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 » ما در رقابت با هیچ کس جز خودمان نیستیم، هدف ما مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ایم!!! «  

س �ت ل گ�ی �ی                         �ب

دکتر ویکتور فرانکل در نامه ای خطاب به معلمان سراسر جهان 
برای تمام تاریخ این گونه می نویسد: من اتاق های گازی را دیدم 
پزشکان  من  می شدند،  طراحی  مهندسین  بهترین  توسط  که 
راحتی  به  را  بی گناه  و  معصوم  کودکانی  که  دیدم  را  ماهری 
مسموم می کردند، من پرستارانی کاربلد را دیدم که انسان ها را 
با تزریق یک آمپول به قتل می رساندند و مجموع این دالیل 
مرا به آموزش مشکوک کرد. از شما تقاضا می کنم که تالش 
کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر  یا یک 
مهندس از آن ها یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به جانوران 

روانی دانشمند نشوند !!! 
به دانش آموزان خود بیاموزید بهترین ثروت آن ها انسانیت است.

من فهرستی از آن چه در مدرسه به ما یاد نمی دهند را تهیه کرده ام:

آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه کسی را دوست بداریم.

آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه در شهرت به درستی زندگی کنیم.

آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه در گمنامی، از زندگی لذت ببریم.

آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه از کسی که دوستش نداریم 

جدا شویم.

آن ها به ما یاد نمی دهند که به کسی که در حال مرگ است چه بگوئیم.

آن ها به ما هیچ چیزی را که ارزش یاد گرفتن داشته باشد، یاد نمی دهند.

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ 
مقایسه ای امکان پذیر نیست.

در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد می کنیم، مانند 
هنرپیشه ای که بدون تمرین وارد صحنه شود اما اگر اولین تمرین 
زندگی،  خود زندگی باشد ، پس برای زندگی چه ارزشی می توان 

قائل شد؟
این است که زندگی همیشه به یک »طرح« شباهت دارد اما حتی طرح هم 
کلمۀ درستی نیست، زیرا طرح همیشه زمینه سازی برای آماده کردن یک 

تصویر است،

 اما طرحی که زندگی ماست طرح هیچ چیز نیست! طرحی بدون 
تصویر است !!! 

گر تفاوت بسیاری در بافت تست های انتخاب شده در این کتاب،  نوع طبقه بندی آن ها و نحوۀ نگارش پاسخنامۀ تشریحی تست ها به  ا   
با خودشان در هر روز  بقاء  و محمدرضایی  کبیر  محسنی  چشم می خورد دلیل آن        رقابت تنگاتنگ و بی  رحمانۀ مؤلفان کتاب استاد مرتضی 

تألیف این کتاب است.

گر صفحه آرایی و طراحی داخلی متفاوتی در این کتاب احساس می شود،  نتیجۀ رقابت نفس گیر و طاقت فرسای مدیر فنی و صفحه آرای ارشد   ا

بابا احمدی فرد، فاطمه فرخی، فرزانه رجبی و...[ با خودشان و شکست قطعی خودشان در  ]مینا  مرجان جالل و تیم تحت رهبری او  کتاب  این 

کارهای قبلی است!

کتاب ها حس می کنید نتیجۀ رقابت و مبارزۀ  دائمی  مدیران ارشد گاج با خودشان برای مغلوب  گر تمام این تفاوت ها را در این مجموعه   و در نهایت ا

که انجام داده اند! کاریست  نمودن آخرین 
د.                        �ی

ال ک�ز �ب
ارگام ما را د�ز س�ت �ز �ق ا�ی              ارز طر�ی

                                                                    alimonsef _ shokri
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که موفقیت درآن، قطعا برداشت  پرده  زندگی«  و  از سؤاالت درس »دین  نو  ازچیدمان جدید و سبکی  کنکور 99 
کنکور آینده است. گذشته ، همراه با چاشنی پیش بینی هایی از  کنکور  نیازمند تمرین و مواجهه با سؤاالت شبیه ساز 

و  نو  نکات  با  استاندارد  آزمون هایی  کردن  می کند، حل  کمک  درس  این  برای  شما  تسلط  به  که  عاملی  مهم ترین 

گرفتیم تا این اثر  را با سبکی پوششی ]به معنای تکرار  گزافه گویی است. بنابراین تصیم جّدی   دوره ای، به دور از تکرار و 

کنیم تا از آفت فراموشی مطالب فّرار درس دین و زندگی نیز بگریزیم. کردن درس های قبلی در آزمون های بعدی[ ارائه 

کتاب، 24 آزمون به صورت مبحثی : ]درس1تا3[ و ]درس1تا6[ ، ]درس1تا9[ ، ]درس1تا12[  در این 

در پایه های دهم و یازدهم و به صورت ]درس1تا3[ و ]درس1تا6[ و ]درس1تا8[ و ]درس1تا10[ در پایۀ 

دوازدهم، آورده شده است.

که در آزمون اول ترتیب منطقی مباحث درس به درس لحاظ  از هر فصل دو آزمون انتخاب شده 

گرفته  انجام  کنکور  همانند  سؤاالت  چینش  تلفیقی  صورت  به  دوم  آزمون  در  اما  است،  شده 

است. همچنین در پاسخنامه برای سرعت عمل شما در رسیدن به مقصود، از رنگ بندی هایی 

همچنین  و  کنکور  شبیه ساز  جامع  آزمون   2 نیز  آزمون ها  این  انتهای  در  و  است.  شده  استفاده 

گرامی را به اوج قابلیت ها و  کنکور 99 نیز آورده شده است تا شما دانش آموز  کنکور یعنی  آخرین 

شایستگی هایتان برساند. استفاده ا ز جدیدترین و بروزترین سبک سؤاالت شمارشی، چند قسمتی 

و مقایسه ای در آزمون لحاظ شده است. 
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ـ�فَ ُ ٍم َح�تّ �ی
�تَ ُر ما �بِ �یّ

فَ ﴿ ِا�فَّ اهلَل ال �یُ

»خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند.«

. �ی �ش ه �ب �ت دا�ش ی �ب �ش ا�ن گام م�ؤ ن �ی ما ع�ن �ت �ش �ی
�ت �ی در مس�ی م��ن �ش ه �ب س�ت ا�ن دوار�ی �ت ام�ی

اء �ت ا�ی �ب ، محمد رن �ی  ک�ب
ی محس�ن د ـ م��ت�ن �ی

�ش ورن �ب �ی اد و �پ �ش

کنید.                        گرام ما را دنبال  از طریق اینستا

 mohsenikabir                                  

 mohammad _ rezaeibagha _ dini 
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کارشناس علمی : 

سید هادی هاشمی

         مؤلف کتاب های کمک آموزشی  

   مدرس عالمه حلی و فرزانگان

کارشناس علمی : 

حسن فیاض

    مدرس مراکز آموزشی تهران

طراح کنکورهای آزمایشی

کارشناس علمی : 

محسن بیاتی

مدرس مدارس برتر تهران 

  مدرس فرزانگان اهواز

کارشناس علمی : 

محبوبه ابتسام

    مدرس مدارس مطرح تهران 

طراح گزینۀ 2 و قلم چی

کارشناس علمی : 

جعفر رنجبرزاده

مدرس مدارس حلی، مفید، 

        هدف ، مؤلف کتاب های گاج و ...

کارشناس علمی : 

وحید دولتی

    مدرس مدارس سالم ، عالمه

          امینی، خاتم ، دکتر حسابی و ....

کارشناس علمی : 

عسکر امیرکالیی اندی

       مدرس مدارس فرزانگان 

مؤلف کتاب های گاج

کارشناس علمی : 

مهندس محمدرضافرهنگیان

      طراح آزمون های قلم چی، مدرس

             مدارس انرژی اتمی، مفید ،  سالم

کارشناس علمی : 

سید فخرالدین مرشدی

مدرس انرژی اتمی، البرز 

مدرس آنالین شیراز،  اهواز

کارشناس علمی : 

علی مراد زنگنه

   مؤلف کتاب های کنکور

 مدرس مدارس برتر تهران

کارشناس علمی : 

ابوالفضل احدزاده

 مدرس مدارس برتر تهران 

طراح کنکورهای آزمایشی

کارشناس علمی : 

هادی ناصری

مدرس کالس های آال ،

 دبیرستان صنعتی شریف 
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کاری برای نسیان و غفلت از مرگ، بازتاب چه 11 کافران چه چیزی معرفی شده است و سرگرم سازی خود به هر  کالم قرآن، نابودکنندۀ زندگی بشر از نگاه  در 

نگاهی است؟

گردابآلودگیها یظّنون﴾-بینهایتطلبیومیلبهجاودانگیانسانودرنتیجه،فرورفتندر
ّ

1( ﴿ِال

گردابآلودگیها الّدهر﴾-بینهایتطلبیومیلبهجاودانگیانسانودرنتیجه،فرورفتندر
ّ

2( ﴿ِال

کردنفکرمرگازذهنودرنتیجه،بیارزششدنزندگیچندروزه یظّنون﴾-عدمتواناییبیرون
ّ

3( ﴿ِال

کردنفکرمرگازذهنودرنتیجه،بیارزششدنزندگیچندروزه الّدهر﴾-عدمتواناییبیرون
ّ

4( ﴿ِال

آن جا که دربارۀ انسان شناسی و شناخت ودیعه های الهی به عنوان نافع ترین علوم سخن گفته می شود، مفاهیم »کمک کننده در پیمودن راه حق و نشان 21

کدام عبارات قرآنی نمایان است؟  دادن راه سعادت« و »عامل بازدارندۀ آدمی از راحت طلبی« به ترتیب در 

ّواَمة﴾
َ
فِسالّل قِسُمِبالّنَ اُ بیَل﴾-﴿ل 1( ﴿ِاّناَهَدیناُهالّسَ

بیَل﴾-﴿َوَنفسَوماَسَواهاَفالَهَمهاُفجوَرهاَوَتقواها﴾ 2( ﴿ِاّناَهَدیناُهالّسَ

َکفورا﴾-﴿َوَنفسَوماَسَواهاَفالَهَمهاُفجوَرهاَوَتقواها﴾ َوِاّما ِکراً 3( ﴿ِاّماشا

ّواَمة﴾
َ
فِسالّل قِسُمِبالّنَ اُ َکفورا﴾-﴿ل َوِاّما ِکراً 4( ﴿ِاّماشا

کدام است و این افراد چگونه زندگی می کنند؟31 غایت اصلی افراد زیرک در جهان هستی 

کارهایدنیویخودرادرمسیررضایالهیانجاممیدهند. 1( رسیدنبهآخرتیزیبا-همۀ

کارهایدنیویخودرادرمسیررضایالهیانجاممیدهند. کریم-همۀ 2( خداوند

کارهایدنیاییخودرادرجهتانجامعبادتالهیقرارمیدهند. کریم-همۀ 3( خداوند

کارهایدنیاییخودرادرجهتانجامعبادتالهیقرارمیدهند. 4( رسیدنبهآخرتیزیبا-همۀ

»بلکه 41 آیۀ مبارکه  در لسان نبی مکّرم اسالم تبیین عبارت  کدام  ابعاد جسمانی و روحانی انسان است و  از آیات قرآن کریم نشان دهندۀ  کدام دسته 

برای بقا آفریده شده اید« می باشد؟

هُر﴾
َ

الّد
َّ

1( آیاتمربوطبههدفجهان-﴿َنموُتَوَنحیاَوماُیهِلکناِال

اآلِخَرَةَلِهَیالَحَیواُن﴾ الّداَر 2( آیاتمربوطبههدفجهان-﴿َوِاّنَ

اآلِخَرَةَلِهَیالَحَیواُن﴾ الّداَر 3( آیاتمربوطبهآفرینشانسان-﴿َوِاّنَ

هُر﴾
َ

الّد
َّ

4( آیاتمربوطبهآفرینشانسان-﴿َنموُتَوَنحیاَوماُیهِلکناِال

کدام حدیث علوی را مستمسک 51 کس در خود بنگرد یا به تماشای جهان بنشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند.«  گر بگوییم: »هر  ا

خود قرار داده ایم؟

کارهایلغووبیارزشبپردازد.« کندواورابهخودوانگذاشتهاندتابه کارهایلهو کسبیهودهآفریدهنشدهتاخودراسرگرم 1( »هیچ

2( »هیچچیزیرامشاهدهنکردم،مگراینکهخداراقبلازآن،بعدازآنوباآندیدم.«

کهدردرونتوست.« 3( »دشمنتریندشمنتو،هماننفسیاست

4( »براینابودیوفناخلقنشدهاید،بلکهبرایبقاآفریدهشدهایدوبامرگتنهاازجهانیبهجهاندیگر،منتقلمیشوید.«

1841-1931
Gustave Le Bon
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به 61 را  اعتراف  و  اقرار  کدام  از ورطۀ فراموشی خدا،  وج  افراد است و خر از  وه  گر کدام  گی های  از ویژ از جمله نماز،  الهی،  و استهزای احکام  گرفتن  به سخره 

دنبال دارد؟

کهمنازویدورم کهتعقلنمیکنند.-دوستنزدیکترازمنبهمناست/وینعجبتر 1( آنان

کهمنازویدورم کهغافلاند.-دوستنزدیکترازمنبهمناست/وینعجبتر 2( آنان

کاریصعببرراه کهخواهدبود گاه/ کردهآ کهغافلاند.-توراچندینپیمبر 3( آنان

کاریصعببرراه کهخواهدبود گاه/ کردهآ کهتعقلنمیکنند.-توراچندینپیمبر 4( آنان

کدام مورد به درستی آمده است؟71 مفهوم نهفته در بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه، صدعقل و نظر سازد؟« در 

1( انسانخردمندوزیرک،نبایدهدفهایاصلیرابهجایاهداففرعیقراردهد.

نادرستمیشود. انسان،سببتشخیصراهدرستاز 2( سرمایۀتفکروتعقلدر

بردارنده،ازویژگیهایافرادباذکاوتاست. 3( انتخاباهدافجامعودر

کهعقل،آنهارادرکمیکند. 4( یکیازعواملدوزخینشدن،بهرهبردنازحقایقیاست

کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار« 81 وردگارا به ما در دنیا نیکی عطا  کریم بعد از این که می فرماید: »و بعضی می گویند: پر قرآن 

چه موضوعی را بیان می کند؟

کارخودنصیبوبهرهایدارند.  2( ایناناز 1( مؤمنانپاداشدادهخواهندشد.

کهبخواهیم،بهانسانهامیدهیم. ازدنیارا 4( آنمقدار 3( آنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.

کدام عبارت قرآنی هم آوایی دارد؟91 کدام از عبارات زیر با  هر 

 پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان باز می گردد.

کاری در راه خدا آسان تر می شود.  دفاع از حق و مظلوم و فدا

 خداوند ظالمان را در جهان دیگر به سزای اعمالشان می رساند.
ً
 قطعا

همیحزنون﴾ همیحزنون﴾-﴿ول کانوایعلمون﴾-﴿ول 1( ﴿لو

همیحزنون﴾ همیحزنون﴾-﴿فالخوفعلیهم﴾-﴿ول 2( ﴿ول

همیحزنون﴾-﴿فالخوفعلیهم﴾ همیحزنون﴾-﴿ول 3( ﴿ول

همیحزنون﴾-﴿فالخوفعلیهم﴾-﴿فالخوفعلیهم﴾ 4( ﴿ول

کدام موضوع به ذهن انسان متبادر می گردد؟101 از آیۀ شریفۀ ﴿قل ِاّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین﴾ 

گامنهادهاند. 1( همۀموجوداتعالمبهویژهانسانبابرنامهایحسابشدهبهاینجهان

2( روحبینهایتطلبانسانجزباسرچشمۀبیپایانخوبیهاوزیباییهاآرامنمیگیرد.

3( هرکسنعمتوپاداشدنیارابخواهد،نعمتوپاداشدنیاوآخرتنزدخداست.

کهقمرسازد؟ 4( ایدوستشکربهتریاآنکهشکرسازد/خوبیقمربهتر،یاآن

شاخصۀ انتخاب درست هدف ها برای صرف کردن زندگی به آن ها کدام است و هدایت ما به این معیار و نتایج آن، براساس کدام صفات الهی انجام 111

است؟ پذیرفته 
1( همسوبودنبامیلبینهایتطلبواستعدادهایمتنوعانسان-قادرحکیم

کمالواهدافدنیوی-قادرحکیم 2( رساندنانسانبهسرحّدیازرشدو

3( همسوبودنبامیلبینهایتطلبواستعدادهایمتنوعانسان-رحیماعلم

کمالواهدافدنیوی-رحیماعلم 4( رساندنانسانبهسرحّدیازرشدو
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کدام عملکرد انسان است؟201 با امعان نظر به آیات قرآنی فریفته شدن انسان با آمال طویل و دراز تابع 

آلودهشدنبهشرابوقمار 2( پذیرشدعوتشیطانپساز 1( مغروقشدندرحضیضغرایزوتمایالتدانی

4( تزییناعمالزشتانسانبهوسیلۀشیطانراندهشده کردنبهحقپسازروشنشدنهدایت 3( پشت

کدام معضل دیگر را نیز به وجود می آورد؟211 کدام اسباب توسط شیطان ایجاد می شود و  کینه و عداوت میان ابنای بشر به واسطۀ  افکندن 

1( بتپرستیوتیرکهایبختآزمایی-زینتدادنزشتکاریها

یادخداونماز -بازداشتناز 2( شرابوقمار

-زینتدادنزشتکاریها 3( شرابوقمار

یادخداونماز 4( بتپرستیوتیرکهایبختآزمایی-بازداشتناز

کدام صفت باری تعالی را 221 کالم قرآنی می خوانیم برخی از مردم نیکی دنیا و آخرت را طلب می کنند و نصیب و بهره ای از آخرت دارند، قرآن  بعد از اینکه در 

کدام است؟ به منصۀ ظهور می گذارد و سرچشمۀ اختالف در انتخاب اهداف 

2( سریعالحساب-هدفاعلیوافضل 1( سریعالحساب-نوعجهانبینی

4( ارحمالراحمین-نوعجهانبینی 3( ارحمالراحمین-هدفاعلیوافضل

گر از ما بپرسند: شعر »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد، چه پاسخی می دهیم؟231 ا

کند. کندبلکهبایدنعمتوپاداشاخرویراجستوجو کتفا 1( انساننبایدبهدنیاراضیشودوبهآنا

کند. گرایشبهبینهایتطلبیاست،بایدهدفیجامعراانتخاب آنجاییکهاودارای 2( انسانبایدبرترینهدفرابرگزیندواز

کند. 3( بانوعنگرشوجهانبینیخویشهدفصحیحرابرگزیندوبهسویاوحرکت

کمترتوجهشود. کهفرعیهستند، کسبمالوثروت کارهاییمانند کهبه 4( لزمۀتقرببهخداوندمتعالایناست

کدام موارد ذیل از نظر  ربط مفهومی به صورت درست ذکر شده است؟241

الف( بیت »دوست نزدیک تر از من به من است« دربارۀ قرب وجودی انسان به خدا است.

