسخ دهی به تمایالت فروتر 1 فقط به تمایالت عالی و برتر توجه شود ـ غفلت از تمایالت برتر 
4 در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ داده شود ـ سرگرم شدن به تمایالت فراتر 3 در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ داده شود ـ غفلت از تمایالت برتر 

)98ـ  انسانی(  125 مهم ترین موانع بندگی انسان و رسیدن او به کمالت کدام است؟ 

1 تمایالت دانی و شیطان که با وسوسه کردن و فریب دادن باعث سقوط انسان می شود.
2 نفس اماره و شیطان که با وسوسه کردن و فریب دادن باعث سقوط انسان می شود.

3 نفس اماره و شیطان که با زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا باعث سقوط انسان می شود.
4 تمایالت دانی و شیطان که با زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا باعث سقوط انسان می شود.

)98ـ  هنر( 126 در میان موانع رسیدن به هدف، دشمن ترین دشمن ما از چه راهی موجب سقوط و گمراهی ما می شود؟ 

2 وسوسه کردن و فریب دادن انسان ـ بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان 1 وسوسه کردن و فریب دادن انسان ـ ایجاد دشمنی و کینه در میان مردم 
4 طغیان در درون انسان ـ بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان 3 طغیان در درون انسان ـ ایجاد دشمنی و کینه در میان مردم 

)98ـ  خارج از کشور( 127 کدام عبارت، توصیف کنندۀ نفس اّماره است؟  

کنش نشان می دهد و بعد از گناه، خود را سرزنش می کند. 1 در مقابل گناه و زشتی وا
2 فرزندان آدم را فریب می دهد و از رسیدن به بهشت بازمی دارد و کارش فقط وسوسه کردن است.
3 انسان را از یاد خدا غافل می کند و به دنیا سرگرم می نماید و کار او صرفاً فریب دادن انسان است.

4 انسان ها را برای رسیدن به لذت های دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد.
دشمن قسم خوردۀ انسان که همان شیطان است، تنها راه نفوذش بر انسان را که به گمراهی او بینجامد، ............ اعالم می دارد. 128

)92ـ  زبانـ  با تغییر( 2 ایجاد کینه بین مردم با شراب و قمار  1 زینت دادن کار گناهکاران در نظرشان 
4 فریفتن گناهکاران با آرزوهای طولنی 3 وسوسه کردن و دادن وعده های دروغین 

)89ـ  هنر( 129 علت این که شیطان خطاب به انسان ها می گوید: »مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید«، کدام موضوع است؟ 

2 شما نمی توانید مرا نجات دهید. 1 من نمی توانم به شما کمکی کنم.  
4 من بر شما تسلطی نداشتم. 3 خداوند به شما وعده حق داد.  

)88ـ  زبانـ  با تغییر( 130 پیام کدام عبارت، نشانگر اختیار انسان در محدودۀ حیات دنیایی اوست؟ 

2 من نمی توانم به شما کمکی کنم. 1 شما نمی توانید مرا نجات دهید.  
4 شما را دعوت کردم و دعوتم را پذیرفتید. 3 خود را سرزنش کنید نه مرا.  

)86ـ  زبانـ  با تغییر( 131 کدام یک از گزینه های زیر بیانگر راه های شیطان برای وسوسۀ انسان در نافرمانی از فرمان خدا نیست؟ 

2 آراستن و زیبا و لّذت بخش نشان دادن دنیا  1 ایجاد دشمنی و کینه میان افراد   
4 بازداری انسان از پیروی از عقل و وجدان 3 سرگرم  کردن انسان ها به آرزوهای طولنی 

توجیه شیطان در مورد خلف وعدۀ خود در خطاب به ............ این است که ............ و این موضوع برخاسته از ............ می باشد.  132

1 گناهکاران در دنیا ـ بر آن ها تسلطی نداشته است ـ برخورداری انسان از قوۀ عقل 
2 اهل جهنم ـ بر آن ها تسلطی نداشته است ـ برخورداری انسان از اختیار و اراده 

3 گناهکاران در دنیا ـ نفس اّماره عامل غفلت آن ها بوده است ـ برخورداری انسان از قوۀ عقل 
4 اهل جهنم ـ نفس اّماره عامل غفلت آن ها بوده است ـ برخورداری انسان از اختیار و اراده 

»مانع رسیدن انسان به بهشت« و »دعوت انسان به گناه و بازداشتن او از پیروی از عقل و وجدان« به ترتیب بیانگر کدام یک از موانع حرکت انسان در مسیر  133

عبودیت می باشد؟

4 نفس اّماره ـ نفس اّماره  3 شیطان ـ شیطان  2 نفس اّماره ـ شیطان   1 شیطان ـ نفس اّماره 
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کارکرد دشمن ترین دشمن انسان چیست و ابزار آن برای رسیدن به این هدف کدام است؟ 134

2 دعوت به گناه ـ زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه 1 دعوت به گناه ـ بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان 
4 سوق به خوشی های زودگذر ـ بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان 3 سوق به خوشی های زودگذر ـ زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه 

پندار شیطان چیست و انحصار راه نفوذ او به آدمی در قالب کدام گزینه عنوان شده است؟ 135

2 بهره مندی از فضیلت نسبت به آدمیان ـ ممانعت از پیروی عقل و وجدان 1 بهره مندی از فضیلت نسبت به آدمیان ـ فریب و وسوسه 
4 بازماندن ابناء بشر از بهشت الهی ـ ممانعت از پیروی عقل و وجدان 3 بازماندن ابناء بشر از بهشت الهی ـ فریب و وسوسه 

کدام عبارت دربارۀ دشمن ترین دشمن انسان صحیح است؟ 136

2 میل سرکش و طغیانگر که داعی انسان به سوی گناه است. 1 عامل بیرونی است که انسان را به طغیان و تجاوز فرا می خواند. 
4 تنها راه مغلوب کردن و به زانو درآوردن آن تمسک به نماز است. 3 مانع وجودی انسان است که عاملّیت خود را از ناحیۀ شیطان می گیرد. 

کدام یک از سخنان شیطان در روز قیامت مهر تأییدی بر عبارت »کار او وسوسه کردن و فریب دادن است.« می باشد؟ 137

2 این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. 1 من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. 
4 البته من بر شما تسلطی نداشتم. 3 امروز خود را سرزنش کنید نه مرا.  

دشمن قسم خوردۀ انسان در زیباسازی رذایل اخالقی برای چه کسانی موفق می شود و چگونه آنان را اغوا می نماید؟  138

1 معرضین از حق پس از روشن شدن هدایت ـ با آرزوهای طولنی
2 بی توجهان به ندای وجدان با وجود دوراندیشی هایش ـ با ایجاد کینه و عداوت

3 رویگردانان از دعوت نفس لوامه علیرغم سرزنش هایش ـ با آرزوهای طولنی
4 پشت کنندگان به صراط مستقیم بعد از دریافت دعوت حق ـ  با ایجاد کینه و دشمنی

کدام گزینه دربردارنده یکی از مصادیق کید دشمن انتقام جوی قسم خوردۀ انسان است؟ 139

گاهی 1 بازداشتن انسان از مسیر سراسر رستگاری هدایت الهی پیش از بصیرت و آ
2 اشتغال انسان به دنیا و غافل کردن انسان از خودشناسی و جهان شناسی

3 دامن زدن به آتش خانمان سوز کدورت و عداوت میان فرزندان آدم
4 زینت بخشی و آرایش زمینه های دل فریب دنیا

گر بخواهیم برای »نفس اماره« ویژگی هایی برشمریم، کدام گزینه بیان کنندۀ مقصود ما است؟ 140 ا

2 دشمن آشکار ـ میل سرکش و طغیانگر 1 دشمن آشکار ـ میل سرزنشگر  
4 دشمن ترین دشمن ـ میل سرکش و طغیانگر 3 دشمن ترین دشمن ـ میل سرزنشگر 

سودمندترین دانش ها ............ است که به معنای شناخت ............ می باشد.  141

2 خودشناسی ـ هدف از خلقت انسان  1 خداشناسی ـ صفات خداوند از طریق تفّکر در مخلوقات  
4 خداشناسی ـ ذات خداوند از طریق تفّکر در نعمات  3 خودشناسی ـ سرمایه ها و موانع حرکت انسان به سوی رشد و کمال  

قرآن کریم عامل درونی ............ را »نفس لّوامه« نامیده است که سبب می شود ............  142

گر انسان به گناه آلوده شد، خود را سرزنش کند.  1 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ ا
گر انسان کار نیکی انجام داد، خود را تحسین کند.  2 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ ا

گر انسان کار نیکی انجام داد، خود را تحسین کند.  کنش در مقابل گناه و زشتی  ـ ا 3 وا
گر انسان به گناه آلوده شد، خود را سرزنش کند.  کنش در مقابل گناه و زشتی  ـ ا 4 وا

نشانۀ تفاوت در هدف از خلقت انسان و سایر موجودات, وجود ............ است و شیطان معمولً از راه ............ انسان را فریب می دهد.  143

1 سرمایه های الهی در مسیر دستیابی به هدف ـ زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا 
2 عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف ـ زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا 

3 عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم به وسیلۀ شراب و قمار
4 سرمایه های الهی در مسیر دستیابی به هدف ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم به وسیلۀ شراب و قمار

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



25

بیزاری از »دورویی و ریا« مربوط به ویژگی ............ می باشد که آیۀ ............ بیانگر مفهوم آن است.  144

 1 گرایش به نیکی و بیزاری از بدی ـ ！و ل اُقسم بالّنفس الّلوامة
 2 وجدان اخالقی ـ ！َو نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها

3 گرایش به نیکی و بیزاری از بدی ـ ！و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها
 4 وجدان اخالقی ـ ！و ل اقسم بالّنفس الّلوامة

از آیۀ شریفۀ ！انّا هدیناه الّسبیل إمّا شاکراً و إّما کفوراً کدام مفهوم مستفاد می گردد؟  145

1 خداوند ما را هدایت می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل  را معّین و نتایج آن  را یادآور شده است. 
2 آدمی استعداد رسیدن به کمالت را دارد و با شکرگزاری و شکوفایی استعداد خود به هدایت واقعی می رسد. 

3 آدمی برای رسیدن به خوبی ها و زیبایی ها، دارای قابلیت هایی است که خداوند به او داده است. 
4 خداوند راه خوشبختی را به انسان نشان داده تا به کمک عقل آن  را بشناسد و با ارادۀ خود آن را برگزیند. 

قرآن کریم عامل گمراه کننده ای را به انسان ها معرفی می کند که خود را از ............ برتر می پندارد و سوگند یاد کرده که ............ را فریب دهد و از رسیدن به  146

............ باز دارد و کارش ............ و راه نفوذش ............ است. 

