


بسمه تعالی

»و ان لیس لالنسان الاّ ما سعی: و اینکه بر انسان جز حاصل تالش او نیست.«
کا به تجربۀ طراحی، گزینش سؤالت و تدریس  با آگاهی کامل نسبت به سبک سؤالت جدید کنکور سراسری و دیدگاه طراحان و با اتاّ
روان و لزوم آش�نایی با هنر آزمون دادن و مواجهه با س�ؤالت تس�تی و همچنین اهمیت مدیریت زمان، تصمیم به نگارش کتابی در قالب 
موج آزمون گرفتم. این کتاب با س�ؤالتی اس�تاندارد، نکته دار و پوش�ش دهندۀ مطالب کتاب درسی در کنار درس نامه های مفید، جامع و 

فشرده، شما را برای کنکور سراسری آماده می کند.
همۀ داوطلبان در هر س�طحی از مطالعه، امکان بهره مندی از این مجموعه را دارند. بهتر اس�ت دانش آموزانی که از قبل هیچ مطالعه ای 
نداش�ته اند و یا مطالب را به صورت ناقص و پراکنده خوانده اند، ابتدا درس نامه های این کتاب را مطالعه کنند و س�پس به س�راغ آزمون ها 
برون�د. همچنی�ن دانش آموزانی که مطالب را به طور کامل مطالعه کرده اند، می توانند ب�ه درس نامه به عنوان خالصه ای برای مرور نگاه 

کنند و با سرعت بیشتری وارد بخش آزمون ها شوند. 

در ادامه به بررسی بخش های این کتاب می پردازیم:

الف( درس نامه:

در درس نامه ه�ا، تم�ام ن�کات حفظ�ی، مفهومی و آی�ات و احادیث کتاب های درس�ی که برای جمع بندی مناس�ب هس�تند به صورت 
نمودارهای درختی آورده ش�ده اس�ت. ساختار نموداری درس نامه ها به شما کمک می کند مطالب را بهتر در ذهن خود بسپارید. همچنین 
در درس نامه ها مفاهیم و ارتباط همۀ آیات و احادیث و نکات ترکیبی بررسی شده است. زیرا معموًل 13 سؤال از کنکور سراسری، مربوط 

به آیات و 4 سؤال مربوط به احادیث است که درصد قابل توجهی است و تسلط بر آن ها موفقیت شما را تضمین می کند. 

ب( تکنیك ها:

بعد از درس نامۀ هر درس، برای افزایش مهارِت سرعت تست زنی، یک یا چند تکنیک زیبای تستی همراه با مثال آورده شده است که 
در حل سریع تست ها به شما کمک می کند. 

پ( آزمون های تك درس:

بعد از هر درس، یک آزمون ده سؤالی از مطالب و نکات آن درس آورده شده است. بیشتر سؤالت این آزمون ها، به صورت چند قسمتی 
هستند، یعنی به گونه ای طراحی شده اند که پاسخ هر سؤال، چندین بخش از درس را دربر می گیرد و به این ترتیب به دانش آموزان کمک 

می کند تا به مطالب کتاب درسی، تسلط بیشتری پیدا کنند. 
یادتان باشد که در کنکور، برای پاسخگویی به هر 10 سؤال، به طور استاندارد، 7 دقیقه زمان دارید، پس تالش کنید که با حل سؤالت 

بیشتر، مدت زمان پاسخگویی خود را به این استاندارد برسانید.

پیشگفتار



 ت( آزمون های دوره ای: 

جهت آمادگی ذهنی ش�ما برای مواجهه با س�ؤالت ترکیبی در یک آزمون، هر چند درس یکبار، آزمون های دوره ای بدون در نظر گرفتن 
ترتیب درس ها گنجانده شده است. 

ث( آزمون های جامع: 

در ای�ن کت�اب، 5 آزمون جامع هر کتاب، 3 آزمون ترکیبی دو کتاب، 4 آزمون شبیه س�از کنکور و 7 آزمون کنکورهای سراس�ری 1400 
تدوین شده است و شما با موجی از آزمون ها گامی مطمئن برای قبولی در کنکور خواهید داشت.

ج( پاسخ های کاماًل تشریحی: 

در این کتاب هرگاه با سؤالت چالشی مواجه شدید با مراجعه به پاسخ نامۀ تشریحی می توانید درک بهتری از سؤال داشته باشید. 

در پایان، ضمن آرزوی سالمتی برای داوطلبان و بهره مندی آن ها از این اثر، از مسئولین، همکاران و همۀ دست اندرکاران انتشارات الگو 
به ویژه آقای احمد منصوری برای ویراستاری کتاب و خانم ها پریا میانجی و راضیه صالحی برای صفحه آرایی کتاب، کمال قدردانی را دارم.

و السالم علی من اتبع الهدی

محمد رضایی بقا
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لوا لرم: »پرو پررسز«  8

مقدمه
گام برداشتن به سوی هدف خلقت انسان )تقرب به خدا(  رشد و کمال  رستگاری

اولین قدم در مسیر تقرب به خدا = شناخت انسان )خودشناسی( 
سودمندترین دانش ها = خودشناسی

شناختسرمایههاوتواناییها

گرامیداشتانسان
با دادن نعمت های مادی و معنوی و توانایی بهره مندی از آن ها

کرامت بخشیدن به انسان و برتری دادن بر بسیاری از مخلوقات )نه همه(
قائل شدن جایگاه ویژه در نظام هستی

دوگامبسیارمهمبرایحرکتبهسویهدف
گاماول: شناخت سرمایه های انسان و چگونگی بهره  گیری از آن ها

گامدوم: شناخت موانع حرکت انسان و دوری از آن ها
امه   6   راهنمایان الهی پنجسرمایۀانسان:  1   عقل   2   اراده و اختیار   3   سرشت خدا آشنا   4   گرایش به خیر و نیکی   5   نفس لواّ

1عقل: نیروی اندیشه، قوۀ تشخیص، دریافت حقایق، دوری از جهل و نادانی
سووۀ مائفه، آیۀ 58

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

استهزاء و تمسخر احکام الهی )به ویژه نماز( از آثار عدم بهره گیری از تعقل است و از جمله مصادیق این آیه، یزید 
بود که احکام الهی را به ُسخره می گرفت.

عدم درک حکمت و فلسفۀ نماز، نتیجۀ عدم تعقل است. پس جهت درمان آن، باید از نیروی اندیشه بهره برد.

سووۀ ملک، آیۀ 10

و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.

مطابق این آیۀ شریفه، دو راه رهایی از دوزخ، عبارت اند از: 1- داشتن گوش شنوا 2- تعقل کردن
بهره گیری از سرمایۀ بیرونی و حق پذیری از انبیا یا استفاده از سرمایۀ درونی عقل، نجات بخش انسان است.

2ارادهواختیار: مسئول سرنوشت خویش بودن، برگزیدن رستگاری و دوری از شقاوت با استفاده از عقل
سووۀ س سان، آیۀ 3

ِبیَل  ا َهَدْیَناُه السَّ ِإنَّ

ا َشاِکًرا  ِإمَّ

ا َکُفوًرا َو ِإمَّ

ما راه را به او نشان دادیم
یا سپاسگزار خواهد بود

یا ناسپاس

لزمۀ مختار آفریدن انسان، هدایت الهی است
پذیرش هدایت الهی، مصداق سپاسگزاری است.

انسان در انتخاب راه رستگاری یا شقاوت، مختار است.

لوا لرم
لوا لرم

پرواز  ِ پر

  1   شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادها
  2   شناخت موانع حرکت انسان

سی
شنا

خود

1

2

1
32

1
2
3
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3سرشتخداآشنا)فطرت(: گرایش به خدا و خدایابی و احساس محبت او در دل با نگریستن در خود یا تماشای جهان )سیر انفسی و آفاقی(

حفیث، سمام عله )ع(

هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.

ی صفات خدا و آیات الهی هستند. موجودات جهان، تجلاّ
اندیشیدن در پیدایش و نابودی و بقای موجودات، فطرت خداجوی انسان را بیدار می کند.

مشهود بودن خداوند از راه تفکر در مخلوقات او برداشت می شود.
این حدیث با بیت »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید، اول خدا دید« و شعر »به صحرا بنگرم صحرا 
تو بینم / به دریا بنگرم دریا تو بینم / به هر جا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم« )درس 1 دوازدهم( 

َه َقبَله َو َبعَده َو َمَعه( می باشد. مرتبط است و عبارت اصلی آن )ما َرَایُت َشیئًا ِالاّ َو َرَایُت الٰلاّ

گاهیغفلتها)علت(سببدوریماازخداوفراموشییاداومیشود)معلول(.وقتیبهخودبازمیگردیم،میگوییم: 
شعر:

ب�ه م�ن اس�ت از م�ن  دورمدوس�ت نزدیک ت�ر  وی  از  م�ن  ک�ه  عجب ت�ر  وی�ن 
او ک�ه  گف�ت  ت�وان  ک�ه  ب�ا  کن�م  مهج�ورمچ�ه  م�ن  و  م�ن  کن�ار  در 

4گرایشبهخیرونیکی: گرایش به فضایل )صداقت، عزت نفس، عدالت(، بیزاری از رذایل اخالقی )دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم(

سووۀ شمس، آیات 7 ر 8

َو َنْفٍس 

اَها َو َما َسوَّ

ُجوَرَها َو َتْقَواَها
ُ
ْلَهَمَها ف

َ
أ
َ
ف

سوگند به نفس

و آن که سامانش بخشید

آن گاه بدکاری ها و تقوایش را به او الهام کرد.

سوگند به جان آدمی و خداوند، نشان از عظمت آن ها دارد.
الهام خیر و نیکی، پس از آراستن نفس، صورت گرفته است.

دوست داشتن فضایل و بیزاری از رذایل اخالقی، درون فطرت انسان است.

5نفسلّوامه)وجداناخالقی(: به سبب گرایش به نیکی ها، واکنش سرزنش کننده و مالمت گر انسان پس از ارتکاب گناه برای 
جبران آن، سوگند خدا به آن

سووۀ قیامت، آیۀ 2

ِسُم 
ْ
ق
ُ
َو َل أ

اَمِة وَّ ْفِس اللَّ ِبالنَّ

و سوگند

به نفس مالمت کننده

سوگند خدا به نفس سرزنش گر، نشان از عظمت آن دارد.
عامل درونی جبران گناه، نفس مالمت کننده است که مربوط به تمایالت عالی است. )خوِد عالی، ترکیبی با درس 11 یازدهم( 

6راهنمایانالهی: پیامبران و پیشوایان با کتاب راهنما، برای نشان دادن راه سعادت و کمک کردن به انسان در پیمودن راه حق

سرمایههاییدرمسیرهدف هماهنگی هدف و سرمایه
هرچه سرمایه ها افزون گردد، هدف های بزرگ تری را می توان مداّ نظر قرار داد.