ب( دوزخی شدن متبوع نشنیدن و تعقل نکردن است.

گناه دعوت می کند نفس اّماره است. که انسان را به  ج( طغیان گر درونی 

د( شیطان اعمال زشت پشت کنندگان به حق را در نظرشان زینت می دهد.

4( الف-ب 3( ب-ج 2( ج-د 1( الف-د

کدام  یک تجلی دارد؟251 دربارۀ دشمن قسم خوردۀ انسان به ترتیب »پندار«، »سوگند« و »راه انحصاری نفوذ« در 

کردن آدمیان-بازداشتنازعقلووجدان-وسوسه 1( برتریاز

گناه 2( فریبآدمیان-بازداشتنازعقلووجدان-دعوتبه

کردن آدمیان-فریبدادنفرزندانآدم-وسوسه 3( برتریاز

گناه 4( فریبآدمیان-فریبدادنفرزندانآدم-دعوتبه

G
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کی برای انسان نباشد و در بیان امام علی چرا انسان نباید خود را سرگرم 261 کارها با که در عین فراموشی دیگر  کدام سؤال است  دست یافتن به پاسخ 

کند؟ کارهای لهو 

کداماست؟-زیراخالقجهانحکیماستوهیچکسبیهودهآفریدهنشدهاست. اینجهان 1( هدفزندگیانساندر

کند. کارهایبیارزش گذارنشدهتا کداماست؟-زیراانسانبهخودوا اینجهان 2( هدفزندگیانساندر

کند. کارهایبیارزش گذارنشدهتا کداماست؟-زیراانسانبهخودوا 3( تفاوتمیانانسانوحیواندررسیدنبههدف

کداماست؟-زیراخالقجهانحکیماستوهیچکسبیهودهآفریدهنشدهاست. 4( تفاوتمیانانسانوحیواندررسیدنبههدف

سال دهمسکانس 2  صفحۀ  1 تا 48 کتاب درسیجمع بندی+مرور + تسلط درس 1 تا 3
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کدام سخن حکیمانه جامۀ 271 ی غایتمندی خلقت مستثنی نمی داند، چه دیدگاهی در مورد قدم نهادن در دنیا دارد و به 
ّ

کل که خود را از قاعدۀ  انسانی 
عمل می پوشاند؟

کند.« کارهایلهو کسبیهودهآفریدهنشدهتاخودراسرگرم 1( دنیافرصتیاستبرایرسیدنبههدف-»هیچ

کشتگاهآخرتاستودلبهترینزمینبرایآناست.« 2( دنیافرصتیاستبرایرسیدنبههدف-»دنیا،

کشتگاهآخرتاستودلبهترینزمینبرایآناست.« 3( دنیاجزبهحقخلقنشدهولهوولعبنیست-»دنیا،

کند.« کارهایلهو کسبیهودهآفریدهنشدهتاخودراسرگرم 4( دنیاجزبهحقخلقنشدهولهوولعبنیست-»هیچ

بوط به کدام دسته از موجودات است و نوع استعدادهای آن ها به چه صورت درون آن ها نهادینه شده است؟281 سر حد نداشتن رشد و کمال، مر

2( انسانها-استعدادهایمادیومعنویفراوان 1( انسانها-صرفًااستعدادهایمتنوعمعنوی

4( گیاهانوحیوانات-صرفًااستعدادهایمتنوعمعنوی 3( گیاهانوحیوانات-استعدادهایمادیومعنویفراوان

کدام عبارت قرآنی مشهود است؟291 نزدیک تر شدن به خداوند وابسته به چیست و قطعیت غایتمندی آفرینش آسمان ها و زمین در 

ماواِتَواَلرَضَوماَبیَنُهمالِعبیَن﴾ کسبزیباییهاوخوبیها-﴿َوماَخَلقناالّسَ 1( میزان

﴾ ِبالَحِقّ
ّ

کسبزیباییهاوخوبیها-﴿ماَخَلقناُهماِال 2( میزان

ماواِتَواَلرَضَوماَبیَنُهمالِعبیَن﴾ 3( انتخاباهدافاصلیوپایانناپذیر-﴿َوماَخَلقناالّسَ

﴾ ِبالَحِقّ
ّ

4( انتخاباهدافاصلیوپایانناپذیر-﴿ماَخَلقناُهماِال

کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.« 301 وردگارا به ما در دنیا نیکی عطا  که می گویند: »پر وهی  گر خداوند در ازای مطالبات 

کدام آیۀ مبارکه هستند؟ چه مژده ای می دهد و آنان مصداقی از 

نیاَواآلِخَرة﴾
ُ

نیاَفِعنَداهلِلَثواُبالّد
ُ

کاَنُیریُدَثواَبالّد 1( پاداشدادهخواهندشد-﴿َمن

2( پاداشدادهخواهندشد-﴿َمنآمنِباهلِلَوالَیوِماآلِخِرَوَعِمَلصاِلحًاَفالَخوٌفَعلیِهم﴾

نیاَواآلِخَرة﴾
ُ

نیاَفِعنَداهلِلَثواُبالّد
ُ

کاَنُیریُدَثواَبالّد 3( خداوندسریعالحساباست-﴿َمن

4( خداوندسریعالحساباست-﴿َمنآمنِباهلِلَوالَیوِماآلِخِرَوَعِمَلصاِلحًاَفالَخوٌفَعلیِهم﴾

با تأمل در ذات پر تالطم انسان کاوشگر به دنبال سرچشمۀ خوبی ها، در می یابیم که چه زمانی آرام می یابد و نتیجۀ این تأمل چیست؟311

کالیدنیاوآرایشآناست. 1( وقتیبهمنبعزیباییهابرسد.-آنچهدردستماست،

کالیدنیاوآرایشآناست. کند.-آنچهدردستماست، کهبهسویسرچشمۀنیکیهاحرکت 2( هنگامی

کند.-هدفاعلیوغایتُقصوی،قربالهیاست. کهبهسویسرچشمۀنیکیهاحرکت 3( هنگامی

4( وقتیبهمنبعزیباییهابرسد.-هدفاعلیوغایتُقصوی،قربالهیاست.

کدام آیۀ شریفه است؟321 اینکه اصالت نگری به اهداف گذرای دنیوی، عامل امتناع از وصول اهداف اصیل زندگی بشر است، مفهوم مستنبط از 

کالیزندگیدنیاوآرایشآناستوآنچهنزدخداست،بهتروپایدارتراست.« 1( »آنچهبهشمادادهشده،

کن،ولیدرآخرتهیچبهرهایندارند.« 2( »بعضیازمردممیگویند:خداوندابهمادردنیانیکیعطا

کند،پاداشدادهخواهدشد.« کوشش کهسرایآخرترابطلبدوبرایآنسعیو کس 3( »آن

کسنعمتوپاداشدنیارابخواهد،نعمتوپاداشدنیاوآخرتنزدخداست.« 4( »هر

که قمر سازد؟« چه مواردی قابل برداشت است؟331 که شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آن  وده است: »ای دوست شکر بهتر یا آن  که سر از شعر مولنا 

که هدف های دیگر را در بردارند. گونه ای هستند  که برخی از هدف ها به  الف( افراد زیرک، می دانند 

ب( رسیدن به اهداف دنیایی در سایۀ رسیدن به اهداف دیگر میسر است.

که هدف، برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را درون خود جای می دهد. ج( به میزانی 

د( افراد باهوش با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی، با یک تیر چند نشان می زنند.

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

کدام ودیعۀ الهی است و قرآن کریم دلیل دوزخی شدن را چه چیزی معرفی می نماید؟341 تشخیص دهندۀ طرق غلط و خوب از یکدیگر 

کردن 2( قوهتعقل-عدمشنیدنوتعقل 1( قوهتعقل-تمسخروعدمدرکحقیقتعبادت

-تمسخروعدمدرکحقیقتعبادت 4( قوهاختیار کردن -عدمشنیدنوتعقل 3( قوهاختیار
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کدام آیه رهگشای ما خواهد بود و آسان ترین 2012 کنیم،  کان در الهی بودن قرآن مستندی وحیانی بیان  گر بخواهیم برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی شّکا ا

کدام عبارت تجلی دارد؟  طریق برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم در 

1( ﴿...علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله﴾ - ﴿ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة بمثله﴾

2( ﴿ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله﴾ - ﴿ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة بمثله﴾

3( ﴿ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله﴾ - ﴿... علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله﴾

4( ﴿... علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله﴾ - ﴿... علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله﴾

کسی را در آخرت، برتر معرفی می نماید و خداوند به هدف اتمام حجت با بندگان، چگونه اقدام نموده است؟ 2022 کاظم ، رتبۀ چه  امام 

کامل تر است. - ارسال رسوالنی بشارت دهنده و هشداردهنده  که عقلش  کس  1( آن 

گیر همۀ انسان هاست. که فرا کامل تر است. - تذکر دادن به زیانی  که عقلش  کس  2( آن 

گیر همۀ انسان هاست. که فرا 3( هرکس پیام الهی را بهتر بپذیرد. - تذکر دادن به زیانی 

4( هرکس پیام الهی را بهتر بپذیرد. - ارسال رسوالنی بشارت دهنده و هشداردهنده

گر اشاره می کند و پاسخ دادن انسان به این نیازها از چه طریقی میّسر است؟2032 کدام عامل احیا ﴾ به 
ً
آیۀ شریفۀ ﴿ِلُنحیَی ِبه َبلَدًة َمیتا

ُکم﴾ - فراتر رفتن از سطح زندگی روزمره و اندیشیدن در افق باالتر سوِل ِاذا َدعا 1( ﴿اسَتجیبوا ِلِّ َو ِللّرَ

گاه شدن از آن ها ُکم﴾ - بهره بردن از طبیعت پس از آ سوِل ِاذا َدعا 2( ﴿اسَتجیبوا ِلِّ َو ِللّرَ

﴾ - فراتر رفتن از سطح زندگی روزمره و اندیشیدن در افق باالتر  َشیٍء َحٍیّ
َ

ُکّل 3( ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء 

گاه شدن از آن ها  ﴾ - بهره بردن از طبیعت پس از آ  َشیٍء َحٍیّ
َ

ُکّل 4( ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء 

که خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همۀ پیامبران فرمان داده است تا همان دین را در 2042 کدام آیۀ مبارکه، مبّین این حقیقت است  ترجمۀ 

کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند؟ میان مردم تبلیغ 

1( »]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.«

گرا( و مسلمان بود.« 2( »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست )حق 

کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند، مگر ...« 3( »قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل 

کردیم ...«  که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تو وحی  کرد  4( »خداوند از دین همان را برایتان بیان 

کدام آیۀ شریفه هم آوایی دارد؟2052 کدام نیاز برتر است و با  گار ...« مؤید  شعر »مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست در این روز

1( درک آیندۀ خویش - ﴿و من یبتغ غیر االسالم دیًنا فلن یقبل منه﴾ 

کم لما ُیحییکم﴾ 2( درک آیندۀ خویش - ﴿یا اّیها الذین آمنوا استجیبوا ل و للّرسول اذا دعا

کم لما ُیحییکم﴾ 3( کشف راه درست زندگی - ﴿یا اّیها الذین آمنوا استجیبوا ل و للّرسول اذا دعا

4( کشف راه درست زندگی - ﴿و من یبتغ غیر االسالم دیًنا فلن یقبل منه﴾
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گردد و این عامل دربارۀ چه موضوعی است؟2062 که تعالیم الهی جزء آداب و فرهنگ و سبک زندگی مردم  چه عاملی باعث شد 

1( تحرک و پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - علل تجدید نبوت

2( تحرک و پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - علل اتمام نبوت 

3( استمرار و پیوستگی در دعوت - علل اتمام نبوت 

4( استمرار و پیوستگی در دعوت - علل تجدید نبوت 

هدف خداوند تبارک و تعالی از ارسال پیامبرانی بشارت دهنده و هشداردهنده چه بوده است و برگزیدن برنامۀ غیر الهی چه آثاری برای انسان مختار دارد؟2072

ُکم ِلما ُیحییُکم﴾ - نمی تواند پاسخ درستی به نیازهای برتر بدهد و دچار زیان اخروی می شود. 1( ﴿ ِاذا َدعا

ُکم ِلما ُیحییُکم﴾ - درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار او را آزار می دهد و دچار زیان آشکار می شود. 2( ﴿ ِاذا َدعا

ٌة﴾ - درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار او را آزار می دهد و دچار زیان آشکار می شود. 3( ﴿ ِلئاّل َیکوَن ِللّناِس َعَلی اِل ُحّجَ

ٌة﴾ - نمی تواند پاسخ درستی به نیازهای برتر بدهد و دچار زیان اخروی می شود. 4( ﴿ ِلئاّل َیکوَن ِللّناِس َعَلی اِل ُحّجَ

ح شده است؟2082 کدام یک به طور صحیح مطر  در 
ً
گی دقیقا گی داشته باشد این دو ویژ پاسخ ها به سؤال های اساسی انسان باید حداقل دو ویژ

1( کاماًل درست و قابل اعتماد باشد و همه جانبه باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه است.

کاماًل درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه است. 2( همه جانبه باشد و 

کردن راه های پیشنهادی بسیار زیاد، عمر محدود است. 3( کاماًل درست و قابل اعتماد باشد و همه جانبه باشد، زیرا برای تجربه 

کاماًل درست و قابل اعتماد باشد، زیرا باید به نیازهای مختلف بشر به صورت هماهنگ پاسخ دهد. 4( همه جانبه باشد و 

ج در عبارت قرآنی ﴿و ُهو فی اآلخرة ِمن الخاسرین﴾ دچار شده اند و چه راهی را برای انسان ها می نمایاند؟2092 چرا انسان هایی به عاقبت مندر

کتاب آسمانی که دینی به جز اسالم بپذیرند. - ابتعاد از تفرقه و تالش و پی گیری در جهت حفظ آخرین  1( کسانی 

 که دینی به جز اسالم بپذیرند. - پایبندی پیروان پیامبران قبلی به پیروی از پیامبر اسالم 2( کسانی 

 که دست به تحریف تعالیم زده اند. - پایبندی پیروان پیامبران قبلی به پیروی از پیامبر اسالم 3( منحرفینی 

کتاب آسمانی که دست به تحریف تعالیم زده اند. - ابتعاد از تفرقه و تالش و پی گیری در جهت حفظ آخرین  4( منحرفینی 

کدام یک از علل تجدید نبوت یا ختم نبوت ارتباط دارد؟2102 هر یک از مفاهیم زیر با 

کشورهای ایران، عراق، مصر و شام  آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ در 

 »ال ضرر و ال ضرار فی االسالم«

 بازتاب ابتدایی بودن سطح فرهنگ 

کامل زندگی - وجود قوانین تنظیم کننده - رشد تدریجی سطح فکر مردم  1( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ 

کامل زندگی - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 2( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ 

3( استمرار و پیوستگی در دعوت همۀ پیامبران در طول تاریخ - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - رشد تدریجی سطح فکر مردم

4( استمرار و پیوستگی در دعوت همۀ پیامبران در طول تاریخ - وجود قوانین تنظیم کننده - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 

یکی از دالیل فراموش شدن تدریجی تعالیم انبیا در طول تاریخ چه بود و در مقابله با آن، انبیا چه وظیفه ای داشته اند؟2112

کنند. 1( ابتدایی بودن سطح فکر و درک مردم - اصول ثابت دین الهی را درخور فهم مردم بیان 

کنند. کتابت - اصول ثابت دین الهی را در خور فهم مردم بیان  2( عدم توسعۀ 

کنند. کتابت - تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر برای مردم بیان  3( عدم توسعۀ 

کنند.  4( ابتدایی بودن سطح فکر و درک مردم - تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر برای مردم بیان 

ک است؟2122 کنند و اعجاز محتوایی قرآن از چه راهی قابل ادرا که سران مشرکان، مردم را از شنیدن آیات قرآن منع  چه عواملی سبب می شد 

گفتن قرآن کریم از موضوع هایی همچون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها - استفاده از ترجمه ها 1( سخن 

گفتن قرآن کریم از موضوع هایی همچون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها - فقط آشنایی با عربی  2( سخن 

کلمات و جمالت، شیرینی بیان و رسایی تعبیرات - استفاده از ترجمه ها 3( ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین 

کلمات و جمالت، شیرینی بیان و رسایی تعبیرات - فقط آشنایی با عربی  4( ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین 
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گر قرآن کریم توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شد، ممکن بود شک و شبهه ای ایجاد شود؟2132 کدام عبارت قرآنی بیان می دارد که ا

2( ﴿ِاذًا الرتاَب الُمبطلوَن﴾ َکثیرًا﴾   1( ﴿َلَوَجدوا فیِه اختالفًا 

4( ﴿َام َیقولوَن افَتراُه﴾ 3( ﴿َلوکاَن َبعُضهم ِلَبعٍض ظهیرًا﴾  

چند مورد از موارد زیر بیانگر اعجاز محتوایی قرآن یعنی »تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است؟2142

کتاب نام برده شده است. الف( در قرآن کریم بارها از تبیین و دلیل و همچنین قلم و 

گفته است. ب( قرآن کریم از زندگی مادی و دنیوی و همچنین امور معنوی و آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن 

گاری و تعارضی میان آن ها نیست. ج( با اینکه قرآن کریم بیش از شش هزار آیه دارد ولی هیچ ناساز

که آسمان  را با قدرت خود بر افراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم. د( قرآن اشاره دارد 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

که مؤید اعجاز معنوی قرآن 2152 کدام است و این موضوع  کارهای شایسته انجام می دهند  که  کیزه به هر مرد و زنی  در بیان قرآن کریم شرط اعطای حیات پا