2 همۀ موجودات ـ انسان ها ـ ایمان واقعی ـ زیبا نشان دادن دنیا ـ وعدۀ دروغ 1 آدمیان ـ فرزندان آدم ـ ایمان واقعی ـ وعدۀ دروغ ـ زیبا نشان دادن دنیا 
4 همۀ موجودات ـ انسان ها ـ بهشت ـ زیبا نشان دادن دنیا ـ وسوسه 3 آدمیان ـ فرزندان آدم ـ بهشت ـ وسوسه کردن ـ وسوسه 

شیطان از طریق این راه ها انسان را گمراه می کند؛ به جز ............  147

2 سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونۀ دنیایی 1 زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا  
4 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 3 بازداشتن از یاد خدا و نماز  

کدام آیه بیانگر این است که خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفریده است و مسئول سرنوشت خود است؟ 148

ًکراً و إّما کفورا 2 ！إنا هدیناه السبیل إّما شا  1 ！و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها
4 ！فعند الله ثواب الدنیا و اآلخرة   3 ！ل أقسم بالنفس الّلوامة

کنش و عکس العمل نشان دادن در مقابل گناه و زشتی معلول ............ است که آیۀ شریفۀ ............ به این علت اشارت دارد. 149 وا

 1 نفس مالمتگر ـ ！و ل اقسم بالنفس الّلّوامة
2 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ ！و ل اقسم بالنفس الّلّوامة

3 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ ！و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها
4 نفس مالمتگر ـ ！و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها

با توجه به آیات قرآن کریم سخنانی که میان شیطان و جهنمیان در قیامت دربارۀ »خودش«, »جهنمیان« و »خداوند« به ترتیب گفته شده، کدام است؟ 150

2 دعوت کننده به گناه ـ تحت سلطۀ شیطان بودن ـ دعوت کننده به حق 1 دعوت کننده ـ پذیرندۀ دعوت ناحق ـ وعده دهنده به حق 
4 دعوت کننده به گناه ـ سرگرم شده به آرزوهای دنیایی ـ وعده دهنده به حق 3 دعوت کننده ـ تحت سلطۀ شیطان بودن ـ دعوت کننده به حق 

راهنمایی و هدایت خداوند و تشخیص راه رستگاری و شقاوت مؤید وجود ............ در آدمی است و آیۀ شریفۀ ............ بدان اشارت دارد. 151

1 گرایش به نیکی و شناخت آن ـ ！و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها
2 اراده و اختیار ـ ！و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها

ًکراً و اّما کفورا 3 اراده و اختیار ـ ！ انّا هدیناه الّسبیل اّما شا
ًکراً و اّما کفورا 4 گرایش به نیکی و شناخت آن ـ ！ انا هدیناه الّسبیل اّما شا

چند مورد از عبارت های زیر در رابطه با »قدرت تعّقل« می باشد؟ 152

د( منع کردن انسان از راحت طلبی ج( تشخیص مسیر درست زندگی  ب( نشان دادن راه سعادت  الف( دوری از جهل و نادانی 

4 4  3 3  2 2  1 1
در معارف اسالمی از ............ گناه به ............ تعبیر شده که آدمی را ............  153

1 عامل درونی ـ نفس اّماره ـ از رسیدن به بهشت باز می دارد.
2 عامل درونی ـ نفس اّماره ـ برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند.

3 عامل بیرونی ـ شیطان ـ از رسیدن به بهشت باز می دارد.
4 عامل بیرونی ـ شیطان ـ برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند.
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»خداوند به شما وعدۀ حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا.« این سخن شیطان خطاب به ............  154
است و مبنای این احتجاج از جانب شیطان آیۀ شریفۀ ............ می باشد.

 کًرا و اِّما کفوًرا بیَل اِّما شا 1 گناهکاران ـ ！ اِنّا هََدیناُه السَّ
 2 گناهکاران ـ ！َمن آَمَن بِاللِه و الَیومِ اآلِخرِ و َعِمَل صالحاً فاَل َخوٌف َعلَیِهم َو لهُم یَحَزنون

کًرا و اِّما کفوًرا بیَل اِّما شا 3 دوزخیان ـ ！اِنّا هََدیناُه السَّ
4 دوزخیان ـ ！َمن آَمَن بِاللِه و الَیومِ اآلِخرِ و َعِمَل صالحاً فاَل َخوٌف َعلَیِهم َو لهُم یَحَزنون

منع کردن انسان از راحت طلبی و ............ مربوط به یکی از سرمایه های رشد انسان می باشد. 155
2 دریافت حقایق و دوری از جهل و نادانی 1 نشان دادن راه سعادت به آدمی  

4 دوست داشتن صداقت 3 اندیشۀ جبران گناه  
رقم زدن یکی از دو راه شقاوت و سعادت، برخاسته از کدام سرمایۀ اهدایی خدا به انسان است و کدام آیۀ شریفه متضّمن مفهوم آن می باشد؟ 156

ًکِراً و اِّما َکفورا بیَل اِّما شا 2 اختیار انسان ـ ！انّا هََدیناُه السَّ  ًکِراً و اِّما َکفورا بیَل اِّما شا 1 وجدان ـ ！انّا هََدیناُه السَّ
4 وجدان ـ ！و نَفٍس و ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها  3 اختیار انسان ـ ！َو نََفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها

بیَل ِاّما شاکِراً و ِاّما َکفوراً کدام است؟ 157 مفهوم استنباط شده از آیۀ شریفۀ ！انّا هَدیناُه السَّ
گر آن ها را شکوفا کند، به غایت و مقصود و رستگاری می رسد. 1 آدمی استعداد رسیدن به کمالت بسیاری را دارد که ا

2 خداوند راه رسیدن به خوشبختی را به انسان نشان داده است تا خود آن را بشناسد و با ارادۀ خود آن را برگزیند.
3 آدمی برای رسیدن به خوبی ها و زیبایی ها، باید مسیر درست را تشخیص دهد و از جهل دور شود.

4 خداوند ما را هدایت می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را به انسان دیکته کرده است.
بنابر تأکید مبانی اسالمی، عامل اصلی گناه چیست و علت پذیرش این مفهوم برای ما کدام است؟ 158

2 شیطان ـ شیطان بر انسان تسلط دارد و آدمی از او پیروی می نماید. 1 خود انسان ـ شیطان بر انسان تسلط دارد و آدمی از او پیروی می نماید. 
4 شیطان ـ انسان با اختیار خویش دعوت شیطان را می پذیرد. 3 خود انسان ـ انسان با اختیار خویش دعوت شیطان را می پذیرد. 

هدف از شناساندن نیکی و زشتی به انسان چیست و این مطلب از دقت در کدام آیۀ شریفه مستفاد می گردد؟ 159
1 ممانعت از کفر ـ ！َو نَفٍس َو ما َسّواها فَالَهَمها ُفجوَرها َو تقواها

ًکِراً و اّما َکُفورا بیَل اِّما شا 2 ممانعت از کفر ـ ！إنا هََدیْنٰاُه السَّ
ًکراً و اِما َکُفورا بیَل اِّما شا 3 روی آوردن به نیکی و پرهیز از زشتی ـ ！انا هدیناُه السَّ

4 روی آوردن به نیکی و پرهیز از زشتی ـ ！َو نَْفٍس َو ما َسّواها فَاَلَْهَمها ُفُجورها َو تَقواها
مستند این واقعیت که خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده در کدام گزینه تصویر شده است؟ 160

1 خدای متعال جهان را وقف انسان و حرکت او کرده است.
2 خداوند توانایی بهره مندی از نعمت هایی که به انسان عطا کرده را به وی بخشیده است.
3 خدای متعال با اعطای نیروی عقل به انسان، توانایی اندیشیدن به وی عطا کرده است.

4 خداوند به انسان صرفاً در مقابل گیاهان و حیوانات برتری داده است.
تنها راه نفوذ شیطان در انسان چیست و عامل اعتباربخش به تأثیر نفوذهای او در آدمی کدام است؟ 161

2 وسوسه کردن، فریب دادن ـ قدرت شیطان 1 فریب دادن، ایجاد کینه ـ نفس اماره انسان 
4 فریب دادن، غافل کردن از خدا ـ خود انسان 3 وسوسه کردن، فریب دادن ـ خود انسان 

بیزاری از »دورویی و ریا« مربوط به کدام ویژگی انسان است و کدام آیۀ شریفه ترسیم گر آن می باشد؟ 162
 ّواَمَة 1 گرایش به نیکی و بیزاری از بدی ـ ！َو ل اُقِسُم بالنَّفِس اللَّ
2 وجدان اخالقی ـ ！َو نَفٍس َو ما َسّواها فَالَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها

3 گرایش به نیکی و بیزاری از بدی ـ ！َو نفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها
 ّواَمِة 4 وجدان اخالقی ـ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ

سوگند خداوند به خویش در کدام آیۀ شریفه به چشم می خورد و علت آن چیست؟ 163
ّواَمِة ـ زیرا خداوند نفس را سامان بخشیده است. 1 ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ

2 ！َو نَفٍس َو ما َسّواها ـ به دلیل آن که خداوند نفس لوامه را خلق کرده است.
ّواَمِة ـ به دلیل آن که خداوند نفس لوامه را خلق کرده است.  3 ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفِس اللَّ

4 ！َو نَفٍس َو ما َسّواها ـ زیرا خداوند نفس را سامان بخشیده است. 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



27

قرآن کریم کدام عامل درونی را »نفس لّوامه« نامیده است و این مرتبه از نفس موجب بروز چه اتفاقاتی در انسان می شود؟ 164
1 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ سبب می شود تا انسان در اندیشۀ جبران اشتباهات باشد. 