عقل با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند.
وجدان با محکمه هایش ما را از راحت طلبی باز می دارد.

سی
شنا

خود

1

2

3

4

1
2
3

1
2



سود سِد: »پ و پ ِرپ«  10

 موانع رسیدن به هدف
1   نفس اّماره: عامل درونی، فرمان دهنده به بدی ها، دعوت کننده به گناه برای لذت های زودگذر دنیایی، مانع پیروی از عقل و وجدان

حدیث، رماد علی )ع(

دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.

نفس اّماره یا خوِد دانی، بدترین دشمن انسان است. )خوِد دانی، ترکیبی با درس 11 یازدهم(
نامحسوس و درونی بودن دعوت نفس اماره، دلیل دشمن ترین بودن آن است.

2   ش��یطان: عامل بیرونی، پندار برتر بودن از انس�ان، به فریب دادن ما سوگند خورده، بازداشتن از رسیدن به بهشت، وسوسه کردن 
و فریب دادن )کار و راه نفوذ او(، ما خود به او اجازه می دهیم.

سووۀ رب رهیم، آیۀ 22

شیطان در روز قیامت به اهل جهنم می گوید: »خداوند به شما وعدة حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف 
آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا 

پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید.«

شیطان از انسان سلب اختیار نمی کند.
مقصر اصلی ارتکاب گناه، خود انسان است.

سرزنش کردن خود در قیامت، معلول استفادۀ نادرست از قدرت اختیار در دنیا در برابر دعوت شیطان به گناه است.

سووۀ مائده، آیۀ 91

شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.

یکی از راه های فریب شیطان، غافل کردن از خدا و یاد اوست.
یکی دیگر از راه های فریب خوردن از شیطان، ایجاد کینه و دشمنی )عداوت( میان مردم است.

شراب و قمار، از گناهان بزرگ )اثم کبیر( و ابزارهای شیطان هستند.

سووۀ رنعاد، آیۀ 43

و شیطان، هر کاری را که ]گناهکاران[ می کردند، در نظرشان زینت داد.

یکی از راه های دیگر فریب دادن شیطان، زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه )نه دنیا( است.

سووۀ محمد، آیۀ 25

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت 
داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.

یکی دیگر از راه های فریب شیطان، سرگرم کردن انسان به آرزوهای سراب گونۀ دنیاست.
اشاره به زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه توسط شیطان

خداوند با روشن کردن نور هدایت، حجت را بر انسان تمام می کند.
پشت به حق کردن، نتیجۀ مختار بودن انسان است.

تکنیک

ْلَهَمَها( 
َ
اَها َفأ در آیات و احادیث، هرگاه حرف »َف�« دیده شود، قبل از آن »مقّدم« و بعد از آن »مؤّخر« نامیده می شود. مثاًل در عبارت )َسوَّ

می گوییم سامان بخشی نفس، مقّدم بر الهام نیکی به آن صورت پذیرفته است و الهام خیر و نیکی، مؤّخر از سامان بخشی به نفس است.

سی
شنا

خود

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
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 ْلَهَمَهاُفُجوَرَهاَوَتْقَواَها(درکدامموردبهدرستیذکرگردیدهاست؟تسـت
َ
اَهاَفأ مفهوممستنبطازآیۀشریفۀ)َوَنْفٍسَوَماَسوَّ

1( سوگند خداوند به خودش و نفس انسان، نشان از عظمت مالمت گر درونی اوست.
2( شناخت نیکی و بدی و گرایش به آن ها سبب واکنش نفس در برابر گناه است.

م بر الهام نیکی ها و بدکاری ها به آن است. 3( سامان بخشیدن به نفس، مقداّ
4( نفس ملهمۀ انسان، همان طور که از خداست، رو به سوی او دارد.

تکنیک
نکات مش�ابه هر درس و نکات ترکیبی ش�بیه به هم از درس های مختلف را کنار هم دس�ته بندی و مقایس�ه کنید تا پاسخگوی سؤالت 

مشابه با پاسخ های متفاوت، باشید.
مثل:

دوری از جهل و نادانی  با سرمایۀ عقل
دوری از شقاوت  با سرمایۀ اختیار و اراده

دوری از گناه و زشتی  با سرمایۀ گرایش به خیر و نیکی

اره بازداشتن از پیروی عقل و وجدان  نفس اماّ
بازداشتن انسان از بهشت  شیطان

امه( بازداشتن از راحت طلبی  وجدان )نفس لواّ
اره دشمن ترین دشمن انسان  نفس اماّ

دشمن قسم خوردۀ انسان  شیطان
دشمن آشکار )َعدوٌّ مبیٌن(  شیطان

منع از خوشی های زودگذر  سرمایۀ عقل
اره دعوت به لذت های زودگذر دنیایی  نفس اماّ
سرگرمی به آرزوهای سراب گونۀ دنیایی  شیطان

 ــیرقربالهیتسـت ــکازپرهایپروازآدمیدرمس ــارتنفس«باکدامی ــت«و»حق ــقاوت«،»جهال دوریاز»ش
امکانپذیرخواهدبود؟

2( اختیار - عقل - نفس لوامه 	 1( اراده - عقل - گرایش به خیر و نیکی 
4( عقل - وجدان - نفس لوامه 3( وجدان - اختیار - گرایش به خیر و نیکی

تکنیک
سوگندهای قرآن، همیشه بیانگر اهمیت و عظمت موضوِع مورد قسم هستند.

مثل:
اَمِة  عظمت نفس سرزنش گر و مالمت کننده وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ

ُ
َو َل أ

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  اهمیت زمان و فرصت عمر َو اْلَعْصِر ِإنَّ اإْلِ
اَها  عظمت نفس انسان و سامان بخش به آن )خدا( َو َنْفٍس َو َما َسوَّ

 اَمِة(درکداممورد،حکمبهصحتمیشود؟تسـت وَّ ْفِساللَّ ْقِسُمِبالنَّ
ُ
مفهومقابلبرداشتازآیۀکریمه)َواَلأ

1( در اندیشۀ جبران بر آمدن، عنایتی الهی است که می توان با آن در زندگی، خوب را از بد تشخیص داد.
2( عکس العمل نشان دادن در برابر زشتی ها، ناشی از گرایش انسان به نیکی ها و منکرات است.

3( عامل درونی عتاب و سرزنش انسان در برابر گناه، نفس لوامه به معنای میل سرکش نامیده می شود.
4( عظمت نفس سرزنش گر انسان به حدی است که خداوند به آن سوگند خورده است.

تکنیک

الفاظ »تا، س�بب، زیرا، از این رو، به همین جهت، اگر و ...« در س�اخت روابط علت و معلولی نقش بس�یار چش�م گیری ایفا می کنند و در 
متن درس باید به آن ها توجه ویژه ای شود.

مثل:
خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد )علت(، تا به خیر و نیکی 

روی آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. )معلول(
گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها )علت(، سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد. )معلول(

 فلسفۀوجودی»قوۀتشخیصدرانسان«و»نشاندادنراهرستگاریوشقاوتبهاو«بهترتیبکداماست؟تسـت
1( تا با آن بیندیشیم و از جهل و نادانی دور شویم. - تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

2( تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. - تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.
3( تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. - تا به راه سعادت هدایت شویم و در پیمودن آن، امداد الهی به ما کمک کند.

4( تا با آن بیندیشیم و از جهل و نادانی دور شویم. - تا به راه سعادت هدایت شویم و در پیمودن آن، امداد الهی به ما کمک کند.

گزینۀ    3

گزینۀ    1

گزینۀ    4

گزینۀ    1
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مبحث	آزمون

333 تا 17335 دقیقه

صفحات	پاسخزمان	پیشنهادی

درس 1 تا 3 - پایۀ دهم
آزمون
4

دربیاناینکهآفرینشجهانوانسان،حتمًادارایهدفیخردمندانهوپسندیدهاست،کدامآیهازکتابآسمانیقرآنرامیتوانمستندقرارداد؟1
ِه َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صاِلًحا َفال َخوٌف َعَلیِهم َو ل ُهم َیحَزنوَن( 1( )َمن آَمَن ِباللّٰ

رِّ َو الَخیِر ِفتَنًة( 2( )ُکلُّ َنفٍس ذاِئَقُة الَموِت َو َنبلوُکم ِبالشَّ
اِلحاِت َکالُمفِسدیَن ِفی اَلرِض( ذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الصاّ 3( )َام َنجَعُل الَّ

ماواِت َو اَلرَض َو ما َبیَنُهما لِعبیَن( 4( )َو ما َخَلقَنا السَّ
(برداشتمیگردد؟2 ماواِتَوااَلرَضَوماَبیَنُهماالِعبیَنماَخَلقناُهماِااّلِبالَحقِّ کداممفهومازآیۀمبارکۀ)َوماَخَلقَناالسَّ

ت حقانیت جهان ت حکمت الهی و معلولیاّ 2( علیاّ ت حکمت الهی ت هدفمندی جهان و معلولیاّ 1( علیاّ
ت هدفمندی جهان و معلولیت حقانیت الهی  4( علیاّ ت حقانیت جهان و معلولیت حکمت الهی 3( علیاّ

ــریفۀ»بعضیازمردممیگویند:خداوندابهمادردنیانیکیعطاکن.ولیدرآخرتهیچبهرهایندارند.«باکدام3 ــتنبطازآیۀش مفهوممس
کالمموالنادرفیهمافیهمتناسباست؟

1( در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست؛ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.
2( اگر جمله کارها را به جا آری و آن کار اصلی را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی. 

3( آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است.
4( حق تعالی تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاده است.

ــتهومنّزهمعرفی4 ــتیراباهدفینامعقولنیافریدهاســت،خلقتجهانراازکدامصفتپیراس ــالبرایاینکهبیانکنداینهس ــدمتع خداون
مینمایدوکدامصفتخودراترسیممیکند؟

2( )ُظلمًا( - حکمت الهی 	 1( )ُظلمًا( - عدل الهی 
4( )لِعبیَن( - حکمت الهی 	 3( )لِعبیَن( - عدل الهی 

خداوندمتعالبهمطالبهگرآخرت،همراهباسعیوتالشوایمان،چهوعدهایدادهاست؟5
2( »پاداش داده خواهد شد.« 1( »از کار خود نصیب و بهره دارند و خداوند سریع الحساب است.«

4( »آن مقدار که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم.« 3( »آنچه نزد خداست، بهتر و پایدارتر است.«
سرانجامآنکسکهتنهازندگیزودگذردنیارامیطلبد،بنابرآیاتسورۀمبارکۀاسراءکداماست؟6

1( خداوند به او در دنیا نیکی عطا می کند، ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارد. 
2( از کار خود نصیب و بهره ای ندارد و خداوند در مورد او سریع الحساب است. 