است، به چه امری داللت دارد؟

2( ایمان و عمل - یکسانی حقوق فردی و اجتماعی مرد و زن 1( ایمان و عمل - تساوی زن با مرد در انسانیت 

4( تأّسی به قرآن - یکسانی حقوق فردی و اجتماعی مرد و زن  3( تأّسی به قرآن - تساوی زن با مرد در انسانیت 

کدام آیۀ مبارکه انعکاس یافته است؟2162 کرم  در حفظ قرآن چه بود و در  ثمرۀ مبارک تالش مسلمانان در پرتو عنایت الهی و اهتمام پیامبر ا

َکثیرًا﴾ کاَن ِمن ِعنِد َغیِر اِل َلَوَجدوا فیه اخِتالفًا  روَن الُقرآَن َو َلو  1( استغنای قرآن از تصحیح - ﴿َاَفال َیَتَدّبَ

َکثیرًا﴾ کاَن ِمن ِعنِد َغیِر اِل َلَوَجدوا فیه اخِتالفًا  روَن الُقرآَن َو َلو  2( روزآمد بودن دین اسالم - ﴿َاَفال َیَتَدّبَ

3( روزآمد بودن دین اسالم - ﴿َو َمن َیبَتِغ َغیَر ااِلسالم دینًا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفی اآلخرِة ِمَن الخاِسریَن﴾

4( استغنای قرآن از تصحیح - ﴿َو َمن َیبَتِغ َغیَر ااِلسالم دینًا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفی اآلخرِة ِمَن الخاِسریَن﴾

که از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن به حساب می آید، نویدبخش چیست؟2172 ذکر نکات علمی بی سابقه در قرآن کریم 

کند. گیری علوم  گفته تا انسان ها را تشنۀ فرا 1( قرآن کریم دربارۀ همۀ دانش ها و علوم در حد فهم بشر سخن 

گاه به همۀ علوم است. که آ کسی ساخته است  گفته است و فقط از  2( قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن 

که فقط از خداوند ساخته است. 3( قرآن کریم در حد نیاز بشر از علوم روز مطالبی را بیان داشته است 

که جامع همۀ علوم است.  4( قرآن کریم در حد نیاز بشر از علوم روز مطالبی را بیان داشته است 

کدام صفت باری تعالی است؟ 2182 کدام اعجاز قرآن را بیان می کند و مؤید  ا لموسعون﴾ 
َ
یٍد و اّن

َ
آیۀ شریفۀ ﴿و الّسماء بنیناها با

2( ذکر نکات علمی و حرکت زمین - علم خداوند  1( ذکر نکات علمی و حرکت زمین - قدرت خداوند 

4( ذکر نکات علمی و انبساط جهان - قدرت خداوند  3( ذکر نکات علمی و انبساط جهان - علم خداوند  

دلیل تمایز شیوۀ هدایت گری خداوند برای انسان نسبت به سایر مخلوقات چیست و واسطۀ پاسخ گویی خداوند به نیازهای بنیادین انسان کدام است؟2192

1( کسب معرفت به بایدها و نبایدها و یافتن راه صحیح زندگی - عقل

2( توانایی تعقل و تفکر و قدرت انتخاب و اختیار - عقل

3( توانایی تعقل و تفکر و قدرت انتخاب و اختیار - پیامبران

4( کسب معرفت به بایدها و نبایدها و یافتن راه صحیح زندگی - پیامبران

کدام سؤال هم آوایی دارد؟2202 کدام نیاز اساسی انسان است و با  کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟« بیانگر  وده است: »از  که سر ع شعر مولوی  این مصر

2( درک آیندۀ خویش - چگونه زیستن؟ 1( درک آیندۀ خویش - چرا زیستن؟ 

4( شناخت هدف زندگی - چرا زیستن؟  3( شناخت هدف زندگی - چگونه زیستن؟ 

ذین آمنوا و عملوا الّصالحات و تواَصوا بالحّق و تواَصوا بالّصبر ﴾ برداشت می گردد؟2212
ّ
 ال

ّ
چند مورد از موارد زیر از سورۀ عصر: ﴿و العصر، اّن االنسان لفی خسر، اال

ب( قسم خوردن به زمان، نشانۀ ارزشمندی و اهمیت آن است.  الف( ایمان و عمل صالح، مانع خسارت در زندگی دنیایی است. 

د( ریشۀ درخت ایمان، عمل صالح است. ج( عمل صالح، میوه و نتیجۀ ایمان است. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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کدام موضوعات مستفاد می گردد؟2222 کثیرًا﴾   
ً
کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا ون القرآن و لو  از آیۀ شریفۀ ﴿افال یتدّبر

کالم است.  ول تدریجی قرآن کریم و عدم تعارض و متفاوت بودن این  الف( استحکام دل های متزلزل معلول نز

ول تدریجی موّکد و تأییدکنندۀ اعجاز لفظی قرآن کریم است.  ب( انسجام درونی در عین نز

گاری در آن، اشاره دارد.  ج( به علیت از سوی خدا بودن قرآن کریم و معلولیت عدم تعارض و ناساز

د( آیات قرآن همانند اعضای یک بدن هماهنگ و مؤّید یکدیگر هستند.

4( الف - د  3( ج - د  2( ب - ج  1( الف - ب 

کدام است؟2232 کند،  که انسان باید برای زندگی انتخاب  گی های راه مناسبی  ویژ

1( با تکیه بر عقل و اندیشۀ خود، راه سعادت خود را تنظیم نماید.

2( براساس فکر، به دور از احساس و با دلیل محکم و عقل پسند، یکی از مکاتب بشری را برگزیند.

3( به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهره مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد.

4( سبک زندگی را متناسب با جهان بینی، نگرش و نوع اندیشۀ خاص خود برگزیند.  

کتاب را چگونه معرفی می کند و دلیل آن را چه چیزی می داند؟2242 در بیان قرآن کریم انحراف در تعالیم انبیاء توسط اهل 

که در میان آنان وجود داشت. گاهانه و از روی جهل - رشک و حسدی  1( ناآ

که در میان آنان وجود داشت. گاهانه و از روی علم - رشک و حسدی  2( آ

گاهی و جهل از حقانیت پیامبر جدید گاهانه و از روی علم - عدم آ 3( آ

گاهی و جهل از حقانیت پیامبر جدید  گاهانه و از روی جهل - عدم آ 4( ناآ

قرآن کریم، در مورد دین حضرت ابراهیم  چه شبهه ای را مرتفع می سازد و منشأ اختالف و چنددینی را چه می داند؟2252

کتاب وجود داشت. که میان اهل  1( مسیحی یا یهودی بودن آن حضرت - رشک و حسدی 

کتاب وجود داشت. که میان اهل  2( بت پرست و مشرک بودن آن حضرت - رشک و حسدی 

کوتاهی علمای دین در به پا داشتن دین واحد  3( بت پرست و مشرک بودن آن حضرت - 

کوتاهی علمای دین در به پا داشتن دین واحد 4( مسیحی یا یهودی بودن آن حضرت - 
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کدام آیۀ مبارکه را می توان مستمسک قرار داد؟2262 که: »چه چیزی به روح و درون انسان شادابی و طراوت می بخشد؟«،  در پاسخ به این پرسش 

ُسِل...﴾ ٌة َبعَد الّرُ ریَن َو ُمنِذریَن ِلَئاّل َیکوَن ِللّناِس َعَلی اِل ُحّجَ 2( ﴿ُرُساًل ُمَبّشِ ذین آَمنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت ...﴾ 
َ
 اّل

َّ
1( ﴿ِاّنَ اإِلنساَن َلفی ُخسٍر ِإال

4( ﴿َو َمن َیبَتِغ َغیَر ااِلسالِم دینًا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه ...﴾ ُکم﴾  ذیَن آَمُنوا اسَتجیبوا هلِِل َو ِللّرسوِل ِاذا َدعا
َ
َها اّل 3( ﴿یا َاّیُ

عامل زنده کنندۀ جهان مادی و از جمله انسان چیست و پذیرش فرمان الهی و پیام آورش چه تأثیری در زندگی دارد؟2272

2( ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء﴾ - ﴿اسَتجیبوا هلِل﴾ 1( ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء﴾ - ﴿ِلما ُیحییُکم﴾ 

﴾ - ﴿ِلما ُیحییُکم﴾ 4( ﴿َتواَصوا ِبالَحّقِ  ﴾ ﴾ - ﴿اسَتجیبوا هلِِلِ 3( ﴿َتواَصوا ِبالَحّقِ

چه چیزی سبب گردیده که در طول تاریِخ بشر، همواره شاهد ارائۀ تعاریف متفاوت و متنوع و گاه متضاد از معنای سعادت و خوشبختی از جانب مکاتب 2282

بشری باشیم؟

کوچک و بزرگ و متفاوت 1( پیگیری های انسان در برآوردن امیدها و آرزوهای 

2( منحصر نبودن نیازهای انسان به نیازهای طبیعی و غریزی و اندیشیدن در افق های برتر و عالی

3( استفادۀ دائمی انسان از قدرت تفکر و تعقل و اراده و اختیار در راستای رسیدن به سعادت واقعی

کند. که بتواند پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادتش را تضمین  4( نیاز دائمی انسان به داشتن برنامه ای 
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کدام است و چرا خداوند به ما 3972 که منشأ آن هوس های زودگذر است اما با عنوان شناخت روحیۀ همسر صورت می گیرد،  عاقبت نهایی معاشرت هایی 

اجازۀ این گونه معاشرت ها را نداده است؟

2( سستی رابطه و جدایی - آثار زیان بار دارد. کم می شود.  1( بی نتیجه  بودن - احساسات حا

کم می شود. 4( سستی رابطه و جدایی - احساسات حا 3( بی نتیجه  بودن - آثار زیان بار دارد. 

کدام است؟3982 نتایج برقراری ارتباط پنهان یا آشکار با جنس مخالف در دنیا و آخرت به ترتیب 

1( جلب نظر سوء دیگران به خانواده اش بر مبنای عدل در دنیا - دامن گیر شدن زیان تا قیامت

گرفتاری به عذاب های اخروی 2( تأثیر بد در نسل های آینده - بدترین سامان یابی زندگی و 

گرفتاری به عذاب های اخروی 3( جلب نظر سوء دیگران به خانواده  اش - بدترین سامان یابی زندگی و 

4( تأثیر بد در نسل های آینده - دامن گیر شدن زیان تا قیامت

کار برده است؟3992 کسی به  کریم آن را بیش از 95 بار برای چه  کدام است و قرآن  که مانع بسیاری از زشتی ها می شود،  صفتی 

2( صبر - خداوند متعال 1( عزت - خداوند متعال  

 4( صبر - پیامبر    3( عزت - پیامبر

کدام عبارت شریفه به آن اشاره شده است؟4002 کدام است و در  نمونه ای از نائل شدن پسر و دختر جوان به درجات معنوی باالتر در سایۀ ازدواج، 

ًة َو َرحَمًة﴾
َ

1( تحکیم وحدت روحی زوجین و رساندن بندگان خدا به بالندگی - ﴿َو َجَعَل َبیَنُکم َمَوّد

2( تحکیم وحدت روحی زوجین و رساندن بندگان خدا به بالندگی - ﴿ِلَتسُکنوا ِاَلیها﴾

گواری های زندگی - ﴿ِلَتسُکنوا ِاَلیها﴾ 3( گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و نا

ًة َو َرحَمًة﴾
َ

گواری های زندگی - ﴿َو َجَعَل َبیَنُکم َمَوّد 4( گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و نا

از خود انسانیت به یادگار بگذارید، نه انسان.

   تولید مثل را هر جانوری بلد است!!

»پرفسور برتراندراسل«
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کدام است و عدم اعتقاد به آن، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟4014 مهم ترین اعتقاد دینی 

1( یکتاپرستی - تمام اعتقادات دینی دیگر سست خواهند بود.

2( یکتاپرستی - هیچ اعتقاد دینی دیگری، اعتبار ندارد.

3( ایمان به رستاخیز الهی - هیچ اعتقاد دینی دیگری، اعتبار ندارد.
4( ایمان به رستاخیز الهی - تمام اعتقادات دینی دیگر سست خواهند بود.

کدام عبارت تجلی دارد؟4024 يِهم﴾ مشرکان دچار چه نوع شرکی شده اند و پاسخ خداوند به آنان در 
َ

َتشاَبَه الَخلُق َعل
َ
براساس عبارت قرآنی ﴿ف

ماواِت َو ااَلرِض ُقِل اهلُل﴾ 1( شرک در خالقیت - ﴿ُقل َمن َرّبُ الّسَ

ماواِت َو ااَلرِض ُقِل اهلُل﴾ بوبیت - ﴿ُقل َمن َرّبُ الّسَ 2( شرک در ر

ُكِلّ َشیٍء َو ُهَو الواِحُد الَقّهار﴾ بوبیت - ﴿ُقِل اهلُل خاِلُق  3( شرک در ر

ُكِلّ َشیٍء َو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر ﴾ 4( شرک در خالقیت - ﴿ُقِل اهلُل خاِلُق 
کدام مرتبۀ توحيد است؟4034 کدام عبارت قرآنی متجلی است و آیۀ ﴿... َو ال ُیشِرُک فی ُحکِمه َاَحدًا﴾ بازتاب  علّيت خالقيت خداوند، در 

2( ﴿َو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر ﴾ - والیت ُكِلّ َشیٍء﴾ - والیت  1( ﴿َو ُهَو َرّبُ 

ُكِلّ َشیٍء﴾ - مالکیت 4( ﴿َو ُهَو َرّبُ  3( ﴿َو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر﴾ - مالکیت 

گردیده است؟ 4044 کدام حدیث اشاره  کدام مورد است و این موضوع بيانگر چه رابطه ای است و در  اثر صلۀ رحم در زندگی انسان 

كیفّیت - ﴿َمن جاَء ِبالَحَسَنِة...﴾ 1( افزایش طول عمر - نسبّیت و 
كیفّیت - ﴿َمن َیعیُش  بااِلحساِن...﴾ 2( مغفرت و آ مرزش - نسبّیت و 

3( افزایش طول عمر - علّیت و سببّیت - ﴿َمن َیعیُش بااِلحساِن...﴾
4( مغفرت و آمرزش - علّیت و سببّیت - ﴿َمن جاَء ِبالَحَسَنِة...﴾

اهّم عوامل در تعيین هدف ها و رفتارها چيست و در چه صورت انسان عمر خود را در راه رسيدن به علم و دانش می گذراند و در این راه سعی و تالش 4054

کرد؟ خواهد 

كمال انسان است. گاهی و دانش بزرگ ترین  گر واقعًا معتقد شود آ 1( دلبستگی ها و محبت های آدمی - ا

كمال انسان است.  گاهی و دانش بزرگ ترین  گر واقعًا معتقد شود آ 2( افکار و اعتقادات هر فرد - ا
كند. كند این هدف می تواند میل بی نهایت طلب درونش را آرام  گمان  كه  3( افکار و اعتقادات هر فرد - در صورتی 

كند. كند این هدف می تواند میل بی نهایت طلب درونش را آرام  گمان  كه  4( دلبستگی ها و محبت های آدمی - در صورتی 

کدام آیۀ شریفه است؟4064 اینکه انسان موّحد، شخصيتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است، ثمرۀ دریافت مفهوم 

ُهم ُسُبَلنا ...﴾ ذیَن جاَهدوا فینا َلَنهِدَیّنَ
َ
2( ﴿ َو اّل ُكِلّ َشیٍء ...﴾  ا َو ُهَو َرّبُ  بغی َرّبً َغیَر اهلِل اَ 1( ﴿ ُقل اَ

ُکم َفاعُبدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم ...﴾ ّبی َو َرّبُ 4( ﴿ ِاّنَ اهلَل َر َقوا َلَفَتحنا َعَلیِهم ...﴾ 
َ
هَل الُقرى آَمنوا َو اّت ّنَ اَ 3( ﴿ َو َلو اَ

کنند، چه پیامدی برای جامعه خواهد داشت و نتيجۀ آن چيست؟4074 گر هر یک از افراد جامعه تمایالت دنيوی خود را دنبال  ا

1( ظلم و عدل جامعه را فرا می گیرد - افزایش قدرت انسان های ستمگر

2( ظلم و عدل جامعه را فرا می گیرد - از بین رفتن اعتقاد موحدانه به جامعۀ آرمانی

3( تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد - افزایش قدرت انسان های ستمگر

4( تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد - از بین رفتن اعتقاد موحدانه به جامعۀ آرمانی

1879-1955
Albert Einstein
NOBEL:1921
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که او چيست؟« چه پاسخی را مناسب می بينيم؟4244 گر از ما بپرسند: »آیا ما می توانيم به ذات خدا پی ببریم و بدانيم  ا

گی های خداوند را از راه شناخت مخلوقاتش بشناسیم. 1( چون ذهن ما به خلقت خداوند احاطه پیدا نمی كند از این رو نمی توانیم صفات و ویژ

آورده  پایین  خود  ذهنی  تصورات  حد  در  را  او  كنیم  فرض  او  برای  كه  چیستی  هر  نمی گنجد،  ما  ذهن  ظرف  در  دارد  نامحدود  حقیقتی  خداوند  چون   )2

كرده ایم. و محدود 

3( خداوند نور هستی  است، یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است.

4( انسان در پشت پردۀ ظاهر و در ورای هر چیزی می تواند خدا را ببیند كه در قدم نخست مشکل به نظر می آید اما هدفی امکان پذیر و قابل دسترس است.

............ به مراعات 4254 ............ توحيد عملی دارد و آیۀ شریفۀ  که اشاره به بعد  ............ است  مسئول دانستن خود در برابر حفظ و آبادانی زمين، معلول 

ننمودن آن اشاره دارد.