گر انسان کار نیکی انجام داد، خود را تحسین کند.  2 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ سبب می شود تا ا
گر انسان کار نیکی انجام داد، خود را تحسین کند.  کنش در مقابل گناه و زشتی  ـ سبب می شود تا ا 3 وا

کنش در مقابل گناه و زشتی  ـ سبب می شود تا انسان در اندیشۀ جبران اشتباهات باشد.  4 وا
متفاوت بودن هدف و مسیر زندگی انسان از حیوانات و گیاهان معلول چیست و آلوده شدن انسان به گناه، نسبت به عملکرد نفس لوامه در چه موضعی قرار دارد؟ 165

2 گستردگی نیازها و امکانات لزم جهت شکوفایی برای انسان ـ مؤّخر 1 بیشتر بودن سرمایه ها و استعدادهای انسان ـ مؤّخر 
4 بیشتر بودن سرمایه ها و استعدادهای انسان ـ مقدم 3 گستردگی نیازها و امکانات لزم جهت شکوفایی برای انسان ـ مقدم 

راهنمایی و هدایت خداوند و تشخیص راه رستگاری و شقاوت مؤید وجود کدام یک از سرمایه های وجودی انسان است و کدام آیه بیانگر این موضوع می باشد؟ 166
1 گرایش به نیکی و شناخت آن ـ ！و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها

2 اراده و اختیار ـ ！و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها
ًکِراً َو اِّما َکفورا بیَل اِّما شا 3 اراده و اختیار ـ ！إنّا هََدیناُه السَّ

ًکِراً َو اِّما َکفورا بیَل اِّما شا 4 گرایش به نیکی و شناخت آن ـ ！إنّا هََدیناُه السَّ
گر بگوییم »خدای متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد.« و »انسان پس از ارتکاب به گناه به فکر جبران برمی آید.« به ترتیب پیام کدام آیات را  167 ا

ترسیم نموده ایم؟
اَمِة ْفِس اللَّوَّ 2 ！َو َما بَیْنَُهَما َلِعِبیَن َما َخلَْقنَاهَُما إِّل بِالَْحِقّـ  ！َو ل أُقِْسُم بِالنَّ  اَمِة ْفِس اللَّوَّ ا َکُفوراًـ  ！َو ل أُقِْسُم بِالنَّ کِراً َو إِمَّ ا َشا ِبیَل إِمَّ 1 ！إِنَّا هََدیْنَاُه السَّ

اهَا فَأَلَْهَمَها ـ  ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ 4 ！َو َما بَیْنَُهَما َلِعِبیَن َما َخلَْقنَاهَُما إِّل بِالَْحِقّ  اهَا فَأَلَْهَمَها ا َکُفوراًـ  ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ کِراً َو إِمَّ ا َشا ِبیَل إِمَّ 3 ！إِنَّا هََدیْنَاُه السَّ
»خداوند راه رستگاری و شقاوت را به ما نشان داده تا خود راه رستگاری را برگزینیم.« پیام کدام آیۀ شریفه مبین این عبارت است؟ 168

2 ！فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا  ًا َکُفورا کِراً َو ِإمَّ ا َشا ِبیَل ِإمَّ 1 ！ِإنَّا هََدیْنَاُه السَّ
4 ！َو نفٍس و ما سّواها   اَمِة ْفِس اللَّوَّ 3 ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ

گر بخواهیم نقطه ای را در تقابل با مفهوم مستنبط از حدیث شریف »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.« ترسیم کنیم، کدام آیۀ  169 ا
شریفه مستمسک خوبی برای این منظور می باشد؟

2 ！فَِعنَد الله ثَواُب الّدنیا َو اآلِخَرِة  اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا 1 ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ
اَمِة ْفِس اللَّوَّ 4 ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ  ًا َکُفورا کِراً و َِإمَّ ا َشا ِبیَل ِإمَّ 3 ！ِإنَّا هََدیْنَاُه السَّ

آنجا که تعریف درستی از خودشناسی تبیین می شود کدام است و ثمرۀ اعطای نعمات مادی و معنوی به انسان چیست؟ 170
1 شناخت سرمایه ها و موانع حرکت انسان ـ گرامیداشت و کرامت انسان

2 شناخت سرمایه ها و موانع حرکت انسان ـ مسئولیت داشتن در قبال سرنوشت
3 شناخت اخیار و اشرار و تشخیص حق از باطل ـ مسئولیت داشتن در قبال سرنوشت

4 شناخت اخیار و اشرار و تشخیص حق از باطل ـ گرامیداشت و کرامت انسان
تعبیر »سودمندترین دانش ها« متناسب با کدام یک از مفاهیم زیر بوده و علت تعلق این تعبیر به آن مفهوم، چگونه ایجاب می شود؟ 171

1 شناخت توأمان سرمایه ها، استعدادها و موانع حرکت انسان ـ خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
2 شناخت خداوند متعال و نظام حکیمانه و برنامه ریزی شدۀ او ـ خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.

3 شناخت توأمان سرمایه ها، استعدادها و موانع حرکت انسان ـ آغازگر مسیر رسیدن انسان به رشد و کمال است.
4 شناخت خداوند متعال و نظام حکیمانه و برنامه ریزی شدۀ او ـ آغازگر مسیر رسیدن انسان به رشد و کمال است.

مصداق قائل بودن جایگاه ویژه برای انسان و کرامت او در نظام هستی از کدام گزینه مستفاد می گردد؟ 172
1 دوست داشتن فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت

کنش نشان دادن در برابر بارقه های گناه و تالش برای جبران و اصالح آن 2 وا
ک و دلسوز برای رسیدن به راه سعادت 3 بهره وری از پیامبران و پیشوایان پا

4 آفریده شدن آسمان ها و زمین برای انسان و توانمندی او در بهره مندی از آن ها
از عوامل حرکت انسان در مسیر رسیدن به هدف خود به ترتیب تقدم و تأخر با کدام است؟ 173

2 خودشناسی ـ بهره گیری از سرمایه ها 1 خودشناسی ـ پرهیز از ابتال به موانع 
4 عبادت ـ پرهیز از ابتال به موانع 3 عبادت ـ بهره گیری از سرمایه ها  
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علت اعطای سرمایه های ملّون و گوناگون به انسان از جانب ذات اقدس الهی کدام است؟ 174
1 دستیابی انسان به هدف خلقت و به دوش کشیدن مسئولیت سرنوشت خویش
2 دستیابی انسان به هدف خلقت و توانایی او برای حرکت در مسیر رشد و کمال

3 گرایش آدمی به سمت اَخیار و خوبی ها و توانایی او برای حرکت در مسیر رشد و کمال
4 گرایش آدمی به سمت اَخیار و خوبی ها و به دوش کشیدن مسئولیت سرنوشت خویش

گر بخواهیم علل بهره مندی انسان از قوۀ عقل را بهتر بشناسیم، کدام گزینه هادی ما به این مفهوم خواهد بود؟ 175 ا
ک مفارقت میان خوب و بد 2 دریافت حقایق و ادرا 1 دریافت حقایق و گزینش راه رستگاری 

ک مفارقت میان خوب و بد 4 اجتناب از شقاوت و ادرا 3 اجتناب از شقاوت و گزینش راه رستگاری 
امَِة کدام مفهوم مستفاد می گردد؟ 176 اهَا َفأَلَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَقَْواهَا و ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ از ارتباط آیات ！َو نَْفٍس َو مَا َسوَّ

1 علیت شناخت و گرایش به نیکی و بیزاری از بدی و معلولیت ممانعت از ورود به زمینه های گناه و شوق به انجام خیر
2 علیت شناخت و گرایش به نیکی و بیزاری از بدی و معلولیت اندیشۀ جبران گناه پس از ابتال به آن

3 علیت وجود نفس سرزنشگر و مالمت کننده در آدمی و اندیشۀ جبران گناه پس از ابتال به آن
4 علیت وجود نفس سرزنشگر و مالمت کننده در آدمی و معلولیت ممانعت از ورود به زمینه های گناه و شوق به انجام خیر

به ترتیب »دوراندیشی عقل« و »محکمه های وجدان« عوامل ممانعت انسان از کدام موارد می باشند؟ 177
2 روی آوردن به زشتی ها ـ بی توجهی به راهنمایان الهی 1 خوشی های زودگذر ـ بی توجهی به راهنمایان الهی 

4 روی آوردن به زشتی ها ـ راحت طلبی 3 خوشی های زودگذر ـ راحت طلبی  
تعریف درست »نفس اماره« در کدام گزینه به چشم می خورد؟ 178

2 آمر انسان ها به جبران گذشتۀ گناه آلود 1 عامل ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 
4 عامل درونی فرمان دهندۀ انسان به بدی ها 3 آمر و سوق دهندۀ انسان ها به راحت طلبی 

کدام یک از روابط عّلی ـ معلولی زیر صحیح است؟ 179
اَمِة می باشد. ْفِس اللَّوَّ اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا معلوِل ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ 1 ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ
اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا می باشد. اَمِة معلوِل ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ ْفِس اللَّوَّ 2 ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ

اَمِة می باشد. ْفِس اللَّوَّ ا َکُفوراً عّلِت ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ کِراً َو ِإمَّ ا َشا ِبیَل ِإمَّ 3 ！ِإنَّا هََدیْنَاُه السَّ
اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا می باشد. ا َکُفوراً عّلِت ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ کِراً َو ِإمَّ ا َشا ِبیَل ِإمَّ 4 ！ِإنَّا هََدیْنَاُه السَّ

»دریافتن حقایق و دوری از جهل« و »امداد الهی در پیمایش راه حق« به ترتیب معلول استفاده از کدام یک از ودایع الهی به انسان است؟ 180
2 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ قدرت اراده و اختیار 1 قوۀ تعّقل و تفّکر ـ ارسال رسل و کتب آسمانی 

4 گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ ارسال رسل و کتب آسمانی 3 قوۀ تعّقل و تفّکر ـ قدرت اراده و اختیار 
»دعوت به لّذت های زودگذر دنیایی« و »زینت دادن گناه در نظر گناهکاران« به ترتیب معلول کدام یک از موانع رشد آدمی است؟ 181

4 شیطان ـ شیطان 3 نفس اّماره ـ نفس اّماره  2 نفس اّماره ـ شیطان  1 شیطان ـ نفس اّماره 
خطاب شیطان در روز رستاخیز به اهل جهنّم که می گوید: »من بر شما تسّلطی نداشتم. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات  182

دهید.« به ترتیب مؤیّد کدام یک از مطالب زیر می باشد؟
2 عامل اصلی گناه خود انسان است ـ برزخ موضع عمل نیست. 1 پندار انسان در رابطه با جبرگرایی مردود است ـ برزخ موضع عمل نیست. 