3( کالی زندگی دنیا و آرایش آن به او داده می شود، در حالی که اندیشه نمی کند. 
4( آن مقدار که خداوند بخواهد به او می دهد، سپس با خواری وارد دوزخ می شود.

ازدقتنظردرکدامآیۀشریفه،بههدفیپیمیبریمکهروحپایانناپذیرانسانزیرکراسیرابمیکندوزمینۀشکوفاشدناستعدادهای7
متنوعمادیومعنویاورافراهممیآورد؟

اَر اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن َلو کانوا َیعَلموَن( 1( )َو ِانَّ الداّ
ا َکفورًا( ا شاِکرًا َو ِاماّ بیَل ِاماّ ا َهَدیناُه السَّ 2( )ِاناّ

نیا َو اآلِخَرِة( نیا َفِعنَد اهلِل َثواُب الدُّ 3( )َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ
)

ماواِت َو اَلرَض َو ما َبیَنُهما لِعبیَن ما َخَلقناُهما ِالاّ ِبالَحقِّ 4( )َو ما َخَلقَنا السَّ
نیاَواآلِخَرِة(چیستوکدامبیتبرلزومبرگزیدناینگونهاهدافتأکیدمیورزد؟8 الزمۀرسیدنبههدف)َفِعنَداهلِلَثواُبالدُّ

1( همت بزرگ و ارادۀ محکم و پشتکاری شگرف - دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم
2( بهره مندی از سرمایه ها و موانع رسیدن به هدف - دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم

3( همت بزرگ و ارادۀ محکم و پشتکاری شگرف - ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟
4( بهره مندی از سرمایه ها و موانع رسیدن به هدف - ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

آزمون 4
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کدامموردنشانهایاستکهخداوندانسانراگرامیوممتازداشتهاست؟9
1( راه درست را به انسان نشان داد تا رستگاری را برگزیند و از شقاوت دوری کند.

2( توان بهره مندی از آفریده های خود را به انسان عطا کرده است.
3( هیچ کس را به خودش وانگذاشته است تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.

4( انسان، خود باید هدف از خلقتش را بشناسد و به سوی آن گام بردارد.
کدامتوانمندیانسان،نعمتبزرگیاستکهسببتشخیصصحیحوغلطازهممیشودویکیازنشانههایاستفادهازآن،کداماست؟10

4( عقل - حق شنوی 3( اختیار - حق شنوی 2( عقل - مبارزه با باطل 1( اختیار - مبارزه با باطل
ازکدامآیۀمبارکهمیتواناینبرداشتراداشتکه:»ایمانبااکراهواجبار،مطلوبنیست.«؟11

ذیَن آَمنوا ِباهلِل َو اعَتَصموا ِبِه َفَسُیدِخُلُهم فی َرحَمٍة ِمنُه( ا الاّ 2( )َفَامَّ نیا َو اآلِخَرِة( نیا َفِعنَد اهلِل َثواُب الدُّ 1( )َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ
اها َفَالَهَمها ُفجوَرها َو َتقواها( 4( )َو َنفٍس َو ما َسواّ ا کفورًا( ا شاکرًا و اماّ بیل اماّ ا هدیناه الساّ 3( )اناّ

درتعالیمدینمبیناسالم،سودمندتریندانشهاچهچیزیاستوخداوندچهمواردیرابهنفسانسانالهامنمودهاست؟12
2( جهان شناسی - )َمحیای و مماتی( 1( خویشتن شناسی - )َمحیای و مماتی(

2( خویشتن شناسی - )ُفجورها و تقواها( 3( جهان شناسی - )ُفجورها و تقواها(
کدامسرمایهوتواناییدرانسان،سببمیشوددرمقابلگناهوزشتیواکنشنشاندهد؟13

2( گرایش به نیکی ها و زیبایی ها 1( پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز
2( سرشت خداآشنا و فطرت خداجو 	 3( نفس لوامه و وجدان اخالقی 

آنگاهکهزبانحالانسانسرزنشگریوشماتتخودبعدازارتکابگناهیباشد،کدامسرمایۀاوُمَسّبباینحالتگردیدهاستوکمک14
خدابهانساندرپیمودنراهسعادت،ازکدامآیۀمبارکهمستفادمیگردد؟

ِبیل( ا َهدْیَناُه السَّ ْلَهَمَها ُفجوَرَها َو َتْقَواَها( - )ِإنَّ
َ
اَها َفأ 2( )َو َنْفٍس َو َما َسوَّ ِبیَل( ا َهدْیَناُه السَّ اَمِة( - )ِإنَّ وَّ ْفِس اللَّ 1( )َو َل ُاْقِسُم ِبالنَّ

ا َکُفوًرا( ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ْلَهَمَها ُفجوَرَها َو َتْقَواَها( - )ِإمَّ
َ
اَها َفأ 2( )َو َنْفٍس َو َما َسوَّ ا َکُفوًرا( ا َشاِکرًا َو ِإمَّ اَمِة( - )ِإمَّ وَّ ْفِس اللَّ 3( )َو َل ُاْقِسُم ِبالنَّ

ــدوکمالودرنتیجهرستگاریانسان،کداماستوآیۀشریفۀ)َوَنفٍسَوماسّواهاَفالَهَمهاُفجوَرها15 ــیررش ــتینقدمبرایحرکتدرمس نخس
َوَتقواها(بهکدامویژگیانساناشارهدارد؟

1( شناخت انسان، یعنی شناسایی استعدادها و سرمایه ها و موانع حرکت او - گرایش به نیکی و بدی
2( شناخت انسان، یعنی شناسایی استعدادها و سرمایه ها و موانع حرکت او - شناخت نیکی و بدی

3( شناخت اصلی ترین و جامع ترین هدف زندگی انسان، یعنی تقرب به خدا - گرایش به نیکی و بدی
4( شناخت اصلی ترین و جامع ترین هدف زندگی انسان، یعنی تقرب به خدا - شناخت به نیکی و بدی

عاملدوریماازخداوفراموشییاداوچیستوشیطاناینعاملراچگونهبهوجودمیآورد؟16
2( غفلت - با پشت کردن به حقیقت ها 1( شقاوت - با پشت کردن به حقیقت ها

4( شقاوت - به وسیلۀ شراب و قمار 	 3( غفلت - به وسیلۀ شراب و قمار 
خالقدورکنندۀانسانازجهلونادانیرابهعنوانهدفجامعبرگزیدن،درکدامبیتموردنظرشاعرقرارگرفتهاست؟17

1( نام احمد نام جمله انبیاست / چون که صد آمد، نود هم پیش ماست
2( دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم

3( ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟
4( به گفت طفل جستی راه پرهیز / به گفت انبیا از خواب برخیز

هدفیکهدربیت»دوستنزدیکترازمنبهمناست/وینعجبترکهمنازویدورم«برایانسانترسیمشده،کداماست؟18
1( انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند، به لحاظ ظاهری به خدا نزدیک تر می شوند.

ب و نزدیکی حقیقی به خدای بزرگ باشد. 2( شایسته است تنها مقصد نهایی انسان، تقراّ
ب می یابد. 3( انسان هر چه کمالتی نظیر معرفت به خدا را کسب کند، از نظر مکان و منزلت به خدا تقراّ

4( هر مقدار که عمل انسان ها به حق و عدالت نزدیک تر باشد، ارزش آن افزون تر است.
علتاینکهگناهکاراندرقیامتکهفرصتیبرایتوبهنمانده،فقطخودرابایدسرزنشکنند،درکدامموردمندرجاست؟19

ات زودگذر دنیایی به گناه فرا می خواند. امه انسان را برای رسیدن به لذاّ 1( عوامل درونی و نفس لواّ
2( عوامل درونی در جلب توفیق الهی نقش تعیین کننده ای دارند و عوامل بیرونی فاقد نقش هستند.

3( عوامل بیرونی هیچ سلطه ای بر انسان نداشته اند و انسان خود در برگزیدن خیر یا شر مختار است.
4( عوامل بیرونی با دعوت انسان به گناه از طریق وسوسه کردن و فریب دادن، بر فرد مسلط می شوند.



19

ــررابهخودمشغولکرده،چیستوپایانبخشفرصتمحدودانسانبرای20 ــیوفراگیردرطولتاریخکهذهنبش یکیازپرســشهایاساس
استفادهازسرمایههایشکداماست؟

ی 1( چیستی حقیقت دنیا و کم ارزش بودن آن - دنیا و توفاّ
ت مرگ و آیندۀ انسان پس از آن - مرگ و اجل 2( ماهیاّ
ی ت مرگ و آیندۀ انسان پس از آن - دنیا و توفاّ 3( ماهیاّ

4( چیستی حقیقت دنیا و کم ارزش بودن آن - مرگ و اجل

تعبیررسولخدا)ص(ازاینکهانسانبرایچهخلقشده،کداماستودنیادرایندیدگاهچهجایگاهیدارد؟21
1( انتقال - عامل گذر از یک هستی به هستی بالتر

2( انتقال - تنها بخش کوچکی از زندگی انسان
3( بقا - تنها بخش کوچکی از زندگی انسان

4( بقا - عامل گذر از یک هستی به هستی بالتر

کدامویژگیدرموردبعدجسمانیانسانصحیحاستودرچهصورتزندگیانسانپایانیاندوهناکخواهدداشت؟22
1( دائم در حال تجزیه و تحلیل است و مستهلک می شود. - از مرگ گریزی وجود نداشت.

2( بعد از مرگ، آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد. - یکباره راهی دیار فنا و نیستی می شد.
3( بعد از مرگ، آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد. - از مرگ گریزی وجود نداشت.

4( دائم در حال تجزیه و تحلیل است و مستهلک می شود. - یکباره راهی دیار فنا و نیستی می شد.

