
MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: جمع بندي دینی دهم

اگر بگوییم «خداي متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد» و «بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد» به ترتیب پیام کدام آیه را ترسیم  . 1

نموده ایم؟ (باتغییر)

َّسماوات و االرض و ما بینهما العبین» «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا» -  «و ما خلقنا ال

َّسماوات و االرض و ما بینهما العبین» ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»   - «و ما خلقنا ال

«انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا»-  «ماخلقناهما اّال بالَحّق»

«ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  - «ماخلقناهما اّال بالَحّق»

اگر کسی به شهري برود که راه رفت آن بیش از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) باشد، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟  . 2

بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد.

باید نماز را شکسته بخواند و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر کمتر از ده روز بماند نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر مجموع مسافت رفت و برگشت او  فرسخ باشد، نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

422٫5

4

خروج از خودخواهی و گزینش «ایثار» در پرتو .................. است که ثمرة تبلور .................. در انسان است و آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن است.  . 3

(با تغییر)

عشق و محبّت - ایمان - «قل اِن ُکْنتُم تُِحبّون اهللا فاتَّبِعونی یُْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم»

ایمان - عشق و محبّت - «قل اِن ُکْنتُم تُِحبّون اهللا فاتَّبِعونی یُْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم» 

ایمان - عشق و محبّت - «و من النّاس من یتّخذ من دوِن اهللا انداداً یُحبّونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا»  

عشق و محبّت - ایمان -  «و من النّاس من یتّخذ من دوِن اهللا انداداً یُحبّونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا»

با توجه به آیۀ شریفۀ «حتی اِذا جاء احدهم الموت قال َرّب ارجعون لعّلی اعمُل صالحًا فی ما ترکت...» کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟ (با تغییر)  . 4

انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درك می کند. انسان در جهان آخرت اختیار ندارد، ولی بساط تکلیف باز است.

انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیش تري برخوردار هستند. انسان پس از مرگ وارد عالم  برزخ می شود و تا قیامت در آن جا است.

هرگاه گفته شود: «اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن دور کند» پیام کدام یک، ترسیم شده است؟ (با تغییر)  . 5

 «و ِمن النّاس َمن یتّخذ َمن دون اهللا انداداً یحبّونهم کحّب اهللا»   «قل ان کنتم تحبّون اهللا فاتّبعونی یُحبِبکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم»  

«« ال اله اّال اهللا»    «ما احبَّ اهللا َمن عصاه»  

از آیه شریفه: «فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در [دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما  . 6

در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید.» کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟ (با تغییر)

پس از مرگ، گرچه فعالیت هاي حیاتی بدن متوقف می شود، اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح و جسم است، توفّی می کنند.

ارتباط عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است، بدین معنا که پروندة اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد.

در عالم برزخ، انسان با فرشتگان گفتگو می کند و پاسخشان را می شنود. هم چنین اموري را درك و مشاهده می کند که درك آن ها در دنیا ممکن نبود.

بخشی از پاداش و جزاي مردم در عالم برزخ داده می شود. مؤمنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی که تجلی کوچکی از بهشت و جهنم آخرت است روزگار

می گذرانند.

» به ترتیب، توصیف چه کسانی است؟ (با تغییر) عبارت «یُِحبُّونَُهْم َکَحبِّ اهللاِ» و  «أَشدَّ ُحبًَّا ِهللاِّ  . 7

َِّذیَن آَمنُوا»   «َو ال  أَنَْداداً» -
ِّ
َِّذیَن آَمنُوا»   «َو ِمَن النَّاِس َمْن یَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللا «َو ال  «َال تَِجُد قَْومًا یُؤِمنُوَن بِاهللاِ والْیَوِم اْآلِخِر» -

«یَْغِفر لَُکْم ُذنُوبَُکْم»   «یَْغِفر لَُکْم ُذنُوبَُکْم» «َو ِمَن النَّاِس َمْن یَتَِّخُذ ِمن ُدوِن أنَْداداً» - ِ َوالْیَوِم اْآلِخِر» -  «َال تَِجُد قَْومًا یُؤِمنُوَن بِاهللاَّ
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امکان معاد جسمانی در پرتو  .................. ، ..................  و  ..................  است و ترجمۀ آیۀ شریفه ( .................. )، بیانگر امر نخستین می باشد.  . 8

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان  -« آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم.»

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» 

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - ماجراي ُعَزیر نبی علیه السالم. 

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - «آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» 

چند جمله از جمالت زیر در خصوص قیامت صحیح است؟   . 9

الف) پروندة بسیاري از اعمال حتی بعد از حیات ما نیز باز می ماند. 

ب) در مرحلۀ اول قیامت، بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. 

ج) تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان گزارش اعمال خود را می بیند. 

د) اعضاي بدن بدکاران به آن ها می گویند: «ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن می آورد.» 

هـ) در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند، پرده ها کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود. 

و) تحوالتی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد که ناگهانی و غافل گیرکننده است.

1234

ترتیب اتفاقات قیامت، در کدام مورد درست بیان شده است؟ (با تغییر)  . 10

 «نَختُِم َعلی اَفواِهِهم »  -  «تَرُجُف اَالرُض َو الِجباُل» - «یَعَلموَن ما تَفَعلوَن»   «تَرُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «یَعَلموَن ما تَفَعلونَ » - «نَختُِم َعلی اَفواِهِهم»  

 «یَعَلموَن ما تَفَعلونَ »  -  «نَختُِم َعلی اَفواِهِهم» - «تَرُجُف اَالرُض َو الِجباُل»   «تَرُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «نَختُِم َعلی اَفواِهِهم» - «یَعَلموَن ما تَفَعلوَن»  

با توجه به آیۀ شریفۀ «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتَِّبعونی یحببکم اهللا»، کدام مطلب مستفاد نمی گردد؟  (با تغییر)  . 11

اگر خدا را دوست دارید، از او پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد. اطاعت و عمل صالح در کنار محبت به خدا، انسان را به رستگاري می رساند.

انسان تنها با محبت به خدا و پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان به رستگاري می رسد. کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او خدا را دوست ندارد.

اگر کسی که روزه است، پیش از ظهر مسافرت کند، وظیفۀ او نسبت به روزه اش چیست؟  . 12

اگر نیت روزه کرده، باید روزه اش را تمام  کند و در غیر این صورت باید افطار نماید. 

اگر تا ظهر عملی که روزه را باطل کند انجام ندهد، باید روزه اش را کامل نماید. 

باید تا وقتی که  فرسخ رفت و  فرسخ برگشت دارد، روزه اش را نگه دارد. 

باید تا حد ترّخص روزه اش را نگه دارد و می تواند پس از آن افطار نماید.

44

مبناي این پیام امام خمینی (ره) که فرمود: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بُغض عملی نسبت به  . 13

دشمنان خدا لبریز کنند.» کدام دستور قرآنی است؟ (با تغییر)

بیزاري از دشمنان خدا  جهاد در راه خدا  دوستی با دوستان خدا  پیروي از خداوند 

پیام کدام آیه حاکی از این است که «در این دنیا انسان به کارهایی مشغول می شود که او را از کارهاي مفید باز می دارد، اما سراي دیگر جایی است که  . 14

انسان با کماالت واقعی که از راه ایمان و عمل صالح به دست می آورد، زندگی می کند»؟

َُّهْم یُْحِسنُوَن ُصْنعًا»   نْیَا َو ُهْم یَْحَسبُوَن أَن َِّذیَن َضلَّ َسْعیُُهْم فِی الَْحیَاِة الدُّ «ال

ِِّهْم َو ًال َخْوٌف َعَلْیِهْم» «َمْن آَمَن بِاهللاِ َو الْیَْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل َصالِحًا فََلُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی الَْحیََواُن لَْو َکانُوا یَْعَلُموَن»   نْیَا إِالَّ لَْهٌو َو لَِعٌب َو إِنَّ الدَّ «َو َما هِذِه الَْحیَاُة الدُّ

َِّذیَن ُهْم َعْن آیَاتِنَا َغافُِلوَن»   َّوا بَِها َو ال نْیَا َو اْطَمَأن َِّذیَن ًال یَْرُجوَن لَِقاَءنَا َو َرُضوا بِالَْحیَاِة الدُّ «إِنَّ ال

کدام مورد، از راه هاي معمول فریب شیطان نمی باشد؟  . 15

سرگرم کردن به آرزوهاي سراب گونۀ دنیایی  ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 

غافل کردن از خدا و یاد او  زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا 
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آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخیان، شعله ور است که .................. و براساس بیان قرآن کریم، رسیدن به مقام خشنودي خدا، ..................   . 16

بهشت براي بهشتیان است. (با تغییر)

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - باالترین نعمت  حاصل عمل خود آنان است - باالترین نعمت 

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - برترین مرتبه  حاصل عمل خود آنان است - برترین مرتبه 

از دقت در دو آیۀ شریفۀ: «براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را  . 17

دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.» به .................. وقوع معاد در بُعد .................. پی

می بریم. (با تغییر)

ضرورت - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است. 

ضرورت - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن. 

امکان - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است.

امکان - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن. 

«اجتناب از شقاوت»، «گریز از نادانی و جهل» و «پرهیز از گناه و زشتی» که از اهداف اعطاي عوامل رشد و کمال است، به ترتیب با بهره گیري از  . 18

کدام یک میسر می گردد؟

اختیار – عقل – گرایش به خیر و نیکی عقل  – اختیار – سرشت خداآشنا

اختیار – اختیار – گرایش به خیر و نیکی عقل  – عقل – سرشت خداآشنا

نیا َو االِخَرِة» کدام یک از مفاهیم زیر دریافت نمی گردد؟ نیا َفِعنَد اهللاِ ثَواُب الدُّ از دقت در آیه ي شریفه ي: «َمن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ  . 19

خداوند می خواهد که انسان ها عالوه بر بهره مندي از نعمت هاي مادي زندگی، کارهاي دنیوي خود را براي رضایت او انجام دهند تا جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر کنند و

سراي آخرت خویش را نیز آباد سازند.

برخی انسان ها در زندگی، هدف خود را به گونه اي انتخاب می کنند که هدف هاي دیگر را نیز در برمی گیرد؛ آن ها با یک تیر چند نشان می زنند.

اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ، مقصد نهایی او باشد. 

تنها خدا می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینۀ شکوفا شدن فقط استعدادهاي معنوي انسان را فراهم کند. 

ََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقائُِلَها  َوِمن َوَرائِِهم بَْرَزٌخ ِإلَى یَْوِم یُْبَعُثوَن» ؟ (با تغییر) قرآن کریم خطاب به چه کسانی می فرماید:  « َکالَّ ِإن  . 20

با اینکه مسلمان بودند اما در صفوف کفار قرار گرفتند و با مسلمین جنگیدند.  افراد بدکار و شقی که پس از مرگ درخواست بازگشت به دنیا را دارند. 

فرمان خداوند را اجرا نکردند و به خود و خانواده شان ستم روا داشتند.  در محیط آلوده قرار گرفتند و از همراهی با کافران احساس ناراحتی نکردند. 

ظرف تحقق کدام مورد، عالم رستاخیز است؟ (با تغییر)  . 21

 «حتی إذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون»   «ومن ورائهم برزخ الی یوم یُبعثون»  

نیا نموت و نحیا»   ر»   «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ م و اخَّ  «یُنبَّؤا االنسان یومئٍذ بما قَدَّ

با توجه به ترجمۀ آیۀ شریفۀ «خداي را سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد» سپاسگزاري .................. در عالم ..................  . 22

نسبت به تحّقق وعدة الهی با .................. مفهوم می گردد. (با تغییر)

پاکان - رستاخیز - ورود جاودانه به بهشت بهشتیان - رستاخیز - ورود جاودانه به بهشت

بهشتیان - دنیا - بر پایی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج) پاکان - دنیا - بر پایی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج)

آن مرتبه از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باري تعالی قرار گرفته است، نفِس  .................. است که ظهور و بروزش به هنگام   . 23

.................. است و مسبّب آن،  .................. می باشد که از توّجه در آیۀ شریفۀ  .................. مفهوم می گردد. (با تغییر) 

لّوامه- آلودگی به گناهان- گرایش انسان به نیکی ها-   و نفٍس و ما سّواها فألَهمها فجوَرها و تَقواها

مطمئنّه- آلودگی به گناهان- فطرت خداآشناي انسان-  و نفٍس و ما سّواها فألَهمها فجوَرها و تَقواها

لّوامه- ترك مستحبّات و عمل به مکروهات- فطرت خداآشناي انسان-  و ال اُقسم بالنّفس الّلوامۀ

مطمئنّه- ترك مستحبّات و عمل به مکروهات- گرایش انسان به نیکی ها-  و ال اُقسم بالنّفس الّلوامۀ
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قرآن کریم خودنمایی و افراط در آراستگی را «تَبَرج» می نامد و آن را کاري جاهالنه می شمرد. کدام مورد، پیامد این رفتار را بیان نموده است؟  . 24

شکست خوردن در مقابل تمایالت پسِت درون خود و تسلیم شدن در برابر آن ها به دست آوردن مقبولیت ظاهري و خارج شده از اعتدال و میانه روي

اثبات وجود خود براي دیگران و انجام اموري که ضعف شخصیتی را به همراه دارد. غفلت انسان از هدف زندگی و مشغول شدن به آنچه سبب دوري از خدا می شود.

هموار شدن مسیر  .................. انسان ها به دست خداپرستان حقیقی در پرتو  .................. تجلی می یابد و آن گاه که انسان بداند  .................. ، آخرت  . 25

او زیباتر خواهد بود،  .................. به منصۀ ظهور خواهد رسید.

آزادي - مجاهدت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک می کوشد - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی نهراسیدن از مرگ 

آزادي - شهادت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک می کوشد - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی ایجاد شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار 

کرامت - شهادت - با خدمت به انسان ها - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان 

کرامت - مجاهدت - با خدمت به انسان ها - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی همواره آمادة فداکاري در راه خدا 

بیداري و هوشیاري مردمان چه زمانی فرا می رسد و در آن وقت چه چیزي را به قطعیت خواهند فهمید؟  . 26

« الناس نیام » - « فَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُوَن »  اَر اْآلِخَرَة لَِهَی الَْحیَواُن »  « الناس نیام » - « إِنَّ الدَّ

« إَِذا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت » - « فَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُوَن »  اَر اْآلِخَرَة لَِهَی الَْحیَواُن »  « إَِذا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت » - « إِنَّ الدَّ

اگر از ما بپرسند که «چرا گروهی از معتقدان به معاد راه بی توجهی و غفلت از مرگ را در پیش می گیرند»، کدام گزینه صحیح است؟  . 27

این افراد اهل گناه و فساد می باشند و در حقیقت داراي ایمان قوي نیستند.  زیرا در این افراد قبول معاد به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. 

چون  هوس هاي خود را معبود و هدف خود قرار داده اند. برحسب عادت و تقلید معاد را پذیرفته اند و براي آخرت خود تالش نمی کنند.

از آیۀ شریفۀ «من کان یُریُد ثواَب الّدنیا َفِعنَْد اهللا ثواُب الّدنیا و اآلخرة» کدام مفهوم مستفاد می گردد؟  . 28

افراد زیرك کسانی هستند که تمام کارهاي دنیوي خود را در جهت رضاي خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد

می سازند.

جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است. 

اصل قرار گرفتن هدف هاي اخروي، مانع  بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایی نمی شوند.

برنامه ریزي انسان باید در برگیرندة اهداف اخروي و اهداف دنیوي باشد و به گونه اي تنظیم شود که اهداف اخروي اصل قرار گیرند و هدف هاي دنیوي تابع آنها باشند. 

شناسایی و انتخاب هدف، کدامیک از ویژگی هاي انسان نسبت به سایر مخلوقات است و کدام آیه به این موضوع اشاره می کند؟  . 29

خاص - من کان یرید ثواب الّدنیا... مشترك - ماخلقناهما اّال بالحق خاص - ماخلقناهما اّال بالحق   مشترك - من کان یرید ثواب الّدنیا...

اگر بخواهیم سرمایۀ اختیار را با توجه به آیۀ «إنّا هدیناه السبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» مورد تأمل قرار دهیم، کدام مفهوم مددرسان ما می باشد؟  . 30

سرمایه اي است که قدرت تشخیص را در برابر خوب و بد به انسان اعطا می کند.  

این سرمایه سبب می شود که تنها عامل مؤثر در سرنوشت آدمی، تصمیمات خود او باشد.  

وجود چنین عاملی مستلزم این است که خداوند راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان دهد.  

این سرمایه به انسان مجوز هرگونه انتخابی را در مسیر زندگی اعطا می کند.  

، عنکبوت در تقابل با  .................. مژدة  «فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  بهرة افرادي است که  .................. و عبارت «لهٌو و لعٌب» در آیۀ   . 31

می باشد.

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - «لهی الحیوان» 

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - «نموت و نحیا» 

ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند - «نموت و نحیا» 

ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند - «لهی الحیوان» 

64

4

جمع بندي دینی دهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



هرگاه بخواهیم حّقانیّت رستاخیز را «مبتنی بر عدل و حکمت خداوند» اثبات کنیم، به ترتیب پیام آیات .................. و .................. حاکی از این موضوع  . 32

می باشد. (باتغییر)

اِر»   الَِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی اْألَْرِض» - «أَْم نَْجَعُل الُْمتَِّقیَن َکالُْفجَّ َِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  «أَْم نَْجَعُل ال

الَِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی اْألَْرِض»   َِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َّکم الینا ال تُرجعون» - «أَْم نَْجَعُل ال َّما خلقناکم عبثًا و اِن  «افحسبتم ان

َّکم الینا ال تُرجعون»  َّما خلقناکم عبثًا و اِن  «و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما اّال بالحق» - «افحسبتم ان

َّکم الینا ال تُرجعون»   َّما خلقناکم عبثًا و اِن الَِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی اْألَْرِض» - «افحسبتم ان َِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  «أَْم نَْجَعُل ال

»  به چه موضوعی اشاره دارد و این مفهوم به معناي چیست و نشانی بر َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْیَنُهَما َالِعِبیَن َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ بِالَْحقِّ آیۀ شریفۀ  «َوَما َخَلْقَنا السَّ  . 33

کدام صفت خداوند است؟

حق بودن آفرینش جهان ـ هدفدار بودن خلقت ـ قدرت حق بودن آفرینش جهان ـ هدف دار بودن خلقت ـ حکمت

هدفمندي آفرینش جهان ـ حق بودن خلقت ـ قدرت هدفمندي آفرینش جهان ـ حق بودن خلقت ـ حکمت

از حدیث شریف «ما احّب اهللا من عصاه» کدام مفهوم دریافت می شود؟  . 34

اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستورانش پیروي کند. 

آن کسی که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضدخدایی است، مقابله می نماید.

عاشقان خدا، زندگی خود را در محبت با او سپري می کنند و پرچم دار مبارزه با شرك هستند. 

وقتی محبت خداوند در دلی خانه کرد، در آن دل محبت غیر خداوند رنگ و نشانی نخواهد داشت. 