4 پندار انسان در رابطه با جبرگرایی مردود است ـ در قیامت اختیار وجود ندارد. 3 عامل اصلی گناه خود انسان است ـ در قیامت اختیار وجود ندارد. 
دشمن قسم خوردۀ انسان از کدام راه در ما نفوذ می کند و میان نفس اّماره و وجدان اخالقی چه رابطه ای وجود دارد؟ 183

2 دعوت به التذاذات زودگذر دنیایی ـ رابطۀ معکوس 1 دعوت به التذاذات زودگذر دنیایی ـ رابطۀ مستقیم 
4 وسوسه کردن و فریب دادن ـ رابطۀ معکوس 3 وسوسه کردن و فریب دادن ـ رابطۀ مستقیم 

عبارت های »خداوند از ما می خواهد راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.« و »گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که او در مقابل  184
کنش نشان دهد.« به ترتیب با کدام یک از آیات شریفه تناسب معنایی دارد؟ گناهان و زشتی ها وا

اَمِة ْفِس اللَّوَّ اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا ـ ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ 1 ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ
اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا ا َکُفوراً ـ ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ کِراً َو ِإمَّ ا َشا ِبیَل ِإمَّ 2 ！ِإنَّا هََدیْنَاُه السَّ

اَمِة ْفِس اللَّوَّ ا َکُفوراً ـ ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ کِراً َو ِإمَّ ا َشا ِبیَل ِإمَّ 3 ！ِإنَّا هََدیْنَاُه السَّ
اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقَواهَا اَمِة ـ ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ ْفِس اللَّوَّ 4 ！َو ل ُأقِْسُم بِالنَّ
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بین هدف هر کس و سرمایه هایش ............ وجود دارد و در روایات ما از خودشناسی به ............ تعبیر شده است.  185

2 مطابقت ـ خداشناسی 1 هماهنگی ـ سودمندترین دانش ها  
4 هماهنگی ـ خداشناسی 3 مطابقت ـ  سودمندترین دانش ها  

ره آورد سیر آفاقی و انفسی انسان چیست و علت آن کدام است؟ 186

2 خدایابی ـ سرشت خدا آشنا 1 خداشناسی ـ بهره مندی از قوای تشخیص و گزینش 
4 احساس محبت الهی در دل ـ بهره مندی از قوای تشخیص و گزینش 3 کرامت خدادادی ـ سرشت خدا آشنا 

از منظر قرآن کریم؛ شیطان به وسیله شراب و قمار کدام نیت خود را عملی می سازد؟ 187

2 نفوذ در دل آدمیان برای بازداشتن از بهشت 1 سرگرم کردن انسان به آرزوهای دور و دراز 
4 ایجاد کینه و عداوت و بازداشتن از یاد خدا 3 خاموشی چراغ عقل و قلب انسان  

مواجهه بی بهره گان از خرد و اندیشه با ندای اذان در دین مبین اسالم چگونه است؟ 188

2 تمسخر، استهزاء و به بازیچه  گرفتن نماز 1 اعتراف به بسته بودن گوش هایشان در جهنم برزخی 
4 خفیف و خوار شمردن مسلمین نمازگزار 3 اعراض از احساس محبت خدا در دل 

ویژگی مشرکانی که با استماع دعوت مردم به نماز، آن را به مسخره و بازی می گیرند چیست؟  189

2 قومی هستند که دل هایشان پریشان است. 1 گروهی هستند که تعقل نمی کنند.  
4 از قوه گزینش بی بهره اند. 3 به ندای نفس لوامه و وجدان خود بی توجه اند. 

جهنمیان عامل قرارگیری خویشتن در اهل دوزخ را چه می دانند و علت تفرق قلوب دشمنان اسالم از منظر قرآن کریم چیست؟ 190

4 عدم تعقل ـ عدم تعقل 3 دوست بد ـ عدم تعقل  2 دوست بد ـ  کفر  1 عدم تعقل ـ کفر 
معلولیت مشاهده خدا در ورای هر چیز توسط مول علی )ع(، علیت وجود کدام سرمایه الهی را تبیین می کند؟ 191

2 وجدان اخالقی یا نفس مالمت کننده 1 سرشت و فطرت خداآشنا  
4 تشخیص و انتخاب به واسطۀ عقل و اختیار 3 گرایش به نیکی و بیزاری از بدی  

یکی از راه های فریب شیطان، فریفتن آدمی به آرزوهای طولنی دنیایی است. کدام گروه از انسان ها مشمول آن می شوند؟ 192

2 آنان که با سایر مردم عداوت و دشمنی دارند. 1 کسانی که گناهانشان در نظرشان دارای زینت است. 
4 کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، به حق پشت کردند. 3 گروهی که از یاد خدا و نماز غافل شده اند و آن را به سخره می گیرند. 
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انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند،  1   3 
مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل، به دنبال انتخاب 

گون خویش را به کمال رساند. هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گونا
بررسیسایرگزینهها:

1( این ویژگی انسان به روحیۀ بی نهایت طلب ربطی ندارد. 
2( بی ربط است. 

4( انسان را متوقف نمی سازد بلکه نامحدود است آن استعدادش
بررسیگزینهها: 2   4 

1( مفهوم این عبارت کرامت دادن به انسان است درحالی که آیه مربوط به هدفمندی عالم است
2( ربطی به مفهوم آیۀ صورت سؤال ندارد.

3( حیوانات  به صورت غریزی و گیاهان به صورت طبیعی نه هر دو به صورت غریزی!!!
4( جملۀ مولوی است که کامالً به آیه مربوط است و آن چیز آن است که آدمی دراین 

عالم برای کار و مقصودی آمده است )یعنی هدف دارد(.
آیۀ ！و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال  3   2 

بالحق با توجه به عبارات »ما ...العبین« و »بالحق« به خوبی داللت بر این دارد 
که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به 

این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.
خلقت خداوند حکیمانه است یعنی جهان آفرینش هدفمند است و برای  4   2 

هر موجود برنامۀ حساب شده ای وجود دارد. جهل و نادانی ریشۀ کار بیهوده است. 

حق در آیۀ ！و ما خلقنا... إاّل بالحق مبین هدفمندی مجموعۀ آفرینش است. 5   4 
！َو ما ... العبین یا بازیچه نبودن همان دور بودن از عبث آفرینی است  6   1 

و بیانگر هدفمندی جهان آفرینش است.
عبارت ！ما... العبین یعنی بازیچه نبودن و ！ااّل بالحّق مبین هدفمندی  7   3 

جهان آفرینش است.
نظام مندی یا منظم بودن پدیده ها و غایت مندی آن ها مبین حکمت و  8   1 

تدبیر الهی است که مجموعۀ هدفمند جهان خلقت از آیۀ ！... اال بالحّق به روشنی 
مفهوم می گردد. 

همۀ موجودات آفرینش دارای هدف هستند؛ پس در برخورداری از هدف  9   1 
یکسان می باشند؛ اما در چگونگی رسیدن به هدف، میان انسان و موجوداتی هم چون 

حیوانات و گیاهان تفاوت هایی وجود دارد. 
عبارت های »ج« و »د« صحیح می باشد. 10   2 

بررسیسایرعبارتها:
الف( فقط حرکت حیوانات به سوی هدف غریزی می باشد و حرکت گیاهان به صورت 

طبیعی است.
ب( عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش هیچ گاه کاهش نمی یابد، بلکه روزبه روز 

افزون می گردد.
حقانیت همان هدفمندی است که مبین برنامۀ حساب شدۀ موجودات و  11   2 

حرکت به سوی هدف آن هاست. دقت کنید که در سؤال هدفمندی همۀ عالم مورد 
نظر است و نه فقط انسان.

انتخاب  12 با قدرت  انسان  با غریزه، گیاهان به صورت طبیعی و   3   حیوانات 
هدف خود را انتخاب می کند و به سمت آن حرکت می کند. 

کار عبث و بدون حکمت حکمت الهی ≠

آیۀ صورت سؤال، بیانگر حق بودن آفرینش و هدفمندی آن است. حقانیت  13   1 
آفرینش به علت حکمت الهی است؛ لذا چون خداوند حکیم است، خلقت او نیز باید 

بنا بر حق و حقانیت باشد و هدف داشته باشد.
»حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای چه تو  14   1 

را خلق کرده و برای چه کار فرستاده است؟«. این نکته برگرفته از حکایت مولوی در 
ابتدای درس می باشد.

عبارت ادبی صورت سؤال که از حکایت مولوی است، مربوط به هدفمندی  15   1 
آفرینش است که آیۀ شریفۀ ！و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما 

خلقناهما اال بالحق مبین آن است.
حدیث صورت سؤال بیانگر هدفمندی آفرینش است. اّما دقت کنید که  16   3 

سؤال، ارمغان یا نتیجۀ پایبندی به آن را خواسته است که آن بهره مندی از پاداش های 
اخروی است که در گزینۀ 3 به آن اشاره شده است.

)آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که  17   4 
اراده کنیم، می دهیم؛ سپس دوزخ )رد  به هرکس  بخواهیم )رد گزینه های 1و2( و 

گزینه 3( را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.(
！آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که  18   3 

بخواهیم و به هر کس اراده کنیم، می دهیم سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد 
 .تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود

گر کسی  19 هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. ا   4 
چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است، و می تواند روحیۀ بی نهایت طلب 
گونش باشد، می کوشد به دیگران کمک  او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گونا
کند. کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم است، همۀ زندگی خود را در مسیر 
رسیدن به آن قرار می دهد. کسی هم که کماالت و خوبی ها را شناخته، به آن ها دل 
انتخاب  انسان ها در  می بندد و برای رسیدن به آن ها می کوشد. در نتیجه اختالف 
اهداف، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ آن ها دارد و به همین دلیل تالش برای رسیدن 

به کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ معلول شناخت آن هاست.
هدف ها و دلبستگی های پایان پذیر مانند مال و ثروت، هدف های فرعی به   20   3 

شمار می آیند و هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به دیگران، 
هدف اصلی محسوب می شوند. البته، هر دوی این اهداف خوب اند و برای زندگی ما 
ضروری اند. مهم این است که هدف فرعی را به  جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر 

به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به اهداف اصلی شوند.
گر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند  21 ا   2 

باشد،  گونش  گونا استعدادهای  پاسخ گوی  را سیراب کند و  او  روحیۀ بی نهایت طلب 
می کوشد به دیگران کمک کند. چرا که انسان ها در انتخاب هدف براساس نوع بینش 

و نگرش خود، متفاوتند.
اختالف در اهداف انسان ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان ها دارد. با  22   4 

ک هستیم. توجه به این اختالف، برای انتخاب صحیح اهداف نیازمند معیار و مال
هدف ها و دلبستگی های پایان پذیر، مانند مال و ثروت، هدف های فرعی  23   3 

به  مانند خیرخواهی نسبت  پایان ناپذیر و همیشگی،  به شمار می آیند و هدف های 
دیگران، هدف اصلی محسوب می شوند. البته، هر دوی این اهداف خوب اند و برای 
زندگی ما ضروری اند. مهم این است که هدف فرعی را به  جای هدف اصلی قرار ندهیم 

و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به اهداف اصلی شوند.
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بینش و نگرش خاص انسان ها عامل گستردگی این اختالفات است. وقتی  24   2 
به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی 

در هدف ها وجود دارد که سردرگم می شویم.
ک برای اهداف مهم است که باید همسو با میل بی نهایت  25 تعیین معیار و مال   1 

طلب و استعدادهای متنوع انسان باشد.
هم اهداف فرعی و هم اهداف اصلی ضروری اند اما اهداف اصلی مهم تراند.  26   4 
！و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و  27   2 

)مؤمن باشد، )شرط( پاداش داده خواهد شد )شروط
！آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به 

... هر کس اراده کنیم، می دهیم
این بیت صحبت افراد هوشمند و زیرکی است که به دنبال اهداف جامع  28   2 

هستند و به قول معروف می خواهند با یک تیر چند نشان را هدف قرار دهند.
ثمرۀ توجه به این آیۀ شریفه، یعنی ثمرۀ »توجه به اهداف اصلی در کنار  29   3 

اهداف فرعی« که همان بهره و نصیب در آخرت و زندگی مطمئن در دنیا خواهد بود.
بیت صورت سؤال به ضرورت انتخاب هدف جامع اشاره می کند که توضیح  30   3 

آن در گزینه 3 ذکر شده است و با یکدیگر هم مفهوم هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

1( بی نهایت طلبی انسان را نشان می دهد.
2( ارتباطی با سؤال ندارد.