آسانترشدندفاعازحقومظلوموفداکاریدرراهخدا،بهسببکدامعاملاستوچهدیدگاهیبهاینپیامدمیانجامد؟23
اِر( - )آَمَن ِباهلِل َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صاِلحًا( قیَن کالُفجاّ 1( )َام َنجَعُل الُمتَّ
اِلحاِت َکالُمفِسدیَن( اِر( - )آَمنوا َو َعِمُلوا الصاّ قیَن کالُفجاّ 2( )َام َنجَعُل الُمتَّ

3( )َفالَخوٌف َعَلیِهم َو ل ُهم َیحَزنوَن( - )آَمَن ِباهلِل َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صاِلحًا(
اِلحاِت َکالُمفِسدیَن( 4( )َفالَخوٌف َعَلیِهم َو ل ُهم َیحَزنوَن( - )آَمنوا َو َعِمُلوا الصاّ

ــودمندتریندانشهادرکدامحدیث24 ــتگاریاوباگامبرداشتنبهسویکدامهدفمیّسرمیشودوس ــانودرنتیجهرس ــدوکمالانس رش
علویتبیینشدهاست؟

1( )َفِعنَد اهلِل( - »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.«
2( )َفِعنَد اهلِل( - »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«

ة( - »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.« ِه الِعزَّ 3( )َفِللّٰ
ة( - »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.« ِه الِعزَّ 4( )َفِللّٰ

انتخابهدفهایبرتروجامعتر،نشانازوجودکدامویژگیوتواناییدرانساناست؟25
2( شناخت و بیزاری از رذایل اخالقی و زشتی ها 1( بازدارنده از راحت طلبی های گناه آلود

4( منع کننده از لذت های زودگذر دنیوی 3( دورکننده از مسیر شقاوت و بدبختی اخروی
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انسانیکهخودراازقاعدۀکلیغایتمندیمستثنینمیداند،چهدیدگاهیدرموردقدمنهادندردنیاداردوبهکدامسخنحکیمانهجامۀعملمیپوشاند؟ 1
1( دنیا فرصتی است برای رسیدن به هدف - »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«

2( دنیا فرصتی است برای رسیدن به هدف - »دنیا، کشتگاه آخرت است و دل بهترین زمین برای آن است.«
3( دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست. - »دنیا، کشتگاه آخرت است و دل بهترین زمین برای آن است.«

4( دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست. - »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«
آکندهش��دندلش��خصگناهکارازمالمتخویش��تن،برخاستهازسرمایۀمعرفیش��دهدرکدامعبارتشریفهاستوبرآمدندراندیشۀ 2

جبران،حکایتگرودیعۀمعرفیشدهدرکدامآیهاست؟
اَمِة( واّ فِس اللَّ اها َفَالَهَمها ُفجوَرها َو َتقواها( - )َو ال ُاقِسُم ِبالنَّ 1( )َو َنفٍس َو ما َسواّ

اها( اها َفَالَهَمها ُفجوَرها َو َتقواها( - )َو َنفٍس َو ما َسواّ 2( )َو َنفٍس َو ما َسواّ
اَمِة( واّ فِس اللَّ اَمِة( - )َو ال ُاقِسُم ِبالنَّ واّ فِس اللَّ 3( )َو ال ُاقِسُم ِبالنَّ

اها( اَمِة( - )َو َنفٍس َو ما َسواّ واّ فِس اللَّ 4( )َو ال ُاقِسُم ِبالنَّ
رسولخدا)ص(دنیارابهچهچیزیهمانندکردندوبامفارقتانسانازدنیاکدامواقعهرخمیدهد؟ 3

4( خوابی گذرا - )ُیهِلُکنا( 3( پل گذرگاه - )ُیهِلُکنا(  2( پل گذرگاه - )ِانَتَبهوا(  1( خوابی گذرا - )ِانَتَبهوا( 
گرایش��یکهبس��یاریازفعالیتهایانسانراتحتالش��عاعخودقرارمیدهد،کداماستوطرحاینسؤالکه»دلیلآفریدناستعدادهادر 4

درونانسانچهبود؟«چهزمانیچالشبرانگیزخواهدشد؟
1( گرایش به حفظ بقا و جاودانگی - اگر پس از مرگ، فقط خاک شویم و معادی نباشد.

2( گرایش به حفظ بقا و جاودانگی - اگر جهان دیگری نباشد که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند.
3( میل به کماالت بی نهایت - اگر جهان دیگری نباشد که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند.

4( میل به کماالت بی نهایت - اگر پس از مرگ، فقط خاک شویم و معادی نباشد.
غایتحضورانساندرعالمبرزخدرکدامعبارتشریفهترسیمشدهاستوروزگارآنانکهبهحیاتبرزخیمشغولند،چگونهمیگذرد؟ 5

1( )ِالی َیوِم ُیبَعثوَن( - دریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی بدن.
َم( - برخورداری نیکوکاران از لذات و تألم اشقیا از دردها و رنج ها. 2( )َیوَمِئٍذ ِبما َقدَّ

َم( - دریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی بدن. 3( )َیوَمِئٍذ ِبما َقدَّ
4( )ِالی َیوِم ُیبَعثوَن( - برخورداری نیکوکاران از لذات و تألم اشقیا از دردها و رنج ها.

عبارتقرآنی»مردمازهیبتآنروزهمچونافرادمس��تبهنظرمیرس��ند؛درحالیکهمستنیستند.«،بهکدامحادثۀقیامتاشارهنموده 6
استوعلّیتحالتسکرمانندمردمراچهچیزیمعرفیمینماید؟

1( تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - فراموش کردن یکدیگر در قیامت 
2( شنیده شدن صدای نفخ صور - دشواری عذاب الهی

3( شنیده شدن صدای نفخ صور - فراموش کردن یکدیگر در قیامت
4( تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - دشواری عذاب الهی

گرامیداشتامانتدارانووافیانبهعهدخودباخدادرباغهایبهشتی،مطابقآیاتسورۀمعارجمشروطبهچهاعمالیاست؟ 7
2( ادای شهادت به راستی - انفاق در تنگ دستی و توانگری  1( ادای شهادت به راستی - مواظبت بر نماز 

4( فرو بردن خشم - انفاق در تنگ دستی و توانگری 3( فرو بردن خشم - مواظبت بر نماز 
عدمنسیانعهدیکهباخدابستهشدهاست،درگروچیستوخداوندبرایوفادارانبهپیمانشچهثمراتیراقراردادهاست؟ 8

1( تکرار عهد در زمان های معین - به حساب او زودتر رسیدگی می کند.
2( سرزنش خود هنگام سستی در عهد - به حساب او زودتر رسیدگی می کند.
3( تکرار عهد در زمان های معین - به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.

4( سرزنش خود هنگام سستی در عهد - به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.
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توجیهگرانظاهرناپسندبااّدعایباطننیک،بایدبهکداممستندرواییتوجهکنندتارفتارخودرااصالحکنند؟ 9
1( قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.
2( کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.
3( ارزش هر انسانی به اندازۀ چیزی است که دوست می دارد.

4( هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.
آرامیافتنانسانازدغدغۀناشیازنیازهایبرتر،چهزمانیحاصلمیشودوسرچشمۀاصلیآنهاکداماست؟ 10

1( حرکت در جهت پاسخگویی به این سؤاالت اساسی - معرفت به خدا
2( حرکت در جهت پاسخگویی به این سؤاالت اساسی - سرمایه های ویژه

3( وصول به پاسخ پرسش های بنیادین انسان - سرمایه های ویژه
4( وصول به پاسخ پرسش های بنیادین انسان - معرفت به خدا

فلسفۀدرسنخواندهبودنپیامبراسالم)ص(وتأکیدخداوندبرعدمتواناییمبارزهباقرآنبهترتیبدرکدامعباراتقرآنینهفتهاست؟ 11
2( )َلَوَجدوا فیِه اخِتلفًا( - )… ُقل َفأتوا ِبسوَرٍة ِمثِلِه( 1( )ِاذًا اَلرتاَب الُمبِطلوَن( - )… ُقل َفأتوا ِبسوَرٍة ِمثِلِه( 

4( )ِاذًا اَلرتاَب الُمبِطلوَن( - )ُقل َلِئِن اجَتَمَعِت ااِلنُس َو الِجنُّ …( 3( )َلَوَجدوا فیِه اخِتلفًا( - )ُقل َلِئِن اجَتَمَعِت ااِلنُس َو الِجنُّ …( 
»شهودحقیقتپلیدمعصیت«چهاثرمبارکیبروجودانسانمیگذاردوزمینۀارتکابانسانبهگناه،کداماست؟ 12

1( عدم معاوضۀ محبت خدا با هیچ چیز - دور شدن از لطف و رحمت الهی
2( نرفتن به سوی گناه به امداد فرشتگان - غلبه کردن هوی و هوس بر انسان
3( عدم معاوضۀ محبت خدا با هیچ چیز - غلبه کردن هوی و هوس بر انسان

4( نرفتن به سوی گناه به امداد فرشتگان - دور شدن از لطف و رحمت الهی
چرانیازبهحاکمومعلمیکهتداومبخشراهرس��ولخدا)ص(باش��د،دائمیوروزافزوناس��تواینمفهومابطالگرکدامفرضیهدرمورد 13

مسئولیتهایپسازپیامبر)ص(میباشد؟
1( ظهور مکاتب و فرقه های مختلف و ازدیاد مشکلت جدید اجتماعی با گسترش اسلم - سکوت قرآن و پیامبر )ص(

2( ظهور مکاتب و فرقه های مختلف و ازدیاد مشکلت جدید اجتماعی با گسترش اسلم - اعلم پایان یافتن مسئولیت ها
3( فرا رسیدن عصر معرفی اسلم اصیل و لزوم پایه گذاری یک مدرسۀ بزرگ علمی - اعلم پایان یافتن مسئولیت ها

4( فرا رسیدن عصر معرفی اسلم اصیل و لزوم پایه گذاری یک مدرسۀ بزرگ علمی - سکوت قرآن و پیامبر )ص(
رسولخدا)ص(برایمعاشرتبادلیخالیازکدورتبامردم،ازچهکارینهیمیکردوعلتآندروصایایامامعلی)ع(بهمالکاشتر 14

چگونهذکرشدهاست؟
1( بدگویی - »مردم عیب هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد.«

2( بدگویی - »افراد محروم بیش از دیگران به عدالت نیازمندند و با وجود رضایت عمومی، خشم خواص آسیبی نمی رساند.«
3( تبعیض در اجرای عدالت - »مردم عیب هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد.«

4( تبعیض در اجرای عدالت - »افراد محروم بیش از دیگران به عدالت نیازمندند و با وجود رضایت عمومی، خشم خواص آسیبی نمی رساند.«
باتشبیهرفتارامامانبزرگوارماندرگذر250سال،پسازرحلتپیامبر)ص(بهیکانسان،کدامیکازاقداماتآنهارامؤّکدساختهایم 15

وحرکتآنهادارایکدامویژگیاست؟
ه 2( تبیین معارف اسلمی متناسب با نیازهای نو - عدم وحدت رویاّ ه  1( تبیین معارف اسلمی متناسب با نیازهای نو - وحدت رویاّ

ه 4( انتخاب شیوه های درست مبارزه - عدم وحدت رویاّ ه  3( انتخاب شیوه های درست مبارزه - وحدت رویاّ
انس��انیکهبهارزشومنزلتخودپیبردهاس��توباتسلطبرعلمخودشناسی،بهش��ترابهایخودمیداند،ازچهامریبنابرکالمعلوی 16

پرهیزمیکندودرلسانقرآنبهکدامنکتهالتفاتورزیدهاست؟
1( )َو ال َیرَهُق ُوجوَهُهم َقَتٌر( - ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.