عامل مؤثر در اثرگذاري وسوسه هاي شیطان چیست و وي کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آنها، پشت به حق کردند، چگونه فریب می دهد؟  . 35

برتري پنداري و سوگند مؤّکد وي - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا هوس ها و نفس امّارة خود انسان - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا

برتري پنداري و سوگند مؤّکد وي - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي طوالنی هوس ها و نفس امّارة خود انسان - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي طوالنی

از دقت در ترجمۀ کدام یک از آیات می توان فهمید که «هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي است»؟  . 36

«آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است.»

«آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم می دهیم.»

«آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.»

«بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند.»

در عهد بستن با خدا ناخشنودي خداوند معلوِل .................. است و خشنودي او نتیجۀ .................. است.  . 37

وادار شدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت – نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

ظلم به خود و قدم گذاشتن در مسیر هالکت – گام بر داشتن در مسیر سعادت و خوشبختی خود

وادار شدن به عقب نشینی در مشکالت – گام بر داشتن در مسیر سعادت و خوشبختی خود

ظلم به خود و قدم گذاشتن در مسیر هالکت – نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

انجام دستورات دینی با آرامش و بدون احساس سختی، از ثمرات انجام کدام فرمان الهی براي مؤمنین است؟  . 38

ٌَّۀ»   «لِلَِّذیَن أَْحَسنُوا الُْحْسنى  َو ِزیاَدٌة َو ال یَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َو ال ِذل

الُِحوَن»   ْکِر أَنَّ اْألَْرَض یَِرثُها ِعباِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ «َو لََقْد َکتَْبنا فِی الزَّ

َِّذیَن ِمْن قَْبِلُکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقونَ »  یاُم َکما ُکتَِب َعَلى ال َِّذیَن آَمنُوا ُکتَِب َعَلْیُکُم الصِّ « یا أَیَُّها ال

یِن»   «َو ما کاَن الُْمْؤِمنُوَن لِیَْنِفُروا َکافًَّۀ فََلْو ال نََفَر ِمْن ُکلِّ فِْرقٍَۀ ِمْنُهْم طائَِفٌۀ لِیَتََفقَُّهوا فِی الدِّ

اگر بخواهیم: «چهرة ملکوتی و نه ُملکی دنیا را در آیینۀ وحی الهی مشاهده کنیم»، پیام کدام آیه ترسیم کنندة این مقصود ما است؟ (با تغییر)  . 39

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی الَْحیََواُن لَْو َکانُوا یَْعَلُموَن»   نْیَا إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ نْیَا نَُموُت َونَْحیَا»   «َوَما َهِذِه الَْحیَاُة الدُّ  «َوقَالُوا َما ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ

ْهُر َوَما لَُهم بَِذلَِک ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ یَُظنُّوَن»  «النَّاِس نِیَاٌم فَِإَذا َماتُوا انْتَبَُهوا»    «َوَما یُْهِلُکنَا إِالَّ الدَّ
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«ناگوار نبودن مرگ»  در دیدگاه الهیون بدان جهت است که:  . 40

مرگ را وسیله اي براي نجات از زندگی و هم زیستی با ظالمان می دانند.

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، به آن دل نمی سپرند.

ناگواري مرگ، معلول بر دوش داشتن بار سنگین گناهان است و الهیون مصون از آن اند.

ناگواري مرگ، عامل نومیدي از خدا و پوچ اندیشی نسبت به آفرینش می شود که با توحید سازگار نیست.

کدام آیه / آیات بیانگر مسبّب واکنش انسان نسبت به کژي و گناه است و توانایی اجتناب از شقاوت، در گرو برخورداري از سرمایۀ مطرح شده در  . 41

کدام آیۀ شریفه است؟

 و نفِس و ما سّواها  - فََالَهَمها فجورها و تقواها  و الاقسم بالنفس الّلوامۀ  - فََالَهَمها فجورها و تقواها

 و نفِس و ما سّواها - انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً    و الاقسم بالنفس الّلوامۀ - انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً 

بیت «اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟» با کدام گزینه قرابت مفهومی بیشتري دارد؟  . 42

«من کان یرید ثواب الدنیا فَعند اهللا ثواب الّدنیا اآلخرة»  

بعضی از مردم می گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند. 

«ماخلقنا الّسموات و االرض و ما بینهما العبین»  

آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی کند، پاداش داده می شود.

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟ از عبارت قرآنی  «إنَّ الدَّ  . 43

برتري حیات اخروي نسبت به حیات دنیوي  اصالت زندگی اخروي نسبت به دنیا 

حقیقت حیات در آخرت نسبت به دنیا  زندگی عالی تر انسان ها در عالم آخرت

با تدبر در آیات قرآن به ترتیب چه ثمراتی براي هریک از موارد زیر بیان شده است؟   . 44

- وفاداري به پیمان با خدا 

- رعایت عهد و امانات

به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد - براي آن ها باغ هایی از بهشت است.

به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد - آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند.

براي آن ها باغ هایی از بهشت است - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.

آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.

با توجه به آیۀ شریفۀ: «انّا هدیناه الَسبیل...» سرمایه اي را که خداوند به انسان نشان داده، کدام مورد است؟  . 45

به ما قوه و نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه هاي غلط، تشخیص دهیم. 

خداوند راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

آن چه در آسمان ها و زمین است، براي ما آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را در وجود ما قرار داده است. 

ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده تا خود راه انتخاب کنیم. 

نَیا نَُموُت َو نَحَیا َو َما نَحُن بََمبُعوثِیَن»  در توصیف کدام تفکر دربارة مرگ می باشد؟ آیۀ شریفۀ  «ِإن ِهَی ِإّال َحَیاتَُنا الدُّ  . 46

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود.

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد.

آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد آن را مالقات می کند، دوران زندگی میدان از دست دادن جان است.
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کدام یک دربارة احکام روزه می تواند صحیح باشد؟  . 47

اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفري برود که بر او واجب بوده است، باید نماز را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد. 

کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگر سهل انگاري کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، نمی تواند روزه بگیرد. 

اگر شخص بیمار بعد از ماه رمضان سالمتی خود را باز یابد و تا رمضان آینده عمداً قضاي روزه را نگیرد، فقط کفاره بر او واجب می شود.

اگر مسافري که صبح حرکت کرده است، بعدازظهر به وطن یا جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، نمی تواند در آن روز روزه بگیرد. 

پیام ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم – و به هر کس اراده کنیم – می دهیم، پس  . 48

دوزخ را براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود» چیست؟

اصل قراردادن هدف هاي اخروي، مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایی نمی شوند.

هدف هاي پایان پذیر، تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي مادي انسان هستند.

اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به اهداف اخروي می شوند.

اگر کسی دلبستگی هاي پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، حتماً تالش وي نتیجه بخش است.

جملۀ «مرا باز گردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم» از زبان  ..................  و در .................. است و جمله  «اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را  . 49

پیش می گیرید» از سوي .................. و در حیات .................. بیان شده است.

بدکار معذب به عذاب – برزخ - خداوند - اُخروي  متنعم به نعمت  - رستاخیز – فرشتگان - اخروي 

متنعم به نعمت – برزخ – خداوند - اُخروي   بدکار معذب به عذاب – رستاخیز – فرشتگان - برزخی

چند مورد از موارد زیر با حدیث نبوي «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» ارتباط مفهومی دارد؟   . 50

  شناخته شدن میزان موفقیت و وفاداري به عهد از ثمرات تحقق این کالم است. 

  عمل به این حدیث، رضایت خدا را در پی دارد و تخلف از آن، شرمندگی در مقابل او را به دنبال دارد. 

  یادمان باشد در قیامت یک حسابرسی بزرگ در پیش داریم. 

  شب هاي قدر ماه مبارك رمضان و بعد از نماز بهترین زمان براي تکرار این حدیث است.

 مورد مورد مورد مورد

−1

−2
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−4

4321

کدام گزینه پاسخ مستدلی براي ثمرات دنیوي و اخروي زندگی در مسیر قرب الهی است؟  . 51

احساس رضایت و موفقیت در دنیا و کسب رضایت الهی در آخرت احساس رضایت و موفقیت در دنیا و رستگاري ابدي در آخرت

زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و کسب رضایت الهی در آخرت زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاري ابدي در آخرت

کدام عبارت، بر ضرورت معاد استدالل نموده و این ضرورت، ریشه در کدام یک از صفات الهی دارد؟  . 52

ماواِت َو اْألَْرَض َو ما بَْینَُهما الِعبِیَن - عدل الهی   ماواِت َو اْألَْرَض َو ما بَْینَُهما الِعبِیَن - حکمت الهی   َو ما َخَلْقنَا السَّ َو ما َخَلْقنَا السَّ

اهللاُ ال إِلَه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلى  یَْوِم الِْقیاَمِۀ ال َرْیَب فِیِه - عدل الهی   اهللاُ ال إِلَه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلى  یَْوِم الِْقیاَمِۀ ال َرْیَب فِیِه  - حکمت الهی  

با تأمل در ذات پرتالطم انسانی که در جستجوي سرچشمۀ خوبی هاست، می توان دریافت که او چه زمانی آرامش می یابد؟ نتیجۀ این تأمل چیست؟  . 53

وقتی به منبع زیبایی ها برسد - آنچه در دست ماست، کاالي دنیا و آرامش آن است.

هنگامی که به سوي سرچشمۀ نیکی ها حرکت کند - آنچه در دست ماست، کاالي دنیا و آرامش آن است.

هنگامی که به سوي سرچشمۀ نیکی ها حرکت کند - هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.

وقتی به منبع زیبایی ها برسد - هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.

ابزار تشخیص انسان در مسیر هدایت، چه عاملی است و کدام آیۀ شریفه مبیّن وجود اختیار در انسان می باشد؟  . 54

بیل إّما شاکِراً و إّما َکفوراً» گرایش به خیر و نیکی - «إنّا َهَدْیناه السَّ بیل إّما شاکِراً و إّما َکفوراً»   عقل -  «إنّا َهَدْیناه السَّ

گرایش به خیر و نیکی - «َو نَْفٍس و ما َسّواها فَالَْهَمها فُجوَرها و تَقواها» عقل -  «َو نَْفٍس و ما َسّواها فَالَْهَمها فُجوَرها و تَقواها»  
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اگر از ما بپرسند «آیا توجه به آخرت، لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد» کدام گزینه پاسخ صحیحی می باشد؟  . 55

بله، چون از لذت هاي دنیا بی بهره می مانیم و پیشرفت نمی کنیم.

بله، باعث پیشی گرفتن دیگران از ما در بهره هاي دنیوي شده و سبب عقب ماندگی ما می گردد.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث می شود در آسایش و رفاه زندگی کنیم. 

کدام یک از برداشت هاي زیر از عبارت قرآنی «إّما شاکراً و إّما کفوراً» قابل استنتاج نیست؟  . 56

انسان مسئول سرنوشت خویش است.   انتخاب راه غلط در زندگی، کفر نعمت هدایت است.  

انسان گناهکار باید مجازات خطاي اختیاري خود را بپذیرد.  انسان می تواند با اختیار خود راه درست و غلط را تشخیص دهد.  

کدام یک از موارد زیر از پیامدهاي اعتقاد به معاد نیست؟  . 57

ایجاد شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار  عدم التفات به دنیا و دل بسته نبودن به  آن

تالش و کوشش بسیار در خدمت به خلق خدا  نهراسیدن از مرگ و آمادگی فداکاري در راه خدا 

آیۀ شریفۀ «من کان یُریُد ثواب الّدنیا  .................. » بیانگر چه راهکاري است؟  . 58

بهره مندي از سعادت دنیوي در سایۀ تقّرب به خدا حاصل می شود. انسان با گذر از لّذت هاي دنیوي، آخرت را به دست می آورد.

انسان می تواند با بی توجهی به دنیا به آخرتی زیبا دست یابد.  انسان می تواند با سختی هاي دنیا به امید آخرت مقابله کند. 

ایمن سازي محیط براي حضور بانوان در جامعه توسط کدام عنصر، انجام می پذیرد و این موضوع از مفهوم کدام آیۀ شریفه قابل دریافت است؟  . 59

حجاب -  «یا أَیَُّها النَّبِیُّ قُْل ِألَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِساِء الُْمْؤِمنیَن یُْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیبِِهنَّ ...» 

فرهنگ -  «یا أَیَُّها النَّبِیُّ قُْل ِألَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِساِء الُْمْؤِمنیَن یُْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیبِِهنَّ ...» 

ًة َو َرْحَمًۀ ...»  فرهنگ -  «َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخَلَق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجًا لِتَْسُکنُوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْینَُکْم َمَودَّ

ًة َو َرْحَمًۀ ...»  حجاب -  «َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخَلَق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجًا لِتَْسُکنُوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْینَُکْم َمَودَّ

نیا نموت بازتاب آیۀ شریفۀ:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا...»  را می توان در  .................. مشاهده کرد و مطابق آیۀ شریفۀ:  «ما هی اّآل حیاتنا الدُّ  . 60

و نحیا ...» این گروه یعنی  .................. معتقدند که  .................. ایشان را نابود می کند.

تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا - کافران - گذشت روزگار 

تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا - خداپرستان حقیقی - فراموشی و غفلت از مرگ 

رهایی و نجات از ُحزن و عاقبت زندگی - خداپرستان حقیقی - فراموشی و غفلت از مرگ 

رهایی و نجات از ُحزن و عاقبت زندگی - کافران - گذشت روزگار 

.  بر اساس آیۀ شریفۀ  «قل ان تحّبون اهللا فاتَّبعونی .... »  معلول عشق به خدا و پیروي از او کدام گزینه است؟ 61

 «و اصبر علی ما اصابک»   «و الّذین آمنوا اشدُّ حبا للله»  «یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم»   «یحبّونهم کحبِّ اهللا»  

از دقت در ترجمه کدام آیۀ شریفه می توان دریافت که «اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند»؟  . 62

«بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره اي ندارند.»

«بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.»

«و آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد.»

«هرکس نعمت و پاداش دنیا را می خواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.»
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بعد از مرحلۀ .................. نوبت به .................. است تا .................. ، به دست آید و پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: .................. .  . 63

مراقبت - محاسبه - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند. 

محاسبه - مراقبت - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید- گذشت ایام، آفاقی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.

تصمیم و عزم براي حرکت - عهد بستن با خدا - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها به دست آید - گذشت ایام، آفاقی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها

و کارها می شود. 

عهد بستن با خدا - مراقبت - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها به دست آید - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند. 

در عرصۀ قیامت، .................. نمایش داده نمی شود؛ بلکه .................. نمایان می شود.  . 64

گزارشی کامل از عمل انسان – تصویر اعمال انسان تصویر اعمال انسان – گزارشی کامل از عمل انسان 

تصویر اعمال انسان – نتیجۀ طبیعی خود عمل گزارشی کامل از عمل انسان – عین عمل انسان

کدام گزینه رابطۀ بین «عزم و تفکر و اختیار» را به درستی بیان می کند؟  . 65

عزم مقدم بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم خویش آنچه را انتخاب کرده، عملی می سازد.

عزم مؤخر بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم خویش آنچه را انتخاب کرده، عملی می سازد.

عزم مقدم بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم قوي سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارد.

عزم مؤخر بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم قوي سرنوشت را بدست حوادث نمی سپارد.

با توجه به تعالیم رسیده از سوي انبیاء الهی کدام مورد نادرست است؟   . 66

انبیاء الهی  ..................

مهم ترین خبري را که براي بشر آورده اند، خبر از معاد است. پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند.

پس از توحید دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن نگفته اند. ایمان به آخرت را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند.

انسان هایی که از سر غفلت مرتکب گناه می شوند و خداوند را در پس پردة خلقت نمی بینند، به چه مشکلی مبتال شده اند؟  . 67

آن ها فطرت خود را از دست داده اند و فطرت غیرالهی جاي آن را گرفته است.  

آن ها از آیۀ شریفۀ «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» بهره مند نیستند.  

آن ها دچار غفلت شده اند و اگر به خود بازگردند، دوباره خدا را در کنار خود خواهند دید.  

این افراد فاقد سرمایۀ «اِنا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» هستند.  

بنابر آیۀ  سورة مبارکۀ محّمد (ص) «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند» شیطان آنان را به چه سرانجامی گرفتار  . 68

می کند؟

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده بود و آنان را با آرزو هاي طوالنی فریفته است.  

دنیا را درنظرشان زینت داده بود و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.  

دنیا را درنظرشان زینت داده و آنان را از پیروي عقل بازداشته است.  

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده بود و آنان را از پیروي عقل بازداشته است.  

25

این فرمایش امام حسین (ع) که فرمودند: «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم» با کدام یک از آیات شریفه مرتبط  . 69

است؟

«فَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن»   نیا إِّال لَهٌو َولَِعٌب»  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نْیَا َواْآلِخَرِة»  ِ ثََواُب الدُّ نْیَا فَِعْنَد اهللاَّ «َمْن َکاَن یُِریُد ثََواَب الدُّ نْیَا نَُموُت َونَْحیَا»   «َما ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ
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چرا برخی از معتقدان به معاد زندگی و رفتارشان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارند و «نفی نگاه به دنیا به عنوان یک امر مستقل» پیام  . 70

مستنبط از کدام آیۀ شریفه می باشد؟

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحیَواُن»   نیا إِّال لَهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ فرورفتن در هوس ها -  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْهُر »   نْیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما یُْهِلُکنَا إِالَّ الدَّ فرورفتن در هوس ها -  «َوقَالُوا َما ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ

ْهُر »   نْیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما یُْهِلُکنَا إِالَّ الدَّ فرورفتن در گرداب آلودگی ها -  «َوقَالُوا َما ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحیَواُن»   نیا إِّال لَهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ فرورفتن در گرداب آلودگی ها -  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

زندگی دنیوي در منظر خداپرستان حقیقی  .................. است و عامِل سهولت دفاع از مظلوم و فداکاري در راه خدا و رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی  . 71

آن،  .................. می باشد و امام حسین (ع) در این باره فرمود:

خوابی کوتاه و گذرا - نهراسیدن از مرگ - «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.»

خوابی کوتاه و گذرا - نهراسیدن از مرگ - «من مرگ را سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

بی ارزش و پست - میل به جاودانگی - «من مرگ را سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

بی ارزش و پست - میل به جاودانگی - «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند»

دوزخیان با گفتن این جمله که .................. ، دیگران را مقصر می شمارند و شیطان در پاسخ آنان می گوید: ..................  . 72

شیطان و آرزوهاي طوالنی ما را گمراه ساخت – مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند.

شیطان و آرزوهاي طوالنی ما را گمراه ساخت – خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند – مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند. 

شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند – خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

پیام کدام آیه بیان کنندة تداوم حیات کسانی است که می گویند: «َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما تََرْکت»  و پاسخ به این سؤال که دورة برزخ دورة  . 73

بی خبري است یا دورة هوشیاري از کدام حدیث برداشت می شود؟

ََّها َکِلَمٌۀ ُهَو قَائُِلَها  ـ مرگ چیزي نیست، مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور می دهد. َکالَّ إِن

َوِمن َوَرائِِهم بَْرَزٌخ إِلَى یَْوِم یُْبَعثُوَن  ـ قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.

َر  ـ آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند، باهوش ترین مؤمنان اند. َم َوأَخَّ یُنَبَّوأُ یَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّ

ََّما َخَلْقنَاُکْم َعبَثًا  ـ من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم. أَفََحِسْبتُْم أَن

بیت «اي باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ یا آنکه بر آرد گل، صد نرگس تر سازد؟» با کدام یک از آیات مرتبط می باشد و اختالف در نوع  . 74

هدف ها ریشه در چه چیز دارد؟

«و ما خلقنا السماواِت و االرض و ما بینهما العبین» - نوع نگاه و اندیشۀ انسان 

«من کان یرید ثواب الدنیا فَِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة» - نوع نگاه و اندیشۀ انسان 

«من کان یرید ثواب الدنیا فَِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة» - شناخت هدف هاي اصلی از فرعی 

«و ما خلقنا السماواِت و االرض و ما بینهما العبین» - شناخت هدف هاي اصلی از فرعی 

از اینکه پاداش بسیاري از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست؛ چه چیزي فهمیده می شود و پیام کدام آیۀ شریفه حاکی از آن  . 75

است؟

الَِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی اْألَْرِض»  َِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ امکان معاد در پرتو عدل الهی -  «أَْم نَْجَعُل ال

الَِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی اْألَْرِض»  َِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ضرورت معاد در پرتو عدل الهی -  «أَْم نَْجَعُل ال

ِ َحِدیثًا»   ُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللاَّ امکان معاد در پرتو حکمت الهی -  «اهللاَّ

ِ َحِدیثًا»  ُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللاَّ ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی -  «اهللاَّ
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در اولین اثر از آثار اعتقاد به معاد باید گفت که شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. این شور و نشاط به این دلیل است که  . 76

آنان  .................. و این مطلب ُمهر تأییدي است بر نظام  .................. خداوند.

می دانند که هیچ یک از کارهاي نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند - عادالنه  ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادة فداکاري در راه خدا هستند - حکیمانه 

ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادة فداکاري در راه خدا هستند - عادالنه می دانند که هیچ یک از کارهاي نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند - حکیمانه 

عبارت: «ممانعت از خوشی هاي زودگذر»، «امدادرسانی در پیمودن راه حق» و «الهام بدکاري و تقوا»، به ترتیب ناظر بر کدام یک از سرمایه هاي وجودي  . 77

انسان و نعمت هاي خدادادي است؟

عقل - پیامبران و پیشوایان - اختیار و اراده  عقل - پیامبران و پیشوایان - گرایش به خیر و نیکی 

وجدان  - عقل - گرایش به خیر و نیکی  وجدان - عقل - اختیار و اراده 

علت رعایت پوشش در کدام گزینه بیان شده است ؟  . 78

 « »  «و ال یبدین زینتهنَّ اّال ما ظهر منها»  «لیضزبن بخمرهنَّ علی جیوبهنَّ  «ذلک ادنی یعرفن فال یؤذین»  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ

بین «میل به جاودانگی» و «کناره گیري از دیگران» و «دچار یأس و ناامیدي شدن» رابطۀ علیت برقرار است که عنوان هر یک، به ترتیب .................. و  . 79

.................. و .................. می باشد.

معلول – معلول – علت علت – معلول – معلول معلول – علت – علت علت – علت – معلول

عبارت قرآنی «آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.» با کدام مستند وحیانی زیر  . 80

ارتباط مفهومی دارد؟

 «من کان یرید ثواب الدنیا فعنداهللا ثواب الدنیا و االخرة»  «ما خلقناهما اال بالحق» 

«من امن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و الهم یحزنون»  «قل إن صالتی و نسکی و محیاي و مماتی اهللا رب العالمین» 

آن جا که قرآن کریم «انسان هاي زیرك را که به دنبال اهداف برتر و جامع تر هستند»، تصویر کرده است، کدام آیۀ شریفه را مورد توجه قرار داده ایم؟  . 81

ماواِت َو اَالرَض و ما بَینَُهما الِعبیَن»   «قُل اِنَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَي َو َمماتی ِهللاِ َربِّ العالَمیَن»  « َو ما َخَلقنا السَّ

بیَل اِّما شاِکراً َو اِّما َکفوراً»  نیا َو االِخَرِة»  «اِنّا َهَدیناُه السَّ نیا فَِعنَد اهللاِ ثَواُب الدُّ  «َمن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

با تدبر در مفهوم «الزمه» و «مستلزم»، کدام موارد به درستی بیان شده است؟   . 82

الف) اطاعت از خدا و پیروي از دستورات خدا الزمۀ دوستی با خداوند است. 

ب) دوستی با خدا مستلزم اطاعت و پیروي از دستورات خدا می باشد. 

ج) الزمۀ اطاعت از خدا و پیروي از دستورات او، اطاعت از رسول خداست. 

د) اطاعت از خدا، مستلزم اطاعت از رسول خداست.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

از دیدگاه «قرآن» و «پیامبر گرامی اسالم»  نیکوترین اسوه ها چه کسانی هستند؟ این اسوه ها، در چه زمینه هایی براي همۀ ادوار اسوه هستند؟  . 83

پیامبر و اهل بیت - انسانیت پیامبر و اهل بیت - ایمان و تقوا اهل بیت و پیامبر - انسانیت اهل بیت و پیامبر - ایمان و تقوا

ثمرة وصول انسان به سرچشمۀ کماالت و زیبایی ها چیست؟ این ثمرات در کدام آیۀ شریفه مصداق می یابد؟  . 84

قرب الهی -  «من امن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و الهم یحزنون»   قرب الهی - «من کان یرید ثواب الدنیا فعنداهللا ثواب الدنیا و اآلخرة»  

آرامش -   «من امن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و الهم یحزنون»   آرامش - «من کان یرید ثواب الدنیا فعنداهللا ثواب الدنیا و اآلخرة»  

عبارت شریفۀ قرآنی  «ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن»  کدام دسته از افراد را مخاطب قرار می دهد و به چه ویژگی اي توصیفشان می کند؟  . 85

مؤمنین به خدا و معاد که فراوان به یاد مرگ اند. مؤمنین به خدا و وعده هاي الهی که فراوان به یاد مرگ اند.

مؤمنین به خدا و معاد که کار نیک انجام می دهند. مؤمنین به خدا و وعده هاي الهی که کار نیک انجام می دهند.
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انسان هاي زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود چه چیزي را به دست می آورند؟ و در مقابل آنهایی که دنیا را هدف مطلق خود قرار می دهند  . 86

طبق بیان قرآن به چه سرنوشتی گرفتار می شوند؟

اگرچه لذت هاي مادي را از دست می دهند، اما آخرتی آباد دارند - به همین دنیا هم دست نمی یابند.

هم از بهره هاي مادي استفاده می کنند و هم آخرت خویش را آباد می سازند - به همین دنیا هم دست نمی یابند.

اگرچه لذت هاي مادي را از دست می دهند، اما آخرتی آباد دارند - جایگاه آنها دوزخ است. 

هم از بهره هاي مادي استفاده می کنند و هم آخرت خویش را آباد می سازند - جایگاه آنها دوزخ است. 

«حقیقی بودن زندگی آخرت» و «کم ارزش بودن زندگی دنیوي» را می توان به ترتیب در کدام گزینه یافت؟  . 87

نیا نموت و نحیا» نیا نموت و نحیا»   «اّن الّدار االخرة لهی الحیوان» - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ  «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا» - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

نیا اّآل لهٌو و لعٌب» نیا اّآل لهٌو و لعٌب» «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا» - «ما هذه الحیاة الدُّ  «اّن الّدار االخرة لهی الحیوان» - «ما هذه الحیاة الدُّ

.  « وجدان اخالقی» و « قوة اراده و اختیار » دو سرمایۀ الهی در وجود انسان هستند. که آیۀ .................. و  .................. به ترتیب مؤیّد این مطلب است . 88

 «ال اقسم بالنَّفس الّلوامۀ»  –  «فالهمها فجورها و تقواها»
بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» -  «انّا هدیناه السَّ

 «فالهمها فجورها و تقواها» - «ال اقسم بالنَّفس الّلوامۀ» 

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  «ال اقسم بالنَّفس اللّوامۀ»  –  «انّا هدیناه السَّ

استدالل هاي قرآن کریم دربارة امکان معاد .................. دسته اند و مورد .................. به آن ها اشاره ندارد.  . 89

دو- نمونه هایی از زنده شدن مردگان سه- عدالت الهی    سه- نظام مرگ و زندگی در طبیعت دو- پیدایش نخستین انسان   

هر یک از ویژگی هاي «دوري کردن از راه شقاوت» و «بیزاري از شقاوت»، به ترتیب مربوط به کدام یک از آیات زیر است؟  . 90

«انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا» - «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

«انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا» - «انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا»  

«و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا»  

 «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  -  «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

با تأّمل در درون انسان ها به کدام خواسته می رسیم و دستیابی به آن چه نتیجه اي را در بر دارد؟  . 91

انتخاب خدا به عنوان غایت و هدف زندگی – آرامش و قرار تنوع طلبی و کمال گرایی – ثبات شخصیت

تنوع طلبی و کمال گرایی – آرامش و قرار انتخاب خدا به عنوان غایت و هدف زندگی – ثبات شخصیت

عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی معلول چیست؟ کدام آیۀ شریفه بیانگر این علت است؟  . 92

اَها فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها   وجدان اخالقی و نفس مالمت گر ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ اَمِۀ   وَّ
وجدان اخالقی و نفس مالمت گر ـ  َوَال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّ

اَمِۀ   وَّ
گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ  َوَال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّ اَها فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها   گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

در روز قیامت شیطان خطاب به انسان هایی که او را مقصر شمرده اند چه می گوید و این موضوع ُمهر تأییدي بر کدام آیۀ شریفه می باشد؟  . 93

من بر شما تسلطی نداشتم -  «إنّا َهَدْیناُه السبیل إّما شاِکراً و إّما َکفوراً»  

خداوند، خیر و شر به شما نشان داده بود - «إنّا َهَدْیناُه السبیل إّما شاِکراً و إّما َکفوراً»

خداوند، خیر و شر به شما نشان داده بود -  «َو نَْفس و ما سوؤاها فَالَْهَمها فُجوَرها و تَقواها»

من بر شما تسلطی نداشتم - «َو نَْفس و ما سوؤاها فَالَْهَمها فُجوَرها و تَقواها»
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«محدود دانستن مرگ و زندگی به این دنیا» از کدام آیۀ شریفه استنباط می شود و بازتاب این نگرش چیست؟  . 94

ْهُر»  - دچار شدن به یأس و ناامیدي  نْیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما یُْهِلُکنَا إِالَّ الدَّ  «َما ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحیَواُن»  - غفلت از خدا و آخرت  نیا إِّال لَهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحیَواُن»  - دچار شدن به یأس و ناامیدي نیا إِّال لَهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْهُر»  - غفلت از خدا و آخرت نْیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما یُْهِلُکنَا إِالَّ الدَّ  «َما ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ

در دیدگاه معتقدان به معاد، انسان چه زمانی آخرت زیباتري خواهد داشت و بازتاِب نترسیدِن از مرگ چیست؟  . 95

آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - طلب مرگ و دیدار خدا 

با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد - طلب مرگ و دیدار خدا 

با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد - به مرحلۀ عالی رسیدن شجاعت 

آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - به مرحلۀ عالی رسیدن شجاعت

از دقت در این کالم پیامبر اکرم (ص):  «الّناس نیاٌم، فاذا ماتوا، انتبهوا» ، چه مفهومی دریافت می گردد و اگر بخواهیم براي این حدیث مبناي قرآنی بیابیم،  . 96

کدام آیۀ شریفه ما را بدان راهنمایی می کند؟

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة ...»   مرگ پایان زندگی است - «و ما هذه الحیاة الدُّ

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر...»   مرگ پایان زندگی است -  «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر...» زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة ...» زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد - «و ما هذه الحیاة الدُّ

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ  سورة قصص: «آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خدا است بهتر و پایدارتر  . 97

است، آیا اندیشه نمی کنید؟» کدام پیام دریافت نمی شود؟

برخی هدف ها پایان ناپذیرند و فقط پاسخگوي استعداد معنوي بیشتري در وجود ما هستند.

برنامه ریزي انسان باید به گونه اي باشد که اهداف اخروي اصل قرار گیرند و اهداف  دنیوي پیرو و تابع آن باشند.

هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي هستند.

هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي دنیوي هستند.

60

پیام آیۀ شریفۀ «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر» ترسیم کنندة .................. است. باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي  . 98

انسان .................. پیامد نگرش الهیّون به مرگ است.

غیر محقق دانستن حیات پس از مرگ – دومین غیر محقق دانستن حیات پس از مرگ – نخستین

دور از واقعیت شمردن آرزوي مرگ – نخستین دور از واقعیت شمردن آرزوي مرگ – دومین

با توجه به آیۀ شریفۀ: «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟  . 99

انسان موجودي است انتخابگر که باید سرنوشت نهایی خود را خودش رقم بزند.

پروردگار تو را صاحب اراده و آزاد آفرید و مسئول سرنوشت خود قرار داد.

خداوند انسان را در راه حق قرار داد تا او سپاسگزار باشد و ناسپاسی نکند.

خداوند از انسان خواسته است با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت یا شقاوت را اختیار کند.

عمیق ترین و کامل ترین کیفر و پاداش همان .................. است که در .................. اتفاق می افتد و .................. .  . 100

عین اعمال – برزخ – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند. تجسم اعمال – برزخ – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

تجسم اعمال – قیامت – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند.  عین اعمال – قیامت – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.
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بهشت  را «دارالسالم» گویند، چون در آن .................. و دوستان و همنشینان انسان در آن جا، .................. هستند.  . 101

انسان همیشه شاداب و سرحال است – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران 

انسان همیشه شاداب و سرحال است – فرشتگان الهی، اولیا و امامان 

هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان 

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي و خوفی در آن جا نیست – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران

آغاز دیانت با چیست و چگونه استمرار می یابد؟ کدام عبارت به ترتیب بیانگر هر یک می باشد؟  . 102

تبري - تولی - اال اهللا، الاله تبري - تولی - الاله، اال اهللا تولی - تبري - اال اهللا، الاله تولی - تبري - الاله، اال اهللا 

در کالم علوي «استقال الذنوب» معلول چیست؟ این مرحله (علت) چه زمانی باید انجام گیرد؟  . 103

حاسب نفسه - بعد از مراقبت حاسب نفسه - قبل از مراقبت حاسبوا انفسکم - بعد از مراقبت حاسبوا انفسکم - قبل از مراقبت

ماواِت َواالَّرَض َو ما بَیَنُهما ... »، اساس گام نهادن موجودات به این جهان کدام است و چه نتیجه اي در پی دارد؟ با توجه به آیۀ شریفۀ :« و ما َخَلقنا السَّ  . 104

برنامۀ حساب شده - تدبیر مستحکم  هدف حکیمانه اي - برنامۀ حساب شده 

هدف حکیمانه اي - تدبیر مستحکم  برنامۀ حساب شده - هدف حکیمانه اي

مرتبه اي از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش مورد سوگند باري تعالی قرار گرفته، کدام است و زمان ظهور و بروز آن چه زمانی می باشد و کدام  . 105

آیۀ شریفه، به مسبّب آن اشاره دارد؟

امِه»   وَّ
لّوامه – قبل از ارتکاب به گناهان - « و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ

نفس سرزنشگر – قبل از ارتکاب به گناهان - «َو نَفٍس َو ما سّواها فََالَهَمها فُجورها و تقواها»  

امِه»   وَّ
نفس سرزنشگر – هنگام آلودگی به گناهان - « و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ

لّوامه – هنگام آلودگی به گناهان - «َو نَفٍس َو ما سّواها فََالَهَمها فُجورها و تقواها»  

علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش قرار می گیرد، این است که  ..................  و این امر مربوط به حادثۀ  ..................  از  . 106

حوادث مرحلۀ دوم قیامت است.

اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است - حضور شاهدان و گواهان 

اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است - برپاشدن دادگاه عدل الهی  

آنان ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دیده اند و از هر خطایی مصون اند - حضور شاهدان و گواهان 

آنان ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دیده اند و از هر خطایی مصون اند - برپاشدن دادگاه عدل الهی  

کدام عبارت نشانگر آن است که قرآن کریم قدرت خداوند در برپایی قیامت را به طور محسوس تري ارائه کرده است؟   . 107

«براي ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. گفت کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند». 

«خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم، ... زنده شدن قیامت نیز چنین است». 

«خداوند به ُعَزیر نبی (ع) فرمود: «و اینک ببین که خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متالشی شدة االغ را دوباره جمع آوري و زنده می کند».

«آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» 

کدام آیۀ شریفه بیانگر این مطلب است که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته نمی شود و همۀ کماالت کسب شده را از دست نمی دهد؟ این آیه به کدام  . 108

بعد وجودي انسان اشاره دارد و بیانگر کدام صفت خداوند می باشد؟

اهللاُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیه  ـ جسمانی و روحانی ـ حکمت

َمْن آَمَن بِاهللاِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فََال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن  ـ جسمانی و روحانی ـ حکمت

اهللاُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیه  ـ فقط جسمانی ـ عدل

َمْن آَمَن بِاهللاِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فََال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن  ـ فقط روحانی ـ عدل
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بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد» چه مفهومی دارد و با کدام آیۀ شریفه ارتباط معنایی  . 109

دارد؟

نْیَا َواْآلِخَرِة   ِ ثََواُب الدُّ نْیَا فَِعنَد اهللاَّ افراد عاقل و زیرك هم از لذات دنیوي بهره می برند و هم به آن دل می بندند ـ  مَّن َکاَن یُِریُد ثََواَب الدُّ

نْیَا َواْآلِخَرِة   ِ ثََواُب الدُّ نْیَا فَِعنَد اهللاَّ انسان با اندکی تأمل درمی یابد که در ذات خود به دنبال سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست ـ  مَّن َکاَن یُِریُد ثََواَب الدُّ

ِ َربِّ الَْعالَِمیَن   افراد عاقل و زیرك هم از لذات دنیوي بهره می برند و هم به آن دل می بندند ـ  قُْل إِنَّ َصَالتِی َونُُسِکی َوَمْحیَاَي َوَمَماتِی ِهللاَّ

ِ َربِّ الَْعالَِمیَن   انسان با اندکی تأمل درمی یابد که در ذات خود به دنبال سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست ـ  قُْل إِنَّ َصَالتِی َونُُسِکی َوَمْحیَاَي َوَمَماتِی ِهللاَّ

نَْیا نَُموُت َونَْحَیا...» از زبان چه کسانی است و همچنین آنان که معتقدند ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند، آیۀ شریفۀ  «و قالو َما ِهَی ِإالَّ َحَیاتَُنا الدُّ  . 110

این سخن را چگونه می گویند؟

مشرکان - از روي علم نمی گویند. مشرکان - با توجه به علوم مادي می گویند.