َخَذ ِالَهُه َهواُه﴾
َ
یَت َمِن اّت

َ
َرا

َ
1( موجودات جهان را مخلوق خدا دیدن - فردی - ﴿ا

َخَذ ِالَهُه َهواُه﴾
َ
یَت َمِن اّت

َ
َرا

َ
2( موجودات جهان را مخلوق خدا دیدن - اجتماعی - ﴿ا

3( ثبات و پایداری شخصیت و آرامش روان - فردی - ﴿فاعُبدوُه هذا ِصراٌط مستقیٌم﴾

4( ثبات و پایداری شخصیت و آرامش روان - اجتماعی - ﴿فاعُبدوُه هذا ِصراٌط مستقیٌم﴾
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کدام است و در روایات چگونه ترسيم شده است؟4264 کنندۀ استعدادها  نویدبخش آینده ای زیبا و شکوفا 

1( تفکر و اندیشه - »افضل العبادة ادمان الّتفکر فی اهلل و فی قدرته«

2( تفکر و اندیشه - »ما رایت شیئًا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه«

كی و صفای قلب - »ما رایت شیئًا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه« 3( پا

كی و صفای قلب - »افضل العبادة ادمان الّتفکر فی اهلل و فی قدرته« 4( پا

با تفکر دربارۀ آغاز و پایان این هستی پهناور، به پاسخ کدام پرسش پی می بریم و الزمۀ آسان رسيدن به معرفت رؤیت خداوند در کل هستی چيست؟4274

1( آیا می توانیم به ذات و چیستی خداوند پی ببریم؟ - عزم و ارادۀ قوی

كی طینت 2( آیا می توانیم به ذات و چیستی خداوند پی ببریم؟ - روشن ضمیری و پا

كی طینت كسی هستند؟ - روشن ضمیری و پا 3( موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه 

كسی هستند؟ - عزم و ارادۀ قوی 4( موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه 

کدام دو مقدمه به نتيجۀ »نيازمندی ما و جهان به سرچشمۀ متعالی هستی« پی می بریم؟4284 به ترتيب از ترکيب 

كه پدیده نیست« - »نشأت نگرفتن وجود موجودات از خودشان« 1( »قائم به ذات بودن چیزی 

كه پدیده نیست« - »محتاج بودن پدیده ها به غیر خدا« 2( »قائم به ذات بودن چیزی 

3( »متکی نبودن موجودات به خود« - »نشأت نگرفتن وجود موجودات از خودشان«

4( »متکی نبودن موجودات به خود« - »محتاج بودن پدیده ها به غیر خود«

کدام آیۀ نورانی است؟4294 ه َو َبعده  َو َمَعه« مبتنی بر فهم 
َ

بل
َ
 َو َرَایُت ق

ّ
 ِاال

ً
بيان امير دل ها علی  در حدیث شریف: »ما َرَایُت َشيئا

 َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾
َ

2( ﴿ُكّل ماواِت َو ااَلرِض﴾  1( ﴿َیسَاُله و َمن ِفی الّسَ

َها الّناُس َانُتُم الُفَقراُء ِاَلی اهلِل﴾ 4( ﴿یا َاّیُ ماواِت و ااَلرِض﴾  3( ﴿اهلُل نوُر الّسَ

کدام عبارت نورانی است؟4304 رِض﴾ فهم 
َ
ماواِت َو اال ه  و َمن ِفی الّسَ

ُ
خاستگاه زبان حال انسان به پیشگاه خدا با عبارت قرآنی ﴿ َیسال

نُتُم الُفَقراُء ِاَلی اهلِل﴾ 2( ﴿ اَ  َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾     
َ

ُكّل  ﴿ )1

ماواِت و ما فی ااَلرِض﴾ 4( ﴿ هلِِل ما فی الّسَ ماواِت و ااَلرِض﴾  3( ﴿ اهلُل نوُر الّسَ

کيفيت است؟4314 نيازمندی موجودات در پیدایش و بقا به خداوند، چگونه قابل توصيف است و خدایابی انسان به چه 

2( در مرتبۀ پیدایش بیشتر از بقاست - فطری لی  1( در هر دو مرتبه یکسان است - استدال

لی 4( در مرتبۀ پیدایش بیشتر از بقاست - استدال 3( در هر دو مرتبه یکسان است - فطری 
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کدام است؟4764 وا فی ذاِت اهلل« بر حذر داشته است و دليل آن   َشیٍء َو ال تفّکر
ّ

کل وا فی  رسول خدا  افراد را از تفکر در چه امری در حدیث »تفّکر

1( وجود و هستی خدا - هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و بندگی خود را بیشتر ابراز می كند.

2( ماهیت و چیستی خدا - هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و بندگی خود را بیشتر ابراز می كند.

كه در مورد خدا برای انسان ها مقدور نیست. 3( ماهیت و چیستی خدا - الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است 

كه در مورد خدا برای انسان ها مقدور نیست. 4( وجود و هستی خدا - الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است 
کدام یک از درجات و مراتب توحيد است و منشأ مالکيت 4774 کنندۀ  که هرکس مالک چيزی باشد، حّق تصرف و تغيیر در آن را دارد، تبيین  این جهان بينی 

کدام آیه ترسيم شده است؟ خداوند بر تمام موجودات در 

ُكّلِ َشیٍء﴾ 2( والیت - ﴿ُقِل اهلُل خاِلُق  ُكّلِ َشیٍء﴾  1( خالقیت - ﴿ُقِل اهلُل خاِلُق 

ماواِت َو ما ِفی ااَلرِض﴾ 4( والیت - ﴿هلِل ما ِفی الّسَ ماواِت َو ما ِفی ااَلرِض﴾  3( خالقیت - ﴿هلِل ما ِفی الّسَ
کسی مأمور به ضمانت و مدافعه نخواهد بود؟ 4784 مطابق آیات قرآن، رسول خدا  در مورد چه 

2( ﴿ذلک هو الخسران المبین﴾ كم من الحّق﴾  كفروا بما جاء  1( ﴿و قد 

َخَذ ِالَهُه َهواُه﴾
َ
4( ﴿َمِن اّت 3( ﴿من جاء بالسّیئة﴾     

َب َعلی َوجِهه﴾ می انجامد؟ 4794
َ

ل
َ

 انق
ٌ

ِان َاصاَبُه َخيٌر اطَمأّنَ ِبِه َو ِان َاصاَبتُه ِفتَنة
َ
کدام نوع از سبک زندگی به رفتار ﴿ف

َخَذ ِالَهُه َهواُه﴾
َ
2( ﴿اّت 1( ﴿َفاعُبدوُه هذا ِصراٌط ُمسَتقیُم﴾ 

4( ﴿َیعُبُد اهلُل َعلی َحرٍف﴾ ِن اعُبدونی هذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم﴾  3( ﴿اَ

4804  علی  امام  سخن  کدام  با  و  می کند  بيان  را  موضوع  کدام  ارجحّيت  و  تقدم  عمله«  من  خيٌر  المؤمن  »نّية  می فرماید:    اسالم  پیامبر  که  زمانی 

هم آوایی دارد؟
1( تقدم حسن فعلی بر حسن فاعلی - »اّنما االعمال بالّنّیات«
2( تقدم حسن فعلی بر حسن فاعلی - »فاعل الخیر خیر منه«
3( تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی - »فاعل الخیر خیر منه«
4( تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی - »اّنما االعمال بالّنّیات«

کنندۀ اخالص است؟4814 چند مورد از موارد ذیل ُمَبين ُطُرق تقویت 
الف( عنایت به فرائض الهی درخت اخالص را آبياری می کند.

که می تواند در شرایط سخت، حق را از باطل تشخيص دهد. ب( انسان حکيم، به درجاتی از بصيرت و روشن بينی می رسد 

کرد. کمک خواهد  که معرفت انسان به خداوند بيشتر شود به افزایش درجۀ اخالص  ج( هر قدر 

که دیگر فریب وسوسه های شيطان را نمی خورد. گر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد  د( ا

4( الف - د 3( ب - د  2( ب - ج  1( الف - ج 
کدام موضوع در مورد اخالص در هر یک از موارد زیر، به چشم می خورد؟4824

 » مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر زنور و دیده نابينا چه سود«
کرد«  »خداوند برای آزمایش اخالص مردم، روزه را واجب 

که عنقا را بلند است آشيانه« و  این دام بر مرغی دگر نه /   بر

گناه و تالش برای انجام واجبات - ثمرات و میوه های درخت اخالص 1( دستیابی به درجاتی از حکمت - دوری از 

گناه و تالش برای انجام واجبات - ثمرات و میوه های درخت اخالص  2( طرق قوام بخش اخالص - دوری از 

3( دستیابی به درجاتی از  حکمت - ثمرات و میوه های درخت اخالص - نفو ذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان.

4( طرق قوام بخش اخالص -ثمرات و میوه های درخت اخالص - نفو ذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان

کمک خواستن از او اشاره دارد و راه نجات آن حضرت از دام شيطان چه بود؟4834 کدام عبارت قرآنی، به مناجات حضرت یوسف  با خدا و 

﴾ - دریافت حکمت الهی و درجاتی از بصیرت ْصُب ِإَلْیِهّنَ
َ
َكْیَدُهّنَ أ ی   َتْصِرْف َعّنِ

َّ
1( ﴿َو إال

﴾ - روی آوردن به پیشگاه الهی ْصُب ِإَلْیِهّنَ
َ
َكْیَدُهّنَ أ ی   َتْصِرْف َعّنِ

َّ
2( ﴿َو إال

َن الصاغرین﴾ - روی آوردن به پیشگاه الهی ْم َیْفَعْل آُمُرُه َلُیْسَجَنّنَ َو َلَیُکونًا ّمِ
َ
3( ﴿َو َلِئن ّل

اِغریَن﴾ - دریافت حکمت الهی و درجاتی از بصیرت َن الّصَ ْم َیْفَعْل آُمُرُه َلُیْسَجَنّنَ َو َلَیُکونًا ّمِ
َ
4( ﴿َو َلِئن ّل
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کدام راه پیش روی در مسير بندگی خالصانه، مؤثر است و بيت »این همه نقش عجب بر در و 4844 کنار زدن غفلت،  جهت افزایش محبت خداوند در دل و 

کدام راه دیگر آن اشاره می کند؟ که فکرت نکند نقش بود بر دیوار« به  دیوار وجود / هر 

1( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند - تقویت روحیۀ حق پذیری در مسیر صراط مستقیم

2( راز و نیاز با خداوند - تقویت روحیۀ حق پذیری در مسیر صراط مستقیم

3( راز و نیاز با خداوند - افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند

4( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند - راز و نیاز با خداوند

کدام بيت با آن هم آوایی دارد؟4854 کدام یک از دالیل و شواهد اختيار است و  استواری عهود براساس 

گشتی مهتدی كه خوردی زان بدی / ز اختیار خویش  1( مسئولیت پذیری - وان پشیمانی 

كنم / خود دلیل اختیار است ای صنم كنم یا آن  كه فردا این  2( تفکر و تصمیم - این 

گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم َبد را سزا؟ 3( مسئولیت پذیری - هیچ 

گر نبودی اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 4( تفکر و تصمیم - 

کدام بيت ما را به آن رهنمون می سازد؟ 4864 کنيم،  َمت َایدیُکم ...﴾ از دالیل و شواهد اختيار موردی را ذکر 
َ

ّد
َ
گر بخواهيم برای آیۀ شریفۀ ﴿ذِلَک ِبما ق ا

1( گر نبودی اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

گفت ای دنی / از خدا شرمت، بگو چه می كنی؟ 2( صاحب باغ آمد و 

گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم َبد را سزا؟  3( هیچ 

كنم / خود دلیل اختیار است ای صنم كنم یا آن  كه فردا این  4( این 

ود« مفهوم 4874 کفر دیگری می افز  می شنيدند، اما این آیات ایمان یکی را تقویت می کرد ولی بر لجاجت و  که دو نفر با هم آیاتی را از رسول خدا  »آنجا 

کدام آیۀ شریفه به ما یادآوری می شود؟

ن َیقولوا آَمّنا َو ُهم ال ُیفَتنوَن﴾  ن ُیتَركوا اَ َحِسَب الّناُس اَ 1( ﴿ اَ

﴾
كاَن َعطاُء َرّبَِک َمحظوراً  هُؤالِء َو هُؤالِء ِمن َعطاِء َرّبِک َو ما 

ُ
ُكاّلً ُنِمّد  ﴿ )2

ُهم ُسُبَلنا َو ِاّنَ اهلَل َلَمَع الُمحِسنیَن﴾ ذیَن جاَهدوا فینا َلَنهِدَیّنَ
َ
3( ﴿ َو اّل

 ِمثَلها﴾
ّ

َئة َفال ُیجزى ِاال ّیِ
مثاِلها َو َمن جاَء ِبالّسَ 4( ﴿ َمن جاَء ِبالَحَسَنة َفَله َعشُر اَ

کدام صفت الهی است و نصرت و حمایت الهی نتيجۀ چيست؟4884 گناهکاران مؤّید  گشت برای  مفتوح بودن راه باز

كوشش 2( كمک ویژه و عام الهی - سعی و  كوشش   گرفتن رحمت الهی - سعی و  1( پیشی 

ک گرفتن رحمت الهی - قصد و هدف پا 4( پیشی  ک  3( كمک ویژه و عام الهی - قصد و هدف پا

کدام موضوع اشاره دارد؟4894 کدام از موارد زیر به  هر 

گناه و تالش برای انجام واجبات  تفکر و تصميم  وصول به درجاتی از حکمت   ابتعاد از 

1( زمینه ساز شکوفایی اختیار - طرق قوام بخش اخالص - از ثمرات درخت اخالص

2( زمینه ساز شکوفایی اختیار - از ثمرات درخت اخالص - طرق قوام بخش اخالص

3( شواهدی بر وجود اختیار - از ثمرات درخت اخالص - طرق قوام بخش اخالص

4( شواهدی بر وجود اختیار - طرق قوام بخش اخالص - از ثمرات درخت اخالص

کند و از 4904 که بتواند توبه  گناه می افتد شرایطی را فراهم می کند  که به دام  گویای سنت نهفته در این عبارت است: »خداوند برای انسانی  کدام آیۀ شریفه 

گناه او می گذرد.«  کرد و توبه نمود، باز هم خداوند از  گناه  گر بارها  گناه دوری نماید. حتی ا

 هؤالِء و هؤالِء من عطاء رّبک ...﴾
ُ

2( ﴿ ُكاّلً ُنِمّد 1( ﴿لو ان اهل القری آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم بركات ...﴾  

4( ﴿و اّلذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا ...﴾  3( ﴿من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ...﴾  
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گامی، حرکت رو به جلو 5984 زشمند است و در تمدن دوم اروپا چه  کدام اقدام ار کم اشتباه برای ساماندهی تمدن اسالمی، مرهون  برنامه ریزی درست و 

محسوب می شد؟
1( بررسی ضعف ها و قوت های تمدن جدید و عبرت آموزی از ضعف ها - روی آوردن به علوم تجربی

2( بررسی ضعف ها و قوت های تمدن جدید و عبرت آموزی از ضعف ها - روی آوردن به مسیحیت

3( كشف دالیل پیشرفت و سپس افول تمدن متعالی اسالم با معیارهای الهی - روی آوردن به مسیحیت

4( كشف دالیل پیشرفت و سپس افول تمدن متعالی اسالم با معیارهای الهی - روی آوردن به علوم تجربی

که دین 5994 کدام است و چه رفتاری سبب پیدایش این عقيده شد  کنون نيز ادامه دارد،  که ا ون وسطی  نمونه ای از قائل نبودن حق مالکيت برای زن در قر

با خردورزی و علم مخالف است؟

كلیسا در موضوعات علمی كردن مخالفت با عقاید رهبران  كفر تلّقی  1( تولد دختر در خانواده سرافکندگی آن خانواده را به دنبال داشت - 

كلیسا در مقابل نظریات جدید 2( تولد دختر در خانواده سرافکندگی آن خانواده را به دنبال داشت - سرسختی رهبران اصلی 

كلیسا در موضوعات علمی كردن مخالفت با عقاید رهبران  كفر تلّقی  3( زن باید نام خانوادگی اش را به نام خانوادگی شوهر تغییر می داد - 

كلیسا در مقابل نظریات جدید 4( زن باید نام خانوادگی اش را به نام خانوادگی شوهر تغییر می داد - سرسختی رهبران اصلی 

بوط 6004 که پایه های اصلی قدرت اقتصادی غرب را به وجود آورد، از چه طریقی به دست آمده است و این موضوع مر وتی  قان ثر
ّ

براساس باور برخی از محق

کدام حوزه از پیامدها و آثار تمدن جدید است؟ به 

كل جهان و در نتیجه وابستگی به غرب - حوزۀ علم 1( ایجاد فرهنگ مصرف گرایی در 

كشورها - حوزۀ علم 2( غارت علنی ملت ها و استعمار 

كشورها - حوزۀ عدل و قسط 3( غارت علنی ملت ها و استعمار 

كل جهان و در نتیجه وابستگی به غرب - حوزۀ عدل و قسط 4( ایجاد فرهنگ مصرف گرایی در 

میخواست. شیر بود، گرسنه کودک

. بود گرسنه هم خودش مادر اما 
میکرد. گریه نوزاد و نبود شیر

سگها با بود نزدیک دشمن

میمردیم همه میشنیدن صدایی سگها اگر

؟ میفهمید بود، نفر 30 
ً
حدودا وهمان گر

گرفتیم. تصمیم بالاخره

هیچکسجرأتنکرددستورفرماندهرامنتقلکند.

زد! حدس را قضیه خودش مادر اما

داشت نگه همانجا زیادی مدت و برد و فر آب در را نوزاد قنداق

وناآلکسیویچ« »سوتلاناآلکساندر نمیآمد. صدایی هیچ

جنگچهرۀزنانهندارد.    بگیریم. بالا را سرمان نمیتوانستیم شرمساری از

کنیم. نگاه مادر چشمان در نمیتوانستیم
... کنیم نگاه همدیگر چشمان به میتوانستیم نه
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تکلنیالینفسطرفةعینابدًا«چهنکتهایبهدستمیآید؟6016 رویعجزدرخواستمیکندومیفرماید:»اللّهمال اینکهپیامبرعظیمالشأناسالماز از

1( معلولیت افزایش خودشناسی و درک بیشتر فقر و نیاز و علیت افزایش عبودیت و بندگی

2( علیت افزایش عبودیت و بندگی و معلولیت درک بیشتر فقر و نیاز ذاتی به خداوند

3( معلولیت افزایش عبودیت و بندگی و علیت درک بیشتر فقر و نیاز ذاتی به خداوند

4( علیت درک بیشتر  فقر و نیاز و معلولیت افزایش خودشناسی
کرمراولّیانسانهامعرفیمیکند،بهچهمعناست؟6026 گرخداوندپیامبرا کداممرتبۀتوحیداستوا  مالکیتخداوندبرخاستهاز

کرده است. گذار  1( والیت - خداوند والیت خویش به پیامبر وا

کرده است. گذار  2( خالقیت - خداوند والیت خویش به پیامبر وا

3( والیت - پیامبر واسطۀ والیت الهی است و رسانندۀ فرمان هایش است.