2( )َو ال َیرَهُق ُوجوَهُهم َقَتٌر( - ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم.
3( )َفل َتبیعوها ِاالاّ ِبها( - ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم.

4( )َفل َتبیعوها ِاالاّ ِبها( - ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.
یکیازنشانههایالهیکهخداوند،مردمرابهتفّکردرآنتشویقمیکندکداماستوبیانگرکدامیکازاهدافپیوندمقّدسمیباشد؟ 17

2( )َو َجَعَل َلُکم ِمن َازواِجُکم َبنیَن َو َحَفَدًة( - رشد اخلقی و معنوی 1( )َو َجَعَل َلُکم ِمن َازواِجُکم َبنیَن َو َحَفَدًة( - رشد و پرورش فرزندان  
ًة َو َرحَمًة( - رشد اخلقی و معنوی 4( )َو َجَعَل َبیَنُکم َمَودَّ ًة َو َرحَمًة( - رشد و پرورش فرزندان  3( )َو َجَعَل َبیَنُکم َمَودَّ
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حقتغییروتصّرفداش��تندرچیزی،تابعکداممرتبهازوحدانیتخداونداس��توپیامبرراواسطهورسانندۀفرمانالهیدانستن،برخاسته 18
ازکدامآیۀمبارکهاست؟

( - )َو ال ُیشرُِک فی ُحکِمِه َاَحدًا( 1( )ما َلُهم ِمن دوِنِه ِمن َولیٍّ
ماواِت َو ما فِی ااَلرِض( ِه ما فِی السَّ ( - )َو ِللّٰ 2( )ما َلُهم ِمن دوِنِه ِمن َولیٍّ

ماواِت َو ما فِی ااَلرِض( ِه ما فِی السَّ ماواِت َو ما فِی ااَلرِض( - )َو ِللّٰ ِه ما فِی السَّ 3( )َو ِللّٰ
ماواِت َو ما فِی ااَلرِض( - )َو ال ُیشرُِک فی ُحکِمِه َاَحدًا( ِه ما فِی السَّ 4( )َو ِللّٰ

مصداقمراعاتکردنتقوایالهیتوسطانسانموّحددرعرصۀتوحیدعملیبنابرفرمایشامامعلی)ع(کداماستووظیفۀحداقلیانسان 19
دراینزمینهچیست؟

1( مسئول دانستن خود در برابر چهارپایان و سرزمین ها و سایر انسان ها - تلش برای ادامۀ بقای حیوانات
2( مسئول دانستن خود در برابر چهارپایان و سرزمین ها و سایر انسان ها - آسیب نرساندن به حیوانات

3( عزت خود را در بندگی خدا دیدن و او را پروردگار خود دانستن - آسیب نرساندن به حیوانات
4( عزت خود را در بندگی خدا دیدن و او را پروردگار خود دانستن - تلش برای ادامۀ بقای حیوانات

معاهدۀالهیبابشر،جهتجلبخشنودیخداوندکداماستوازآنبهچهعنوانیدرقرآنکریمیادشدهاست؟ 20
2( )َاِن اعُبدونی( - )ذِلَک ِمن َعزِم ااُلموِر( ِه( - )ذِلَک ِمن َعزِم ااُلموِر(  1( )َان َتقوموا ِللّٰ
ِه( - )هذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم( 4( )َان َتقوموا ِللّٰ 3( )َاِن اعُبدونی( - )هذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم( 

بهدوشکش��یدنمکافاتاعمالپیشفرس��تادهشدهبااختیارخودانس��ان،درعاَلمُعقبٰی،مفهوممستنبطازکدامآیۀمبارکهاستوکدام 21
بیتدرموردآن،میتواندتأییدیبرایپژوهشگرقرآنیداشتهباشد؟

1( )َو َمن َعِمَی َفَعَلیها( - گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟
َمت َایدیُکم( - گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 2( )ذِلَک ِبما َقدَّ

َمت َایدیُکم( - هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟ 3( )ذِلَک ِبما َقدَّ
4( )َو َمن َعِمَی َفَعَلیها( - هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟

خداوندتبارکوتعالیدربرخوردبا»کس��انیکهزندگیدنیاوتجماّلتآنرابخواهند«و»انس��انیکهبهدامگناهمیافتد«،بهترتیبکدام 22
جلوههاینظاممندیزندگیانسانرانمایانمیکند؟

1( حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهد. - از آن راه که نمی دانند، به تدریج گرفتار عذابشان می کند.
2( به آنان مهلت می دهد تا بر گناهان خود بیفزایند. - از آن راه که نمی دانند، به تدریج گرفتار عذابشان می کند.

3( به آنان مهلت می دهد تا بر گناهان خود بیفزایند. - شرایط توبه و دوری از گناه را برایشان فراهم می آورد.
4( حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهد. - شرایط توبه و دوری از گناه را برایشان فراهم می آورد.

تولیدوتوزیعوتبلیغفیلمها،لوحهایفش��رده،مجالتوروزنامههابهمنظورگس��ترشفرهنگومعارفاس��المیچهحکمیداردوحکمت 23
تحریمزناکداماست؟

1( مستحب و دارای پاداش اخروی - حفظ سلمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده
2( از واجبات کفایی و عمل صالح - حفظ سلمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده

3( از واجبات کفایی و عمل صالح - جلوگیری از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم
4( مستحب و دارای پاداش اخروی - جلوگیری از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم

عنصراصلیبرنامۀمهمیکهرس��ولخدا)ص(برایکانونرش��دوتربیتانس��انهایبافضیلتپیریزیکردهبود،کداماستوعاملمؤثر 24
درتحّولعظیمآن،چهبود؟

1( احیای منزلت زن و ارزش های اصیل او - اهتمام پیامبر و تلش مسلمین
2( احیای منزلت زن و ارزش های اصیل او - قول و فعل نبوی

3( مبارزه با تلقِی درجۀ دوم بودن زن - قول و فعل نبوی
4( مبارزه با تلقِی درجۀ دوم بودن زن - اهتمام پیامبر و تلش مسلمین

ترجمۀسریعآثاردانشمندانمسلماندراروپادردومقطعزمانیحینقرونوسطیوپسازآن،بهترتیبچهاثریبرتمدنجدیدنهاد؟ 25
1( ازدیاد علقه به پژوهش و آزمایش و تجربه - توجه گسترده به حقوق و قانون

2( ازدیاد علقه به پژوهش و آزمایش و تجربه - آغاز نقادی رهبران دینی 
3( حاکمیت اتحاد و نگارش کتاب هایی در معنویت - آغاز نقادی رهبران دینی

4( حاکمیت اتحاد و نگارش کتاب هایی در معنویت - توجه گسترده به حقوق و قانون
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وجه اشتراک شیطان و نفس اماره، دعوت به گناه است )درستی ا7  4
قسمت اول همۀ گزینه ها(. یکی از راه های فریب شیطان، سرگرم کردن انسان ها 
به آرزوهای س�راب گونۀ دنیایی است. کار ش�یطان وسوسه کردن و فریب دادن 
اس�ت و جز ای�ن، راه نفوذ دیگری در ما ندارد. ش�یطان در قیام�ت به جهنمیان 
درس 2 دهم - صفحۀ 33 می گوید: »من بر شما تسلطی نداشتم…« 

ام�ام عل�ی )ع( در مورد نفس ام�اره می فرماید: »دش�من ترین ا8  4
دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست«. بنابراین عداوت حداکثری از 
سوی نفس اماره است. یکی از راه های فریب شیطان، زیبا نشان دادن گناه است، 
درس 2 دهم - صفحۀ 33 نه دنیا. 

ش�یطان مانع اختیار و ارادۀ ما نیس�ت، بلکه این خود ما هستیم ا9  2
که به او اجازۀ وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم. عبارت قرآنی »این 
خودت�ان بودید که دعوت مرا پذیرفتید« به اختیار انس�ان در قبول یا رّد دعوت 
درس 2 دهم - صفحۀ 33 شیطان اشاره دارد. 

شیطان و نفس اماره هر دو به گناه دعوت می کنند. نفس اماره، ا10  3
انس�ان ها را برای رس�یدن به لذت زودگذر دنیایی دعوت می کند. شیطان نیز در 
قیامت می گوید: »فقط ش�ما را به گناه دعوت کردم«. در عبارت قرآنی »نه من 
می توان�م به ش�ما کمکی کنم و نه ش�ما می توانید مرا نجات دهید«، با اش�اره به 
ناتوانی انسان در نجات دادن خود و دیگران از قیامت، به سلب اختیار انسان در 
درس 2 دهم - صفحۀ 33 آن عالم استناد شده است. 

م�ا ب�رای رس�یدن ب�ه ه�دف تق�رب ب�ه خ�دا و اس�تفاده از ا1  1
س�رمایه هایمان، فرص�ت محدودی داریم ک�ه با مرگ پایان می پذیرد. چیس�تی 
)ماهیت( مرگ و آیندۀ انس�ان پس از آن، از پرس�ش های فراگیری اس�ت که در 
طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول کرده است و آنان کوشیده اند 
به این پرس�ش اساس�ی و سرنوشت ساز پاسخ دهند. هر انس�انی که پا به عرصۀ 
وجود می گذارد، در یکی از مراحل زندگی، مرگ به سراغش خواهد آمد و پروندۀ 
زندگی او را در این دنیا خواهد بس�ت؛ بنابراین انس�ان را از مرگ گریزی نیست. 
اگر انس�ان یک باره پس از مرگ راهی دیار فنا و نیس�تی می ش�د، داس�تان زندگی 
درس 3 دهم - صفحۀ 40 انسان پایانی اندوهناک داشت.  