کافران - از روي علم نمی گویند. کافران - با توجه به علوم مادي می گویند.

ْهُر»  اعتقاد کدام گروه دربارة معاد می باشد و پیامد آن چیست؟ عبارت قرآنی  «نَُموُت َونَْحَیا َوَما یُْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  . 111

پیامبران الهی و پیروان آن ها - طلب عمر طوالنی  پیامبران الهی و پیروان آن ها - طلب مرگ 

منکرین - از بین رفتن شادي و نشاط  منکرین - ارزشمندي زندگی دنیا 

براي انسانی که گرایش به .................. دارد، از بین رفتن شادابی و نشاط از زندگی، .................. انکار معاد است.  . 112

کمال - معلول  جاودانگی - معلول  جاودانگی - علت  کمال - علت 

هدف هاي پایان پذیر چگونه هدف هایی هستند و اصل قرار دادن آنها چه فرجامی در پی دارد؟  . 113

کوتاه مدت - بهرة اخروي انسان را کاهش می دهند. دنیوي - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.

کوتاه مدت - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. دنیوي - بهرة اخروي انسان را کاهش می دهند.

در  .................. پیامد دیدگاه الهیون به مرگ، ناگوار ندانستن مرگ تابِع  .................. است و ایشان معتقدند که مرگ براي کسانی ناگوار و هولناك  . 114

است که:

دومین - دل نسپردن به زندگی - زندگی را محدود به دنیا می بینند. دومین - طلب نکردن عمر طوالنی - با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

اولین - طلب نکردن عمر طوالنی - زندگی را محدود به دنیا می بینند. اولین - دل نسپردن به زندگی - با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

هر» در توصیف کدام تفّکر دربارة مرگ می باشد؟ نیا نَموت و نَحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ آیۀ شریفۀ «ان هی اّال حیاتنا الدُّ  . 115

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مرگ در دنیا دفتر عمرش بسته می شود.  

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی براي جسم و طلوعی درخشان تر براي روح انسان می  دانند.

مردم [در این دنیا] در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.

با توجه به آیات و روایات، باهوش ترین مؤمنان و انسان داراي انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر، به ترتیب چه کسانی هستند؟  . 116

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  متفکران در نظام آفرینش اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

متفکران در نظام آفرینش اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یَحزنون» 

آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یَحزنون» 

دوست داشتن صداقت، عزت نفس و عدالت، نشانی است بر .................. که پیام آیۀ شریفۀ .................. حکایت گر آن است.  . 117

قدرت اختیار و انتخاب - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»   قدرت اختیار و انتخاب - «انّا هدیناه السَّ

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»   گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  

رمز سعادتمندي انسان در کدام عبارت علوي ترسیم شده است؟ و چه ثمره اي را براي آن بیان می کنند؟  . 118

« حاسبوا انفسکم - افضل العباده » « حاسبوا انفسکم - صالح النفس » « من حاسب نفسه - افضل العباده » « من حاسب نفسه - صالح النفس »
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آیۀ شریفۀ: " و خداست که بادها را بفرستد تا ابرها را برانگیزند." اشاره به کدام حادثه از کدام مرحلۀ قیامت دارد؟  . 119

کنار رفتن پردة حقایق از عالم – دوم زنده شدن همۀ انسان ها – دوم مرگ اهل آسمان ها و زمین – اول شنیده شدن صداي مهیب – اول

کدام دستورالعمل سبب می شود وقتی شخصی که در شرایط عادي گفتۀ او برایمان اعتباري ندارد، از وجود سمی در غذا خبر دهد، این اعالم خطر را  . 120

نادیده نگیریم و احتیاط کنیم؟ کدام آیه با تأکید فراوان این موضوع را اعالم می کند؟

َُّکْم إِلَْینَا َال تُْرَجُعوَن   ََّما َخَلْقنَاُکْم َعبَثًا َوأَن قانون پیامبران که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  أَفََحِسْبتُْم أَن

قانون پیامبران که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  اهللاُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللاِ َحِدیثًا  

َُّکْم إِلَْینَا َال تُْرَجُعوَن   ََّما َخَلْقنَاُکْم َعبَثًا َوأَن قانون عقلی که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  أَفََحِسْبتُْم أَن

قانون عقلی که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  اهللاُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللاِ َحِدیثًا  

آثار و پیامد هاي انکار معاد گریبان کدام گروه از پذیرندگان معاد را هم می گیرد و منشأ این موضوع چه می باشد؟  . 121

کسانی که معاد را به صورت جدي نپذیرفته و فقط از روي عادت بوده است - معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از یاد آخرت 

کسانی که معاد را به صورت جدي نپذیرفته و فقط از روي عادت بوده است - راضی شدن به زندگی دنیا و فرورفتن در هوس ها

افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است - راضی شدن به زندگی دنیا و ارتکاب دنیا  

افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است - معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از یاد آخرت

عدم ناگواري مرگ براي خداپرستان .................. دل  نبستن به دنیاست و  از نظر آنان مرگ براي چه کسانی ناگوار است؟  . 122

علت - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

علت - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

معلول - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

معلول - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

اگر بخواهیم زندگی خداپرستان حقیقی را توصیف کنیم، کدام گزینه ما را به مقصود می رساند؟  . 123

زیبا زندگی می کنند و به آن دل نمی سپرند و مرگ را ناگوار نمی دانند. با سختی زندگی می کنند و تحمل این سختی ها به کماالت آنان می افزاید.

زیبا زندگی می کنند و لّذت هاي دنیا را به امید لّذت آخرت کنار می گذارند. با سختی زندگی می کنند و تحمل این سختی ها به امید بهشت الهی آسان می شود.

اکسیر حیات بخش به مردگان و مبّدل کنندة کم طاقتان به شکیبایان، .................. است که آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن است.  . 124

عشق و محبت الهی – «قل اِن ُکنتُم تُحبَّون اهللا فاتَّبعونی یُحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم واهللا غفوٌر رحیُم »

عبادت خالصانۀ پروردگار - «قل اِن ُکنتُم تُحبّون اهللا فاتَّبِعونی یُحبِبکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم واهللا غفوٌر رحیٌم»

  « عشق و محبت الهی – «و من النّاس من یتِّخذ من دوِن اهللا انداداً یحبّونهم کُحب اهللا و الّذین ءامنوا اشدُّ ُحبا ِهللاّ

« عبادت خالصانۀ پروردگار - «و من النّاس من یتّخذ من دوِن اهللا انداداً یحبّونهم کُحب اهللا و الّذین ءامنوا اشدُّ ُحبا ِهللاّ

اصطالحات «عامل درونی بازدارندة از عقل و وجدان» و « شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن» مرتبط با کدام  . 125

یک از عوامل رشد است؟

گرایش به خیر و نیکی ـ فطرت خداآشنا و خدا گرا  نفس امّاره ـ گرایش به خیر و نیکی

نفس امّاره ـ فطرت خداآشنا و خدا گرا گرایش به خیر و نیکی ـ گرایش به خیر و نیکی

هر گاه بخواهیم با تکیه بر وحی الهی، تعریفی براي دنیا ارائه دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟  . 126

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناها اّال بالحق»  «و ما هذه الحیاة الدُّ  «و ما خلقنا السَّ

ر»  م و أخَّ هر»  «ینبَُّؤا االنسان یؤمئٍذ بما قدَّ نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ  «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ

16

جمع بندي دینی دهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



اگر بگوییم: «خداي متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در ما قرارداد تا به خیر و نیکی روي آوریم  . 127

و از گناه و زشتی بپرهیزیم و از این روست که همه ي ما فضایلی چون صداقت، کرامت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا

و ظلم بیزاریم و اگر به یکی از گناهان آلوده شویم خود را سرزنش می کنیم و در اندیشۀ جبران بر می آییم» به ترتیب پیام کدام آیات را مد نظر قرار داده

ایم؟

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» - «ال اقسم بالنفس الّلوامه»   «انّا هدیناه السَّ

 «و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها» - «ال اقسم بالنّفس اللوامه»  

«ال اقسم بالنّفس الّلوامه» - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  

َّما یأکلون فی بطونهم نارأ»، به ترتیب اشاره به کدام یک از َّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمأ ان «تغییر ناپذیري» و « تغییر پذیري » و همچنین آیۀ شریفۀ «ان ال  . 128

روابط میان عمل و جزاي آن دارد؟

قراردادي – طبیعی – طبیعی  طبیعی – قراردادي – تجسم اعمال طبیعی – قراردادي – طبیعی  قراردادي – طبیعی – تجسم اعمال

«رابطۀ سیگار  کشیدن و مبتال شدن به امراض گوناگون»، «رابطۀ دستیابی به علم و آگاهی با مطالعه و تحقیق» و «رابطۀ تغییرپذیري عمل و جزاي آن»،  . 129

به ترتیب، مربوط به کدام نوع از پاداش و کیفر است؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل قراردادي – قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل

نتیجۀ طبیعی خود عمل –  نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي  قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي

التزام انسان موحد به ارزیابی از اعمالش در کدام مستند روایی به درستی تبیین می شود؟  . 130

«حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» «من حاسب نفسه وقف علی عیوبه» «ثمره المحاسبه صالح النفس» «من حاسب نفسه سعد»

کالم نبوي «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» با کدام کالم علوي تحقق می یابد؟  . 131

اي نفس امروز روزي بود که بر تو گذشت و دیگر بازنمی گردد. یادمان باشد یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش داریم.

محاسبه و ارزیابی نفس خوشبختی را در پی  دارد. میوه و ثمرة محاسبه «اصالح نفس» است.

بازخورد قراردادن زندگی دنیوي در مسیر قرب الهی چیست؟ وصول به  چنین هدف بزرگی مستلزم چیست؟  . 132

لذت بخشی حیات دنیوي و رستگاري اخروي - عبودیت و بندگی لذت بخشی حیات دنیوي و رستگاري اخروي - برنامه ریزي

وصول به رستگاري اخروي - عبودیت و بندگی وصول به رستگاري اخروي - برنامه ریزي

به ترتیب پیامدهاي اول و دوم دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ در کدام عبارت هاي قرانی مذکور است؟  . 133

«وال هم یحزنون» - «لهی الحیوان»  «لهی الحیوان» - «فال خوف علیهم»  «و ال هم یحزنون» - «فال خوف علیهم»  «فال خوف علیهم» - «و ال هم یحزنون» 

معلول آیۀ  یدنین علیهّن من جالبیبهنَّ در کدام آیه آمده و این آیه مربوط به کدام سؤال است؟  . 134

 ان یعرفن فال یؤذین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ 

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین  - آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ 

 ان یعرفن فال یؤذین - آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟ 

 قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین  ــ آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟

معیار عفاف چیست؟ و کدام عبارت قرآن بیانگر آن است؟ و چگونگی و نوع پوشش تابع چیست؟  . 135

ایمان ـ  یُْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیبِِهنَّ  ـ آداب و رسوم ملت ها و اقوام حجاب ـ  یُْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیبِِهنَّ  ـ آداب و رسوم ملت ها و اقوام

ایمان ـ  َذلَِک أَْدنَى أَن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن  ـ دستورهاي دینی ملت ها و اقوام حجاب ـ  َذلَِک أَْدنَى أَن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن  ـ دستورهاي دینی ملت ها و اقوام
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اکسیر حیات بخش به مردگان و مبدل کنندة بخیالن به بخشندگان چیست؟ و کدام آیۀ شریفه و کدام حدیث پیرامون این موضوع است؟  . 136

عشق و محبت الهی ـ  قُْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن اهللاَ فَاتَّبُِعونِی یُْحبِْبُکُم اهللاُ...  ـ قلب انسان حرم خداست و در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

عبادت خالصانۀ پروردگار ـ  قُْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن اهللاَ فَاتَّبُِعونِی یُْحبِْبُکُم اهللاُ... ـ کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد.

َِّذیَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبا هللاِ  ـ قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. عشق و محبت الهی ـ  َوِمَن النَّاِس َمن یَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاِ أَنَداًدا یُِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاِ َوال

َِّذیَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبا هللاِ  ـ کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد. عبادت خالصانۀ پروردگار ـ  َوِمَن النَّاِس َمن یَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاِ أَنَداًدا یُِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاِ َوال

بازخورد فرورفتن در هوس ها براي معتقدین به معاد چیست؟ و چه عاقبتی براي آنان خواهد داشت؟  . 137

هدف قرار دادن زندگی دنیوي در عین اعتقاد به حیات اخروي - فرورفتن در گرداب آلودگی ها

هدف قرار دادن زندگی دنیوي در عین اعتقاد به حیات اخروي - غفلت از مرگ 

انکار زندگی پس از مرگ در عین اعتقاد به میل جاودانگی انسان - فرورفتن در گرداب آلودگی ها

انکار زندگی پس از مرگ در عین اعتقاد به میل جاودانگی انسان - غفلت از مرگ 

کفارة عمل «باطل کردن روزة ماه رمضان به سبب عمل حرام» و «ترك عمدي روزة ماه رمضان» به ترتیب کدام است؟  . 138

شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر - دو ماه روزه به ازاي هر روز و طعام شصت فقیر 

شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر - دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر 

دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر - شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر 

دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت  فقیر - شصت روز روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر 

اگر شخصی مسافر،  فرسخ برود و چهار روز در آنجا بماند و سپس  فرسخ دیگر برود و در آنجا  روز استقرار یابد، حکم نماز و روزه اش  . 139

به ترتیب چگونه خواهد بود؟

نمازش به صورت قصر است و نباید روزه بگیرد - نمازش کامل است و روزه باید بگیرد. 

نمازش به صورت قصر است ولی باید روزه بگیرد - نمازش قصر و روزه نمی تواند بگیرد. 

در هر دو مورد یاد شده باید نماز را کامل بخواند و روزه بگیرد. 

نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد - نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد. 

6412

اگر با امام خمینی رحمت اهللا علیه هم فریاد شویم که می فرماید: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و قوت و  . 140

بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند»، کدام موضوع ما را به این سخن رهنمون می سازد؟

اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند، در دل جاي دهیم. 

آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هر چه ضدخدایی است مقابله می نماید.

نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. 

از آنجایی که دینداري بر دو پایه استوار است هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 

کدام آیه با حدیث گهربار پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» ارتباط نزدیک تري داشته و هموار شدن راه آزادي انسان ها در  . 141

کدام حدیث بیان شده است؟

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»  - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان» - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون»  - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم».

اگر بگوییم خداوند آدمی را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است، به کدام یک از سرمایه هاي رشد اشاره کرده ایم و پیام کدام آیه گویاي آن  . 142

است؟

بِیَل إِمَّا َشاِکًرا َوإِمَّا َکُفوًرا   َّا َهَدْینَاُه السَّ قدرت اختیار ـ  إِن اَها فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها   قدرت اختیار ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

بِیَل إِمَّا َشاِکًرا َوإِمَّا َکُفوًرا   َّا َهَدْینَاُه السَّ وجدان ـ  إِن اَها فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها   وجدان ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ
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نیا ...»،  زندگی دنیا بدون توجه به از منظر پیامبر گرامی اسالم (ص)، باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند و با توجه به آیۀ شریفۀ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ  . 143

آخرت چگونه می باشد؟

مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی باالتر منتقل می کند - تالش بیهوده 

مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی باالتر منتقل می کند - لهو و لعب 

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - تالش بیهوده 

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - لهو و لعب 

ْهُر»  بر زبان چه کسانی جاري می شود و این افراد واجد چه ویژگی اي هستند؟ در اندیشۀ برگرفته از وحی الهی عبارت  «نَُموُت َونَْحَیا َوَما یُْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  . 144

مؤمنین - جاودانگی آخرت را برتر از هالکت دنیوي می دانند. مؤمنین - دل بستگی به دنیا را مایۀ هالکت می دانند.

منکرین - از حیات پس از مرگ خود بیم دارند.  منکرین - حیات را تنها محدود در همین عالم می دانند.

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها خدایی .................. است و آیۀ شریفۀ .................. خدا بر این مفهوم  . 145

است.

ماوات و االرض و ما بینهما العبین ....»  حکیم - «و ما خلقنا السَّ ماوات و االرض و ما بینهما العبین ....»   قادر - «و ما خلقنا السَّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انُّ الّدار االخرة لهی الحیوان ...» قادر - «و ما هذه الحیاة الدُّ نیا اّال لهٌو و لعٌب و انُّ الّدار االخرة لهی الحیوان ...»  حکیم - «و ما هذه الحیاة الدُّ

تعبیر قرآنی «یأکلون فی بطونهم نارأ» دربارة .................. است که .................. است.  . 146

خوردن مال یتیم – نتیجۀ طبیعی خود عمل  انفاق با منّت – نتیجۀ طبیعی خود عمل

انفاق با منّت – صورت حقیقی عمل خوردن مال یتیم – صورت حقیقی عمل 

مفاهیم «بر چیده شدن بساط حیات انسان»، «پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا»، «سنجش اعمال، افکار و نیت هاي انسان ها» و  . 147

«غافلگیر شدن با بانگ سهمناك» به ترتیب به کدام یک از مراحل قیامت اشاره دارد؟

اّول – اّول – دوم – اّول دوم – اّول – اّول – دوم دوم – اّول – دوم – اّول اّول – دوم – دوم – اّول

کدام مورد دربارة پیامدهاي انکار معاد صحیح نیست؟  . 148

زندگی چندروز دنیا برایش بی ارزش می شود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می گردد.

شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد و از دیگران کناره می گیرد.

آثار و پیامدهاي انکار معاد، فقط گریبان کسانی را که معاد را قبول ندارند، می گیرد.

راه فراموشی از مرگ را پیشه می کنند و خود را به هر کاري سرگرم می کنند تا آیندة تلخ خود را فراموش کنند. 