4( خالقیت - پیامبر واسطۀ والیت الهی است و رسانندۀ فرمان هایش است.

گیهاییهستند؟6036 ...﴾راپذیرفتهاندوآناندارایچهویژ
ً
صاِلحا

َ
که﴿َمنآَمَنِباهلِلَوالَیوِماآلِخِرَوَعِمل کسانیاست کدامموردنگاهژرف

کانوا َیعَلموَن﴾ 1( مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند - ﴿َلو 

کانوا َیعَلموَن﴾ 2( زندگی چندروزۀ دنیوی برایشان بی ارزش است - ﴿َلو 

3( زندگی چندروزۀ دنیوی برایشان بی ارزش است - ﴿َو ال ُهم َیحَزنوَن﴾

4( مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند - ﴿َو ال ُهم َیحَزنوَن﴾

انسانیکهبهایخویشرابهشتموعودمیداند،چهرفتاریراسرلوحۀزندگیخودقرارمیدهدوآنکسکهخودرابهگناهآلودهمیکند،چهعاقبتی6046

نصیبشمیگردد؟

ٌة﴾
َ
 ِبها﴾ - ﴿َو ال َیرَهُق ُوُجوَهُهم َقَتٌر َو ال ِذّل

ّ
2( ﴿َفال َتبیُعوها ِاال ٌة﴾ 

َ
 ِبها﴾ - ﴿َترَهُقُهم ِذّل

ّ
1( ﴿َفال َتبیُعوها ِاال

ٌة﴾
َ
4( ﴿الُحسنی و ِزیادٌة﴾ - ﴿َترَهُقُهم ِذّل ٌة﴾ 

َ
3( ﴿الُحسنی و ِزیادٌة﴾ - ﴿َو ال َیرَهُق ُوُجوَهُهم َقَتٌر َو ال ِذّل

کداممواردمعرفیشدهاست؟6056 گناه فرهنگومعارفاسالمیمهمترینموانعرسیدنبههدفوعواملسقوطو در

که با زینت دادن متاع دنیا سبب سقوط انسان می گردد. 1( غرایز پست و شیطان 

گناه دعوت می کند. که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به  2( شیطان و نفس اّماره 

گناه دعوت می کند. که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به  3( غرایز پست و شیطان 

که با زینت دادن متاع دنیا سبب سقوط انسان می گردد. 4( نفس اّماره و شیطان 

کهبه6066 پیروان گریکیاز راازدستدادهاست،چیستوا کهپدر افرادحالشانسختترازحالیتیمیاست کالمپیامبرعلتاینکهبرخیاز  در

آموزشراانجامدهد،چهجایگاهیخواهدداشت؟ کار علومودانشاهلبیتآشناست،

1( زیرا در طول زندگی، امام خود را مالقات نمی کنند. - در بهشت هم نشین پیامبر  خواهد بود.

کم و قاضی می شناسد. 2( زیرا در طول زندگی، امام خود را مالقات نمی کنند. - پیامبر او را به عنوان حا

3( زیرا در مسائل زندگی، حکم و نظر امام خود را نمی دانند. - در بهشت هم نشین پیامبر  خواهد بود.

کم و قاضی می شناسد. 4( زیرا در مسائل زندگی، حکم و نظر امام خود را نمی دانند. - پیامبر او را به عنوان حا
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چههنگامیاستومؤیدکدامحدیثامامصادقمیباشد؟6216 بهآینهنگاهکردنپیامبروشانهزدنموهاومرتبکردنلباسها،بیانگرسیرۀرسولخدادر

1( قبل از نماز خواندن - »خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.«

2( پیش از مالقات با مردم - »خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.«

3( پیش از مالقات با مردم - »خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.«

4( قبل از نماز خواندن - »خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.«

کهپایههایاصلیقدرتاقتصادیغربرابهوجودآوردوازچهطریقیبهدستآمدهاستواینموضوع6226 قان،پشتوانهای
ّ
براساسباوربرخیازمحق

تمدنجدیداست؟ پیامدهاوآثار کدامحوزهاز بوطبه مر

کل جهان و در نتیجه، وابستگی اقتصادی به غرب - حوزۀ علم و دانش 1( ایجاد فرهنگ مصرف گرایی در 

کشورها - حوزۀ علم و دانش 2( غارت علنی ملت ها و استعمار 

کشورها - حوزۀ عدل و قسط 3( غارت علنی ملت ها و استعمار 

کل جهان و در نتیجه، وابستگی اقتصادی به غرب - حوزۀ عدل و قسط 4( ایجاد فرهنگ مصرف گرایی در 

گیولّیوسرپرست6236 تکبیرگفتنیارانرسولخداوبهجایآوردنستایشوسپاستوسطپیامبر،یادآورنزولکدامآیۀشریفهاستوکدامویژ

آنمذکوراست؟ مسلماناندر

2( آیۀ تطهیر - ﴿ِلُیذِهَب َعنُکُم الّرِجَس﴾ الَة﴾  ذیَن ُیقیموَن الّصَ
َ
1( آیۀ تطهیر - ﴿َاّل

الَة﴾ ذیَن ُیقیموَن الّصَ
َ
4( آیۀ والیت - ﴿َاّل 3( آیۀ والیت - ﴿ِلُیذِهَب َعنُکُم الّرِجَس﴾ 

کدامآیۀشریفهتجلیداردوعلتهمردیفبودناطاعتوالدینوطاعتخداوندچیست؟6246  کاملکنندۀازدواجدر هدف

1( ﴿َجَعَل َلُکم ِمن َانُفِسُکم َازواًجا  ...﴾ - روزی دادن به چند نفر از بندگان خدا توسط پدر و مادر

2( ﴿َجَعَل َلُکم ِمن َانُفِسُکم َازواًجا  ...﴾ - تربیت و پرورش چند تن از بندگان خدا توسط پدر و مادر

3( ﴿َان َخَلَق َلُکم ِمن َانُفِسُکم َازواًجا ...﴾ - تربیت و پرورش چند تن از بندگان خدا توسط پدر و مادر

4( ﴿َان َخَلَق َلُکم ِمن َانُفِسُکم َازواًجا ...﴾ - روزی دادن به چند نفر از بندگان خدا توسط پدر و مادر

کدامموضوعدریافتمیگردد؟6256 قوَن﴾
َ
ُکمَتّت

َّ
َعل

َ
بِلُکمل

َ
ذیَنِمنق

َّ
یال

َ
ُکتَبَعل َکما یاُم یُکُمالّصِ

َ
ُکِتَبَعل ذیَنآَمنوا

َّ
َهاال آیۀشریفۀ﴿یاَاّیُ از

که قبل از ماه رمضان نداشت، نتیجۀ تکرار روزه در هر سال است. 1( رسیدن انسان به تسلطی بر خویش 

گذشته نیز بوده است، وسیله ای جهت یاری دادن انسان در وصول به تقواست. که فریضۀ الهی در ادیان  2( روزه 

که ایمان دارد و روزه و احکام الهی را با شرایط خاص تعیین شده از جانب خداوند انجام می دهد، زیاد است. 3( احتمال رسیدن به تقوای الهی برای انسانی 

که هدفی مشترک در ادیان الهی است، متبوع روزه است. 4( تقوای الهی 
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گیهایانساناست؟6266 کدامویژ کاملتربودنغایت،نتیجۀهمسوبودنآنبا گروچهامریاستو  تقّرببیشتربهخداونددر

1( استفاده از بهره های مادی برای رسیدن به آخرت - حقیقت جویی و بهره مندی او از اختیار 

2( کسب بیشتر زییایی ها و خوبی ها - تنوع استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او 

3( استفاده از بهره های مادی برای رسیدن به آخرت - تنوع استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او

4( کسب بیشتر زییایی ها و خوبی ها - حقیقت جویی و بهره مندی او از اختیار

کدامموضوعدریافتمیگردد؟6276 َیوٍمُهَوفیَشأٍن﴾
َّ

ازعبارتقرآنی﴿ُکل

1( تمام جهان هستی، تجلی گاه هستی و وجود خداوند است و دائمًا خداوند را می نمایاند.

کریم پیوسته خواسته های موجودات را در همۀ امور اجابت می کند. 2( خداوند 

3( فیض الهی دائمی است و همواره خداوند امور هستی را تدبیر و اداره می نماید.

که به او عنایت شده است. کماالت نامحدود الهی است  4( هر مخلوقی در عرصۀ هستی دارای مرتبه ای خاص از 

زمان : 17 دقیقهدهم +یازدهم + دوازدهم  آزمون شبیه ساز  )2(سکانس26
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وزیانپاسخبه6286 بیانقرآنکریم،مؤمنانبرایرهاییازخسرانوزیاندرطولزندگی،چهمسئولیتهایینسبتبهیکدیگردارندوراهرستنازضرر در
کدامنیازاست؟

اِلحات﴾ - کشف راه درست زندگی ذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الّصَ
َ
2( ﴿ِاّنَ اّل اِلحات﴾ - درک آیندۀ خویش  ذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الّصَ

َ
1( ﴿ِاّنَ اّل

4( ﴿تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر﴾ - درک آیندۀ خویش 3( ﴿تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر﴾ - کشف راه درست زندگی  

مراتبتوحیداستونشانگرکداممضموناست؟6296 هرچیزناظربرکدامیکاز َیوٍمُهَوفیَشأٍن﴾بیشاز
َّ

ُکل رِض
َ
آیۀشریفۀ﴿َیسألهَمنِفیالّسماواِتَواال

کس در آن شریک او نیست. 1( والیت - سرپرستی و فرمانروایی عالم از خداست و هیچ 

کس در آن شریک او نیست. بوبیت - سرپرستی و فرمانروایی عالم از خداست و هیچ  2( ر

که برایش معین فرموده، هدایت می کند و به پیش می برد. که جهان را به سوی مقصدی  بوبیت - اوست  3( ر

که برایش معین فرموده، هدایت می کند و به پیش می برد. که جهان را به سوی مقصدی  4( والیت - اوست 

کدامعبارتقرآنیهمآواییدارد؟6306 ِاذاماُتوا،ِانَتَبهوا﴾بیانگرچهموضوعیاستوبا
َ
حدیثنبوی﴿َالّناُسِنیاٌم،ف

کم ارزش است و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد. - ﴿اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن﴾ گذرا و  کوتاه و  1( زندگی دنیوی هم چون خوابی 

کم ارزش است و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد. - ﴿َو ال ُهم َیحَزنوَن﴾ گذرا و  کوتاه و  2( زندگی دنیوی هم چون خوابی 

کار در زندگی از ثمرات اعتقاد به حیات افضل است. - ﴿َو ال ُهم َیحَزنوَن﴾ گیر شدن شور و نشاط فعالیت و  3( باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی و فرا

کار در زندگی از ثمرات اعتقاد به حیات افضل است. - ﴿اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن﴾ گیر شدن شور و نشاط فعالیت و  4( باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی و فرا

ایمانبهیکتاپرستیاست؟6316 بیانضرورتایمانبهمعاد،پساز کدامآیۀشریفهمؤیدروشهمۀانبیایالهیدر

ُکم ِاَلینا ال ُترَجعوَن﴾
َ
ُکم َعَبًثا َو َاّن ما َخَلقنا

َ
1( ﴿َاَفَحِسبُتم َاّن

 َلهٌو َو َلِعٌب َو ِاّنَ الّداَر اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن﴾ 
ّ

نیا ِاال
ُ

2( ﴿َو ما هِذِه الَحیاُة الّد

َکالُفّجاِر﴾ قیَن  َکالُمفِسدیَن ِفی ااَلرِض َام َنجَعُل الُمّتَ ذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت 
َ
3( ﴿َام َنجَعُل اّل

ُکم ِالی َیوِم الِقیاَمِة ال َریَب فیِه﴾ 4( ﴿ َاهلُل ال ِالَه ِااّل ُهَو َلَیجَمَعّنَ

مطابقفرمودۀرسولخدادربارۀآثارماتأخرمنفی:»هرکسسنتزشتیرادرمیانمردممرسومکند،تاوقتیکهمردمیبدانعملکنند...«کیفرهاچگونه6326

خواهدبود؟
کم  می کنند. گناه عامل آن هم  1( گناه را به حساب مبدع می گذارند و از 

کنند. کم  گناه عامل آن  2( گناه را به حساب مبدع می گذارند بدون این که از 

کم می کنند. گناه مبدع آن هم  3( گناه را به حساب عامل می گذارند و از 

کنند. کم  گناه عامل آن  4( گناه را به حساب عامل می گذارند بدون این که از 

کهنالۀحسرت6336 کنید«نشانگرچهموضوعیاستوآنجا کهبهدوزخیانمیگوید:»مرامالمتنکنید،خودرامالمت بنابرآیاتقرآنی،خطابشیطان

دوزخیانبلندمیشود،چهمیگویند؟

گمراهی ما شدند. 1( حسرت و پشیمانی در آخرت سودی ندارد - شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب 

گمراهی ما شدند. گناه خود انسان است - شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب  2( عامل اصلی 

کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. گناه خود انسان است - ای  3( عامل اصلی 

کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. 4( حسرت و پشیمانی در آخرت سودی ندارد - ای 

کدامآیۀمبارکهباآنمرتبطاست؟6346 کجاست؟«درپاسخچهمیگوییمو مابپرسند:»جایگاهمحبتالهی گراز ا

ا هلِِل﴾  ُحّبً
ُ

ذیَن آَمنوا َاَشّد
َ
َکُحّبِ اهلِل َو اّل ِخُذ ِمن دوِن اهلِل َانداًدا ُیِحّبوَنُهم  1( قلب مؤمن - ﴿َو ِمَن الّناِس َمن َیّتَ

ا هلِِل﴾  ُحّبً
ُ

ذیَن آَمنوا َاَشّد
َ
َکُحّبِ اهلِل َو اّل ِخُذ ِمن دوِن اهلِل َانداًدا ُیِحّبوَنُهم  2( عمل مؤمن - ﴿َو ِمَن الّناِس َمن َیّتَ

ِبعونی ُیحِببُکُم اهلُل َو َیغِفر َلُکم ُذنوَبُکم َو اهلُل َغفوٌر َرحیٌم﴾
َ
ُکنُتم ُتِحّبوَن اهلَل َفاّت 3( عمل مؤمن - ﴿ُقل ِان 

ِبعونی ُیحِببُکُم اهلُل َو َیغِفر َلُکم ُذنوَبُکم َو اهلُل َغفوٌر َرحیٌم﴾
َ
ُکنُتم ُتِحّبوَن اهلَل َفاّت 4( قلب مؤمن - ﴿ُقل ِان 
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دهم و & Religion  Lifeدین  زندگی   10

الّدنیا  حیاتنا   
ّ

ال هی  ما  قالوا  ﴿و  می فرماید:  کافران  زبان  از  قرآن کریم   2 1  
جز  حیاتی  و  زندگی  گفتند:  »]کافران[   :﴾... الّدهر   

ّ
ال یهلکنا  ما  و  نحیا  و  نموت 

و  می میریم  ما[  از  ]گروهی  همواره  نیست،  ما  دنیایی  حیات  و  زندگی  همین 

گذشت روزگار نابود می کند ...«. ]گروهی[ زنده می شویم و ما را فقط 

که بینهایتطلب  از پیامدهای مهم نگرش مادی نسبت به مرگ برای انسانی 

کردنوغفلت که میکوشدراهفراموش است و میلبهجاودانگی دارد، این است 

که در  را  آیندۀ تلخی  تا  کاری سرگرم سازد  را به هر  ازمرگراپیشبگیرد و خود 

آلودگیها  گرداب عاقبتیجزفرورفتندر این شیوه  کند.  فراموش  دارد،  انتظار 

نخواهدداشت.

1 یکی از ودیعه های الهی )سرمایه های الهی( ارسال پیامبرانوپیشوایان  2  
کتاب راهنما راهسعادترابهمانشاندهند ک و دلسوزی هستند که همراه با  پا

ودرپیمودنراه حق به ما کمک کنند و این موضوع در عبارت قرآنی ﴿ ِاّنا َهَدیناُه 

یا  وجدان   . )انسان( نشان دادیم«، متجلی است  او  به  را  راه  : »ما   ﴾... بیَل  الّسَ

از  را  انسان  محکمه هایش  با  وامة﴾ 
ّ
الل بالّنفس اقسم ال ﴿و لوامه:  نفس همان 

راحتطلبیبازمیدارد.

2 افرادزیرک با انتخاب خدا به عنوان هدفاصلی خود، هم از بهره های  3  

کارهای دنیوی خود  که تمام  مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی 

خودرابهخداوندنزدیکتر رضایخدا انجام می دهند، جان و دل  را در جهت 

میکنند و سرای آخرت خویش را نیز  آباد می کنند.

که انسان دارای  3 دقت در آیات مربوطبهآفرینشانسان، نشان می  دهد  4  
دو بعد جسمانی و روحانی است.

بقا  برای  بلکه  نشده اید،  خلق  فنا  و  نابودی  »برای  خد امی فرماید:  رسول 

)جاودانگی( آفریده شده اید ...« و این فرمایش با عبارت قرآنی ﴿َو ِاّنَ الّداَر اآلِخَرَة 

َلِهَی الَحَیواُن﴾: »و سرای آخرت، زندگی حقیقی است« مرتبط است.

2 خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایشبهخود را در وجود ما  5  

قرار داد. از این رو هر کس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، 

  امیر مؤمنان علی  در دل احساس می کند.  را  و محبتش  رامییابد  خدا

می  فرماید: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد 

از آن و با آن دیدم.«

به را  آن  می خوانید،  فرا  نماز  به  را  مردم  که  هنگامی  »آنان  آیۀ  طبق   1 6  

مسخرهوبازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل

نمیکنند«، تمسخرواستهزایاحکامالهی از نتایجتعقلنکردن است. 