دق�ت در آی�ات مربوط به خلقت انس�ان، ما را ب�ه این موضوع ا2  3
می رس�اند که انس�ان از دو ُبعد )دو س�احت( جس�مانی و روحانی تش�کیل شده 
است. استهالک )فرسوده شدن( از ویژگی های بعد جسمانی است و فناناپذیری 
درس 3 دهم - صفحۀ 41 )باقی ماندن( از ویژگی های بعد روحانی است.  

پیامب�ران و پی�روان آن�ان م�رگ را پایان بخ�ش دفت�ر زندگ�ی ا3  3
نمی پندارند؛ بلکه آن را غروبی برای جس�م )بعد غیرمجرد( و طلوعی درخشان تر 
ب�رای روح )بعد مجرد( انس�ان می دانند. در این دی�دگاه، زندگی دنیوی همچون 
خواب�ی کوتاه و گذراس�ت؛ همان طور که پیامب�ر )ص( می فرمای�د: »الّناُس نیام 
َف�ِاذا ماتوا انتبهوا«. وقتی از رس�ول خدا )ص( پرس�یدند: »باهوش ترین مؤمنان 
چه کس�انی هس�تند؟« ایشان فرمودند:»آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از 
درس 3 دهم - صفحۀ 41 دیگران خود را برای آن آماده می کنند.« 

لفظ »َحیوان = زنده = زندگی حقیقی« به جاودانگی انسان و میل ا4  1
به بقا اش�اره می کند که در حدیث پیامبر )ص(: »… برای بقا آفریده ش�ده اید.« 
مدنظر است. عبارت )کانوا َیعَلموَن( به معنای »می دانستند«، به صورت ماضی 
استمراری ترجمه می شود و به مفهوم دانایی مستمر به حقیقی بودن آخرت است. 
پیامد اول دیدگاه اعتقاد به معاد، ش�امل ش�ور و نشاط و انگیزۀ بیشتر است که با 
درس 3 دهم - صفحۀ 42 عبارت )ال ُهم َیحَزنون( در ارتباط است. 
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مطابق آیۀ ش�ریفۀ )َم�ن آَمَن ِباهلِل َو اْلَیْوِم اآلِخ�ِر َو َعِمَل َصاِلحًا ا5  3
َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو اَل ُهْم َیْحَزُنوَن( نداش�تن ترس و غم، از ثمرات ایمان و عمل 
صالح معرفی شده است. خداپرستان حقیقی اگر چه در دنیا زندگی می کنند و زیبا 
هم زندگی می کنند اما به آن دل نمی س�پرند؛ از این رو، مرگ را ناگوار نمی دانند.
درس 3 دهم - صفحۀ 42  

انس�ان معتقد ب�ه معاد، اطمین�ان دارد که اگر در مس�یر انجام ا6  4
کاره�ای نی�ک، ظلمی به او بش�ود و نتواند داد خ�ود را از ظالمان بس�تاند، قطعًا 
در جه�ان دیگ�ری خداون�د آن ها را به س�زای اعمالش�ان خواهد رس�اند. عامل 
»نهراس�یدن از مرگ« )شجاعت( سبب می شود دفاع از حق مظلوم و فداکاری در 
درس 3 دهم - صفحۀ 43 راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد. 

در کالم ام�ام حس�ین )ع(، علت س�عادت بودن م�رگ، زندگی ا7  1
ذلیالنه با ظالمان معرفی ش�ده است. خداپرستان حقیقی از خداوند عمر طوالنی 
می خواهند تا بتوانند در این جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انس�ان ها، با 
اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند و به درجات برتر بهش�ت نائل ش�وند.
درس 3 دهم - صفحۀ 43  

عب�ارت )َنموُت َو نحی�ٰی( )همواره ]گروه�ی از ما[ می میریم و ا8  3
]گروهی دیگر[ زنده می شویم(، سخن کافران و منکران معاد است که برای انسان 
حقیقی جز جسم و تن )ُبعد تالشی پذیر( او قائل نیستند. انحصار زندگی در دنیا در 
درس 3 دهم - صفحۀ 44 ْنیا( نهفته است.  عبارت )ما ِهَی ِااّل َحیاُتنا الدُّ

از عب�ارت قرآن�ی )َما َلُهْم ِبَذِل�َک ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُه�ْم ِإاّل َیُظّنوَن( ا9  2
برداش�ت می ش�ود که س�خن منکران معاد، مبنای علمی ن�دارد و از روی ظّن و 
گمان س�خن می گویند. آنان عامل نابودی خود را صرفًا »گذشت روزگار« معرفی 
درس 3 دهم - صفحۀ 44 می کنند که با کلیدواژۀ »دهر« بیان می شود. 

اف�رادی که معاد را قبول دارند، اما این قبول داش�تن به ایمان و ا10  4
باور قلبی تبدیل نشده است )در مرتبۀ فکری مانده است(، به دلیل فرو رفتن در 
هوس ه�ا )متبوع = علت(، دنی�ا را معبود و هدف قرار می دهند )تابع = معلول(.
درس 3 دهم - صفحۀ 45  

�ماواِت َو ااَلرَض َو م�ا َبیَنُهما ا1 در آی�ۀ ش�ریفۀ )َو م�ا َخَلَقن�ا السَّ  4
الِعبیَن(: »ما آس�مان ها و زمین و آنچه که  در میان آن دو اس�ت را به بازیچه )و 
بی هدف( نیافریدیم!«، تأکید شده است که از آفرینش جهان، هدفی خردمندانه 
و پسندیده و حکیمانه وجود دارد.  درس 1 دهم - صفحۀ 15

از آنج�ا که خداوند، خالقی حکیم اس�ت، هر چیزی را در جهان ا2  2
ب�رای هدف�ی می آفریند و به چنین جهان�ی »حق« می گویند. پ�س عّلیِت )علت 
ب�ودِن( حکمت اله�ی و معلولی�ِت )معلول ب�ودِن( حقانیت ی�ا هدفمندی جهان 
�ماواِت َو ااَلرَض َو ما َبیَنُهما  صحی�ح اس�ت. این مفه�وم در آیۀ )َو ما َخَلقَن�ا السَّ
(: »و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است را 

الِعبیَن ما َخَلقناُهما ِااّل ِبالَحِقّ
به بازیچه )و بی هدف( نیافریدیم، آن ها را جز به حق خلق نکردیم.« نهفته است.
   درس 1 دهم - صفحۀ 15

ترجم�ۀ آیۀ »بعض�ی از مردم می گویند: خداون�دا به ما در دنیا ا3  2
نیک�ی عط�ا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.« ب�ه مفهوم اصل قرار دادن 
اهداف دنیوی که مانع رس�یدن به اهداف اخروی اس�ت، اش�اره می کند و از این 
جه�ت ب�ا این بخش از کالم موالنا »… اگر جمل�ه را به جا آری و آن را فراموش 
کنی، هیچ نکرده باشی« مرتبط است.  درس 1 دهم - صفحه های 14 و 17
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چون خداونِد بزرگ حکیم اس�ت، پس آفرینش جهان و انسان، ا4  4
حتمًا دارای هدفی خردمندانه و پسندیده است و این هستی را بازیچه )العبین( 
و بی هدف و یا با هدفی نامعقول نیافریده است. کتاب آسمانی قرآن، این موضوع 
�ماواِت َو ااَلرَض َو م�ا َبیَنُهما  مه�م را این چنی�ن بی�ان می کند: )َو م�ا َخَلقَنا السَّ
 الِعبیَن(: »و ما آس�مان ها و زمین و آنچه که در میان آن دو اس�ت را به بازیچه 

)و بی هدف( نیافریدیم.«   درس 1 دهم - صفحۀ 15

طبق آیۀ »و آن کس که س�رای آخرت را بطلبد و برای آن سعی ا5  2
و کوش�ش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«، مطالبه گر آخرت همراه 
با سعی و ایمان به پاداش اخروی دست خواهد یافت.  درس 1 دهم - صفحۀ 17

طبق آیۀ 18 سورۀ اسراء: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا ا6  4
را می طلب�د، آن مق�دار از آن را که بخواهیم - و به هرکس اراده کنیم - می دهیم؛ 
س�پس دوزخ را ب�رای او قرار خواهی�م داد تا با خواری و س�رافکندگی در آن وارد 

شود.«، سرانجام دنیاطلبی، ذلت در دوزخ توصیف شده است.
  درس 1 دهم - صفحۀ 17

مقص�ود و ه�دف نهایی م�ا خداوند اس�ت و هیچ کس�ی جز او ا7  3
نمی تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای 
متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد. افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان 
ه�دف اصلی خود، ه�م از بهره های مادی زندگی اس�تفاده می کنند و هم س�رای 
نیا  آخ�رت خویش را آباد می س�ازند. این مفهوم در آیۀ )َم�ن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ
نی�ا َو اآلِخَرِة(: »هر ک�س نعمت و پاداش دنی�ا را بخواهد،  َفِعن�َد اهلِل ث�واُب الدُّ

نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« بیان شده است.
  درس 1 دهم - صفحۀ 21

اف�راد زیرک ب�ا انتخاب خدا ب�ه عنوان هدف اصل�ی، طبق آیۀ ا8  3
نی�ا َو اآلِخَرة( عم�ل می کنند. البته این ه�دف )تقرب به  )َفِعن�َد اهلِل َث�واُب الدُّ
خدا(، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوش�بختی ماس�ت، همت بزرگ و ارادۀ 
محکم می طلبد؛ همان طور که دس�تیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری 
ش�گرف می خواهد. برگزیدن خدا به عنوان هدف جامع، در بیت »ای عقل تو به 
باش�ی در دانش و در بینش / یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر س�ازد؟« تجّلی 
درس 1دهم - صفحۀ 21 یافته است. 