هریک از موارد زیر مؤید کدام آثار اعمال می باشد؟  آگاهی کامل از آن ها در چه زمانی صورت می پذیرد؟   . 149

- محدود به دوران عمر انسان

- تغییر در نامۀ عمل پس از مرگ

ماتاًخر، قیامت - ماتقدم، آخرت  ماتاًخر، برزخ - ماتقدم، آخرت  ماتقدم، برزخ - ماًتاخر، برزخ  ما تقدم، آخرت - ماًتاخر، قیامت 

منکرین معاد تنها عامل نابودي را چه می دانند؟ کدام عبارت قرآنی پاسخ خداوند به این دیدگاه است؟  . 150

 «نموت و نحیی» - «لو کانوا یعلمون»   «نموت و نحیی» - «و ما لهم بذلک من علم»  

 «و ما یهلکنا اال الدهر» - «و ما لهم بذلک من علم»   «و ما یهلکنا اال الدهر» - «لو کانوا یعلمون»  

اگر بگوییم: «الزمۀ دوست داشتن، اطاعت کردن است»، به کدام آیه استناد کرده ایم و نتیجۀ آن چیست؟  . 151

« ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - تحقق محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان 

« ما احب اهللا من عصاه » - تحقق محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان 

« ما احب اهللا من عصاه » - دوستداري خداوند و آمرزش گناهان انسان 

« ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - دوستداري خداوند و آمرزش گناهان انسان 
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نسبت انسان با سایر موجودات در قاعدة هدفمندي چگونه است و با چنین نگاهی، تعریف دنیا چیست؟  . 152

مستثنی - فرصت وصول به هدف  هماهنگ - فرصت وصول به هدف  هماهنگ - لهو و لعب  مستثنی - لهو و لعب 

توانایی نِیل به رستگاري در دنیا و آخرت براي انسان، چگونه میّسر می شود؟  . 153

با گام برداشتن در مسیر عبودیت خدا که برخاسته از عمل به برنامۀ  الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر عبودیت خدا که سرچشمۀ عمل به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر معرفت خدا که برخاسته از عمل به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر معرفت خدا که سرچشمۀ عمل  به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

دیدگاه منکران معاد که وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند، در مورد بسته شدن پرونده عمل انسان با مرگ، چیست؟  . 154

هر انسانی که پا به عرصه وجود می گذارد، مرگ به سراغش خواهد آمد و پروندة زندگی او را در این دنیا خواهد بست.

هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد، پروندة زندگی چند ساله اش با مرگ بسته می شود.

پروندة اعمال انسان، پس از مرگ همچنان گشوده است و پیوسته بر آن افزوده می شود.

با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او براي همیشه بسته می شود.

از دقت در روایت  « ما احب اهللا من عصاه»  کدام مفهوم به دست می آید و با کدام آیۀ شریفه تناسب معنایی دارد؟  . 155

دوستی با دوستان خدا ـ  قُْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن اهللاَ فَاتَّبُِعونِی   پیروي از خداوند ـ  َوِمَن النَّاِس َمن یَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاِ أَنَداًدا  

دوستی با دوستان خدا ـ  َوِمَن النَّاِس َمن یَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاِ أَنَداًدا   پیروي از خداوند ـ  قُْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن اهللاَ فَاتَّبُِعونِی  

«چه کسانی پرچم دار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند» و «همۀ پیامبران الهی زندگی خود را در مبارزة با چه چیزي گذرانده اند» و «این امر به  . 156

کدام یک از راه هاي افزایش محبت به خداوند» اشاره دارد؟

عاشقان خدا ـ ستم و پلیدي ـ بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان عالمان دین ـ ستم و پلیدي ـ بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

عاشقان خدا ـ رذایل اخالقی ـ دوستی با دوستان خدا و مبارزه با باطل عالمان دین ـ رذایل اخالقی ـ دوستی با دوستان خدا و مبارزه با باطل

آغاز حسابرسی در کدام واقعه از قیامت رخ می دهد؟ این حادثه مقدم بر کدام واقعه است؟  . 157

دادن نامۀ اعمال - کنار رفتن پرده از حقایق  دادن نامۀ اعمال - برپایی دادگاه عدل الهی 

برپایی دادگاه عدل الهی - کنار رفتن پرده از حقایق  برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 

چند مورد از موارد زیر پیرامون پوشش زنان به درستی تبیین شده است؟   . 158

الف) ادیان الهی پوشش زنان را الزمۀ دینداري شمرده اند. 

ب) در آیین مسیحیت داشتن دین و حجاب در پیشگاه الهی پسندیده تر است.

ج) بی حجابی زنان غربی ریشه در اندیشۀ مسیحیت دارد. 

د) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب می کردند.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام مستند وحیانی نافی «ناسازگاري حجاب و آزادي زنان» است؟   . 159

الف) عفت حضرت مریم و حضور در معابد همگانی جهت پرستش 

ب) عفت دختران حضرت شعیب در حال چوپانی در جمع مردان 

ج) حضور زنان مسلمان در زمان پیامبر در پشت جبهه هاي جنگ 

د) حضور زنان مسلمان در دانشگاه ها و مراکز علمی و اجتماعی

الف - ج  ج - د  ب - د الف - ب 
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با تدبر در  آیات  قرآن چند مورد از راه هاي زیر، حیله هاي شیطانی است؟   . 160

- بازدارندگی از یاد  خدا 

- زیبا جلوه دادن دنیا 

- مزین  نمودن گناه در  نظر گناهکاران 

- آمال طوالنی

4321 مورد مورد مورد مورد

التفات به سخن مجنون و کّذاب در حالت عادي و اعالم خطر به ترتیب چگونه است؟ پذیرش این عمل برخاسته از چیست؟  . 161

فاقد اعتبار - شرط عقالنیت - رعایت احتیاط  فاقد اعتبار - شرط عقالنیت - فرار از خطر احتمالی 

شرط عقالنیت - فاقد اعتبار - رعایت احتیاط   شرط عقالنیت - فاقد اعتبار - فرار از خطر احتمالی 

خداوند راه رستگاري انسان را مالزم چه امري ساخته است؟ این مالزمت در کدام گزینه تبیین می شود؟  . 162

عزم و ارادة انسان - رسیدن به رستگاري از آثار عزم و ارادة قوي است.

عزم و ارادة انسان - آدمی با عزم و ارادة خود در مسیر رستگاري خویش قدم برمی دارد.

رضایت خود - وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاري خود قدم برداریم.

رضایت خود - وقتی ما در مسیر رستگاري خود قدم می گذاریم که خدا از ما راضی است.

تأکید قرآن بر زندگی دنیوي چگونه است؟ و شرط توجه به آن در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟  . 163

«لهو و لعب» -  «بما کانوا یکسبون»   «لهو و لعب» -  «لو کانوا یعلمون»  

«خوابی کوتاه و گذرا» -  «بما کانوا یکسبون»   «خوابی کوتاه و گذرا» -  «لو کانوا یعلمون»  

تسهیل دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا از طریق چه کسانی است؟ این منش برخاسته از چیست؟  . 164

خداپرستان حقیقی - بی اشتیاقی به زندگی پست دنیوي  خداپرستان حقیقی - نهراسیدن از مرگ 

باهوش ترین مومنان - بی اشتیاقی به زندگی پست دنیوي باهوش ترین مومنان - نهراسیدن از مرگ 

رابطۀ علیت بین «بی نهایت طلبی»، «بی ارزشی چند روزه دنیا» و «یأس و ناامیدي» در دیدگاه منکرین به ترتیب چگونه است؟  . 165

علت - معلول - معلول  علت - علت - معلول  معلول - معلول - علت  معلول - علت - علت 

در بیان امام صادق (علیه السالم) انسانی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، چگونه توصیف شده  است و نتیجۀ تبعیت از فرامین پیامبر (صلی اهللا علیه و  . 166

آله) در بیان قرآن کریم کدام است؟

خدا انسان نافرمان را دوست ندارد ــ  (یحببکم اهللا و یغفرلکم)  خدا انسان نافرمان را دوست ندارد ــ  (اشد حباهللا) 

انسان نافرمان خدا را دوست ندارد ــ  (اشّد حبّاهللا)  انسان نافرمان خدا را دوست ندارد ــ  (یحببکم اهللا و یغفرلکم) 

چند عبارت از عبارت هاي زیر به درستی بیان نشده است؟   . 167

الف – احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي ظاهري اوست، در کنار زیبایی باطنی او پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است. 

ب – عرضۀ نابجاي زیبایی ها، به جاي گرمی بخشیدن به محیط خانواده، عّفت و حیا را از بین می برد و این دو گوهر مقدس را از او می گیرد. 

ج – یکی از جلوه هاي عفاف مربوط به آراستگی و مقبولیت است که زیاده روي در آن امري پسندیده است و تبّرج نام دارد. 

د – استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه اي باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. 

ه – ادیان الهی که در اصل و حقیقت دین هاي متعددي هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداري شمرده اند.

1234

در قرآن کریم در ترجمۀ آیۀ  سورة یس: «براي ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. گفت: کیست که این  . 168

استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» به کدام دسته از استدالل هاي اثبات معاد اشاره می کند؟

ضرورت معاد جسمانی با اشاره به پیدایش نخستین انسان  امکان معاد جسمانی با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت 

ضرورت معاد جسمانی با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت  امکان معاد جسمانی با اشاره به پیدایش نخستین انسان 
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»  بازتاب نزدیک کردن پوشش هاي خود براي زنان مسلمان کدام است؟ و قرآن کریم در مورد علت بر اساس آیۀ شریفۀ  «یُْدنِیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالبِیِبِهنَّ  . 169

و فلسفۀ انجام آن چه فرموده است؟

به عفاف شناخته شده و منزلت اجتماعی می یابند ـ  َذلَِک أَْدنَى أَن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن  

به عفاف شناخته شده و مورد اذیت قرار نمی گیرند ـ  َذلَِک أَْدنَى أَن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن  

به عفاف شناخته شده و منزلت اجتماعی می یابند ـ  َولْیَْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجیُوبِِهنَّ  

به عفاف شناخته شده و مورد اذیت قرار نمی گیرند ـ  َولْیَْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجیُوبِِهنَّ  

حرکت قدرتمندانه جهت نیل به هدف معلول چیست؟ مفهوم کدام عبارت پشتیبان و مؤید حرکت است؟  . 170

محاسبه و ارزیابی -  اصبر علی ما اصابک  محاسبه و ارزیابی - «ثمره المحاسبه صالح النفس»

تصمیم و عزم قوي -  و اصبر علی ما اصابک  تصمیم و عزم قوي - «ثمره المحاسبه صالح النفس»

هریک از عبارت هاي قرآنی  «ماهی اال حیاتنا الدنیا»  و  «ما هذه الحیاة الدنیا»  دیدگاه چه کسانی است؟ کدام یک زندگی دنیوي برایشان کم ارزش  . 171

است؟

معتقدین به معاد - منکرین به معاد - دومی  معتقدین به معاد - منکرین به معاد - اولی 

منکرین به معاد - معتقدین به معاد - دومی  منکرین به معاد - معتقدین به معاد - اولی 

دربارة خبر قرآن کریم از معاد چند مورد از گزاره هاي زیر صحیح است؟   . 172

الف) قرآن کریم می فرماید: خداوند مطلقاً شما را در روز قیامت جمع می کند و هیچ شکی در آن نیست. 

ب) قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است. 

ج) در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. 

د) استدالل هاي قرآن کریم دربارة معاد دو دسته اند: امکان معاد و ضرورت معاد

1234

با تدبر در حدیث پیامبر اکرم (ص) محشور شدن انسان در قیامت تابع چیست و به درك چه حقیقتی می رسیم؟  . 173

ایمان مملو از محبت - ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می  داد.  ایمان مملو از محبت - قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

مظروف دل آدمی - ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می داد. مظروف دل آدمی - قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

کدام گزینه تعریف درست تري  از «خودشناسی» تبیین می کند؟  . 174

شناخت جایگاه  انسان در  نظام هستی و نحوة گرامی  داشتن انسان

شناخت موانع  حرکت انسان در  مسیر تقرب به  خدا و راه هاي مقابله با آن ها

شناخت سرمایه ها و توانایی هایی که خداوند به  او عطا  کرده و چگونگی بکار گیري آنها 

شناخت  موانع  حرکت  انسان در مسیر تقرب به  خدا و  نحوة مقابله یا دوري  از آنها

تنها دلیل متقن در اثبات اهمیت و ضرورت بحث از معاد چیست؟ این دلیل برخاسته از چیست؟  . 175

دفع خطر احتمالی - فطري میل به جاودانگی - عقلی  دفع خطر احتمالی - عقلی  میل به جاودانگی - فطري 

با تدبر در قرآن کدام عامل موجب زنده شدن زمین مرده در رستاخیز طبیعت است؟ این روش قرآن پاسخ به چه کسانی است؟  . 176

ابرهایی که توسط بادها برانگیخته می شوند - منکرین ضرورت معاد  ابرهایی که توسط بادها برانگیخته می شوند - منکرین امکان معاد 

بذر و دانه اي که در بهار به اذن خدا می روید - منکرین ضرورت معاد  بذر و دانه اي که در بهار به اذن خدا می روید - منکرین امکان معاد 

توجه به برآوردن همۀ نیازها در حد مطلوب به چه اصطالحی تعبیر شده است و سبک تر شدن آراستگی و پوشش انسان و جنبۀ خودنمایی پیدا کردن  . 177

آن نتیجۀ کدام است؟

عفاف - توجه بیش از حد به جلب توجه دیگران  تعادل - توجه بیش از حد به جلب توجه دیگران 

تعادل - تضعیف و گسستگی رشته هاي عفاف در انسان  عفاف - تضعیف و گسستگی رشته هاي عفاف در انسان 

22

جمع بندي دینی دهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



از دیدگاه دوزخیان،  ..................  عامل بازدارنده از یاد خدا بوده است.  . 178

انتخاب دوست نامناسب  انتخاب دینی غیر از دین الهی 

عدم پیروي از سیرة پیامبر (ص)  تغییر سبک زندگی متناسب با تغییرات زمان 

در عرصۀ دوزخ، سخن «خود را مالمت کنید» توسط چه کسی بیان می شود؟ و مولّد آن،  ..................  است.  . 179

شیطان - عدم اجبار در کار شیطان و پذیرش دعوت از سوي انسان  شیطان - عمر کافی براي هر انسان و عدم جبران مافات 

خداوند - عمر کافی براي هر انسان و عدم جبران مافات خداوند - عدم اجبار در کار شیطان و پذیرش دعوت از سوي انسان

فرشتگانی که نامۀ اعمال انسان را تنظیم می کنند،  ..................  را ثبت و نگهداري می کنند. لذا نامۀ اعمال  ..................  نیست: بلکه شامل   . 180

..................  است و به همین جهت هرگز از انسان جدا نمی شود که به آن  ..................  گویند.

گزارش عمل - ظاهر عمل - باطن و ظاهر عمل - تصویر اعمال  گزارش عمل - خود عمل - گزارش و حقیقت عمل - تجسم اعمال 

حقیقت عمل - گزارش عمل - خود عمل - تجسم اعمال  حقیقت عمل - ظاهر عمل - باطن و ظاهر عمل - تصویر اعمال

بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاري صعب بر راه» با کدام عبارت قرآنی ارتباط معنایی دارد؟  . 181

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی الَْحیََواُن»   اِر»   «َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَّـِه َحِدیثًا»   «َوإِنَّ الدَّ ََّما َخَلْقنَاُکْم َعبَثًا»   «أَْم نَْجَعُل الُْمتَِّقیَن َکالُْفجَّ  «أَفََحِسْبتُْم أَن
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بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً »، مفهوم «اختیار و انتخاب آدمی» دریافت می گردد.  ، سورة انسان: « انّا هدیناه السَّ گزینه 1 از آیۀ شریفۀ   . 1

قدرت اختیار و انتخاب: 

) خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. 

) سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد، زیرا خالق آنها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاري را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در این  باره می فرماید: «و ما خلقنا

ماوات و االرض و ما بینهما العبین». السَّ

اگر مسافت رفتن او کمتر از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) و مجموع رفت و برگشت او کمتراز  فرسخ نباشد باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد. لذا بستگی به گزینه 1  . 2

مسافت مسیر برگشت او دارد، چون در سوال فقط راه رفت را مطرح کرده است. 

عشق و محبت الهی آدمی را از خودخواهی به ایثار و از خودگذشتگی می رساند که این خود ثمرة تبلور ایمان در انسان است؛ چراکه به هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر می شود، گزینه 4  . 3

َّذین آمنوا اشدَّ ُحبَّا هللا».   محبت وي نیز به خدا بیشتر می شود: «.... و ال

آیۀ  شریفۀ «حتّی اِذا جاَء اََحدُهم الموت قاَل َرّب ارجعون لِعلّی اَعمُل صالحا فی ما ترکت...» مربوط به زمانی است که گناهکاران و بدکاران از دنیا می روند و واقعیت مرگ را جلوي چشم گزینه 1  . 4

) جواب قطعی خداوند این است که هرگز خویش می بیند، از خداوند درخواست می کند که او را به زندگی دنیا بازگردانند تا درباره آن چه انجام نداده عمل صالحی انجام دهند (سورة  مؤمنون آیۀ  

) و عبارت بساط تکلیف باز است، غلط است. این تنها سخنی است که او می گوید در صورتی که بین االن تا وقتی که در روز قیامت برانگیخته شود، برزخ و فاصله اي است (سورة  مؤمنون آیۀ  

دینداري با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاري از باطل و دشمنان خدا را به دنبال دارد. به همین جهت، اگر کسی بخواهد قلبش را خانه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از گزینه 4  . 5

آن بیرون نماید. «ال اله» در جملۀ «ال اله الّا اهللا»  بیانگر بیزاري از دشمنان خدا (بیرون کردن شیطان و امور شیطانی از دل) که از نشانه هاي محبت به خداست، می باشد.

این سؤال در مورد ویژگی هاي عالم برزخ است. یکی از ویژگی هاي این عالم این است که پس از مرگ، گرچه فعالیت هاي حیاتی بدن متوقف می شود، اما فرشتگان، حقیقت وجود انسان گزینه 1  . 6

را که همان روح است (نه جسم)، «توّفی» می کنند. یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند.

َّذیَن ءاَمنوا از دقت در آیۀ شریفۀ: «َو ِمَن النَّاِس َمن یَتَِخُذ ِمن دوِن اهللاِ اَنداداً و بعضی از مردم همتایانی به جاي خدا می گیرند،«یُِحبُّونَُهم کَحّب اهللاِ ، آن  ها را دوست می  دارند مانند دوستی خدا. «َوال گزینه 2  . 7

اَشدُّ ُحبا ِهللاِ اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتري دارند.» 

مردم بر دو دسته  اند: 

) گروهی چیزهاي دیگر را همتاي خدا می  گیرند:«َو ِمَن النِّاس َمن یَتَِّخُذ ِمن دوِن اهللاِ اَنداداً یُِحبَّونُهم کَُحبِّ اهللاِ» .   

َّذیَن ءاَمنوا اَشدٌّ ُحبا ِهللاِ» .  ) گروهی هم خدا را دوست دارند: «َوال

گزینه 2   . 8

آیۀ شریفۀ «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» بیانگر امکان معاد با توجه به پیدایش نخستین انسان است.

الف) مربوط به برزخ است.  گزینه 2  . 9

ب) در مرحلۀ دوم قیامت، بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. 

ج) انسان عین اعمال خود را می بیند و نه گزارش آنها را. 

د) درست است. 

هـ) درست است. 

و) تحوالتی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. این تغییرات گسترده و عمیق است و نه ناگهانی و غافل گیرکننده. ناگهانی و غافل گیرکننده ویژگی صدایی مهیب (نفخ صور) است. 