که به  گاهی غفلتها، سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز 

»دوست نزدیک تر از  مییابیم و می گوییم:  کنار خود  خود باز می گردیم، او را در 

که من از وی دورم«. من به من است / وین عجب تر 

3 مفهوم بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در   بینش / یا آن که به  7  

هر لحظه، صد عقل و نظر سازد؟« انتخاب هدفجامعودربردارنده است. یعنی 

انسان، هدفاصلی خود را خداوند قرار دهد که سازنده و خالق عقل و نظر و فکر 

اوست و انتخاب این گونه اهداف، نشان از هوشمندی،زیرکیوذکاوتانسان است.

2 قرآن کریم در آیات 201 و 202 سورۀ بقره می فرماید: »و بعضی می گویند:  8  

ما  و  فرما  نیکی مرحمت  نیز  آخرت  و در  کن  نیکی عطا  ما در دنیا  به  پروردگارا 

خداوند  و  دارند  بهرهای  و نصیب خود کار از اینان  دارد.  نگه  آتش  عذاب  از  را 

سریع الحساب است.«

که پنجرۀامیدوروشنایی به روی  2 یکی از آثار اعتقاد به معاد این است  9  

کار، زندگی را فرا می گیرد و همچنین انسان  انسان باز می شود و انگیزۀ فعالیت و 

گر در مسیر تالش خود، ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را  معتقد می داند که ا

درجهاندیگریخداوندآنهارابهسزایاعمالشانخواهد
ً
از ظالمان بستاند قطعا

﴿والهمیحزنون﴾: »و برای آنان غم و اندوهی  رساند و این موضوع در عبارت 

نیست« تجلی دارد.

﴿فالخوفعلیهم﴾: »پس بر آنان ترسی  نهراسیدن از مرگ یعنی عبارت قرآنی 

کاریدرراهخداآسانتر که دفاعازحقومظلوموفدا وجود ندارد« سبب می شود 

شود و شجاعت به مرحلۀ عالی برسد. 

2 با توجه به عبارت ﴿هلل رّب العالمین﴾ روحبینهایتطلبانسانجزبا 10  
سرچشمۀبیپایانخوبیهاوزیباییهایعنیخداوندمتعالآرامنمیگیرد. یعنی 

کارهایش را برای رضای خدا انجام دهد و به این سرچشمه خود را  باید همۀ 

متصل گرداند.

کنیم،  3 برای اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هد ف های خود را انتخاب  11  
هدف های  آن،  وسیلۀ  به  بتوانیم  که  معیاری  هستیم؛  ومالک  معیار نیازمند 

همسو با میلبینهایتطلب واستعدادهایمتنوعانسان را مشخص کنیم. بدین 

وسیله، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن 

کرد.  به آن ها صرف خواهیم 

خدای رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان تر )رحیم( و از خود ما به نیازهای 

معیار  و  کرده  راهنمایی  و  هدایت  را  ما  مورد  این  در  است،  َاْعَلم﴾   ﴿ گاه تر  آ ما 

انتخاب هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده است. 

»فطرت یا همان  »سرشتخداآشنا«  علیه الرحمه، مؤید  2 شعر سعدی  12  
انسان« است و دربارۀقربوجودیخداوندبهانسان است، یعنی خداوند به همۀ 

انسان ها قرب و نزدیکی دارد.

هماهنگی سرمایههایش و  تواناییها  با  کس  هر  حرکت  مسیر  و  هدف   3 13  
)تناسب( دارد. 

گاهی غفلتها سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز که به خود 

کنارخودمییابیم. )سرشت خدا آشنا( باز می گردیم، اورادر
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اصلی  هدف عنوان  به  را  وهمیشگی  پایانناپذیر هدف های کسی  گر  ا  2 14  
کند، به هدف خود خواهد رسید، این موضوع در آیۀ 19  برگزیند و سعیوتالش 
اسراء مذکور است: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آنسعیوکوشش 

کند پاداش داده خواهد شد«.

بهره های  از  هدفاصلی خود، هم  به عنوان  خدا  انتخاب  با  3 مؤمنان  15  

دنیوی خود  کارهای  که تمام  از آن جایی  مادی زندگی استفاده می کنند و هم 

را در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر 

می کنند و سرای آخرت خود را آباد می سازند.

که بی نهایت طلب  انکار معاد برای انسانی  از پیامدهای مهم نگرش    1 16  

کردنوغفلت است و میل به جاودانگی دارد، این است که می کوشد  راهفراموش

کهدرانتظار کاریسرگرمسازدتاآیندۀتلخیرا ازمرگراپیشبگیردوخودرابههر

گرداب  که این شیوه ، عاقبتی جز فرو رفتن در  کند. روشن است  دارد،فراموش

آلودگی ها نخواهد داشت. 

گذرا کوتاهو 4 در دیدگاه الهی نسبت به مرگ، زندگیدنیویهمچونخوابی 17  
بودهوزندگیحقیقیدرجهاندیگرآغازمیشود، آن گونه که پیامبر  می فرماید: 

»الّناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«: »مردم ]در این دنیا[ خوابند، هنگامی که بمیرند، 

بیدار می شوند.« 

4 در پاسخ کافران که می گویند: ﴿ قالوا ما هی ال حیاتنا الدنیا﴾: »]کافران[  18  

گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی نیست« میتوانازآیۀ

وانکمالیناالترجعون﴾ بهرهجست؛ زیرا این 
ً
کمعبثا شریفۀ ﴿افحسبتمانماخلقنا

که حیات انسان منحصر به حیات دنیوی نیست بلکه بیهوده آیه بیان می کند 

نبودنوهدفداریووجودحیاتاخروی در این آیه به صورت استفهام انکاری 

گرفته است.  کید قرار  مورد تأ

4  تعبیر قرآنی ﴿فعند اهلل﴾ در آیۀ شریفۀ ﴿من کان یرید ثواب الّدنیا فعند  19  

اهلل الّدنیا و اآلخرة﴾ مؤیدقربونزدیکیبهخدایبزرگاستکهدراصلبهبرترین

هدفیعنیهدفجامعاشارهدارد. )درست بودن بخش اول همۀ گزینه ها(

 عبارت قرآنی ﴿هلل رّب العالمین﴾ در آیۀ شریفۀ: ﴿ان صالتی نسکی و محیای و مماتی 

هلل رب العالمین﴾ دربارۀزندگیبرایخدا)اخالص(است، نه مالکیت خداوند. 

و  آسمان ها  آفرینش  بودن  حق  مؤید  بالحّق﴾  ال  خلقناهما  ﴿ما  شریفۀ  آیۀ   

لت دارد  زمین به معنای هدفداربودنخلقت آن هاست، این آیه به خوبی دل

که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای 

گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.  به این جهان 

شدن روشن از پس که »کسانی می خوانیم:   25 آیۀ  محمد  سورۀ  در   3 20  

کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان  هدایتبرایآنها،پشتبهحق

زینت داده و آنان را با آرزوهایطوالنی فریفته است.« 

شما  میان  در  قمار،  و شراب وسیلۀ  به  می خواهد  »شیطان  آیۀ  طبق   2 21  
کینه  کینه ایجاد  کند و شماراازیادخداونمازبازدارد.« دو عامل ایجاد  عداوت و

که غفلت از یاد خدا  و دشمنی میان مردم توسط شیطان، شراب و قمار است 

و نماز را نیز به دنبال دارد. 

1 قرآن کریم در آیات 201 و 202 سورۀ بقره می فرماید: »بعضی می گویند:  22  
ما  و  فرما  نیکی مرحمت  نیز  آخرت  و در  کن  نیکی عطا  ما در دنیا  به  پروردگارا 
خداوند  و  دارند  بهره ای  و  نصیب  خود  کار  از  اینان  دار  نگاه  آتش  عذاب  از  را 

»سریعالحساب« است.«
منشأ و سرچشمۀ اختالف در انتخاب هدف ها به نوعنگاهواندیشۀ)جهانبینی( 

متفاوت انسان بستگی دارد. 

کاملترین هدف را برای خود انتخاب  2 از آن جایی که انسان باید برترینو 23  
گرایش به بینهایتطلبی است،   کند و این که دارای استعدادهایمتنوع و دارای 

قول  به  و  گیرد  بر  در را  دیگر  هدف های  همۀ  تا  کند  انتخاب  را  هدفی  باید  لذا 

که صد آمد، نود هم پیش ماست( معروف با یک تیر چند نشان بزند. )چون 

گزینه های )ج - د( صحیح هستند و موارد نادرست عبارتند از:  2 24  
 شعر »دوست نزدیک تر از من به من است ...« دربارۀ قربوجودیخدابهانسان

استنهانسانبهخدا
 دوزخی شدن تابع )معلول( نشنیدن و تعقل نکردن است، نهمتبوعآن. 

از برتر را  خود  که  می دهد  خبر  )شیطان(  بیرونی  عاملی  از  خداوند   3 25  
فرزندانآدمرافریبدهد و از رسیدن به  آدمیانمیپنداردوسوگند یاد کرده که 

بهشت باز دارد. کاراووسوسهکردنوفریبدادن است و جزاینراهنفوذ دیگری 

درماندارد. این خود ما هستیم که به او اجازۀ وسوسه می دهیم یا راه فریب 

را بر او می بندیم. 

این در انسان زندگی »هدف که  سؤال  این  پاسخ  به  یافتن  دست   1 26  
گر جمله چیزها فراموش شود، انسان  جهانچیست؟« آن قدر مهم است که ا

کنیست. را با
امام علی می فرماید: »ای مردم ... هیچ  کس بیهوده آفریده نشده تا خود 
و لغو کارهای به  تا  نگذاشته اند  وا  خود  به  را  او  و  کند  لهو  کارهای  سرگرم  را 

بپردازد.« بیارزش 

)غایتمندی(  قاعدۀ هدفمندی  از  موجودات،  سایر  مانند  نیز  انسان   1 27  
گام نهادن  خلقت جدا نیست و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است و 

او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. 

از این رو، حضرت علی  هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموًل سخن خود 

را با این عبارت آغاز می کرد: »ای مردم، هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را 

کند ...« کارهای لهو  سرگرم 

او در دستیابی  بینهایتطلب است و عطش  2 انسان دارای روحیه ای  28  
روزبهروزافزون می گردد و به سر  کم نمی شود، بلکه  به خواسته هایش نه تنها 
مجموعهایفراواناز کمال محدود نمی شود. به عالوه، انسان  حّدی از رشد و 

استعدادهایمادیومعنوی دارد.
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که  کس  1 امام کاظم  در کالمی به هشام بن حکم می فرماید: »... آن  202  
کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.« عقلش 

ُسِل﴾:  ٌة َبعَد الّرُ طبق آیۀ ﴿ُرُساًل ُمَبّشریَن و ُمنِذریَن ِلئاّل َیکوَن ِللّناِس َعَلی اهلِل ُحّجَ
»رسوالنی )را فرستاد که( بشارت دهنده و  بیم دهنده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، برای 

مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد.« خداوند هدف از ارسال رسوالنی 

بشارت دهنده و هشداردهنده را، اتمام حجت با بندگان اعالم می دارد. 

گری آب اشاره می کند  4 آیۀ ﴿ِلُنحیَی ِبِه َبلَدًة َمیتًا﴾ به حیات بخشی و احیا 203  
 

َّ
ُکل که یکی از نیازهای طبیعی و جسمی انسان است و در آیۀ ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء 

﴾ صراحتًا به آن اشاره شده است. خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی  َشیٍء َحٍیّ

گاه شدن از آن ها را نیز به  کرده و قدرت آ و غریزی انسان را در عالم طبیعت آماده 

انسان ها داده است. 

انبیا و سفارش خدا به تبلیغ  الهی و وحدت تعالیم  4 واحد بودن دین  204  
دین واحد و عدم تفرقه در آن، از ترجمۀ  آیۀ »خداوند از دین همان را برایتان بیان 

کردیم و به ابراهیم و موسی  که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تو وحی  کرد 
که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.«  و عیسی توصیه نمودیم، این بود 

برداشت می شود. 

کشف راه درست زندگی یا چگونه زیستن، دغدغۀ انسان های فکور و   3 205  
که انسان فقط یک بار به دنیا  خردمند است. این دغدغه از آن رو جدی است 

ارتباط دارد و  با این بیت  را در دنیا تجربه می کند، لذا  بار زندگی  می آید و یک 

کم لما یحییکم﴾: »ای  آیۀ شریفۀ ﴿یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للّرسول، اذا دعا

را به  که شما  آنگاه  را بپذیرید،  ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر  که  کسانی 

»کشف  به موضوع  زندگی حقیقی می بخشد«  به شما  که  فرا می خواند  چیزی 

که پیش روی  راه درست زندگی« اشاره دارد؛ چون انسان باید از بین راه هایی 

با  بتواند  تا  باشد  مطمئن  آن  به  که  کند  انتخاب  زندگی  برای  را  راهی  اوست، 

بهره مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد. یعنی اجابت خدا و 

رسول او باعث حیات بخشی روحی و معنوی انسان است. 

و  »استمرار  نبوت(،  )تجدید  متعدد  پیامبران  فرستادن  علل  از  یکی   4 206  
پیوستگی در دعوت« است 

با  الهی  پیامبران  است.  آن  مستمر  و  دائمی  تبلیغ  پیام،  یک  ماندگاری  الزمۀ 
ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول زمان های مختلف دین الهی را تبلیغ 
می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، عدالت و کرامت های 
رذائل  و  ظلم  شرک،  و  یابد  گسترش  و  بماند  جاودان  انسان ها  میان  اخالقی 

اخالقی از بین برود، این تداوم سبب شد تا مفاهیم الهی جزء سبک زندگی و آداب 

کنار بگذارند.  و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی 

4 خداوند، در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن  207  
 َبعَد 

ٌ
ة ی اهلِل ُحّجَ

َ
 َیکوَن ِللّناِس َعل

ّ
انبیا فرموده است: ﴿ُرُساًل ُمَبّشریَن و ُمنِذریَن ِلئل

که( بشارت دهنده و بیم دهنده باشند، تا بعد از  ُسِل﴾: »رسوالنی )را فرستاد  الّرُ
بودن  دارا  علت  به  انسان  است.«  بوده  مردم  با  حجت  اتمام  پیامبران،  آمدن 
آن  چون  اما  برگزیند،  را  خداوند  برنامۀ  از  غیر  دیگری  راه های  می تواند  اختیار 
کرد و با  نمی توانند پاسخ درستی به آن نیازها بدهند، انسان زیان خواهد  برنامه ها 

دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت. 

گی داشته باشد: 2 پاسخ ها به سؤال های اساسی باید حداقل دو ویژ 208  
1 کامًل درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و 

کافی نیست،  که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای  آزمون است؛ در حالی 
گون اند. گونا که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و  به خصوص 

2 همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ 

پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و روحی و فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی 
ُبعد  هر  برای  نمی توان  و  دارند  هم  با  تنگاتنگی  و  کامل  ارتباط  و  پیوند  وی، 

کرد.  گانه برنامه ریزی  جدا

2 در آیۀ 85 سورۀ آل عمران می خوانیم: ﴿َو من یبتغ غیر االسالم دینًا فلن  209  
کند  که دینی جز اسلم اختیار  یقبل منه و هو فی اآلخرة من الخاسرین﴾: »و هرکس 
کسانی در  هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود« 

که  کنند و این بیان می دارد  آخرت از زیان کاران هستند که دینی به جز اسلم اختیار 

باید پیروان پیامبران قبلی به پیروی از دین پیامبر اسلم پایبند باشند. 

 2 210  
کامل زندگی   یکی از دالیل ختم نبوت، آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ 

اّما  داشتند  پایینی  فرهنگی  سطح  حجاز  مردم  اینکه  با  نزول  عصر  در  است. 

آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می توانست کامل ترین 

و  فردی  نیازهای  پاسخ  آن،  کمک  به  و  کند  حفظ  و  دریافت  را  زندگی  برنامۀ 

ورود اسلم به  که با  اجتماعی خود را به دست آورد. به همین جهت می بینیم 

سرزمین های دیگر مانند ایران، عراق، مصر و شام، نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز 

کردند. شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور 
که اسالم با ضرر   حدیث نبوی: »ال ضرر و ال ضرار فی االسلم« مؤید این است 

دیدن و ضرر رساندن مخالف است و مربوط به »وجود قوانین تنظیم کننده« و 

با یکی از علل ختم نبوت یعنی »پویایی و روز آمد بودن دین اسلم« ارتباط دارد. 

گزینه ها( )درستی قسمت دوم همۀ 

تعلیمات  »تحریف  متعدد،  پیامبران  فرستادن  و  نبوت  تجدید  علل  از  یکی   

پیامبر پیشین« است که به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی 
گونه ای  به  یا  می شد  فراموش  تدریج  به  انبیا  تعلیمات  کتابت،  توسعۀ  عدم  و 

که با اصل آن متفاوت می شد.  تغییر می یافت 

3 به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ  211  
گونه ای تغییر می یافت  انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به  کتابت، تعلیمات 

که با اصل آن متفاوت می شد؛ بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات 

اصیل و صحیح را بار دیگر برای مردم بیان می کردند. 

3 اعجاز لفظی قرآن کریم از همان آغاز نزول آن مورد توجه همگان و حتی  212  
کلمه ها و جمله ها،  گرفته بود. ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین  مخالفان قرار 

که سران مشرکان،  شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجود اختصار سبب شده بود 

گر کسی برای شنیدن قرآن نزد پیامبر می رفت،  کنند و ا مردم را از شنیدن قرآن منع 
او را مجازات می کردند.

که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها  کسانی  اعجاز محتوایی قرآن برای 
ک است.  استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادرا
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 الرتاَب 
ً
ُه ِبَیمیِنَک  ِاذا

ُّ
2 طبق آیۀ ﴿َو ما ُکنَت َتتلو ِمن َقبِلِه ِمن کتاٍب َو ال َتُخط 213  

را  از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود، آن  الُمبِطلوَن﴾: »و پیش 
گر قرآن توسط  ا که در آن صورت، اهل باطل به شک می افتادند.«،  نمی نوشتی 
یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شد، ممکن بود کج اندیشان 

که شاید پیامبر  این آیات را از خودش آورده است. به شک بیفتند 

»تأثیرناپذیری از عقاید  به  دربارۀ علم دوستی است  که  )الف(  1 فقط مورد  214  
دوران جاهلیت« اشاره دارد و مورد )ب( به جامعیت و همه جانبه بودن قرآن و 

مورد )ج( اشاره به انسجام درونی در عین نزول تدریجی و مورد )د( به ذکر نکات 

علمی بی سابقه اشاره دارد. 