خداوند همه چیز را برای انس�ان آفریده و توانایی بهره مندی از ا9  2
هر آنچه در آس�مان ها و زمین اس�ت را به او بخشیده است. این ها نشان می دهد 
که خداوند انسان را گرامی داشته و از سایر آفریده های خود ممتاز فرموده است.
  درس 2 دهم - صفحۀ 29

قوۀ تشخیص خوب و بد، صحیح و غلط، حق و باطل از یکدیگر ا10  4
عقل )تفکر و تعقل( اس�ت. از نش�انه های به کارگیری عقل، حق شنوی، حق گویی 
و حق پذیری است. کما اینکه در آیۀ »اگر گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، 
در میان دوزخیان نبودیم.« به داشتن گوش شنوا به مفهوم حق شنوی اشاره شده 
است.   درس 2 دهم - صفحۀ 29

اختیار و انتخاب راه هدایت الهی و ایمان به آن، پذیرش انتخاب ا11  3
و ارادۀ فرد در جریان ایمان آوردن است. ایمان با اکراه و اجبار مطلوب نیست و 
آیۀ )ِاّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا( بر نفی اجبار و اختیاری بودن ایمان 
تأکید ورزیده است. )اختیار، الزمۀ ایمان است.(  درس 2 دهم - صفحۀ 29

خودشناس�ی )خویشتن شناس�ی( س�ودمندترین دانش هاست و ا12  4
طب�ق آیۀ 8 س�ورۀ ش�مس )َفَالَهَمها ُفجوَره�ا َو َتقواها(: »پس ]خداوند[ ش�ّر و 
خیرش را به او الهام کرده است.«، بدی ها و نیکی ها به انسان الهام شده است.
  درس 2 دهم - صفحه های 28 و 30

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که انسان در ا13  2
مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد.  درس 2 دهم - صفحۀ 31

گرایش انس�ان به نیکی ها و زیبایی ها س�بب می ش�ود که انسان ا14  2
در مقابل گناه و زش�تی واکنش نش�ان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را 
سرزنش و مالمت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید. پس سرزنشگری و شماتت 
خود بعد از ارتکاب گناه، به سبب گرایش به نیکی است که در آیات )َو َنفٍس َو 

ما َسّواها َفَالَهَمها ُفجوَرها َو َتقواها( ذکر شده است.
ما  برای  راهنما  با کتاب  را همراه  و دلسوزی  پاک  پیشوایان  و  پیامبران  خداوند 
ِبیل(( و در پیمودن  ا َهدْیَناُه السَّ فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهد )آیه )ِإنَّ
راه حق به ما کمک کند.  درس 2 دهم - صفحه های 29 و 31

اولی�ن گام ب�رای حرکت انس�ان در مس�یر رش�د و کم�ال و در ا15  2
نتیجه رس�تگاری او، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت س�رمایه ها، توانایی ها و 
اس�تعدادهای او و چگونگی به کارگیری این س�رمایه ها و همچنین شناخت موانع 

حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوۀ مقابله یا دوری از این موانع.
و  و زشتی  بدی  و شناخت  آن  به  و گرایش  نیکی  و  متعال شناخت خیر  خدای 
بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی 
بپرهیزیم. این مفهوم در آیۀ )َو َنفٍس َو ما َسّواها َفالَهَمها ُفجورها و َتقواها( تبیین 
شده است. پس شناخت نیکی و بدی و گرایش به نیکی را داریم، اما گرایش به 
بدی را نداریم!  درس 2 دهم - صفحه های 28 و 30

گاهی غفلت ها، سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود. ا16  3
طبق آیۀ 91 س�ورۀ مائده: »ش�یطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان 

شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. )غفلت(«
درس 2 دهم - صفحه های 30 و 34  

دورکنن�دۀ انس�ان از جه�ل و نادان�ی، هم�ان قّوۀ عقل اس�ت که ا17  3
برگزیدن خالق و سازندۀ آن به عنوان هدف جامع در مصراع دوم بیت »ای عقل تو 
به باشی در دانش و در بینش / یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟« مورد 
توجه قرار گرفته است.  درس 2 دهم - صفحۀ 29 ترکیبی با درس 1 دهم - صفحۀ 21

بیت »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من ا18  2
از وی دورم« به مفهوم تقرب به خدا و نزدیکی خدا به انسان اشاره می کند. از طرفی 
نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. )نادرستی گزینه های 
)1( و )3(( بلکه نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است. خدا سرچشمۀ زیبایی ها 
و خوبی هاس�ت و انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند، به خدا 
نزدیک تر می شوند.  درس 2 دهم - صفحۀ 30 ترکیبی با درس 1 دهم - صفحۀ 21

از آنجا که انس�ان در دنیا اختیار داش�ته و می توانس�ته در برابر ا19  3
دع�وت به گناه ایس�تادگی کن�د، بنابراین گناه�کاران فقط خود را باید س�رزنش 
 کنند. ش�یطان در روز قیامت که فرصتی برای توبه نمانده، به بدکاران می گوید: 
»… من بر ش�ما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان 
بودی�د که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را س�رزنش کنید، نه مرا.« یعنی این 
خ�ود ما هس�تیم که به ش�یطان )عامل بیرونی( اجازۀ وسوس�ه می دهی�م و یا راه 
فریب را بر او می بندیم.  درس 2 دهم - صفحۀ 33

چیستِی )ماهّیِت( مرگ و آیندۀ انسان پس از آن، از پرسش های ا20  2
فراگیری اس�ت که در طول تاریخ، ذهن عموم انس�ان ها را به خود مشغول کرده 
اس�ت و آنان کوش�یده اند تا به این پرس�ش های اساس�ی و سرنوشت س�از پاسخ 
دهند. ما برای اس�تفاده از س�رمایه ها، فرصت محدودی داریم که با مرگ )اجل( 
انسان پایان می پذیرد.  درس 3 دهم - صفحۀ 40

در دی�دگاه اعتقاد ب�ه معاد، دنی�ا تنها بخش کوچک�ی از زندگی ا21  3
انسان است و زندگی واقعی و ابدی پس از این دنیا آغاز می شود. رسول خدا )ص( 
در این باره می فرماید: »برای نابودی و فنا خلق نش�ده اید، بلکه برای بقا آفریده 

شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می شوید.«
  درس 3 دهم - صفحۀ 41

بعد جس�مانی انس�ان، مانند سایر اجس�ام و مواد، دائم در حال ا22  4
تجزیه و تحلیل اس�ت و س�رانجام فرس�وده و متالشی )مس�تهلک( می شود. اگر 
انس�ان یکباره راهی دیار فنا و نیس�تی ش�ود، پس داس�تان زندگی انس�ان پایانی 
اندوهناک دارد؛ در حالی که چنین نیست.  درس 3 دهم - صفحۀ 41
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عامل نهراس�یدن از مرگ )َفال َخوٌف َعَلیِهم(، موجب می شود ا23  3
که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ 
عالی آن برس�د. این پیامد، نتیجۀ دیدگاه اعتقاد به معاد و ایمان به خدا و آخرت 
اس�ت: )َم�ن آَمَن ِباهلِل َو الَی�وِم اآلِخِر َو َعِم�َل صاِلحًا َفال َخ�وٌف َعَلیِهم َو ال ُهم 
َیحَزنون(.  درس 3 دهم - صفحه های 42 و 43

جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به ا24  2
نیا َو اآلِخَرة( بیان شده است. خداست که در عبارت قرآنی )َفِعنَد اهلِل َثواُب الدُّ
سودمندترین دانش ها، خودشناسی است که در حدیث امام علی )ع( به اهمیت 
هدف در خلقت انسان اشاره گردیده است: »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا 

خود را سرگرم کارهای لهو کند.«
  درس 2 دهم - صفحۀ 28 ترکیبی با درس 1 دهم - صفحۀ 21

به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را ا25  4
در درون خود جای می دهند. معمواًل افراد زیرک و هوشمند که از سرمایۀ عقل بیشتر 
برخوردارن�د، هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با 
یک تیر چند نشان بزنند.« وجود سرمایۀ عقل در انسان، منع کنندۀ او از لذت های 
زودگذر دنیوی است.  درس 1 دهم - صفحۀ 20 ترکیبی با درس 2 دهم - صفحۀ 31

ایم�ان به زندگ�ی در جهان دیگر، در کنار توحید و یکتاپرس�تی، ا1  2
س�رلوحۀ دعوت انبیای الهی بوده اس�ت. عبارت )اهلل ال ال�َه ااّل هو( به توحید 

ُکم ِالی َیوِم القیاَمِة( به معاد اشاره می کند. اشاره دارد و عبارت )َلَیجَمَعنَّ
درس 4 دهم - صفحۀ 53  

در مقابل دعوت پیامبران برای ایمان به جهان آخرت:ا2  1
1- گروهی به آن ایمان آورده اند )شاکرًا(،

2- گروهی آن را بعید دانسته اند و انکار کرده اند )کفورًا(. یعنی انسان ها با اختیار 
خود، یکی از این دو راه را انتخاب کرده اند. 

ُکم( که دارای الم و  قرآن کریم قطعیت معاد را با تأکید فراوان در لفظ )َلَیجَمَعنَّ
درس 4 دهم - صفحه های 52 و 53 نون تأکید است، بیان می کند.  

حت�ی اگ�ر ش�خصی دیوان�ه ی�ا دروغ گو ک�ه در ش�رایط عادی ا3  4
گفت�ه اش برایم�ان اعتباری ندارد، ب�ه ما خبری از خطر دهد، ای�ن اعالم خطر را 

نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم )آن را جّدی می گیریم(.
پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند. آنان با قاطعیت 
کامل از وقوع معاد خبر داده اند و دربارۀ آن هشدار داده اند. پس بنابر قانون عقلی 
»دفع خطر احتمالی، الزم است«، باید به سخن آنان التفات ویژه ای داشته باشیم.
درس 4 دهم - صفحۀ 53  

در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی، دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ ا4  4
معاد سخن گفته نش�ده است. پس بیشترین تکرار در موضوعات قرآنی، مربوط 
به توحید اس�ت. مطابق آیۀ )اهلُل ال الَه ِااّل ُهَو َلَیجَمَعّنُکم ِالی َیوِم القیاَمِة ال َریَب 
فیِه َو َمن َاصَدُق ِمَن اهلِل َحدیثًا(، علت نبودن شک در قیامت، صادق القول بودن 
درس 4 دهم - صفحۀ 53 خدا ذکر شده است. 

ق�رآن یک�ی از انگیزه ه�ای انکار معاد را نش�ناختن ق�درت خدا ا5  4
معرفی می کند و دالیل و ش�واهد فراوانی می آورد تا نشان دهد خداوند بر برپایی 
معاد تواناست. مثاًل خداوند برای اثبات قدرت خود، به خلق مجدد سرانگشتان، 
درس 4 دهم - صفحۀ 54 پس از مرگ اشاره می کند. 