در روز قیامت ابتدا ساختار آسمان ها و زمین به هم می ریزد. سپس همگان در دادگاه عدل الهی حاضر می شوند. در این مرحله پیامبران و امامان به عنوان شاهد و گواه حضور می یابند. گزینه 2  . 10

سپس مالئکه اي که اعمال انسان را ثبت کرده اند، به عنوان شاهد حضور می یابند. در برخی آیات نیز بدین اشاره شده که در قیامت خداوند بر دهان انسان مهر خاموشی می زند و آن گاه اعضاي بدن

انسان به سخن درمی آیند و دربارة او شهادت می دهند.

انسان تنها با محبت به خدا و پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان (علیهم السالم) به رستگاري نمی رسد؛ چراکه خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی گزینه 4  . 11

دوستی با خود اعالم می کند: «قل ان کنتم تحبّون اهللا فاتَّبعونی...».  

کسی که روزه است و پیش از ظهر مسافرت می کند، با رسیدن به حد ترّخص می تواند روزه اش را افطار کند؛ ولی تا قبل از رسیدن به آن، باید روزه اش را نگه دارد.  گزینه 4  . 12

این سخن امام خمینی (ره) «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بُغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.» مربوط است به برائت و گزینه 4  . 13

تنفر از باطل و دشمنان خدا. 

، عنکبوت:  از تدبّر در آیه ي شریفه ي  گزینه 3  . 14

نیا اِّال لَْهٌو َو لَِعٌب:   «َو ما هِذهِ الَحیاُة الدُّ

ار االِخَرَة لَِهَی الَحیَواُن:   نیا اِّال لَْهٌو َو لَِعٌب:َو اِنَّ الدَّ «َو ما هِذهِ الَحیاُة الدُّ

نیا اِّال لَْهٌو َو لَِعٌب:   لَو کانوا یَعلَموَن:«َو ما هِذهِ الَحیاُة الدُّ

و این زندگی دنیا سرگرمی و بازیچه نیست 

و همانا سراي آخرت زندگی حقیقی است؛ 

اگر می دانستند. 

می توان به تفاوت هاي مهمی میان دنیا و آخرت اشاره کرد: 

) اگر به دنیا به عنوان یک امر مستقل نگاه شود، چیزي جز لهو و لعب نیست؛ در حالی که حیات حقیقی برتر، از آن آخرت است. 

) دنیا سراي عمل است و آخرت سراي پاداش. 
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پاسخ به این سوال مستلزم دقت فراوان در گزینۀ  است، به طوري که همۀ موارد از راه هاي فریب شیطان است ولی در گزینۀ  آنچه را که شیطان فریب می دهد «زیبا و لذت بخش گزینه 3  . 15

نشان دادن «گناه» است نه دنیا. 

آتش جهنم (دوزخ) حاصل عمل خود انسان ها است و براي همین، از درون جان آن ها شعله می کشد.   گزینه 1  . 16

  باالترین نعمت بهشت، رسیدن به مقام خشنودي خدا است که نیکوکاران و رستگاران براي خود می یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند. 

ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «و براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که گزینه 4  . 17

آنها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.» مربوط است به امکان وقوع معاد، در بُعد آفرینش مجدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن. 

سرمایه  هاي انسان:  گزینه 2  . 18

الف) عقل: با بهره گیري از آن از جهل و نادانی دور می شوویم. 

ب) اختیار: تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

ج) گرایش به خیر و نیکی و پرهیز از گناه و زشتی

تنها خدا می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینۀ شکوفا شدن استعدادهاي متنوع مادي و معنوي انسان را فراهم آورد.  گزینه 4  . 19

آیه مذکور در صورت سؤال پاسخ خداوند به افراد بدکار و شقی است که پس از مواجهه با مرگ، درخواست بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح دارند.  گزینه 1  . 20

ر»  ناظر بر عالم رستاخیز است.  م و اخَّ کلمۀ «یَومئٍذ» در آیۀ شریفۀ:  «یُنبَّؤا االنسان یومئٍذ بما قَدَّ گزینه 3  . 21

(یومئٍذ: امروز  اشاره به روز قیامت دارد.) 

فرشتگان براي استقبال به سوي نیکوکاران و رستگاران می  آیند و به ایشان سالم می کنند و می گویند: خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و براي همیشه در آن زندگی کنید. بهشتیان گزینه 1  . 22

می گویند خداي را سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. 

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب شده (مسبب) که در مقابل گناه و زشتی عکس العمل نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد (هنگام ظهور و بروز)، خود را سرزنش و گزینه 1  . 23

مالمت کند و در اندیشۀ جبران برآید. قرآن کریم عامل درونی این حالت را نفس لوامه، یعنی نفس سرزنشگر نامیده و بدان سوگند خورده است. آیۀ (و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها:

سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشید؛ آن گاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد) بیانگر گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها می باشد. 

دقت شود که در این سؤال پیامد تبّرج خواسته شده است، نه تعریف آن.  گزینه 3  . 24

بدین معنا که برخی انسان ها در آراستگی و ابراز مقبولیت دچار تندروي می شوند، به گونه اي که در آراسته کردن خود زیاده روي می کنند و به خود نمایی می رسند. قرآن کریم این حالت را تبرج

می نامند و آن را کاري جاهالنه می شمرد. 

اما پیامد تبرج و زیاده روي در آراستگی و توجه بیش از حد به آن این است که باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کار هایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.

گزینه 2 نهراسیدن از مرگ سبب می شود آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد، فداکاري در راه خدا ضروري باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه  . 25

آزادي انسان هارا هموار کنند. 

 در اولین پیامد دیدگاه اعتقاد به معاد، شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار سبب می شود تا انسان با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه

بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود. 

عبارت قرآنی «حتی اذا جاء احدهم الموت» زمان بیداري و هوشیاري انسان ها هنگامی است که مرگ آن ها فرا می رسد. در آن وقت  هم از اعمال خود آگاه می شوند که درخواست گزینه 3  . 26

بازگشت می کنند تا عمل صالح ترك شدة خود را انجام دهند و  هم بر بی ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت آگاهی پیدا می کنند (بیدار و هوشیار می شوند).

آثار و پیامدهاي منفی انکار معاد گریبان کسانی که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است را نیز می گیرد. گزینه 1  . 27

افراد زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره هاي مادي زندگی استفاده می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را در جهت رضاي خدا انجام می دهند، گزینه 1  . 28

جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سراي آخرت خویش را آباد می سازند.

شناسایی و انتخاب هدف (همان اختیاري بودن گزینش هدف)، ویژة انسان است و آیۀ «من کان یرید ثواب الّدنیا» نمونه اي از همین انتخاب اختیاري هدف زندگی است.  گزینه 4  . 29

«خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد، سپس راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان داد تا راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.» گزینه 3  . 30

رد سایر گزینه ها:  

) و ) و ثانیاً این که در سرنوشت انسان بسیاري از مسائل دخیل است، اگرچه مهم ترین آن اختیار خود انسان می باشد ( رد گزینۀ  اوًال این که قدرت تشخیص با سرمایۀ عقل ممکن می شود (رد گزینۀ 

( باالخره این که اختیارداشتن انسان، او را به انجام هرکاري مجاز نمی کند، بلکه توان آن را در او ایجاد می نماید. (رد گزینۀ 

گزینه 4 مطابق آیۀ شریفۀ  مائده:  «مَن آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  مژدة رهایی و نجات از ترس و ُحزن از عاقبت زندگی بهرة افرادي است که  . 31

ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند.  

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان...» تقابل عبارت « لهٌو و لعٌب (کم ارزش بودن زندگی دنیوي) با عبارت «الحیوان (حقیقی بودن ، عنکبوت:  «و ما هذه الحیاة الدُّ  و اما در آیۀ شریفۀ 

زندگی آخرت)» را می توان دریافت. 

گزینه 4 حقانیت (ضرورت) رستاخیز براساس:  . 32

الَِحاِت کَالُْمْفِسِدیَن فِی اْألَْرِض ام نجعل المتَّقین کالفُّجار»  َِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْم نَْجَعُل ال
َ
- عدل خداوند: «أ

- حکمت خداوند: «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ال تُرَجعون»

آیۀ شریفه به حق بودن آفرینش جهان اشاره دارد که به معناي هدف دار بودن خلقت است و دلیل بر حکمت خداوند.  گزینه 1  . 33

 گزینۀ  در عین حال که هدفمندي نیز موضوع آیه می باشد، اما حق بودن به معناي هدف داري خلقت و یا هدفمندي آفرینش جهان می باشد، نه هدفمندي به معناي حق بودن.

امام صادق (ع) در خصوص لزوم پیروي از خداوند که یکی از ثمرات محبت به خداست فرمود:  «ما اََحبَّ اهللاَ من عصاهُ:  کسی که خدا را نافرمانی کند، او را دوست ندارد.»  گزینه 1  . 34

»: بیانگر بیزاري از دشمنان خدا می باشد.  دلیل رد گزینۀ «

»: این مورد به مبارزه با دشمنان خدا اشاره دارد. دلیل رد گزینۀ «
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»: بیانگر دوستی با دوستان خدا می باشد. دلیل رد گزینۀ «

الف) کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگري در ما ندارد. این خود ما هستیم که به او اجازة وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم. اینجاست گزینه 3  . 35

که عامل موثر در اثر گذاري وسوسه هاي شیطان، هوس ها و نفس اّمارة خود انسان است. 

ب) مطابق آیۀ 25 محمد(ص): «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.»

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «و آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.»، این مفهوم: «هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي گزینه 3  . 36

اخروي است و پاسخ گوي استعدادهاي مادي و معنوي بیشتري در وجود ما هستند»، دریافت می گردد.  

) ویژگی هاي هدف پایان پذیر (هدف هاي دنیوي) است.  ) و ( ) ،( و اما گزینه هاي (

دومین اقدام از اقدامات مربوط به گام گذاشتن در مسیر قرب الهی، «عهد بستن با خداست». خداوند، راه رستگاري ما را با رضایت خود همراه ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی گزینه 2  . 37

خواهد بود، که ما در مسیر سعادت و خوشبختی خود گام برداریم؛ و آن گاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. 

اگر هر سال یک ماه روزه بگیریم، سال به سال با تقواتر می شویم، چنین فردي کم کم به جایی می رسد که احساس می کند که هر کاري را که خداوند دستور داده است می تواند به گزینه 3  . 38

َِّذیَن ِمْن قَْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَّقُونَ » بیان گر این مطلب است.  یاُم کَما کُتَِب َعلَى ال َِّذیَن آَمنُوا کُتَِب َعلَْیُکُم الصِّ یَُّها ال
َ
آسانی انجام دهد و احساس سختی نمی کند و آیۀ «یا أ

منظور از «چهرة ملکوتی دنیا»، چهرة حقیقی و واقعی آن است. در وحی الهی که همان قرآن است، چهرة واقعی دنیا، بازیچه و سرگرمی بیان شده است و می فرماید: «و ما هذه الحیاة گزینه 2  . 39

الّدنیا الّا لهو و لعب و اّن الّدار األخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، زندگی دنیا به تنهایی چزي جز سرگرمی و بازي نیست و همانا سراي آخرت، زندگی راستین است، اگر می دانستند.» 

زیرا «ناگوار نبودن مرگ» در دیدگاه الهیون بدان جهت است که خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، به آن دل نمی سپرند. گزینه 2  . 40

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود (علت = مسبب) که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد که آیۀ «و نفِس و ما سّواها» بیانگر آن است و دوري از شقاوت، در پرتو گزینه 3  . 41

نیرویی به نام اراده و اختیار محقق می شود که آیۀ «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» مؤید آن است.  

این بیت در پی بیان این نکته است که اگر کسی هدفی باالتر را مدنظر داشته باشد، به هدف پایین تر هم می رسد و این مفهوم در گزینۀ  بیان شده است.  گزینه 1  . 42

زندگی عالی تر انسان ها در عالم آخرت لزوماً صحیح نیست؛ چرا که انسان ها گاهی اهل عذاب هستند و در آخرت زندگی بدتري نسبت به دنیا دارند.  گزینه 3  . 43

- آیۀ  سورة شریفۀ فتح:« و هرکه به عهدي که با خدا بسته وفادار بماند، به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.»  گزینه 2  . 44

- آیۀ  تا  سورة معراج: «و آن ها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آن ها که به راستی اداي شهادت کنند و آن ها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته

می شوند.» 

: «امروز روزي است که راستِی راستگویان به آن ها سود بخشد، براي آن هاي باغ هایی از بهشت است.»  رد گزینۀ 

با توجه به آیۀ شریفۀ: «انّا هدیناه الَسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»، خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما گزینه 4  . 45

نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

آیه بیانگر تقّکر منکرین معاد است. در اصل بیانگر تفکر مادي گرایان است که در اندیشه و تحقیق به آن اشاره شده است.  گزینه 2  . 46

ترجمۀ آیۀ شریفه: «مسماً غیر از این زندگی دنیایی ما چیزي در کار نیست، پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگري جاي ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.» 

اگر مسافري که قبل از ظهر حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا جایی که می خواهد ده روز بماند، برسد، نمی تواند در آن روز، روزه بگیرد.  گزینه 4  . 47

موارد نادرست: 

: باید نمازش را شکسته بخواند و نمی تواند روزه بگیرد؛ چون سفر بر او واجب بوده است.      گزینۀ 

: می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است؛ اما دربارة غسل نکردن، معصیت کرده است.      گزینۀ 

: باید هم روزه را قضا کند و هم براي هر روز یک ُمّد (تقریباً گرم) گندم و جو و مانند آن ها به فقیر بدهد.  گزینۀ 

، اسراء: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم، پس دوزخ را براي او از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ  گزینه 3  . 48

قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود»، پیام زیر مستفاد می گردد: «اگر هدف هاي دلبستگی هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.» و اما

) ویژگی هاي هدف هاي ناپذیر و همیشگی که همان هدف هاي اخروي اند، می باشند. ) و ( ) ،( گزینه هاي (

در عالم برزخ: «حتی اذا جاء احدهم الموت ؛ آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد»، انسان بدکار و شقی: «قال رّب ارجعون لعلّی اعمل صالحًا؛ می گوید: پروردگار! مرا باز گردانید. باشد که گزینه 2  . 49

عمل صالح انجام دهم» پاسخ قطعی این است: «کَّال انّها کلمٌۀ هو قائلها  هرگز! این سخنی است که او می گوید». 

و اما دوزخیان در حیات اُخروي (جهنم موعود) به خدا می گویند: «پروردگارا ... ما را از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم»، پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا

به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟ ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.

گزینه هاي  و  مربوط به محاسبه و ارزیابی است که با حدیث نبوي ارتباط مفهومی دارد.  گزینه 3  . 50

) باقی ماندن بر پیمان با خدا و وفاي بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال دارد.  گزینۀ 

) وجود عبارت «بهترین زمان براي تکرار این حدیث» اشتباه است که صحیح آن این است: بهترین زمان براي عمل و محاسبۀ ساالنه است. همچنین «بعد از نماز»، زمان مناسبی براي عهد بستن گزینۀ 

با خداست که دومین گام است. 

هرکس این نکته را که هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب الهی است دریابد و زندگی خود را در مسیر قرب الهی قرار دهد، دو ثمره به دست خواهد آورد:  گزینه 3  . 51

 زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا 

 رستگاري ابدي در آخرت

ماواِت َو اْألَْرَض َو ما بَْینَُهما الِعبِیَن » بیانگر آن است که آفرینش انسان و جهان بی هدف، بیهوده و بازیچه نیست. خداوند حکیم است و الزمه حکمت خداوند آن است آیه « َو ما َخلَْقنَا السَّ گزینه 1  . 52

که هیچ کاري بیهوده و عبث و بازیچه نباشد، نمی شود که خداوند این همه استعداد و توانایی و سرمایه هاي مختلفی را در وجود ما قرار دهد و خاك شویم و معادي هم نباشد؟ دلیل رد گزینه «3و 4»

آیه « اهللاُ ال إِلَه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلى  یَْوِم الْقِیاَمِۀ ال َرْیَب فِیِه » بیانگر قطعیت و حتمی بودن وقوع قیامت است نه ضرورت معاد!! 
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هرکس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جستجوي سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پاي نخواهد نشست. این سرچشمه گزینه 4  . 53

همان خداوند است که خالق همه کماالت و زیبایی ها است، پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است.

عقل، ابزار تشخیص انسان براي انتخاب هایش در مسیر کمال است و این انتخاب از اختیار ناشی می شود که در آیۀ «إنّا َهَدیْناه السبیل...» مطرح شده است.   گزینه 1  . 54

خیر، اعتقاد به آخرت باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود. گزینه 3  . 55

تشخیص راه درست و غلط کار عقل است نه اختیار.   گزینه 3  . 56

«عدم التفات به دنیا» یک نکتۀ انحرافی است و خداپرستان در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ ولی به آن دل نمی سپرند. گزینه 1  . 57

خداوند در این آیه می فرماید که ثواب دنیا و آخرت نزد خداست؛ پس گزینۀ  صحیح است. (دقت کنید، عباراتی که براي اثبات آخرت در پی رّد بهره هاي دنیا هستند، صحیح گزینه 2  . 58

نیست). 

قانون حجاب، نه تنها موجب سلب آزادي زنان و کاهش حضور آنان در جامعه نیست، بلکه سبب می شود تا زن حضوري مطمئن و همراه با امنیت داشته باشد و از نگاه نا اهالنی که در گزینه 1  . 59

ْن یُْعَرْفَن فَال یُْؤَذْیَن : اي پیامبر، به زنان و دخترانت و
َ
ْدنی  أ

َ
یَُّها النَّبِیُّ قُْل ِألَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِساِء الُْمْؤِمنیَن یُْدنیَن َعلَْیِهنَّ ِمْن َجَالبِیبِِهنَّ ذلَِک أ

َ
جامعه حضور دارند، ایمن باشد. دستور خداوند به حجاب در آیۀ  «یا أ

به زنان مؤمنان بگو پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند، این براي آنکه (عفاف) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است» اشاره شده است.

گزینه 4 مطابق آیۀ شریفۀ:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم  و ال هم یحزنون»  کسانی در این جهان دچار ُحزن و ترس از عاقبت زندگی نمی شوند که این سه شرط را با  . 60

هم دارا باشند: ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک. 

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّآل الّدهر» ؛ [کافران] گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست همواره [گروهی از ما] می میریم و  و اما مطابق آیۀ شریفۀ:  «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

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

با توجه به آیۀ شریفۀ «قل ان تحبّون اهللا فاتَّبعونی» دوستی خدا با انسان و بخشش گناهان معلوِل عشق به خدا و پیروي از او است که عبارت قرآنی: «یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم» گویاي گزینه 3  . 61

آن است.

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره اي ندارند.»، این مفهوم دریافت می گردد که «اگر هدف هاي دنیوي گزینه 1  . 62

اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.»

بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود.   گزینه 1  . 63

پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: « حاِسبوا اَنفَُسُکم قَبَل اَن تُحاَسبوا ؛ به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند.

در عرصۀ قیامت تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود، بلکه خود عمل نمایان می شود و هرکس عین عمل خود را می بیند. گزینه 3  . 64

وقتی بیان می شود آدمی با عزم خویش آنچه را انتخاب کرده، عملی می سازد، به معناي آن است که انسان ابتدا با تفکر و اختیار چیزي را انتخاب می کند، سپس با عزم و ارادة خویش گزینه 2  . 65

آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد. پس عزم موخر بر تفکر و اختیار است و یا تفکر و اختیار مقدم بر عزم است. 