4( اشاره به اهداف فرعی دارد و ربطی به اهداف اصلی و جامع ندارد.
برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بر دارند و  31   2 

رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست. به این اهداف، اهداف 
جامع می گوییم.

با  الدنیا واآلخرة کامال هم مفهوم  الله ثواب  الدنیا فعند  آیۀ ！من کان یرید ثواب 
انتخاب اهداف جامع می باشد که ترجمۀ این آیه در گزینۀ 2 آمده است.

برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بر دارند و  32   2 
رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ها 
برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. این افراد با 
انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف اصلی خود، با یک تیر چند نشان می زنند.

با  الدنیا واآلخرة کامال هم مفهوم  الله ثواب  الدنیا فعند  آیۀ ！من کان یرید ثواب 
انتخاب اهداف جامع می باشد.

سؤاِل »ما برای چه به وجود آمده ایم؟« یکی از سؤال های مهم و حیاتی   33   4 
و هدف از آفرینش است و هدف انسان های زیرک خدا است که جامع ترین هدف 
است. آیۀ ！فعندالله ثواب الدنیا و اآلخرة به ضرورت رجوع به خدا به عنوان هدف 

جامع اشاره دارد.
موضوع آیۀ ！فعند الله ... چند نشان زدن با یک تیر )هم دنیا و هم  34   2 

آخرت( و انتخاب خدا به عنوان جامع ترین هدف است.
موضوع آیۀ ！َو ما بینهما لعبین بازیچه نبودن خلقت یا همان حکیمانه بودن و 

هدف داری خلقت است. 
طبق آیۀ ！من کان یُریُد... انسان با بندگی خدا هم دنیا و هم آخرت  35   2 

خود را آباد می کند. )یک تیر و چند نشان( 

بیت مطرح شده  در صورت سؤال، بیانگر اهمیت انتخاب هدفی است که  36   2 
شامل تمام اهداف خوب دیگر نیز باشد، آیۀ شریفۀ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله 
ثواب الّدنیا و اآلخرة ، »هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا 
و آخرت نزد خداست.« نیز بیانگر این پیام است که با انتخاب بندگی خداوند به عنوان 

هدف اصلی، به سایر اهداف که شامل اهداف دنیوی و اخروی است، خواهیم رسید.
برای این که بتوانیم با یک تیر چند نشان بزنیم )اهداف برتر و جامع تر  37   1 

برگزینیم(، باید به تنوع استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او توجه کنیم؛ زیرا هدفی 
جامع تر و کامل تر است که بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد.

عبارت شریفۀ صورت سؤال ترجمۀ آیۀ ！من کان یرید... است.  38   1 
افراد زیرک می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های  39   1 

دیگر را نیز دربردارند و به  میزانی که هدف ما جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در 
درون خود جای می دهد. این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف اصلی 
خود، با یک تیر چند نشان می زنند و در حقیقت به ضرب المثل )مصراع( »چون که 
صد آمد نود هم پیش ماست« توجه کردند. قرآن کریم در این باره می فرماید : ！َمن 
کاَن یُریُد ثَواَب الّدنیا فَِعنَد الّلِٰه ثواُب الّدنیا َو اآلِخَرِة: هر کس نعمت و پاداش دنیا را 

 .بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست
تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جست و جوی  40 اندکی  هر کس    4 

سرچشمۀ خوبی  ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرام و قرار ندارد.
افراد زیرک، می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های  41   1 

دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست، 
لذا آیۀ شریفۀ ！فعند الله ثواب الّدنیا و اآلخرة به آن اشاره دارد و انسان می تواند 

با یک تیر چند نشان بزند، زیرا از نعمت های دنیوی و اخروی، هر دو بهره می برد.
به همان میزان که  42 به عنوان هدف زندگی،  به خداوند  نزدیکی و تقرب    1 

بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد، همان طور که 
دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.

افراد زیرک برخالف دیگران اهداف جامعی را برمی گزینند. 43   3 
 یک تیر و چند نشان ویژگی بارز افراد زیرک است  انتخاب اهداف جامع

با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی  44   2 
گر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، آن  او«، ا
هدف، کامل تر است. بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که همه استعدادهای 
متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود 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. 
کامل ترین تعبیر دربارۀ »زندگی به خاطر خداوند« تعبیر خود خداوند است  45   1 

که می فرماید: ！قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی لله رّب العالمین، »بگو 
نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است.«

لله ربِّ  46 آیۀ ！...  لله مفهوم  یا ！حیات  به خاطر خدا،  تعبیر زندگی    3 
العالمین است. 

ثمرۀ زندگی برای خدا عبارت  است از: 47   3 
1 شایستگی  دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند

2 رسیدن به زندگی سعادت مندانه در دنیا و آخرت
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دست یافتن به پاسخ این سؤال که »ما انسان ها برای چه آفریده شده ایم  48   4 
این جهان چیست؟« بسیار مهم و حیاتی است و تفاوت  از زندگی ما در  و هدف 
انسان با سایر موجودات در این است که انسان خود هدفش را انتخاب می کند، روحیۀ 

بی نهایت طلب دارد و استعدادهای متنوع مادی و معنوی دارد.
در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است؛  49   1 

زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن 
 ،کریم در این باره می فرماید: ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین

»و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.«
شعر صورت سؤال به ضرورت داشتن هدف جامع اشاره دارد که قطعاً یک  50   2 

هدف فرعی و دنیایی نیست. )رد گزینۀ 2(
هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود, اختالف,  51   1 

ریشه در نوع اندیشه ها و تفکرات دارد. گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت 
غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند.

دومین تفاوت میان انسان و حیوان این است که انسان دارای روحیه ای  52   3 
بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به 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 و تعبیر قرآنی هدف دار بودن آفرینش آسمان ها و زمین »حق« است که 
 ,در آیۀ ！و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحق
»و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم, آن ها را جز به 

حق خلق نکردیم.« به آن اشاره شده است.
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح اهداف و دل بستن  53   4 

ک هستیم. این تفاوت نگاه در انسان  ها و اختالف در  به آن ها نیازمند معیار و مال
اهداف آن ها معلول )تابع( نوع نگاه و اندیشۀ آن هاست.

با توجه به بیت صورت سؤال، خداوند سرچشمۀ تمام خوبی ها و زیبایی هاست 54   4  
باید رسیدن به سرچشمۀ  از او سرچشمه می گیرد و هدف ما  و هر کمال و خوبی 

خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است، باشد.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( دنیا محدود است و رسیدن به تمام اهداف در دنیا امکان پذیر نیست. هم چنین 
این گزینه با مفهوم بیت ارتباط زیادی ندارد.

2( با مفهوم بیت ارتباط زیادی ندارد.
3( نیاز به همت بزرگ و ارادۀ محکم از مفهوم شعر برداشت نمی گردد.

آفرینش هیچ  یک از موجودات بی هدف نیست و تمام موجودات مانند  55   2 
انسان به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت هستند. 

انسان همواره در حال انتخاب هدف های پایان ناپذیر و تمام نشدنی است،  56   1 
درحالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به سرحدی از 

رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند.
بررسی سایر عبارت ها: 

را دنبال  اهداف خود  به صورت طبیعی  گیاهان  به صورت غریزی و  الف( حیوانات 
می کنند؛ درحالی که در این عبارت برعکس عنوان شده است.

ج( به کار بردن واژۀ »انتخاب« در آخر عبارت برای حیوانات و گیاهان صحیح نیست، 
چون این موجودات فاقد اختیار و قدرت انتخاب می باشند.

د( آفرینش تمام موجودات، هدفمند است.

آیۀ اول به هدفمندی آفرینش اشاره دارد.  57   3 
و آیۀ دوم به چند نشان زدن با یک تیر که انسان زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف 

با یک تیر دو نشان )دنیا و آخرت( می زند. 
گزینۀ 3 پیام هر دو آیه را نشان می دهد.

افراد زیرک مقابل این افراد )کسانی که در صورت سؤال بیان شده اند(   58   3 
را صرف  تیر چند نشان می زنند و دارایی ها و سرمایه های خود  با یک  که  هستند 

هدف های جامع و ارزشمند می کنند.
آیۀ مربوط به یک تیر و چند نشان نیز ！من کان یرید.... است. 

هر موجودی آفرینش هدفمند دارد.  با برنامۀ حساب شده ای به این  59   2 
جهان گام نهاده است.

مبنای برنامۀ حساب شده همان هدف دار بودن خلقت و حق بودن آفرینش است. 
بیانگر ضرورت رجوع به سرچشمۀ خوبی ها به عنوان هدف  60 شعر مذکور    4 

جامع یا همان پیام آیۀ ！من کان یرید... است.
گر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد  61 ا   3 

شایسته است که تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی انتخاب کند و آیۀ شریفۀ 
！من کان یرید ثواب الدنیا فعندالله ثواب الدنیا و اآلخرة ضرورت رجوع به خدا را 
به عنوان هدف معرفی می کند که هرکس به دنبال سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها است، 

همۀ آن ها و سرچشمۀ اصلی آن نزد خداوند بزرگ است.
با توجه به ترجمۀ آیۀ شریفه »هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد،  62   2 

بندگی خداوند  انتخاب  با  نزد خداست.« درمی یابیم  پاداش دنیا و آخرت  و  نعمت 
به عنوان هدف اصلی، به سایر اهداف دنیوی و اخروی نیز خواهیم رسید؛ پس بعضی 

از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در برمی گیرند. 
در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است؛  63   3 

زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. 
آیات دیگر گزینه ها همگی مبّین این هستند که خداوند، غایت و مقصد  64   1 

زندگی و برترین هدف انسان، رسیدن به اوست و فقط گزینۀ )1( بیانگر حق بودن 
آفرینش جهان می باشد.