کرامت زن و تساوی  1 در فضای جاهلیت قبل از اسالم، قرآن کریم با بیان  215  
کرد: »هرکس از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل  وی با مرد در انسانیت اعلم 

کیزه )طیبه( می بخشد.«  ایمان باشد، خداوند به او حیات پا

زیرا  نیست،  صحیح  مرد  و  زن  اجتماعی  و  فردی  حقوق  یکسانی  شود،  دقت 

حقوق زن و مرد در اسالم تفاوت هایی دارد.

1 با تالش و کوشش مسلمانان در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر  216  
و  کتاب دچار تحریف نشد   در جمع آوری و حفظ قرآن داشت، این  کرم  ا

هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید و به همین جهت این کتاب نیازی 

که در آیۀ  به تصحیح ندارد. پس دارای انسجام درونی در عین نزول تدریجی است 

﴾ به نبود 
ً
َکثیرا  

ً
َوَجدوا فیه اخِتلفا

َ
کاَن ِمن ِعنِد َغیِر اهلِل ل و 

َ
روَن الُقرآَن َو ل َفل َیَتَدّبَ

َ
﴿ا

اختالف و تعارض در قرآن و داشتن انسجام درونی اشاره شده است. 

2 اشارۀ قرآن کریم به نکات علمی، گویای آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از  217  
گفته و ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است  علم آن روز جامعه سخن 

گاه به همۀ علوم است، یعنی خداوند متعال.  که آ

4 آیۀ شریفۀ ﴿و الّسماء بنیناها بَایٍد و اّنا لموسعون﴾: »و آسمان را با قدرت  218  
خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.« اشاره به اعجاز محتوایی 

کلیدواژۀ  به  توجه  با  و  دارد  جهان  انبساط  و  بی سابقه  علمی  نکات  ذکر  و  قرآن 

»ِبَایٍد«، صفت قدرت خداوند برداشت می شود. 

با  متناسب  مخلوقات،  از  دسته  هر  برای  خداوند  هدایت  شیوۀ   3 219  
مانند  متمایزکننده ای  گی های  ویژ انسان  که  جا  آن  از  آن هاست.  گی های  ویژ

توانایی تعقل و تفکر و قدرت انتخاب و اختیار دارد، پس شیوۀ هدایت خداوند برای 

او نیز متفاوت و متمایز است.

خداوند برنامۀ هدایت را که شامل پاسخ سؤاالت بنیادین انسان است، از طریق 

)به واسطۀ( پیامبران می فرستد تا انسان با تعقل در آن و تشخیص مفید بودن و 

رساننده بودن به هدف، آن را برگزیند و انجام دهد. 

4 در نیاز شناخت هدف زندگی، انسان می خواهد بداند »برای چه زندگی  220  
می کند؟« که همان »چرا زیستن« است و عبارت شعر مولوی: »آمدنم بهر چه بود؟« 

مؤید همین نیاز است. 

)د(  به جز مورد  برداشت می شود،  »عصر«  از سورۀ شریفۀ  3 همۀ موارد  221  
که نادرست است؛ زیرا ریشۀ درخت ایمان، عمل صالح نیست؛ بلکه ریشۀ عمل 

صالح، درخت ایمان است. یعنی ایمان، علت و عمل صالح، معلول است. 

کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه  3 آیۀ شریفۀ ﴿افال یتدّبرون القرآن و لو  222  

گر از نزد غیر خدا بود، قطعًا در  اختالفًا کثیرًا﴾: »پس آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ و ا

آن ناسازگاری بسیار می یافتند.« دربارۀ اعجاز محتوایی قرآن یعنی انسجام درونی 

در عین نزول تدریجی است. )رّد مورد ب( آیات قرآن دقیق تر از اعضای یک بدن با 

یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند. موضوع علیِت از سوی خدا بودن 

و معلولیِت عدم تعارض و ناسازگاری در آن، از آیه برداشت می شود؛ اّما استحکام 

دل های متزلزل از این آیه برداشت نمی شود. )رّد مورد الف(

که  3 انسان در این فرصت تکرار ناشدنی عمر، باید از بین همۀ راه هایی  223  
پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند 

با بهره مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد. 

اسلم  خداوند،  نزد  دین   
ً

»قطعا می خوانیم:  آل عمران  سورۀ   19 آیۀ  در   2 224  
گاه  کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از اینکه به حقانیت آن آ است و اهل 

که میان آنان وجود داشت.«  شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی 

1 در آیۀ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست )حق گرا(  225  
و مسلمان بود.«، شبهۀ مسیحی یا یهودی بودن دین حضرت ابراهیم  مرتفع 

کتاب در آن، راه  شده است. در آیۀ »قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل 

گاه شدند، آن هم به دلیل  مخالفت نپیمودند مگر پس از آنکه به حقانیت آن آ

کتاب منشأ چنددینی  که میان آنان وجود داشت.« حسادت اهل  رشک و حسدی 

معرفی شده است. 

3 حیات روح بشر، وابسته به پذیرش و اجابت کردن دعوت خدا و رسول  226  

است؛ زیرا دستورات دین به روح و درون انسان شادابی و طراوت می بخشد. 

ُکم ِلما ُیحییُکم﴾:  سوِل ِاذا َدعا ذیَن آَمُنوا اسَتجیبوا هلِلِّ َو ِللّرَ
َّ
َها ال ّیُ

َ
این مفهوم در آیۀ ﴿یا ا

که شما را  که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ آنگاه  کسانی  »ای 

که به شما زندگی حقیقی می بخشد.« بیان شده است.  به چیزی فرا می خواند 

1 عامل زنده کننده )حیات بخش( به جهان مادی و ازجمله انسان »آب«  227  

 َشیٍء َحٍیّ﴾ مذکور است 
َّ

ُکل است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء 

و همچنین پذیرش فرمان الهی و پیام آورش باعث حیات بخشی انسان می شود 

ِلما ُیحییُکم﴾  ُکم  َدعا ِاذا  سوِل  ِللّرَ َو  هلِل  آَمُنوا اسَتجیبوا  ذیَن 
َ
اّل َها  اّیُ ﴿یا  آیۀ  که در 

آمده است.

4 نیاز و احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش  باشد  228  
و سعادت او را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ 

گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم.  برنامه های متفاوت و 
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کنند. مالکیت نیز از آیۀ ﴿و هّلل ما فی الّسماوات و ما ِفی االرض ...﴾  جهان تصرف 
گذاری والیت  وا به معنی  برداشت می گردد. اذن تصرف و والیت به پیامبر 
که خداوند آن شخص را مسیر و  خداوند به دیگری نیست. بلکه بدین معناست 

مجرای والیت خود قرار داده است. 

2 طبق آیۀ شریفۀ ﴿و من الّناس من یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر  415  
که خدا  کسی هست  مردم  »از   : َب َعلی َوجِهِه﴾ 

َ
ِانَقل ِفتَنٌة  َاصاَبتُه  ِان  َو  اطمأّن 

کناره ای ]تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی[ عبادت و  را بر یک جانب و 

گر بالیی  گر خیری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و ا بندگی می کنند. پس ا

به او رسد، از خدا رویگردان می شود ...« و طبق آیۀ شریفۀ ﴿یا اّیها الذین آمنوا 

كفروا بما جاءكم من  و قد  التتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموّدة 

را  خودتان  دشمن  و  من  دشمن  آورده اید  ایمان  که  کسانی  »ای   :  ﴾... الحّق 

دوست نگیرید ]به گونه ای که[ با آنان مهربانی کنید حال آن  كه آنان به دین حقی 

كفر ورزیده اند.«، علت به دوستی نگرفتن دشمنان خدا:  كه برای شما آمده است، 

کافر بودن آنان به حق است.  كفروا بما جاءكم من الحّق﴾ ،  ﴿قد 

استعدادها  می سازد،  زیبا  و  پرطراوت  را  جوانی  بهار  )فکر(،  اندیشه   3 416  
آن  بر  عالوه  می بخشد.  نوید  را  زیباتر  آینده ای  به  امید  و  می کند  شکوفا  را 

»افضل العبادة   می فرماید:  کرم  ا می تواند برترین عبادت ها باشد. پیامبر 

دربارۀ  مداوم  اندیشیدن  عبادت،  »برترین  و فی قدرته«:  الّتفکر فی اهّلل  ادمان 

خدا و قدرت اوست.« 

4 در مصراع اول اشاره به »دل« بعنوان فطرت الهی دارد و در مصراع دوم  417  
می فهمیم هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، 

قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. 

4 شناخت ذات )چیستی و ماهیت( خداوند ناممکن است، همان طور که  418  
کرم  می فرماید: »... ال تفّکروا فی ذات اهّلل«. پیامبر ا

2 ساعت به سازنده اش در بقا نیازمند نیست اما موجودات جهان در بقای  419  
خود به خداوند نیازمندند. ساعت ساز، هستی بخش به ساعت و اجزای آن نیست 

) 4 و 3 و 1 بلکه نظم دهنده و جابه جا کنندۀ اجزای آن است. )ردگزینههای

آمنوا  الذین  اّیها  ﴿یا  1 سورۀ ممتحنه می فرماید:  آیۀ  در  کریم  2 خداوند  420  
کفروا بما جاء کم من  ال تّتخذوا عدّوی و عدّوكم اولیاء تلقون الیهم بالموّدة و قد 

که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست  الحّق﴾ : »ای کسانی 

که  کنید، حال آنکه آنان به دین حّقی  که[ با آنان مهربانی  گونه ای  نگیرید ]به 

با  دوستی  اتخاذ  از  نهی  و  خطاب  این  ورزیده اند.«  کفر  است،  آمده  شما  برای 

دشمنان مذکور است. 

1 انسان موحد می کوشد تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را  421  
در جهت خواست و رضایت الهی قرار دهد. انسان موحد همواره انسانی امیدوار و 

در مقابل سختی ها و مشکالت صبور و استوار است و آن ها را زمینۀ موفقیت های 

آینده اش قرار می  دهد. 

4 این آیه  اشاره به شرک عملی در بعد فردی دارد و دربارۀ عبادتی است  422  

که شخص مشرک، شخصیتی ناپایدار و نا آرام در برابر خیر و  که از روی تردید باشد 

شر دارد و رویگردانی از خداوند در هنگام بال، علت زیان دنیوی و اخروی است 

یعنی ُخسران و زیان دنیوی و اخروی تابع و معلول رویگردانی از خداوند در هنگام 

برخورد با بالهاست. 

كم آن براساس قوانین الهی به  حا که  4 وقتی یک جامعه توحیدی است  423  

کم تعیین کرده است  حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حا

دارا باشد و بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد. )درست بودن بخش 

براساس رضایت خداوند  را  زندگی خود  چون  موحد،  انسان  گزینه ها(  همۀ  اول 

كرده و پیرو فرمان های اوست، شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار  تنظیم 

از آرامش روحی است.

2 الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است. در واقع ما به  424  
کنیم و  را تصور  دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود 

چگونگی وجودشان را دریابیم. خداوند حقیقتی نامحدود دارد. در نتیجه ذهن ما 

كند و ذاتش را شناسایی نماید؛ بنابراین با اینکه  نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا 

ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات او را می توانیم 

بشناسیم، اما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم. 

که  انسان موّحد موجودات جهان را مخلوق خداوند می بیند و می داند   1 425  
خداوند او را در برابرشان مسئول قرار داده است. این موضوع، اشاره به توحید 

َخَذ ِالَهُه َهواُه﴾ به مراعات نکردن 
َ
که آیۀ ﴿َاَرَایَت َمِن اّت عملی در بعد فردی دارد 

که به شرک می انجامد، اشاره دارد. این مرتبه از توحید 

شکوفا  را  استعدادها  می سازد،  زیباتر  و  طروات  پر  را  جوانی  اندیشه ،   1 426  

برترین  بر آن می تواند  را نوید می بخشد، عالوه  زیبا  آینده ای  امید به  و  می کند 

کرم  می فرماید: »افضل العبادة ادمان الّتفّکر فی اهّلل  عبادت ها باشد، پیامبر ا

و فی قدرته«: »برترین عبادت اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست.« 

3 آیا هرگز دربارۀ آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده اید )علت( تا بدانید:  427  
کسی هستند؟« )معلول( »موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه 

که در  معرفتی عمیق و واالست  ببیند،  را  با هر چیزی خدا  بتواند  انسان  این که 

نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی قابل دسترس است، به خصوص 

ک طینتی( دارند.  كی و صفای قلب )روشن ضمیری و پا برای جوانان و نوجوانان که پا

پیدایش برای حصول  4 مقدمۀ اول و دوم نیازمندی جهان به خدا در  428  
نتیجۀ مذکور به ترتیب خواسته شده است.

گر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از  مقدمۀ اول: ا

خودمان نیست. )متکی نبودن موجودات به خود(

شدن  موجود  برای  نیست،  خودشان  از  وجودشان  که  پدیده ها،  مقدمۀ دوم: 

نیازمند به پدیدآورنده ای هستند. )محتاج بودن پدیده ها به غیر از خود( 
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به  »نور«  کلمۀ  با  را  هستی  جهان  و  خداوند  میان  رابطۀ  کریم،  قرآن   3 429  

ماواِت  الّسَ اهّلُل نوُر  بیان می دارد:﴿  و آشکاری موجودات،  معنای سبب پیدایی 

رِض﴾. 
َ

و اال

که تمام موجودات، »وجود« خود را از خدا می گیرند، پس هر موجودی  از آنجا 

در حّد خودش تجّلی بخش خداوند است و رؤیت خدا در هستی، امکان پذیر 

است. از این رو امام علی  می فرماید: »ما َرَایُت َشیئًا ...«.

ی اهّلِل﴾، انسان به 
َ
نُتُم الُفَقراُء ِال

َ
2 پس از درک نیازمندی جهان به خدا ﴿ا 430  

با زبان  از او پی می برد و دائمًا  نیازمندی دائمی به خدا و درخواست پیوسته 

حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کند.

مانند  همچنان،  نیز  بقا(  )در  پیدایش  از  پس  جهان،  موجودات   3 431  
کدام  هر  هستند.  نیازمند  خداوند  به  )پیدایش(  شدن  خلق  نخسِت  لحظۀ 
می کنیم.  درک  را  حضورش  و  می یابیم  را  خدا  خویش،  فطرت  براساس  ما،  از 

4 مسجد به سازندۀ آن در بقا نیازمند نیست؛ اما موجودات جهان در بقای  432  

خود به خداوند نیازمندند. بّنا، هستی بخش به مسجد و اجزای آن نیست؛ بلکه 

) 3 و 2 ، 1 كنندۀ اجزای آن است. )ردگزینههای نظم دهنده و جابه جا 

که بندۀ تو  3 امام علی  می فرماید: »خدای من! مرا این عزت بس  433  
که  گونه ای  که تو پروردگار منی. خدای من! تو همان  باشم و این افتخار بس 

که تو دوست داری« و عبارتی  گونه قرار ده  من دوست دارم، پس مرا همان 

﴿َو ُهَو  است:  این  دارد  اشاره  خداوند(  )پروردگاری  بوبیت  ر در  توحید  به  که 

 َشیٍء﴾
ّ

ُكِل َرّبُ 

گفتن  کرم  از همان آغاز رسالت از مشرکان می خواست با  1 پیامبر ا 434  

جملۀ »ال اله اال اهّلل« دست از شرک و بت پرستی بردارند و به خدای یگانه ایمان 

گفتن این عبارت، تمام احکام و حقوق اسالمی فرد تازه مسلمان به  آورند. با 

رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گشت 

و در زمرۀ برادران و خواهران دینی قرار می گرفت.

 َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾: 
َ

ُکّل ماواِت َو ااَلرِض  3 آیۀ شریفۀ ﴿َیسأ ُلُه و َمن ِفی الّسَ 435  

»هر آن چه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند. او همواره 

كه جهان را اداره )مدیریت( می کند و به  دست اندرکار امری است«، یعنی اوست 

سوی مقصدی معین، هدایت می كند که مؤید توحید در ربوبیت است.

2 در آیۀ مذکور به نفی طلب کردن پروردگاری جز خدای یگانه اشاره گردیده  436  
بوبیت،  بوبیت مؤّکد واقع شده است. یکی از شئون ر است و وحدانیت خدا در ر

پرورش گیاهان و زراعت است.

كشاورز با خدا، کشاورز می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش  در بررسی ارتباط 

ع او بر اساس استعدادی که خداوند در آن قرار داده،  از آن خداست و کشت و زر

کرده و محصول داده است.  رشد 

نُفِسِهم َنفعًا  َخذُتم ِمن دوِنه َاوِلیاَء ال َیمِلکوَن اِلَ
َ
4 از آیۀ شریفۀ ﴿ُقل َا َفاّت 437  

ندارند را  خود  زیان  و  سود  اختیار  که  آنان  که  می شود  برداشت   ﴾... ا  َضّرً ال   َو 

ا﴾، شایستگی سرپرستی بر دیگران را نیز ندارند.   َو ال َضّرً
ً

نُفِسِهم َنفعا
َ

﴿ال َیمِلکوَن اِل

َكَخلِقه﴾، جا داشت مردم در  قوا 
َ
﴿َخل کسی غیر از خدا، مخلوقی آفریده بود  گر  ا

عقیده به توحید در خالقیت به شک بیفتند و امر آفرینش بر آن ها مشتبه شود 

﴿َفَتشاَبَه الَخلُق َعَلیِهم﴾.

در بیت مذكور، سربلندتر شدن انسان از موجودات آسمانی )مالئک(،   4 438  
یعنی  است؛  شده  ذکر  خداوند  از  اطاعت  و  سرسپردگی  و  خدا  به  ایمان  نتیجۀ 

زندگی توحیدی.