، ارتباط دقیق سه اصل خواسته شده را بیان نمی کند. نکته: گزینه اي که مناسب تر است را انتخاب کنید؛ مورد 

، در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی، درباره هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. گزینه هاي  و  و  بر اساس تعالیم رسیده از سوي انبیاء است؛ اما در گزینۀ  گزینه 4  . 66

دقت کنید که گزینۀ  و گزینۀ  ویژگی هاي ذاتی انسان ها هستند و براي همه مشترك اند، هم چنین فطرتی که در گزینۀ  به آن اشاره شده  است، از بین رفتنی نیست. گاهی گزینه 3  . 67

غفلت ها سبب دوري ما از او (خداوند) و فراموشی یاد او می شود، ولی باز به خود باز می گردیم، او را در کنار خود می یابیم.  

«کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را درنظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.» (تدبر)   گزینه 1  . 68

معتقدان به معاد ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادة فداکاري در راه خدا هستند که با آیۀ  «فَال َخْوٌف َعلَْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن» مرتبط می باشد. گزینه 2  . 69

آثار و پیامدها گریبان کسانی را که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است را نیز می گیرد. این افراد به دلیل فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود گزینه 1  . 70

ار نیا إِّال لَهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد. در آیۀ شریفۀ  «َوما هِذهِ الَحیاُة الدُّ

اآلِخَرَة لَِهَی الَحیَواُن»  بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند.

گزینه 2 در دیدگاه معتقدان به معاد (الهیون یا خداپرستان حقیقی)، زندگی دنیوي همچون خوابی کوتاه و گذرا است و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد.   . 71

 در دومین پیامد اعتقاد به معاد، انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادة فداکاري در راه خداست. همین عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و

شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد... 

امام حسین (ع) در این باره می فرمود: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.» 

 و اّما این حدیث: «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند» را پیامبر اکرم (ص) فرموده است. 

دوزخیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. شیطان می گوید خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ گزینه 4  . 72

دادم؛ اما من بر شما تسلطی نداشتم. من فقط شما را فرا خواندم و شما نیز مرا پذیرفتید...»

ْعَمُل َصالًِحا فِیَما تََرْکت»:  پروردگارا ما را بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم، آنچه را در گذشته ترك کرده ام، از عبارت
َ
تداوم حیات کسانی که می گویند: «َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی أ گزینه 2  . 73

» برداشت می شود که رسول شریفۀ «إِلَى یَْوِم یُْبَعثُوَن» برداشت می شود. پاسخ به سؤال: دورة برزخ دورة بی خبري است یا هوشیاري، از حدیث شریف: «قسم به کسی که جانم در دست اوست 

گرامی اسالم در پاسخ اصحاب خود فرمودند و نشان دهندة شعور و آگاهی در حیات برزخی است.

این بیت به این موضوع اشاره دارد که خدا سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و با آیه «من کان یرید ثواب الدنیا فَِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة»مرتبط است. هرکس نعمت و پاداش دنیا را گزینه 2  . 74

بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. اختالف در هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد. 

بحث از پاداش و کیفر اعمال، مربوط به عدل الهی است. یکی از دالیل امکان ناپذیر بودن برقراري عدل الهی در دنیا این است که پاداش بسیاري از اعمال (مانند شهادت در راه خدا) گزینه 2  . 75

َِّذیَن آَمنُوا ْم نَْجَعُل ال
َ
در دنیا امکان پذیر نیست. پس ضرورت دارد که جهان دیگري باشد که شخص شهید به پاداش عمل خود برسد و این همان ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است که در آیۀ:  «أ

اِر : آیا ما آنها را که ایمان آورده و کار هاي شایسته انجام داده اند با تبهکاران یکسان قرار خواهیم داد؛ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران ْم نَْجَعُل الُْمتَّقِیَن کَالْفُجَّ
َ
الَِحاِت کَالُْمْفِسِدیَن فِی اْألَْرِض أ َوَعِملُوا الصَّ

قرار خواهیم داد» اشاره شده است.
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اولین اثر اعتقاد به معاد (خداپرستان حقیقی)، این است که شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. این شور و نشاط به این دلیل است که وي می داند این که هیچ گزینه 2  . 76

یک از کارهاي نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند و این مطلب خود ُمهر تأییدي است بر نظام عادالنۀ خداوند. 

گزینه 1 عقل با دوراندیشی اش، انسان را از خوشی هاي زودگذر منع می کند.   . 77

 خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند. 

 آیۀ شریفۀ: «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها؛ سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید آن گاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد»، بیانگر «گرایش انسان به خیر و نیکی» است. 

؛  پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند.» حدود پوشش را مشخص کرده و زنان را به رعایت دعوت کرده ، احزاب عبارت قرآنی:  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ گزینه 1  در آیۀ شریفۀ   . 78

است.  

  و اما در ادامه آیه، عبارت قرآنی:« ذلک ان یعرفن فال یوذین؛ این براي آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.» علت پوشش را بیان کرده است. 

از پیامد هاي مهم دیدگاه منکران معاد براي انسان که بی نهایت طلب است و گرایش به جاودانگی [علت] دارد این است که همین زندگی چند روزه برایش بی ارزش می شود؛ در نتیجه گزینه 3  . 79

به یأس و ناامیدي دچار می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می هند، از دیگران کناره می گیرند و ...

آیۀ  «قل إن صالتی و نسکی و محیاي و مماتی اهللا رب العالمین» مستند وحیانی بازتاب استقرار سبک زندگی دینی است. به عبارت دیگر وقتی انسان سبک زندگی و تمام افعال خود را گزینه 3  . 80

براي خدا قرار دهد، یعنی آخرت را طلبیده و براي آن سعی و کوشش می کند و این مؤمنان پاداش اعمال خود را خواهند دید. 

گزینه 3    . 81

قرآن کریم بر نکتۀ فوق تأکید می کند و می فرماید: 

نیا                                    هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد  «َمن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

نیا َو االِخَرِة                            نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.»   فَِعنَد اهللاِ ثَواُب الدُّ

همه موارد به درستی بیان شده است. در این تست سعی شده است دو مفهوم الزمه و مستلزم آموزش داده شود.  گزینه 1  . 82

- قرآن کریم، پیامبر را به عنوان نیکوترین اسوه معرفی می فرماید.  گزینه 4  . 83

- و پیامبر نیز همواره اهل بیت را به عنوان انسان هایی برتر معرفی کرده اند. 

پیامبر و اهل بیت (ع) اسوه هاي انسانیت هستند و انسانیت دیروز و امروز و فردا ندارد (در همۀ ادوار).

هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جستجوي سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به منبع آن نرسد، «آرامش نیافته و از پاي نخواهد نشست»  گزینه 4  . 84

آیۀ «من امن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و الهم یحزنون» مؤید نداشتن خوف و ترس و غم و اندوه است و کسی که خوف و غمی نداشته باشد، در واقع داراي آرامش است.» 

در گزینۀ  تمام شروط به درستی بیان شده است. (ایمان به خدا، معاد و انجام کار نیک)  گزینه 4  . 85

انتخاب خدا به عنوان هدف، هم دنیا و هم آخرت را آباد می کند. جایگاه دنیاطلبان طبق بیان قرآن دوزخ است.  گزینه 4  . 86

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان...» به ترتیب، «کم ارزش بودن زندگی دنیوي» و «حقیقی بودن زندگی آخرت»، مفهوم ، عنکبوت:  «و ما هذه الحیاة الدُّ گزینه 3 از دقت در آیۀ شریفۀ   . 87

می گردد.

گزینه 4 از دقت د رآیۀ شریفۀ  قیامت:  «ال اقسم بالنَّفس اللّوامه؛ و سوگند به نفس مالمت کننده»، این عامل درونی یعنی نفس لّوامه (یعنی نفس سرزنش گر) مفهوم می گردد که همان  . 88

وجدان اخالقی است. 

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  مفهوم اراده و اختیار آدمی در حیات دنیوي مفهوم می گردد.   و اّما از دقت در آیۀ شریفۀ:   «انّا هدیناه السَّ

استدالل هاي قرآن کریم دربارة امکان معاد سه دسته اند:  گزینه 3  . 89

- بیان پیدایش نخستین انسان. 

- بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان. 

- اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت. 

در این میان «عدالت الهی» در زمرة دالیل امکان معاد نیست؛ بلکه مربوط به دالیل ضرورت معاد می باشد.

اختیار  دوري کردن از راه شقاوت  «انا هدیناه ... »   گزینه 1  . 90

روي آوردن به نیکی ها و بیزاري از بدي ها  بیزاري از شقاوت  «و نفس ... » 

هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در درون خود در جستجوي سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست (خدا به عنوان غایت و مقصد زندگی) و تا به آن نرسد آرام و قرار ندارد. گزینه 2  . 91

لَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها»  به این مطلب اشاره دارد و آیۀ
َ
اَها فَأ زیرا گرایش به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد. آیۀ  «َونَْفٍس َوَما َسوَّ گزینه 3  . 92

اَمِۀ»  به عامل درونی (یعنی نفس لوامه) اشاره دارد که در اندیشه جبران برمی آید. ْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
ُ
شریفۀ  «َوَال أ

عبارت موجود در این گزینه به اختیار اشاره دارد که در آن آیه آمده است.  گزینه 1  . 93

نْیَا ...»  کافران گفتند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست»؛ بازتاب این نگرش این است که زندگی چند روزة دنیا در آیۀ شریفۀ  «َوقَالُوا َما ِهَی إِالَّ َحیَاتُنَا الدُّ گزینه 1  . 94

برایشان بی ارزش می شود و در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می شوند.

معتقدان به معاد با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشند و می دانند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارند، آخرت آن ها زیباتر خواهد بود. از گزینه 3  . 95

طرفی دیگر، همین عامل (نهراسیدن از مرگ) سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی برسد. 

گزینه 4 در دیدگاه اعتقاد به معاد، زندگی دنیوي همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد. آن گونه که پیامبر اکرم (ص) می فرماید:   . 96

 «النّاس نیاٌم، فاذا ماتوا، انتهبوا ؛ مردم [در این دنیا] در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.» 

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»  قرآن کریم نیز این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:  «و ما هذه الحیاة الدُّ
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نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّآل الّدهر...» مربوط به دیدگاه منکران معاد است. در این دیدگاه مرگ پایان زندگی است.   و اما آیۀ شریفۀ:  «و قالوا ما هی اّآل حیاتنا الدُّ

فََال تَْعقِلُوَن»  
َ
بْقَى? أ

َ
ِ َخْیٌر َوأ نْیَا َوِزینَتَُها َوَما ِعْنَد اهللاَّ وتِیتُْم ِمْن َشْیٍء فََمتَاُع الَْحیَاِة الدُّ

ُ
از دقت در آیۀ شریفۀ  سورة  قصص:  «َوَما أ گزینه 1  . 97

این پیام دریافت می شود: «برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوي استعدادهاي مادي و معنوي بیشتر در وجود ما هستند و نه فقط استعدادهاي معنوي.»

از دقت در آیۀ شریفۀ  سورة مؤمنون: «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر»، منحصر کردن زندگی به زندگی دنیایی مفهوم می گردد.  گزینه 1  . 98

و اّما اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی دیدگاه الهیّون دربارة مرگ، این است که: زندگی از بن بست بیرون می آید، پنجرة امید و روشنایی به روي انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار،

زندگی را فرا می گیرد.

خداوند انسان را در راه حق قرار نداد بلکه راه را به او نشان داد تا خود یا سپاسگزار باشد و یا ناسپاس . گزینه 3  . 99

یکی از انواع رابطه میان عمل و جزاي آن، «تجسم خود عمل» است: این نوع از رابطه میان عمل و پاداش عمیق تر و کامل تر از دو نوع قبلی یعنی قراردادي و نتیجۀ طبیعی خود عمل گزینه 3  . 100

است. 

آن چه در روز قیامت به عنوان پاداش و کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. (قسمت اول همۀ گزینه ها صحیح است.) 

بهشت را سراي سالمتی یعنی دارالسالم گویند، زیرا هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي، خوفی و ترسی، عجزي، بیماري، جهلی، هالکتی و خالصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آن جا نیست و گزینه 4  . 101

در بهشت پیامبران، راستگویان و شهیدان و نیکوکاران، دوستان و همنشینان انسان اند.

آغاز (دینداري) دیانت با دوستی خدا (تولی) شروع می شود و برائت و بیزاري (تبري) از دشمنان خدا را به دنبال دارد.  گزینه 2  . 102

ال اله = تبري                اال اهللا = تولی 

یکی از ثمرات «محاسبه نفس» ترك گناهان (استقال الذنوب) است.  گزینه 4  . 103

« من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب » 

بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است.

ماواِت َواألرَض َو ما بَینَهما ال عبیَن ما َخلَقنا هما إّال بالحّق »، جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان مطابق آیۀ شریفۀ: « َو ما َخلَقنا السَّ گزینه 3  . 104

گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است. 

قسمت اول هر چهار گزینه درست است و به علت عظمت نفس لوامه (سرزنشگر)، خداوند به آن قسم خورده و زمان ظهورش به هنگام ارتکاب گناه می باشد و مسّبب آن، گرایش گزینه 4  . 105

به نیکی ها و زیبایی ها است که از آیۀ شریفۀ: «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»، برداشت می شود.  

» را انتخاب کرده اند به کلمۀ «مسبب» در صورت سؤال توجه ننموده اند.  توجه: دانش آموزان عزیزي که گزینۀ «

علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش قرار می گیرد، این است که اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است و این امر مربوط به حادثۀ گزینه 2  . 106

«برپاشدن دادگاه عدل الهی» از حوادث مرحلۀ دوم قیامت است.

بحث امکان معاد، ارتباط به نمونه هایی از زنده شدن مردگان دارد. قرآن براي این که قدرت خدا را به صورت محسوس تري نشان دهد، ماجراهایی را نقل می کند که در آنها به ارادة گزینه 3  . 107

خداوند، مردگانی زنده شده اند، از آن جمله می توان به ماجراي عزیر نبی (ع) اشاره کرد که خدا جان او را صد سال گرفت: «و اینک ببین که خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متالشی شدة االغ را

دوباره جمع آوري و زنده می کند»، عزیر (ع) به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: «می دانم که خدا بر هر کاري تواناست». 

ْصَدُق ِمَن اهللاِ َحِدیثًا»  بیانگر این مطلب است که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته نمی شود و همۀ کماالت
َ
خط فکري: آیۀ شریفۀ  «اهللاُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الْقِیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیه َِوَمْن أ گزینه 1  . 108

کسب شده را از دست نمی دهد. این آیه به هر دو بعد وجودي انسان (هم جسمانی و هم روحانی) اشاره دارد. زیرا می فرماید که (لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الْقِیَاَمِۀ) ما شما را در روز قیامت جمع می کنیم؛ یعنی

بعد جسمانی و روحانی به هم می پیوندد. این امر دلیل بر حکمت خداوند است و هیچ یک از کارهاي او بیهوده نیست.

با توجه به بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد» درمی یابیم که خداوند سرچشمۀ همۀ خوبی ها و زیبایی است و برترین هدفی گزینه 2  . 109

نْیَا َواْآلِخَرِة»  ارتباط و مفهومی دارد که می فرماید: «هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، ِ ثََواُب الدُّ نْیَا فَِعنَد اهللاَّ که می توان براي زندگی انتخاب کرد، خداست. این بیت با آیۀ شریفۀ  «مَّن کَاَن یُِریُد ثََواَب الدُّ

نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.»

کافران گفتند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست، همواره [گروهی از ما می میریم] و [گروهی] زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند؛ البته گزینه 4  . 110

این سخن را از روي علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است.»

دقت کنید که عبارت «نموت و نحیا» به مرگ و تولد در همین دنیا اشاره دارد؛ نه مرگ و حیات اخروي پس این آیه بی اعتقادي منکرین معاد را مطرح می کند که همین زندگی چند گزینه 4  . 111

روزه هم برایشان بی ارزش می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهند.

از بین رفتن نشاط براي انسانی که میل به جاودانگی دارد، نتیجۀ (معلول) انکار معاد است.  گزینه 3  . 112

هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي دنیوي هستند و اگر اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. گزینه 1  . 113

در دومین پیامد دیدگاه الهیون به مرگ، انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادة فداکاري در راه خدا است. خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کند و زیبا هم گزینه 2  . 114

زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند [علت]؛ از این رو، مرگ را ناگوار نمی داند [معلول]. آنان معتقدند که مرگ براي کسانی ناگوار و هولناك است که زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با

کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

، سورة جاثیه «ان هی اّال حیاتنا الّدنیا نَموت و نحیا و ما یُهلکنا اّال الّدهر»، منحصر کردن زندگی به دنیا در تفکر منکران معاد مفهوم می گردد.  از دقت در آیۀ  گزینه 2  . 115

در دیدگاه منکران معاد، مرگ را پایان زندگی است. اینان عقیده دارند هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود. 

به فرمودة رسول خدا(ص)، باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.  گزینه 4  . 116

، سورة مائده: «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یَحزنون»، چنین انسانی داراي انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است. و مطابق آیۀ 

از دقت در آیۀ شریفۀ «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»:   گزینه 4  . 117
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شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن را در ما قرار داد، تا به خیر و نیکی روی آوریم.1)

شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرهیزیم .2)
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من حاسب نفسه : - محاسبۀ نفس موجب سعادتمندي و خوشبختی است و در کالم دیگري می فرمایند: ثمره المحاسبه: صالح النفس گزینه 1  . 118

این آیه اشاره به امکان معاد جسمانی یعنی واقعۀ زنده شدن همۀ انسان ها در مرحلۀ دوم قیامت دارد. گزینه 3  . 119

انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی می کند جلوي خسارت احتمالی را بگیرد. در این گونه موارد از یک قانون عقلی پیروي می کند که می گوید «دفع خطر گزینه 4  . 120

احتمالی، الزم است»

آثار و پیامدهاي انکار معاد، گریبان افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است را می گیرد. این افراد به دلیل فرورفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار گزینه 4  . 121

می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو زندگی و رفتار آنان به  گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارند. 

آنان معتقدند که مرگ براي کسانی ناگوار و هولناك است که زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند. (عدم ناگواري، نتیجه یا معلول دل نبستن گزینه 3  . 122

است.) 

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی  می کنند، ولی به آن دل نمی بندند و از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند. گزینه 2  . 123

»: کسانی که ایمان آورده اند، به َّذین امنوا اشدُّ حبا ِهللاّ عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند و کم طاقت را صبور می کند. «و ال گزینه 3  . 124

خدا محبت بیشتري دارند.

)و از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد.  ) براي رسیدن به لذت  هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند.  گزینه 1 نفس اّماره: عامل درونی انسان ها را   . 125

  خداي متعال: شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.