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی  65   3 
زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی 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 آباد می سازند و ناظر به آیۀ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند الله 

ثواب الّدنیا و اآلخرة می باشد.
انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت  66 باعث می شود،  بندگی است که    2 

ویژۀ خداوند شود و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد و تعبیر »یک تیر 
 ... و چند نشان« در آیۀ ！من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و اآلخرة

مذکور است، چون هم ثواب دنیا و هم آخرت همگی نزد خدا است.
رجوع شود به آیۀ ！و ما خلقنا الَسماواِت و الَرَض ... إّل بالحق که ترجمۀ  67   4 

آن در گزینۀ 4 آمده است. بازیچه نبودن آفرینش همان هدفمندی آن را بیان می کند 
که  برای همۀ موجودات است. در صورتی که گزینه های دیگر مختص انسان می باشد.

بی نهایت طلبی یا در جستجوی چیزهای بی پایان بودن انسان، عامل افزون  68   1 
شدن عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش است.

انسان هرگز به حد مطلوبی برای توقف نمی رسد چون بی نهایت طلب است.
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اهداف حیوانات غریزی است و برخالف انسان بعد از رسیدن به اندازه ای  69   2 
از رشد متوقف می شود. 

خیرخواهی برای دیگران از اهداف اصلی است و کسب شهرت و مال از  70   3 
اهداف فرعی که این اختالفات ریشه در نوع اندیشۀ متفاوت انسان ها دارد که هر دو 

به دنبال آرام سازی روح پایان ناپذیر درون خوداند.
ک برای اهداف مهم است که باید همسو با میل بی نهایت  71 تعیین معیار و مال   1 

طلب و استعدادهای متنوع انسان باشد.
！ما بینهما لعبین به بازیچه نبودن خلقت اشاره دارد. 72   4 
پیام شعر مذکور این است که خداوند اصل و جامع است و دیگران جزء  73   2 

و فرع پس بیت سؤال به خدا که هدف جامع است اشاره کرده و به آیۀ ！من کان 
یرید... یا یک تیر و چند نشان اشاره دارد. 

ک اهداف است که باعث تقسیم  74 لزمۀ انتخاب صحیح تعیین معیار و مال   3 
اهداف به دو دستۀ فرعی و اصلی می شود.

هر کسی با اندکی تأمل و تدبر در خود می یابد که در جستجوی سرچشمۀ  75   1 
خوبی ها و زیبایی ها است و آن چه روح بی نهایت طلب انسان را سیراب می کند خدا 

و تقرب به اوست.
هدف برتر و جامع تر همان مفهوم یک تیر و چند نشان است که آیۀ ！من  76   3 

کان یرید... به همین مفهوم اشاره دارد.
تفاوت در نوع اندیشه عامل اختالف در انتخاب هدف هاست که آرام کردن  77   1 

ق ساختن  میل بی نهایت طلب انسان همان معیار اهمیت هدف و سوق دهنده به محقَّ
آن است. 

آیۀ مذکور ！من کان یرید... به یک تیر و چند نشان اشاره دارد که فرد  78   3 
زیرک هم با رجوع به خدا با یک تیر هم دنیا و هم آخرت خود را آباد می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
1( قرب الهی سیراب کنندۀ روح بی نهایت طلب است.

2( جملۀ درستی است اّما ارتباطی با آیۀ مذکور ندارد.
4( این آیه اشاره ای به عبارت ندارد بلکه رجوع به خدا را بیان می کند.

»حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای چه تو را  79   1 
خلق کرده و برای چه کار فرستاده است« به حکایت مولوی در ابتدای درس توجه شود.

انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند،  80   4 
مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل، به دنبال انتخاب 

گون خویش را به کمال رساند. هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گونا
انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند،  81   3 

مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل، به دنبال انتخاب 
گون خویش را به کمال رساند. هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گونا

تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری  82   3 
و خوب است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه 

نشویم و آن قدر سرگرم آن ها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم. 
وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛  83   3 

چنان اختالفی در هدف ها وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی، کدام 
انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب انسان و استعدادهای فراوان مادی و 

معنوی اوست و کدام یک این گونه نیست؟ 

خدای رحیم و مهربان که خواستار سعادت ماست، در قرآن کریم معیار  84   1 
انتخاب هدف های اصلی از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یادآور 

گاه تر است.  شده است؛ او که از همه به ما مهربان تر و از خود ما به نیازهای ما آ
آیه ！و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت  85   3 

نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. مبین دعا و درخواست دنیا 
ک های تعیین شده توسط خدا، توجه به دنیا و  و آخرت از خداوند است که طبق مال

آخرت ضرورت دارد اما تا جایی که توجه به دنیا و اهداف فرعی، اصل نشود.
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن  86   4 

ک هستیم.  به آن ها نیازمند معیار و مال
آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که  87   1 

بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم ـ  می دهیم؛ پس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد 
تا با خواری و سرافگندگی در آن وارد شود.

！آن چه به شما داده شده کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه  88   3 
نزد خداست بهتر و پایدارتر است )اهداف اصلی(، آیا اندیشه نمی کنید؟

آیۀ شریفۀ ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین ... ، »و  89   3 
ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.« بیانگر نفی عدم 
هدفمندی آفرینش و نفی بازیچه بودن آن می باشد. یعنی هدفمندی و حق بودن 

آفرینش را نشان می دهد. 
به معنای هدفداری خلقت  90 »حق« بودن آفرینش آسمان ها و زمین     2 

آن هاست؛ زیرا خالق آن ها خدای حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. 
با توجه به ترجمه آیۀ شریفه ！هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد،  91   3 

نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. درمی یابیم ضرورت دارد به خدا به عنوان 
هدف جامع رجوع کنیم. پس بعضی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر 

را نیز دربردارند. 
شاید کامل ترین تعبیر دربارۀ »زندگی به خاطر خداوند« تعبیر خود خداوند  92   2 

باشد که می فرماید: ！قل اّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی  لله رّب العالمین، »بگو 
نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است.«

زندگی برای خدا مفهوم آیۀ ！ و مماتی لله رب العالمین است. 93   2 
تعبیر زندگی برای خدا یا ！... لِله ربِّ العالمین همان وقف زندگی برای  94   2 

خداوند است که همه اعمال )نماز و...( را برای خدا می دانند.
آیۀ مذکور ！... لله ربِّ العالمین به زندگی به خاطر خدا و رضایت او  95   4 

اشاره دارد که ضرورت انجام همۀ اعمال در راستای رضای او را به خاطر رب العالمین 
بودن خداوند، می رساند. 

نشانه های گرامیداشت انسان توسط خدا و این که برای او جایگاه ویژه  96   1 
1 خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است برای انسان آفریده و   قائل شده است: 
3 او را برتر از سایر مخلوقات  2 توانایی بهره مندی از آنان را در وجود او قرار داده و 

قرار داده است.
با توجه به آیات قرآن کریم، آثار عدم تعقل، مسخره کردن نماز و قرارگیری  97   2 

در اهل دوزخ است.
از  98 خداوند انسان را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاری    2 

مخلوقات برتری داده است. آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و 
توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده است. همۀ این ها نشان می دهد 

خداوند برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



393

خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت  99   2 
کند و به هدف خلقت دست یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. شناخت 
انسان و سرمایه هایش، در گام نخست و بهره گیری از آنها در گام بعد، عامل بسیار 

مهمی برای حرکت به سوی هدف است.
آیۀ شریفۀ ！َو نَفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها بیانگر ودیعۀ  100   2 

گرایش به خیر و نیکی در انسان است.
گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و  101   1 

کنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت  زشتی وا
می کند و در اندیشه جبران آن برآید. قرآن کریم، عامل درونی این حالت را »نفس 
لوامه«؛ یعنی سرزنشگر، نامیده  و به آن سوگند خورده است. همچنین این مفاهیم 

متناسب با پیام آیۀ شریفۀ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفس  الّلّواَمه می باشند.
گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و  102   1 

کنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند  زشتی وا
و این واقعیت هم مفهوم با پیام آیۀ شریفۀ ！َو ل اُقِسُم بِالنَّفِس الّلّواَمة است.

خودشناسی یا شناخت انسان و سرمایه ها و توانایی های او، عامل تکریم  103   2 
انسان بر بسیاری از مخلوقات است و آیۀ ！فَألَْهَمها ... به فهم زیبایی و زشتی و 

گرایش و رفتن به سوی هر کدام اشاره دارد. 
عبارت اشاره شده، توصیف گر ودیعۀ گرایش به نیکی ها و زیبایی در انسان  104   1 

است و هم مفهوم با آیۀ شریفۀ ！َو نَفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تقواها است.
عقل انسان با دوراندیشی، او را از خوشی های زودگذر منع می کند و وجدان  105   1 

)نفس لّوامه( او با محکمه هایش، انسان را از راحت طلبی باز می دارد. 
106  کراً و اّما کفوراً، یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس عبارت قرآنی ！اّما شا   2 

بیانگر اختیار انسان و مسئول سرنوشت خود بودن اوست. 
گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و  107   3 

کنش نشان دهد و آنگاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت  زشتی وا
می کند و در اندیشۀ جبران آن برمی آید.

مطابق آیۀ شریفۀ سورۀ شمس ！سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید.  108   4 
آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد. ، خدای متعال شناخت خیر و نیکی و 
گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد تا به خیر و 

نیکی روآوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.
 مقصود از این آیه آن نیست که خداوند هم استعداد زشتی به انسان داده و هم 
استعداد خوبی و در نتیجه هم گرایش به خوبی داشته باشد و هم گرایش به بدی. 

عشق و گرایش انسان به فضایل و دوری و بیزاری او نسبت به رذایل اخالقی  109   4 
معلول گرایش انسان به خیر و نیکی می باشد که از دّقت در آیات شریفۀ ！و نفٍس 
و ما سّواها ... ، »سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید. آن گاه بدکاری و تقوایش 
را به او الهام کرد.« به دست می آید. هم چنین مالمت شدن انسان توسط خود پس از 
انجام گناه نیز، نشأت گرفته از گرایش انسان به خیر و نیکی است و از دقت در آیات 

شریفۀ ！و نفٍس و ما سّواها ... ، به دست می آید.
 وجود وجدان و مالمت شدن انسان توسط خود پس از انجام گناه، بیانگر وجود 

نفس لّوامه است که نشأت گرفته از گرایش انسان به خیر و نیکی می باشد.
الهام فجور و تقوا که در آیۀ شریفۀ ！و نفٍس و ما سّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها  110   3 

و تقواها ، »سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید، آن گاه بدکاری و تقوایش را 
به او الهام کرد.« مطرح شده است؛ بیانگر گرایش به خیر و نیکی به  عنوان یکی از 

سرمایه های انسان است.
را »نفس  111 گناه و زشتی  قرآن کریم عامل درونی سرزنشگر در مقابل    1 

لّوامه« نامیده است. همچنین در جای دیگر امام علی)ع( در مورد نفس اّماره که در 
تقابل با وجدان یا همان نفس لّوامه است و فرمان دهنده به بدی هاست، می فرمایند: 
»دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست« بر این اساس، گزینۀ 

)1( صحیح است.
آیۀ شریفه بیانگر سرمایۀ اختیار است که در گزینۀ )4( به آن اشاره شده است. 112   4 
خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی  113   3 

و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داده است تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و 
زشتی بپرهیزیم و گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها ！... فجورها و تقواها  سبب 
کنش نشان دهد و آنگاه که به گناه آلوده شد،  می شود که در مقابل گناه و زشتی وا

خود را سرزنش و مالمت کند ！... بالنفس الّلوامة و در اندیشۀ جبران برآید.
ک و دلسوزی را همراه با کتاب  114 خداوند متعال، پیامبران و پیشوایان پا   4 

راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما 
کمک کنند.