و  خود  وضعیت  تغییر  حبشه،  پادشاه  مقابل  در  جعفربن ابی طالب   4 439  
»پیامبر، ما را به  همراهانش را از جاهلیت به اسالم، این گونه توصیف می کند: 
خدا فراخواند که او را یگانه بدانیم، عبادت کنیم و آنچه را که خود و پدرانمان 
عدل،  به  را  ما  او  ندهیم،  قرار  او  شریک  را  چیزی  بگذاریم،  کنار  می پرستیدیم 
احسان، راستی، درستی، امانت داری و نیکی نسبت به خویشان و همسایگان 
دعوت کرد و از خوردن مال یتیم و ارتکاب فحشا و منکر و دروغ نهی كرد و دستور داد 
نماز را به پا داریم، زکات بپردازیم و ماه رمضان را روزه بگیریم. ما نیز او را تصدیق 

کرده و به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم.« 
و  شرک  مورد  در  خویش  پدران  سنت های  : 2 و  1 گزینههای رد دلیل

کردند، نه همۀ سنت های آباء و اجدادی را. بت پرستی  را رها 

2 برای یک انسان موّحد جهان معنای خاص خود را دارد. از نظر او هیچ  440  
حادثه  در عالم بی حکمت نیست، گرچه حکمت آن را نداند. از همین رو موّحد 
واقعی همواره انسانی امیدوار است؛ در مقابل سختی ها و مشکالت صبور و استوار 
دشواری های  که  دارد  باور  می دهد  قرار  موفقیت هایش  زمینۀ  را  آن ها  و  است 
زندگی نشانۀ بی مهری خداوند نیست، بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اوست. 

حافظ می سراید: 
که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست  سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / 

خ دوست گرچه از مه و مهر / نهادم آینه ها در مقابل ر نظیر دوست ندیدم، ا

( مطالب صحیحی را  4 3 و   ، 1 گزینه ها )گزینه های  گونه ای همۀ  2 به  441  
بیان می کنند ولی کامل نیستند، زیرا بعد اجتماعی توحید به معنای قرار گرفتن 

همۀ نهادها و ارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت 

همه جانبه از اوست، مهم ترین رکن یک جامعه حکومت آن است، وقتی یک 

كم آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد  که حا جامعۀ توحیدی است 

كرده است )مشروعیت( دارا باشد و  كم تعیین  كه خداوند برای حا و همان شرایطی را 

بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا در آورد. 

1 جامعۀ توحیدی، حکومت کسانی را که خداوند به آ ن ها حق حکومت  442  
دشمنی  مسلمانان  و  خداوند  با  که  آنان  با  یا  نمی پذیرد،  را  است  نداده  کردن 

خداوند  فرمان  به  بنا  می کند،  مبارزه  ظالمان  با  نمی کند،  دوستی  می ورزند، 

فرا  گوش  خداوند  سخن  این  به  و  می کند  حمایت  مستضعفان  و  محرومان  از 

وِلیاَء ...﴾: 
َ
ُكم ا ِخذوا َعُدّوى َو َعُدّوَ ذیَن آَمنوا ال َتّتَ

َ
َها اّل می دهد که فرموده است: ﴿یا َاّیُ

»ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید.«
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بهشت  را  انسان  بهای  که    علی  امیر المؤمنین  فرمایش  مطابق   1 604  

 بها﴾، انسان 
ّ

َة، َفال َتبیُعوها ِال  الَجّنَ
َّ

ُه َلیَس َلنُفِسُکم َثَمٌن ال
َ
معرفی می کند: ﴿ ِاّن

نباید خود را به کمتر از بهشت بفروشد. 
ذلت  گناه  به  آلودگی  سرانجام   ﴾... ئاِت  ِیّ الّسَ َکَسُبوا  ذیَن 

َ
اّل ﴿َو  شریفۀ  آیۀ  طبق 

ٌة﴾.
َ
است: ﴿َترَهُقُهم ِذّل

گناه عبارت اند از: 2 موانع رسیدن به هدف و عوامل سقوط و  605  

زودگذر  لذت های  به  رسیدن  برای  را  انسان ها  که  )عامل درونی(  اّماره  1 نفس 

دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد. 
کرده  که خود را برتر از آدمیان می  پندارد و سوگند یاد  2 شیطان )عامل بیرونی( 

که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد. کار او وسوسه کردن 

گناهکاران[  که ] کاری را  کریم می فرماید: شیطان، هر  و فریب دادن است. قرآن 

( دقت کنیم  4 1 و  گزینه های  می کردند در نظرشان زینت داد. )نه دنیا را( )رد 

غرایز پست )تمایالت دانی( از موانع رسیدن به هدف نیستند؛ بلکه برای زندگی 

) 3 1 و  گزینه های  دنیوی ضروری اند. )رد 

کرم  می فرماید: »حال کسی که از امام خود دور افتاده و به  2 پیامبر ا 606  

که پدر را از دست داده است؛  او دسترسی ندارد، سخت تر از حال یتیمی است 

گر یکی  زیرا چنین شخصی، در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی داند. البته ا
از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را 

که به احکام ما آشنا نیستند، راهنمایی کند و دستورات دین را به آن ها آموزش 

دهد. در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.«

به  الهی  قوانین  براساس  آن  کم  حا که  4 وقتی یک جامعه توحیدی است  607  

کم تعیین کرده است،   حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حا
دارا باشد و بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا در آورد. )درستی بخش اول 

گزینه ها( انسان موّحد، چون زندگی خود را براساس رضایت خداوند تنظیم  همۀ 

کرده و پیرو فرمان های اوست، شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش 
روحی است.

  2 شیطان امروز از همان نوع دامی که برای کشاندن حضرت یوسف 608  

کرده  گون برای انسان ها پهن  گونا گسترده بود، به صورت های  گناه و فساد  به 

گناه بکشاند و از بهشت  کند و آنان را به  است تا هوس زودگذر آن ها را تحریک 

روی آوردن به  کند. مقاومت در برابر دام های شیطان نیازمند  جاودان محروم 

گزینه ها  )بخش اول همۀ  اوست.  پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان های 
صحیح است(.

کنیم فقط دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات الهی از راه های  باید دقت 

گزینه ها از میوه ها و ثمرات اخالص می باشند. تقویت اخالص است و مابقی 

2 اینکه خداوند، سنت و قانون خود را این گونه قرار داده است که رهنمودها  609  

به همۀ انسان ها برسد و انسان از قدرت اختیار برخوردار باشد تا در همان مسیری 
که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را آشکار کند، در آیۀ شریفۀ ﴿َقد 

جاَءُکم َبصاِئُر ِمن َرّبُِکم َفَمن َابَصَر َفِلَنفِسه َو َمن َعِمَی َفَعَلیها﴾ تجلی دارد؛ چون 
به اراده و اختیار انسان اشاره دارد و یادآور سنت امداد عام الهی است. 

1 یکی از مسئولیت های منتظران حضرت مهدی، »تقویت معرفت و  610  
کرم در این باره می فرماید: ﴿َمن ماَت َو َلم َیِعرف  محبت به امام« است که پیامبر ا
کس  ًة﴾ و در جای دیگر در این باره می فرماید: »هر  اماَم َزمِانه ماَت میَتًة جاِهلّیَ
کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات  که دوست دارد خدا را در حال ایمان 

کند، والیت و محبت امام عصر  را بپذیرد.«

1 تالش ائمه  در راستای مرجعیت دینی، سبب شد که حقیقت اسالم  611  
کسانی که طالب حقیقت اند بتوانند  برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند و 
از  را  حق  راه  و  یابند  دست  اسالم  اصیل  تعلیمات  به  تحریفات  انبوه  میان  در 
باطل تشخیص دهند. امام علی  در این باره می فرمایند: »در آن شرایط، در 
صورتی می توانید راه رستگاری )راه حق( را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان 

به صراط مستقیم را شناسایی کنید ...«.

ُکلوَن  ما َیأ
َ
ُکلوَن اَمواَل الَیتامی ُظلمًا ِاّن ذیَن یَأ

َ
1 با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿ ِاّنَ اّل 612  

از  را  یتیمان  اموال  می خورند  که  : »کسانی  َو َسَیصَلوَن َسعیًرا﴾  نارًا  فی ُبطوِنِهم 

در  زودی  به  و  می برند  فرو  خود  شکم  در  آتشی  که  نیست  این  جز  ظلم،  روی 
آتش فروزان در آیند«، گرفتار آمدن در وعید الهی ﴿َسَیصَلوَن َسعیرًا﴾، نتیجۀ قرار 

ذیَن 
َ
که اموال یتیمان را به ناحق می خورند: ﴿ ِاّنَ اّل گرفتن در زمرۀ کسانی است 

ُکلوَن َامواَل الَیتامی ُظلمًا﴾ که این همان تجسم باطن اعمال انسان است.  َیأ

بدن انسان یاد می کنند.  اعضای  دادن  4 برخی آیات و روایات از شهادت  613  

بدکاران در روز قیامت، سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند.

در این حال، خداوند بر دهان آن ها ُمهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به 

اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

2 در جامعۀ مهدوی، قطب مرّفه و قطب فقیر، طبقه مستکبر و طبقۀ  614  
مستضعف وجود ندارد و این توصیف، بیانگر عدالت گستری است.

نمی کند  ترس  و  ناامنی  احساس  هیچ کس  )عج(،  زمان  امام  ظهور  دوران  در 
)امنیت کامل( و از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری نیست.

در حلکمت مهدوی به دلیل فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال انسان ها به هدف 
خلقت، بهتر و آسان تر می رسند.

 
آموختن  و  دانش  نازل شد، دربارۀ    کرم  ا بر پیامبر  که  آیاتی  اولین   2 615  

ذیَن َیعَلموُن ...﴾ 
َ
بود و این موضوع یعنی علم دوستی در آیۀ ﴿ُقل َهل َیسَتِوى اّل

کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را   در  مشهود است. رسول خدا 

کرد )معاد( و  از محدودۀ زندگی دنیایی فراتر برد و آنان را با زندگی در آخرت آشنا 

این موضوع در آیۀ ﴿َمن آَمَن ِباهلِل َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صاِلًحا َفَلُهم َاجُرُهم ِعنَد 

ِهم َو ل َخوٌف َعَلیِهم َو ل ُهم َیحَزنوَن﴾ مذکور است.  ّبِ َر

برداشته شد    اینکه سال ها بعد، منع نوشتن احادیث پیامبر  با   2 616  
در    پیامبر  اصحاب  عدم حضور  به علت  اما  یافت،  رواج  و حدیث نویسی 
میان مردم، به دلیل فوت یا شهادت، احادیث زیادی جعل یا تحریف شد، به 
ممنوعیت  نبود.  تشخیص  قابل  سادگی  به  غلط  از  صحیح  احادیث  طوری که 
نوشتن حدیث باعث شد بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت 
و  احکام دین دخالت دادند  را در  ناچار، سلیقۀ شخصی  به  و  بمانند  بی بهره 

شدند. بزرگ  اشتباهات  گرفتار 
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که بی نهایت طلب  انکار معاد برای انسانی  از پیامدهای مهم نگرش   1 617  

است و میل به جاودانگی دارد، این است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت 

که در  از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هر کاری سرگرم سازد تا آیندۀ تلخی را 

این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در  که  کند. روشن است  فراموش  انتظار دارد، 

گرداب آلودگی ها نخواهد داشت. 

ُهم 
َ
ذیَن َیزُعموَن َاّن

َ
60 سورۀ نساء که می فرماید: ﴿َالَم َتَر ِالَی اّل 3 بنابر آیۀ  618  

َو  ِالَی الطّاغوِت  کَموا  ُانِزَل ِمن َقبِلَک، ُیریدوَن َان َیتَحا ُانِزَل ِالیَک َو ما  آَمنوا ِبما 

ُهم َضالالً بَعیداً﴾: »آیا ندیده ای 
َ
یطاُن َان ُیِضّل

َ
َقد ُاِمروا َان یَکُفروا بِهی َو ُیریُد الّش

کسانی که گمان می کنند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه پیش از تو نازل 

به  آن که  حال   برند،  طاغوت  نزد  به  داوری  می خواهند  اّما  دارند  ایمان  شده 

به  را  آنان  می خواهد  شیطان  و  بورزند  کفر  آن  به  که  شده  داده  دستور  آنان 

طاغوت،  نزد  به  داوری  بردن  عاقبت  و  پیامد  بکشاند.«  درازی  و  دور  گمراهی 
حدید،  سورۀ   25 آیۀ  براساس  و  بَعیدًا﴾  ﴿َضالًل  است:  دراز  و  دور  گمراهی 

 عاقبت و هدف ارسال رسولن این است که مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند:

ناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو الِمیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط﴾. ﴿َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبِیّ

کاری  هیچ  که  است  این  خدا  حکمت  لزمۀ  و  است  حکیم  خداوند،   1 619  

در  را  هایی  گرایش  و  تمایالت  خداوند  گر  ا نباشد.  عبث  و  بیهوده  او  کارهای  از 

و  نیازها  و  تمایالت  آن  به  پاسخگویی  امکانات  است،  داده  قرار  موجودات 

استعدادها را نیز درون موجودات قرار داده است و این موضوع به ضرورت معاد 

ُکم َعَبًثا َو اَنَُّکم  ما َخَلقنا
َ
در پرتو حکمت الهی اشاره دارد و آیۀ شریفۀ ﴿ َاَفَحِسبُتم َاّن

اِلَینا ال تُرجَعوَن ﴾ دربارۀ همین موضوع است. 

»کشف راه درست زندگی« اشاره دارد ؛ از این  3 این شعر سعدی به نیاز  620  

جهت دغدغه ای جدی است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی 

در دنیا را تجربه می کند. بنابراین در این فرصت تکرارنشدنی، باید از بین همۀ 

راه هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن 

که خدا به او داده است، به خوبی بهره مند  باشد و بتواند از همۀ سرمایه هایی 

که خداوند در خلقت او قرار داده است، برسد.  شود و به آن هدف برتری 

3 هنگامی که کسی دِر خانه پیامبر  را می زد و قصد مالقات با ایشان را  621  

داشت، آن حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد و موهای خود را شانه می زد و لباس 

»خداوند  می فرماید:  آراستگی  دربارۀ   صادق امام   . می کرد  مرتب  را  خود 

آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان 

دادن، بدش می آید.«

3 برخی از محققان بر این باورند  که ثروتی که در دورۀ استعمار از کشورهای  622  

که پایه های  کشورهای استعمارگر منتقل شد، آن قدر زیاد بود  استعمار زده به 

اصلی قدرت اقتصادی غرب را به وجود آورد و این موضوع در ارتباط با آثار منفی 

تمدن جدید در حوزۀ عدل و قسط است. 

ذیَن 
َ
اّل َو  َو َرسوُله و  ُکُم اهلُل  َوِلّیُ ما 

َ
ِاّن  ﴿ آیۀ والیت:  4 وقتی مردم از محتوای  623  

کِعوَن﴾: »همانا ولّی شما فقط  کاة َو ُهم را الة َو ُیؤتوَن الّزَ ذیَن ُیقیموَن الّصَ
َ
آَمُنوا َاّل

که  آورندگانی  ایمان  همان  آورد ه اند.  ایمان  که  کسانی اند  و  او  رسول  و  خداوند 

نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند« باخبر شده بودند، تکبیر 

گی های  گفتند و رسول خدا  ستایش و سپاس خدا را به جا آورد و یکی از ویژ

که در آیۀ  الة﴾  ولّی و سرپرست مسلمانان، اقامۀ نماز است: ﴿اَلَّذیَن یُقیموَن الصَّ

ولیت مذکور است.

2 هدف مکمل )کامل کنندۀ( ازدواج، همان رشد و پرورش فرزندان است؛  624  

کامل  فرزندان  آمدن  با  و  ازدواج زن و مرد به وجود می آید  با  زیرا نهاد خانواده 

می شود و این موضوع و هدف در آیۀ شریفۀ ﴿َو اهلُل َجَعَل َلُکم ِمن َانُفِسُکم َازواًجا 

کدام  گرفته است و  َو َجَعَل َلُکم ِمن َازواِجُکم بَنیَن َو حََفَدًة َو ...﴾ مورد توجه قرار 

افتخار بالتر از آن که خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و 

مادر سپرده است و لذا احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف طاعت و عبودیت 

خود قرار داده است.

ُکِتَب  َکما  ُکِتَب َعَلیُکُم الّصیاُم  ذیَن آَمنوا 
َ
َها اّل 2 با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿یا َاّیُ 625  

که ایمان آورده اید، روزه بر  قوَن... ﴾: »ای کسانی  ُکم َتّتَ
َ
ذیَن ِمن َقبِلُکم َلَعّل

َ
َعَلی اّل

شما مقّرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده 

کنید«، هدف از وجوب روزه بر مسلمانان و پیروان سایر  که تقوا پیشه  بود، باشد 

ادیان گذشته، وصول )رسیدن( به تقواست. 
گزینۀ  3 )احتمال( و در  گزینه کردن(  1 )تکرار  گزینۀ  دالیلنادرستیگزینهها: 

4 تقوا نتیجه و معلول و تابع روزه است.

که  میزانی  به  انسان ها  و  خوبی هاست  و  زیبایی ها  سرچشمۀ  خداوند   2 626  

زیبایی و خوبی ها را کسب می کنند، به خداوند نزدیک تر می شوند. با توجه به 
گر هدفی  »بی نهایت طلبی او«، ا »متنوع بودن استعدادهای انسان« و  گی  دو ویژ

آن هدف  باشد،  گی  این دو ویژ پاسخگوی  بتواند  بهتر  انتخاب می کنیم،  که  را 

کامل تر است.

 َیوٍم ُهَو فی 
َ

ُکّل ماواِت َو اَلرِض  ُله َمن ِفی الّسَ
َ
3 براساس آیۀ شریفۀ ﴿َیسأ 627  

َشأٍن﴾﴾: »هر آن چه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند. 

او همواره دست اندر کار امری است« فیض و لطف خداوند دائمی است و همواره 

خداوند امور هستی را تدبیر و اداره می کند.

3 همان طور که در سورۀ عصر می خوانیم: فعل ﴿َو َتواَصْوا﴾ به معنای این  628  

است که یکدیگر را سفارش به حق و صبر کنند: ﴿تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر﴾ 

کشف راه درست زندگی است.  گرو  و رها شدن و رستن از این ضرر و زیان، در 

 َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾: 
َ

ُکّل ماواِت َو اَلرِض  ُله َمن ِفی الّسَ
َ
3 آیۀ شریفۀ: ﴿َیسأ 629  

»هر آن چه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند. او همواره 

خداوند است که جهان را  دست اندرکار امری است«، به این مفهوم اشاره دارد 

اداره )مدیریت( می کند و به سوی مقصدی هدایت می کند که این موضوع مؤید 
توحید در ربوبیت است. 
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