، عنکبوت: «و ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان» که دنیا را به عنوان سرگرمی و بازي و بازیچه معرفی می کند، بیانگر تعریف قرآن کریم آیۀ شریفۀ  گزینه 2  . 126

به عنوان وحی الهی از دنیاست که به آن تعریف ملکوتی نیز می گوییم. همچنین در این آیه، آخرت به عنوان زندگی حقیقی برتر معرفی شده است.

از دقت در آیات شریفۀ  و  سورة شمس:  گزینه 2  . 127

«و نفس و ما سّواها»: سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشید. 

«فالهمها فجورها و تقواها»: آنگاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد. 

 

 

، قیامت]: «و ال اقسم بالنّفس اللوامه : سوگند به نفس مالمت کننده»  ج) قرآن کریم عامل درونی این حالت را"نفس لّوامه"، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است. [آیۀ 

رابطۀ میان عمل و جزاي آن در دنیا، سه گونه است:  گزینه 3  . 128

- قراردادي: در این رابطه، انسان می تواند با وضع قوانین جدید این روابط را تغییر دهد. (تغییر پذیري) 

- نتیجۀ طبیعی خود عمل: در این نوع رابطه، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند. (تغییر نا پذیر) 

- تجسم خود عمل: هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود :«ان الذیَن یاکلون اموال

الیتامی ظلمٌا انّما یاکلون فی بطونهم ناراٌ و سیصلون سعیراٌ» ؛ کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روي ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودي در آتش فروزان درآیند.» 

- قراردادي: گاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه اي از قرارداد ها تعیین می شود. مانند این که کارگري در طول روز، کار معینی را انجام دهد، دستمزد مشخصی در برابر آن کار گزینه 4  . 129

دریافت کند. رابطۀ میان آن کارها و این گونه پاداش و کیفرها یک رابطۀ قراردادي است و انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند. براي مثال، اگر کیفر جرمی زندان است،

آن را به پرداخت جریمۀ نقدي تبدیل کنند. 

- نتیجۀ طبیعی خود عمل: گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن برنامه، زندگی

خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند. مثًال اگر کسی سیگار بکشد و بهداشت را رعایت نکند، به امراض گوناگونی مبتال می شود. همچنین اگر کسی اهل مطالعه و تحقیق باشد، به طور

طبیعی به علم و آگاهی دست می یابد یا اگر روزانه ورزش کند، به سالمت و تندرستی خود کمک کرده است.

یادمان باشد که یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش است و اگر خودمان در اینجا به حساب خود نرسیم، در قیامت به طور جدي اعمال ما را محاسبه خواهند کرد.  گزینه 4  . 130

بررسی سایر گزینه ها: 

سایر گزینه ها در مورد ثمر است و آثار محاسبه می باشد.

بررسی علت در سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 131

گزینۀ  سخن علوي نیست. گزینه هاي  و  در مورد ثمرات محاسبه است و به تحقق آن اشاره نمی کند.

هرکس این نکته را دریابد و زندگی خود را در مسیر این هدف (قرب الهی) قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاري ابدي را به دست خواهد آورد.  گزینه 1  . 132

البته براي رسیدن به چنین هدف بزرگ و برتري الزم است برنامه ریزي کنیم.

} ب) از این روست که همۀ ما
فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.1)

و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.2)
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الف) خدای متعال

شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن را در ما قرار داد تا به خیر و نیکی رو آوریم.1)

شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرهیزیم.2)

(3} از این روست که همۀ ما
فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.1)

و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.2)
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ب) گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود

که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد.1)

(2} و آنگاه که به گناه آلوده شد
خود را سرزنش و مالمت کند.1)

و در اندیشۀ جبران آن برآید.2)
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طبق متن کتاب اولین پیامد مربوط به شور و نشاط و انگیزه است: (و ال هم یحزنون) و دومین پیام نهراسیدن از مرگ است (فال خوف علیهم). ولی در آیۀ شریفه به این ترتیب آمده « گزینه 2  . 133

من آمن باهللا والیوم االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون ». 

»  در آیۀ  «ان یعرفن یؤذین»  آمده است؛ یعنی نزدیک کردن حجاب باعث می شود تا زن به عفاف و پاکی شناخته شود و افراد بی بندوبار نتیجه و معلول آیۀ  «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ گزینه 1  . 134

که اسیر هوي و هوس خود هستند، به خود اجازة تعرض ندهند. این آیه پاسخگوي سؤال «آیا در قرآن کریم دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟» است.

»  مصداق آن است. چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است نه دستورهاي معیار عفاف حجاب است که آیۀ شریفۀ  «یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمن َجَالبِیبِِهنَّ گزینه 1  . 135

دینی آنان.

اکسیر حیات بخش به مردگان، عشق الهی است. عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و انسان بخیل را بخشنده می کند و زندگی حقیقی به انسان عطا می کند. گزینه 3  . 136

َشدُّ ُحبا هللاِ»  و حدیث «قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید» به موضوع عشق و محبت الهی اشاره
َ
َِّذیَن آَمنُوا أ نَداًدا یُِحبُّونَُهْم کَُحبِّ اهللاِ َوال

َ
آیۀ شریفۀ  « َوِمَن النَّاِس َمن یَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاِ أ

دارد.

معتقدین به معاد به دلیل فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند (معلول) و از یاد خدا غافل می شوند و ازاین رو زندگی آنان به گونه اي است که تفاوتی با گزینه 1  . 137

منکران معاد ندارد، روشن است که این شیوه عاقبتی جز فرورفتن در گرداب آلودگی نخواهد داشت. 

اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثًال دروغی را به خدا نسبت دهد، کفاره جمع بر او واجب می شود؛ یعنی باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام کند.  گزینه 2  . 138

اگر کسی روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید هم قضاي آن را به جا آورد و هم کفاره بدهد. یعنی براي هر روز، دو ماه (شصت روز) روزه بگیرد (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت

فقیر طعام بدهد (به هر فقیر یک ُمد). 

اگر مسافت رفت سفر روزه دار بیشتر از  فرسخ (حدود  کیلومتر) و مجموعه رفت و برگشت بیشتر از  فرسخ باشد، نمازش شکسته (قصر) است و نمی تواند روزه بگیرد گزینه 1  . 139

(نباید روزه بگیرد) ولی اگر بخواهد بیشتر از ده روز در محلی که سفر کرده باشد بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد. 

دینداري بر دو پایه استوار است: تولّی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبّري (بیزاري از باطل و پیروان او) هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. امام گزینه 4  . 140

خمینی (ره) بر مبناي همین تحلیل، به مسلمانان جهان این گونه سفارش می کنند: «باید مسلمانان فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا

لبریز کنند.» 

حدیث گهربار پیامبر اکرم که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» با آیۀ «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»هر دو بیانگر دیدگاه الهیون اند و مفهوم گزینه 2  . 141

حدیث امام حسین(ع)، هموار شدن راه آزادي انسان ها را بیان می کند.

بِیَل إِمَّا َشاکًِرا َوإِمَّا کَفُوًرا» ارتباط معنایی دارد. َّا َهَدْینَاهُ السَّ این که خداوند انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است، یعنی قدرت اختیار که با آیۀ شریفۀ  «إِن گزینه 2  . 142

از نظر پیامبر اکرم (ص) آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند، باهوش ترین مؤمنان هستند. زندگی این دنیا بدون آخرت «لهو و لعب» گزینه 4  . 143

است. 

این آیه بیانگر نگاه منکرین معاد است و آن ها در این آیه حیات را محدود در همین دنیا می دانند. گزینه 3  . 144

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاري را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم بر این نکته گزینه 2  . 145

تأکید می کند و آفرینش جهان را «حق» می داند: «و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما االّ بالحق»  

َّما یاکلون فی بطونهم ناراً وسیصلون سعیراً» ؛ کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روي ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو َّذین یاکلون اموال الیتامی ظلمًا ان آیۀ شریفۀ « انَّ ال گزینه 3  . 146

می برند و به زودي در آتش فروزان در آیند»، ناظر بر صورت حقیقی اعمال یا تجسم اعمال است.

الف) برچیده شدن بساط حیات انسان و سایر موجودات جز آن که خداوند خواسته است  مرحلۀ اّول ( مرگ اهل زمین و آسمان ها)  گزینه 4  . 147

ب) پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا  مرحلۀ اّول (تغییر در ساختار زمین وآسمان ها) 

ج) سنجش اعمال، افکار و نیت هاي انسان  مرحلۀ دوم (بر پا شدن دادگاه عدل الهی) 

د) غافلگیر شدن با بانگ سهمناك  مرحلۀ اول (شنیده شدن صدایی مهیب) 

آثار و پیامدهاي انکار معاد فقط گریبان منکران معاد را نمی گیرد؛ بلکه گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است، را گزینه 3  . 148

هم می گیرد.

گزینه 1  . 149

آثار ماتقدم  محدود به دوران عمر انسان  آخرت

آثار ماتاخر  تغییر در نامه عمل پس از مرگ  آخرت (قیامت)

هرچند که آثار ماتاخر موجب تغییر احوال انسان در برزخ می شود، اما آگاهی کامل انسان از اعمال خود (چه ما تقدم و چه ماتاخر) در آخرت صورت می پذیرد

گزینه 3 «وقالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا اال الدهر»    . 150

منکرین معاد (کافران) گفتند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست، همواره گروهی از ما می میریم و گروهی زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.» (عامل

نابودي گذشت روزگار است =  ما یهلکنا اال الدهر ) 

پاسخ خداوند این است:  «وما لهم بذالک من علم ان هم ال یظنون»  

البته این سخن را از روي علم نمی گویند، بلکه فقط ظن و خیال آنان است. 

عبارت «الزمۀ دوست داشتن، اطاعت کردن است»، به آیه و حدیث امام صادق (ع)، هر دو، اشاره دارد ولی نتیجۀ آیۀ: «ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی»، دوستداري خداوند و آمرزش گناهان گزینه 4  . 151

است: « یحببکم اهللا و یعفرلکم ذنوبکم» و چون در صورت سؤال، آیه خواسته است، حدیث امام صادق (ع) مورد نظر نیست. 

انسان مانند سایر موجودات دیگر، از قاعدة کلی هدفمندي جهان جدا (مستثنی) نیست؛ بلکه با آن هماهنگ است و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این گزینه 3  . 152

دنیا، فرصتی است که براي رسیدن به آن هدف به او داده شده است. 
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خداي مهربان براي زندگی ما انسان ها برنامه اي تنظیم کرده که دربردارندة احکام و وظایف گوناگونی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است. با عمل به این برنامه و گزینه 1  . 153

احکام و دستورات آن، انسان می تواند در مسیر عبودیت خدا گام بردارد و به رستگاري در دنیا و آخرت برسد.

گروهی (منکران معاد) وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او را براي همیشه می بندند.  گزینه 4  . 154

دقت کنید: بسته شدن پروندة زندگی دنیایی و چند روزة انسان، انکار معاد نیست، بلکه بسته شدن پروندة زندگی انسان «براي همیشه»، انکار معاد است.

روایت شریفۀ «ما احب اهللا من عصاه» به موضوع پیروي از خداوند از آثار محبت به خدا اشاره دارد و با آیۀ شریفۀ  «قُْل إِن کُنتُْم تُِحبُّوَن اهللاَ فَاتَّبُِعونِی»  ارتباط معنایی دارد. گزینه 3  . 155

عاشقان خدا پرچم دار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. همۀ پیامبران زندگی خود را در راه مبارزه با ستم و پلیدي گذرانده اند و این مطلب به بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با گزینه 2  . 156

آنان از راه هاي افزایش محبت به خداوند اشاره دارد.

- برپایی دادگاه عدل الهی - با آماده شدن صحنۀ قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود.  گزینه 3  . 157

- بعد از این واقعه «دادن نامۀ اعمال» آغاز می شود. 

موارد الف و د به درستی بیان شده است.  گزینه 3  . 158

بررسی علت نادرستی سایر گزینه ها: 

ب) در آئین مسیحیت داشتن حجاب به دین داري نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است. 

ج) بی حجابی زنان غربی نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت ندارد بلکه بازگشتی به سنت  هاي مشرکانه از حضرت مسیح است. 

موارد الف و ب مستندات وحیانی است که در قرآن به آن ها اشاره شده است.  گزینه 1  . 159

مورد (ج) مستند تاریخی است، نه وحیانی. 

مورد (د) تجربۀ کشور ایران است. 

همه موارد به جز «زیبا جلوه دادن دنیا» از راه هاي فریب و حیله هاي شیطانی است.  گزینه 2  . 160

بررسی مورد نادرست: زیبا جلوه دادن گناه گناهکاران از حیله ها و فریب  شیطانی است، نه زیبا جلوه دادن دنیا!!

التفات و توجه به سخن مجنون و کذاب (دیوانه یا دروغگو) در شرایط عادي فاقد اعتبار است. اما در هنگام اعالم خطر از یک قانون عقلی پیروي می کنیم و براي فرار از خطرهاي گزینه 1  . 161

کوچک احتمالی سخن آنان را می پذیریم.

چقدر زیباست که خداوند راه رستگاري ما را با رضایت خود همراه ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاري و خوشبختی خود گام برداریم. گزینه 3  . 162

قرآن این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي با عبارت قرآنی  «لهو و لعب»  تأکید می کند و شرط توجه به آن را آگاهی می داند، که در عبارت  «لو کانوا یعلمون»  به زیبایی بیان گزینه 1  . 163

شده است. 

نهراسیدن از مرگ سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر (تسهیل) شود.  گزینه 1  . 164

بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی (علتی است) باعث می شود که همین زندگی چند روزه براي منکرین به معاد بی ارزش شود و در نتیجه (معلول) به یأس و ناامیدي دچار شوند.  گزینه 4  . 165

براساس حدیث امام صادق (علیه السالم) که می فرماید: «ما احب اهللا من عصاه»: «کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد»، یعنی در این جمله «اهللا» مفعول است و بر گزینه 3  . 166

مبناي آیۀ شریفۀ: «ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم»، نتیجۀ تبعیت از پیامبر (صلی اهللا علیه و آله): «فاتبعونی» دوست داشتن خداوند و آمرزش گناهان است: (یحببکم اهللا و

یغفرلکم ذنوبکم).

عبارت هاي الف و ج و هـ به درستی بیان نشده  است که صحیح آن به شکل زیر است:  گزینه 3  . 167

احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي باطنی اوست، در کنار زیبایی  ظاهر او پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است. 

یکی از جلوه هاي عفاف مربوط به آراستگی و مقبولیت است که زیاده روي در آن امري جاهالنه بیان شده است و تبّرج نام دارد. 

ادیان الهی که در اصل و حقیقت یک دین هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداري شمرده اند. 

آیۀ  سورة یس بیانگر استدالل امکان معاد جسمانی با اشاره به پیدایش نخستین انسان است.  گزینه 3  . 168

ن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن»  خداوند به پیامبر می فرماید که به زنان و دخترانت و به
َ
ْدنَى أ

َ
َْزَواِجَک َوبَنَاتَِک َونَِساِء الُْمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمن َجَالبِیبِِهنَّ َذلَِک أ

ِّ
یَُّها النَّبِیُّ قُل أل

َ
بر اساس آیۀ شریفۀ  «یَا أ گزینه 2  . 169

زنان مؤمن بگو پوشش هاي خود را به خود نزدیک کنند، این براي آن که به عفاف شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است.

آنان که عزم قوي دارند، سرنوشت خود را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوي هدف قدم برمی دارند.  گزینه 4  . 170

به همین جهت بعد از سفارش هایی که لقمان حکیم به فرزندش می کند و راه و رسم زندگی را به او نشان می دهد، به وي می گوید: 

و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم االمور 

برآنچه در این مسیر به تو می رسد صبر کن که این از عزم و اراده  در کارهاست.

عبارت قرآنی «ماهی اال حیاتنا الدنیا» دیدگاه کافران و منکرین به معاد است.  گزینه 4  . 171

عبارت قرآنی «ما هذه الحیاة الدنیا» دیدگاه معتقدین به معاد است که قرآن این گونه بر «کم ارزش بودن» زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند. 

نکته: دقت کنید که براي منکران معاد، زندگی دنیوي "پوچ و بی ارزش" می شود ولی براي معتقدین به معاد، این زندگی "کم ارزش" است.

همۀ موارد صحیح است. به جز مورد (ج) و درست آن این است که در قرآن کریم بعد از توحید و یکتاپرستی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. پس اول گزینه 3  . 172

توحید است، نه معاد. 

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: هرکس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود و با روایت حضرت علی (ع): ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست دارد.  گزینه 4  . 173

شناخت انسان (خودشناسی) یعنی شناخت سرمایه ها و توانایی هایی که خداوند به  او عطا  کرده و چگونگی بکار گیري آنها و شناخت موانع  حرکت انسان در  مسیر تقرب به  خدا و گزینه 3  . 174

نحوة مقابله یا دوري از  آنها.

براي اثبات اهمیت و ضرورت تأمل در موضوع معاد، تنها به یک دلیل بسنده می شود و آن هم از یک قانون عقلی پیروي می کنیم که می گوید: دفع خطر احتمالی الزم است.  گزینه 2  . 175

خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیز، سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز گزینه 1  . 176

همان گونه است. 

قرآن با این روش از کسانی که با ناباوري به معاد نگاه می کنند (منکرین امکان معاد) می خواهد تا با مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت مسأله معاد را بهتر درك کنند. 
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عفاف حالتی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روي پیش رود و از آن خارج نشود، یعنی در گزینه 3  . 177

برآورده کردن هریک از عالیق و نیازهاي درونی به گونه اي عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر نیازها غافل شود یا به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار

شود، بلکه در حد مطلوب و صحیح به برآورده کردن همۀ نیازها توجه دارد. به همان میزان نیز که رشته هاي عفاف در انسان ضعیف و گسسته می شود، آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبۀ

خودنمایی به خود می گیرد.

دوزخیان پس از چشیدن عذاب الهی، نالۀ حسرت سر می زنند و می گویند: اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا باز داشت.  گزینه 2  . 178

در قیامت، جهنمیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.» شیطان می گوید: «من فقط شما را فراخواندم و شما نیز گزینه 2  . 179

مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را مالمت کنید.» 

تنها مصاحبی که مصاحبتش از انسان، در همۀ مراتب حیات او، انفصال ناپذیر است، صورت حقیقی اعمال (تجسم اعمال) می باشد که در عرصۀ قیامت عین آن نمایان می شود. گزینه 4  . 180

مفهوم بیت عبارت است از اینکه پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردم در طول تاریخ بوده  اند حال چه گزینه 3  . 181

ِه َحِدیثًا»  ْصَدُق ِمَن اللـَّ
َ
ُه َال إِلَـَه إِالَّ ُهَو  لَیَْجَمَعنَُّکْم إِلَى یَْوِم الْقِیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیِه َوَمْن أ کسی صادق القول تر از خداوند است که این خبر قطعی را بیان نموده است «اللـَّ
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