و  115 گناه  زیبایی ها سبب می شود که در مقابل  نیکی و  به  انسان  گرایش    3 
کنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شده است خود را سرزنش می کند  زشتی وا
و در اندیشۀ جبران آن برمی آید، لذا این موضوع با آیۀ شریفۀ ！و نفس و ما سّواها 
فالهمها فجورها و تقواها، »سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید آن گاه بدکاری 

و تقوایش را به او الهام کرد.« ارتباط دارد.
قرآن کریم، هدف خلقت انسان را، قرب الهی بیان کرده است و رشد و  116   2 

کمال انسان و در نتیجه رستگاری اش جز با گام برداشتن به سوی این هدف میسر 
نمی شود و اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است، یعنی 
استعدادهایش و هم چنین شناخت موانع حرکت  توانایی ها و  و  شناخت سرمایه ها 

انسان در مسیر عبودیت. 
روانه کردن پیامبران به همراه کتب الهی و امامان به سوی مردم به علت  117   4 

نشان دادن راه سعادت و کمک کردن در پیمودن راه حق به مردم بود. 
این سرمایه ها برای آن است که انسان در مسیر رشد و کمال حرکت کند  118   3 

و به هدفش در خلقت برسد. 
گاهی غفلت ها سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود )یعنی  119   3 

غفلت بر انسان احاطه پیدا می کند یا به عبارتی انسان محاط غفلت می شود(، ولی 
باز که به خود بازمی گردیم، او را در کنار خود می یابیم.  سرشت خدا آشنا

سرشت خداآشنا: هر کس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند،  120   3 
خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. امیر مؤمنان علی )ع( می فرماید: 
»هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.« 

در سرمایۀ سرشت خدا آشنا می خوانیم: گاهی غفلت ها سبب دوری ما  121   1 
از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز که به خود بازمی گردیم، او را در کنار خود 

می یابیم و می گوییم:
دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم

چه کنم با که توان گفت که او / در کنار من و من مهجورم
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»آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرامی خوانید، آن را به مسخره و بازی  122   2 
می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.«

گر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.«  »و می گویند: ا
پس عدم تعقل موجب قرارگیری در اهل دوزخ می شود.  نتایج عدم تعقل در 

تدبر ابتدای درس
)کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان  123   2 

اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولنی فریفته است(
دعوت نفس لوامه: از ما می خواهد در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ  124   3 

دهیم )رد گزینه های 1و2(.
خواستۀ نفس اماره: از ما می خواهد از تمایالت عالی و برتر غافل بمانیم. )رد گزینۀ 4(

خداوند متعال، عالوه بر آن که عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده،  125   2 
عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.

این موانع، نفس اماره و شیطان هستند که هر دو با وسوسه و فریب موجب سقوط 
انسان می شوند.

از راهکارهای شیطان  نادرست است که یکی  این دلیل  به  دقت کنید که گزینه 3 
زیبا نشان دادن گناه است نه دنیا که البته این کار جزو عملکرد نفس اماره نیست.

دشمن ترین دشمن ما نفسی است که در درون ما قرار دارد، که همان  126   4 
نفس اماره یا نفس طغیانگر درونی است و انسان را به گناه می کشاند و از پیروی از 

عقل و وجدان باز می دارد.
خداوند متعال عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده،  127   4 

عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.
نفس اماره یکی از این موانع می باشد؛ نفسی که انسان ها را برای رسیدن به لذت های 
زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد. میل 

سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند.
کار شیطان وسوسه کردن و دادن وعده های دروغین است که تنها راه  128   3 

نفوذش می باشد. دقت کنید سایر گزینه ها مصداق وسوسۀ شیطان است.
شیطان در روز قیامت خطاب به اهل جهنم می گوید: »... من بر شما  129   4 

تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا 
پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا ...« که بر طبق آن گزینۀ )4( درست ترین 

جواب است.
عبارت »شما را دعوت کردم و دعوتم را پذیرفتید.« حکایت گر تسلط نداشتن  130   4 

شیطان بر انسان در دنیا و اختیار انسان برای انجام اعمال خویش در محدودۀ حیات 
دنیایی است.

بازداری از پیروی از عقل و وجدان کار نفس اّماره است. 131   4 
شیطان در روز قیامت به اهل جهنم می گوید:  »خداوند به شما وعدۀ حق  132   2 

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 

)برخورداری انسان از اختیار و اراده( امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا ... .«
خداوند از عاملی بیرونی به نام شیطان خبر می دهد که سوگند یاد کرده  133   1 

فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد.
انسان ها را برای رسیدن به لذت های  اّماره به عنوان عامل درونی،  هم چنین نفس 

زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد.

دشمن ترین دشمن انسان همان نفس اماره است که دعوت کننده به گناه  134   1 
و بازدارنده از پیروی از عقل و وجدان است.

 دقت کنید که سوق به خوشی های زودگذر هدف نفس اماره از دعوت انسان 
به گناه است.

شیطان خود را از آدمیان برتر )صاحب فضیلت( می داند ) تفکر یا پندار  135   1 
شیطان( و تنها راه نفوذ او به آدمی وسوسه و فریب است. 

 دقت کنید که ممانعت از پیروی از عقل و وجدان کار نفس اماره است.
نفس اماره یا به تعبیر امیرالمؤمنین، دشمن ترین دشمن انسان، عاملی  136   2 

درونی است که میل به سرکشی و طغیان دارد و دعوت کننده به گناهان و بدی هاست. 
وعده دادن و خالف آن عمل کردن همان معنای فریب دادن است. 137   1 

گزینه 4 علت برای گزینه های 2 و 3 است که ارتباطی با معنای وسوسه و فریب ندارند.
کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق کردند،  138   1 

شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولنی فریفته 
است.  به تدبر انتهای درس رجوع شود.

»شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه  139   3 
ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.«  رجوع به تدبر انتهای درس

نفس اماره عامل درونی و دشمن انسان است که میل به سرکشی و طغیان  140   4 
دارد.

خودشناسی به معنای شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای انسان و  141   3 
هم چنین شناخت موانع حرکت او در مسیر عبودیت می باشد و سودمندترین دانش ها 

شمرده شده است. 
کنش نشان  142 عامل درونی موجب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی وا   4 

دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشۀ جبران 
آن برآید. قرآن کریم عامل درونی این حالت را »نفس لّوامه« یعنی نفس سرزنشگر 

نامیده و به آن سوگند خورده است. 
از آن جا که انسان بیش از سایر موجودات از سرمایه هایی هم چون عقل،  143   4 

وجدان و راهنمایان الهی برخوردار است، قطعاً هدف و مسیر او باید متفاوت از آن ها 
ایجاد کینه و دشمنی می کند و گناه را زیبا می کند. دقت کنید  باشد و بین مردم 

شیطان گناه را زیبا می کند نه دنیا را.
خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی  144   3 

مانند حقارت نفس، ریا، دورویی و بیزاری از آن ها را در وجود ما قرار داده که آیۀ ！و 
نفس و ما سّواها ...   به آن اشاره دارد. 

گزینه های )2( و )3( به  وجود همۀ استعدادها در آدمی اشاره دارند، نه  145   4 
به طور جزئی. در گزینۀ )1( اشاره می شود که ما نتایج انتخاب خود را می بینیم اما 
در آیه  چنین مفهومی نیست، بلکه آیه فقط به قدرت اختیار و اراده و این که انسان 
گر راه سعادت یا شقاوت  مسئول سرنوشت خود است اشاره دارد و بیان نمی کند که ا

را انتخاب کنیم چه نتایجی در بر خواهد داشت. 
خداوند در قرآن کریم از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان  146   3 

می 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 ندارد. این 

خود ما هستیم که به او اجازۀ وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم.
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شیطان از راه های زیر انسان را گمراه می کنند: 147   1 
1 زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه )نه دنیا(
2 سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونۀ دنیایی

3 غافل کردن از خدا و یاد او
4 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم

کراً و اِّما َکُفوراً , ما راه را به او نشان  148 بیَل اِّما شا از آیۀ شریفۀ ！إنّا هََدیناه السَّ   2 
دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس. دریافت می شود که خداوند انسان را 
صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد، سپس راه رستگاری 
و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگار را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

گرایش انسان به نیکی و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی  149   3 
کنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شده است خود را سرزنش می کند و در  وا
اندیشۀ جبران آن برمی آید, لذا این موضوع با آیۀ شریفۀ ！و نفس و ما سّواها فالهمها 
فجورها و تقواها, سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید آن گاه بدکاری و تقوایش را 

به او الهام کرد ارتباط دارد.
شیطان در روز قیامت که فرصتی برای توبه نمانده است, به اهل جهنم  150   1 

می گوید: »خداوند به شما وعدۀ حق داد )وعده دهنده به حق( اما من به شما وعده ای 
دادم )دعوت کننده( 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 )پذیرندۀ دعوت 
ناحق(, امروز خود را سرزنش کنید نه مرا, نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه 

شما می توانید مرا نجات دهید.«
خداوند, ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار  151   3 

داد. سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم 
کراً و اّما  و از شقاوت دوری کنیم و این موضوع در آیۀ شریفۀ ！انا هدیناه الّسبیل اّما شا
کفوراً , »ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس« متجلی است.

عبارت های »الف« و »ج« صحیح می باشد و مربوط به قدرت تعقل است. 152   2 
بررسی سایر عبارت ها: 

ب( مربوط به هدایت راهنمایان الهی است.
د( مربوط به وجدان )نفس لوامه( است.

در معارف اسالمی عامل درونی گناه نفس اّماره نام دارد که انسان ها را  153   2 
برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروی عقل و 

وجدان باز می دارد.
به اهل جهنم و دوزخیان می باشد )تمام  154 این سخن شیطان خطاب    3 

گناهکاران، جهنمی و اهل دوزخ نخواهند بود.( و مبنای استدلل شیطان در این 
بیل اِّما  سخنان قدرت اختیار انسان می باشد که از دقت در آیۀ شریفۀ ！اِنّا هََدیناُه السَّ
کًِرا و اِّما کفوًرا ، »ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود و یا ناسپاس«  شا

مستفاد می گردد.
منع کردن انسان از راحت طلبی توسط وجدان و محکمه هایش صورت  155   3 

کنش نشان می دهد و پس از آلوده شدن به گناه  می گیرد که در مقابل گناه و زشتی وا
موجب می شود انسان, در اندیشۀ جبران برآید.

خدای متعال پس از اعطای ویژگی اراده و اختیار به انسان، راه رستگاری  156   2 
و شقاوت را به او نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزیند و از شقاوت دوری کند. 
کِراً و اِّما کفوراً است. بیَل اِّما شا این واقعیت هم مفهوم با آیۀ شریفۀ ！انّا هََدیناُه السَّ

خداوند َعزَّ وَ جَّل پس از اعطای قدرت اراده و اختیار به انسان، او را مسئول  157   2 
سرنوشت خویش قرار دارد. سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به او نشان داد تا 
خود راه رستگاری را برگزیند و از شقاوت دوری کند. این مفهوم تنها از گزینۀ )2( 

قابل برداشت است.
کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری  158   3 

در انسان ها ندارد. این خود انسان ها هستند که به او اجازۀ وسوسه می دهند یا راه 
فریب را بر او می بندند. از مجموعۀ این مطالب چنین بر می آید که گزینۀ )3( جواب 

صحیح است.
خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و  159   4 

زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار  داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی 
بپرهیزیم که این واقعیت هم مفهوم با آیۀ ！َو نَفٍس َو ما سّواها ... است.

خداوند آن چه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی  160   2 
بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده است. این ها نشان می دهد خداوند متعال 
انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.

کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما  161   3 
ندارد. این خود ما هستیم که به او اجازه وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم.

خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی  162   3 
مانند حقارت نفس، ریا، دورویی و بیزاری از آن ها را در وجود ما قرار داده که آیۀ ！َو 

نَفٍس َو ما َسّواها... به آن اشاره دارد. 
خداوند در آیۀ 7 سورۀ شمس می فرماید: »سوگند به نفس و آن که سامانش  163   4 

بخشید.« خب در این جا متوجه می شویم خداوند در واقع به »خود« نیز قسم خورده 
چرا که او نفس را سامان بخشیده است.

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و  164   4 
کنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند  زشتی وا
و در اندیشۀ جبران آن برآید. قرآن کریم عامل درونی این حالت را »نفس لّوامه«، 

یعنی نفس سرزنشگر نامیده است. 
انسان از آن جا که بیش از حیوانات استعداد و سرمایه دارد، قطعاً هدف  165   4 

و مسیری متفاوت از حیوانات و گیاهان دارد. هم چنین گرایش انسان به نیکی ها و 
کنش نشان دهد و آن گاه که به  زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی وا
گناه آلوده شد ]یعنی بعد از آن که مرتکب گناه شد[ خود را سرزنش و مالمت کند و 

در اندیشۀ جبران آن برآید. دقت کنید که سرزنش کردن کار نفس لوامه است.
خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش  166   3 

قرار داد. سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را 
برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم و این موضوع در آیۀ شریفۀ ！انا هدیناه الّسبیل اّما 
کراً و اّما کفوراً، »ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.«  شا

متجلی است.
کراً و اّما کفورا است. )مسئول سرنوشت خود(  167 اختیار، پیام آیۀ ！... اِّما شا   1 

 و اندیشه جبران گناه ثمرۀ وجود نفس لّوامه است که آیه ！و ل اقسم بالنفس الّلوامة
به آن اشاره دارد.

168  ًکراً و إّما کفورا این عبارت نشانۀ اختیار آدمی است که آیۀ ！... إما شا   1 
به اختیار اشاره دارد. 
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حدیث »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.«  169   4 
اشاره به نفس اّماره دارد که مفهوم متضاد آن، نفس لّوامه )سرزنشگر( است.

بررسی سایر گزینه ها:
1( گرایش به نیکی ها و زیبایی ها

2( انتخاب خدا به عنوان هدف جامع
3( اختیار

خودشناسی: 170   1 
2 شناخت موانع حرکت 1 شناخت سرمایه ها  

با اعطای نعمات مادی و معنوی،  انسان گرامی داشته می شود و کرامت به او بخشیده می شود.
خودشناسی یا همان شناخت توأمان سرمایه ها، استعدادها و موانع حرکت  171   3 

سودمندترین دانش هاست که  از این جهت تعبیر نافع ترین دانش را دارد که گام اول 
در حرکت انسان به رشد و کمال است.   

این مصداق همان جایگاه ویژه انسان است که شامل آفریده شدن همه چیز  172   4 
برای انسان و توانمندی او در بهره مندی از آن می شود. 

اولین گام )تقدم( برای حرکت در مسیر بندگی خودشناسی است و در  173   1 
خودشناسی آخرین گام )تأخر( مربوط به مورد دوم خودشناسی یا پرهیز از ابتال به 

موانع است. 
گون به انسان به  منظور دستیابی او به هدف خلقت  174 اعطای سرمایه های گونا   2 

و توانایی او برای حرکت در مسیر رشد و کمال است. 
فواید عقل:  175   2 

1 دریافت حقایق
ک مفارقت )تفاوت( بین خوب و بد( 2 تشخیص )ادرا

 توجه کنید که گزینش و دوری از شقاوت مربوط به اختیار است.
ارتباط دو آیه را خواسته است ولی گزینه های 1 و 3 تنها  176  2   سؤال 

مربوط به یک آیه اند. )گزینه 1 تنها دربارۀ آیه اول و گزینه 3 تنها دربارۀ آیه دوم( 
اندیشه جبران گناه پس از ابتالی به آن به علت وجود نفس لّوامه یا مالمتگر است 
که این نفس، حاصل شناخت و گرایش به نیکی و بیزاری از بدی است که در وجود 

انسان قرار داد.
در تیتر »سرمایه و هدف« می خوانیم که: عقل با دوراندیشی از خوشی های  177   3 

زودگذر منع می کند و وجدان با محکمه هایش از راحت طلبی.
نفس اماره، امرکننده یا آمر به بدی هاست که عاملی درونی است.  178   4 

بررسی سایر گزینه ها:
1( کار شیطان

2( کار نفس لوامه
3( بدون ارتباط با نفس  اماره

گرایش به نیکی ها و بیزاری از بدی ها ！...فجورها و تقواها علتی برای  179   2 
نفس سرزنشگر )نفس لوامه( می باشد. همان طور که در کتاب می خوانیم به سبب 
کنش نشان  گرایش انسان به نیکی و بیزاری از بدی )عّلت( انسان نسبت به گناه وا

می دهد )معلول - نفس لوامه(
عقل و اندیشه وسیلۀ دریافت حقایق و دوری از جهل است و ارسال رسل  180   1 

و کتب آسمانی به این دلیل بوده تا انسان را در پیمودن راه حق کمک کنند )یعنی 
به او امداد دهند(.

نفس اماره انسان را به گناه دعوت می کند تا سرگرم لذت های زودگذر شود  181   2 
و یکی از راه های فریب و وسوسۀ شیطان زینت دادن به گناه در نظر گناهکار است.

من بر شما تسلطی نداشتم  به اختیار خود گناه کردید و فریب مرا  182   3 
خوردید و یا عامل اصلی گناه خود انسان است.

عدم توانایی کمک به یکدیگر در قیامت به خاطر عدم وجود اختیار است. 
به آدمی  183 با وسوسه و فریب  تنها  انسان )شیطان(  دشمن قسم خورده    4 

نفوذ می کند و رابطه نفس اّماره و لّوامه کامالً معکوس است. چرا که نفس اماره به 
گناه دعوت می کند اما نفس لوامه انسان را پس از گناه سرزنش می کند.

و اما  184 کراً  برگزیدن راه رستگاری و دوری از شقاوت پیام آیۀ ！... اما شا   3 
 کنش )عکس العمل( در برابر گناهان دربارۀ آیۀ ！... بالنفس لّوامة کفوراً است و وا

است که این عکس العمل را بر عهده دارد.
با سرمایه هایش  185 در تیتر سرمایه و هدف می خوانیم که: هدف هر کس    1 

هماهنگی دارد. هم چنین خودشناسی، سودمندترین دانش ها شمرده شده است.
سرشت خداآشنا: خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود  186   2 

= سیر  این رو هر کس در خود می نگرد )انسان شناسی  از  را در وجود ما قرار داد. 
انفسی( و یا به تماشای جهان می نشیند )جهان شناسی = سیر آفاقی(، خدا را می یابد 

و محبتش را در دل احساس می کند.
»شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه  187   4 

ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد.«  به تدبر انتهای درس رجوع شود.
»آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی  188   2 

می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.«  
نتایج عدم تعقل در تدبر ابتدای درس

»آن ها هنگامی که مردم را  به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی  189   1 
می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.«  

نتایج عدم تعقل در تدبر ابتدای درس
میان  190 در  می کردیم،  تعقل  یا  داشتیم  گوش شنوا  ما  گر  ا )می گویند:    4 

دوزخیان نبودیم(.ـ آن ها ]دشمنان اسالم[ را متحد می پنداری در حالی که دل هایشان 
تعقل نمی کنند. به خاطر آن است که آن ها قومی هستند که  این  کنده است؛  پرا

از آن جا که خداوند سرشت انسان را با خود آشنا کرد، امیرالمؤمنین )ع(  191   1 
می فرمایند: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و 

با آن دیدم.«
»کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق کردند،  192   4 

شیطان اعمال زشتشان را از نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولنی فریفته 
است.«  به تدبر انتهای درس رجوع شود.

از ویژگی های بعد جسمانی انسان این است که تجزیه و تحلیل می پذیرد.  193   2 
بعد روحانی و غیرجسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی  194   4 

گاهی و حیات خود را از دست نمی دهد. نمی شود و بعد از مرگ بدن باقی می ماند و آ
این که »عامل اصلی گناه خود انسان« است مربوط به »خود« روحانی و  195   1 

ک و تجزیه و تحلیل پذیری است. غیرجسمانی انسان است که محفوظ از استهال
در فرهنگ دینی، از بعد غیرمادی انسان با عنوان »روح« تعبیر شده است. 196   2 
گرچه بدن انسان مدام در حال تجزیه و تحلیل و بازسازی است، اما او  197 ا   4 

همواره محوری ثابت و تغییرناپذیر را در درون خود می یابد. بنابر این وجود انسان 
متشکل از دو بُعد است.
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