اس�تدالل هایی که امکان معاد را ثاب�ت می کنند، آن را از حالت ا6  4
امری بعید و غیرممکن خارج می س�ازند، اما اس�تدالل های ضرورت معاد، آن را 
امری ضروری و واقع نشدن آن را امری محال و ناروا معرفی می کنند. آیۀ مذکور 
ب�ا کلیدواژۀ )َعبثًا( با اش�اره به حکم�ت الهی، ضرورت مع�اد را بیان می دارد.
درس 4 دهم - صفحه های 54 و 57  
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یکی از دالیل امکان معاد، اش�اره به پیدایش نخس�تین انس�ان ا7  2
است که در این آیه این چنین طرح شده است: »و برای ما مثلی زد، در حالی که 
آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های 
پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را برای نخستین بار آفرید 
درس 4 دهم - صفحه های 54 و 55 و او به هر خلقتی داناست.« 

قرآن برای اینکه قدرت خدا را به صورت محسوس تری در زمینۀ ا8  3
امکان معاد نش�ان ده�د، ماجراهایی را نق�ل می کند که در آن ها ب�ه ارادۀ خداوند 
مردگانی زنده شده اند. از آن جمله می توان به ماجرای ُعَزیر نبی )ع( اشاره کرد که 
پس از صد س�ال که زنده شد، غذایش س�الم بود و زنده شدن االغش را مشاهده 
درس 4 دهم - صفحۀ 55 کرد و گفت: »می دانم خدا بر هر کاری تواناست.« 

خداون�د درب�ارۀ نظ�ام م�رگ و زندگ�ی در طبیع�ت، در ق�رآن ا9  4
می فرماید: »خداس�ت که بادها را می فرس�تد تا ابر را برانگیزند. س�پس آن ابر را 
به س�وی س�رزمینی مرده برانی�م و آن زمین مرده را بدین ]وس�یله[ پس از مرگش 
درس 4 دهم - صفحۀ 56 زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است.« 

زندگی انس�ان در دنیا به گونه ای اس�ت ک�ه امکان تحقق وعدۀ ا10  2
الهی مبنی بر رساندن افراد به آنچه استحقاقش را دارند و ضایع نشدن حق افراد 
را نمی ده�د؛ زیرا پاداش بس�یاری از اعم�ال مانند ش�هادت در راه خدا، کارهای 
نیک فراوان و خدمت به جمع زیادی از انسان ها در دنیا میّسر نیست و مجازات 
بسیاری از افرادی که به دیگران ستم کرده اند یا افرادی را که به قتل رسانده اند، 
درس 4 دهم - صفحۀ 57 در دنیا عملی نیست. 

زمانی که مجاهدی در راه خدا به ش�هادت می رس�د یا هر انس�ان ا1  4
دیگری می میرد، پس از مرگ وارد برزخ می شود و تا قیامت در آنجا می ماند. عبارت 
درس 5 دهم - صفحه های 65 و 66 )َیْوِم ُیْبَعُثوَن( به عالم قیامت اشاره کرده است. 

گناه�کاران از خدا درخواس�ت می کنن�د که به دنی�ا بازگردند. ا2  4
َها َکِلَمٌة ُهَوَقاِئُلَها …( »هرگز! این س�خنی است  خداوند پاس�خ می دهد: )َکاّل ِإنَّ
ک�ه او می گوید و پیش روی آن ها برزخ و فاصله ای اس�ت تا روزی که برانگیخته 
می ش�وند.« آنجا که انس�ان برای انجام کارهای ترک ش�ده در دنیا درخواس�ت 
ْعَمُل 

َ
ی أ بازگش�ت می کند، آگاهی او به کاستی اعمالش مش�خص می شود: )َلَعلِّ

درس 5 دهم - صفحۀ 65 َصاِلحًا فیما َتَرکُت( 
»برزخ« در لغت به معنای »فاصله و حایل میان دو چیز« اس�ت. ا3  1

فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است، »توّفی« می کنند؛ یعنی آن را 
به طور تمام و کمال دریافت می نمایند. اینکه حقیقت وجود انسان، روح اوست، به 
درس 5 دهم - صفحۀ 65 توّفی مربوط می شود که دریافت تمام و کمال روح است. 

در عال�م ب�رزخ، در صورت�ی که انس�ان ها نیک�وکار باش�ند، از ا4  3
لذت های آن برخوردار می ش�وند و اگر بدکار و ش�قی باش�ند، از رنج ها و دردهای 
آن متأّلم می شوند. علت درخواست بازگشت انسان ها به دنیا، انجام اعمال نیک 
درس 5 دهم - صفحۀ 65 ترک شده است. 

ارتب�اط انس�ان در عالم برزخ با دنیا، پ�س از مرگ نیز همچنان ا5  2
برقرار اس�ت؛ بدین معنا که پروندۀ برخی اعمال انس�ان با مرگ بسته نمی شود و 
پیوس�ته بر آن افزوده می گردد. باز بودن پرون�دۀ اعمال پس از مرگ، همان آثار 
ماتأخر است که در حدیث پیامبر )ص( به آن اشاره شده است: »هر کس سنت 
و روش نیکی را در جامعه جاری س�ازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن س�نت 
عم�ل می کنند، ثواب آن اعمال را به حس�اب این ش�خص هم می گذارند، بدون 
درس 5 دهم - صفحۀ 66 اینکه از اجر انجام دهندۀ آن کم کنند و …« 

کلیدواژۀ »یومئذ« اشاره به عالم قیامت دارد. اشاره به آثار ماتأّخر ا6  2
درس 5 دهم - صفحۀ 65 َر(، بیانگر ارتباط میان عالم برزخ با دنیاست.  )َاخَّ
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انس�ان نیز مانند س�ایر موج�ودات دیگر، از قاع�دۀ هدفمندی ا1  1
)غایتمندی( جدا نیس�ت و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داش�ته اس�ت و گام 
نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده 
اس�ت. از ای�ن رو، حضرت علی )ع( ه�رگاه که مردم را موعظ�ه می کرد، معمواًل 
س�خن خود را با این عب�ارت آغاز می کرد: »ای مردم، هیچ ک�س بیهوده آفریده 
درس 1 دهم - صفحۀ 15 نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند … .« 

از آنجا که گرایش انس�ان به نیکی ها و زیبایی ها س�بب می شود ا2  1
در مقابل گناه واکنش نش�ان دهد و خود را س�رزنش و مالمت کند و در اندیشۀ 
جبران برآید، خاس�تگاه مالمت، )َو َنفٍس و ما َس�ّواها …( و جبران کننده )و ال 
درس 2 دهم - صفحه های 30 و 31 وامه( است.  ُاقِسُم ِبالنفِس اللَّ

در حدی�ث پیامبر )ص( که فرم�ود: ) َالّناُس ِنی�اٌم، َفِاذا ماتوا، ا3  1
ِانَتَبه�وا: مردم ]در این دنی�ا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می ش�وند.«، 
دنیا به خوابی کوتاه و گذرا تش�بیه ش�ده است و با مرگ )مفارقت انسان از دنیا(، 
درس 3 دهم - صفحۀ 41 بیداری و هشیاری بیشتر انسان آغاز می شود. 

خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی ا4  1
دارد و از نابودی گریزان اس�ت و بس�یاری از کارها را برای حفظ بقای خود انجام 
می دهد. اگر بناس�ت ما انسان با این همه اس�تعدادها و سرمایه های مختلفی که 
خداوند در وجودمان قرار داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال 
مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و سرمایه ها در درون ما چه بود؟
درس 4 دهم - صفحۀ 56  

طب�ق عب�ارت قرآنی )َو ِم�ن َوراِئِهم َب�رَزٌخ ِالی َی�وِم ُیبَعثوَن(، ا5  4
غای�ت حضور انس�ان در برزخ، تا روز قیامت اس�ت و آدمیان ت�ا قیامت در آنجا 
می مانند و در صورتی که نیکوکار باش�ند، از لذت های آن برخوردار و اگر بدکار و 
درس 5 دهم - صفحۀ 65 شقی باشند، از رنج ها و دردهای آن متألم می گردند. 

از آیات سورۀ حج: »روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار ا6  2
خ�ود را فرام�وش می کند. م�ردم از هیب�ت آن روز همچون افراد مس�ت به نظر 
می رس�ند در حالی که مست نیس�تند ولیکن عذاب خدا سخت است.«، صدای 

مهیب قیامت )نفخ صور( و عّلیت سختی عذاب الهی برداشت می گردد.
درس 6 دهم - صفحه های 74 و 75  

خداوند در سورۀ معراج می فرماید: »و آن ها که امانت ها و عهد ا7  1
خود را رعایت می کنند و آن ها که به راستی ادای شهادت کنند و آن ها که بر نماز 

مواظبت دارند، آنان در باغ های بهشتی گرامی داشته می شوند.«
درس 7 دهم - صفحۀ 86  

بای�د عهد و پیمان خ�ود را در زمان های معین�ی، مانند آخر هر ا8  3
هفته، آخر هر ماه یا ش�ب قدر هر س�ال، تکرار کنیم تا اس�تحکام بیشتر پیدا کند 
و به فراموش�ی س�پرده نش�ود. خداوند در س�ورۀ فتح می فرماید: »و هر کس که 
نس�بت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد 
درس 8 دهم - صفحۀ 100 داد.« 

برخی می گویند: »اگر قلب انس�ان با خدا باش�د، کافی است و ا9  2
عم�ل به دس�تورات او ضرورتی ندارد. آنچه اهمیت دارد، درون و باطن انس�ان 
اس�ت، نه ظاهر او. افرادی که این توجیه را می آورند، باید توجه داشته باشند که 
س�رپیچی از فرمان خدا، نش�انۀ عدم صداقت در دوستی است و امام صادق )ع( 
َه َمن َعصاُه«: »کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را  فرمودند: »ما َاَحبَّ اللّٰ
درس 9 دهم - صفحه های 113 و 114 دوست ندارد.« 

انس�ان تا به پاس�خ نیازه�ای برتر نرس�د، آرام و ق�رار نمی یابد ا10پاسخ تشریحی آزمون 67  3
نیازهایی که برآمده از س�رمایه های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده 
درس 1 یازدهم - صفحۀ 13 است. 

فلس�فۀ درس نخوان�ده ب�ودن پیامب�ر )ص(، ب�ه ش�ک نیفتادن ا11  4
ه ِبَیمیِنَك  کج اندیشان است که در آیۀ )َو ما ُکنَت َتتلوا ِمن َقبِله ِمن ِکتاٍب َو ال َتُخطُّ
ِاًذا اَلرتاَب الُمبِطلوَن( اش�اره شده است. ناتوانی جن و انسان در آوردن مثل قرآن 
در آیۀ )ُقل َلِئِن اجَتَمَعِت الِجنُّ َو ااِلنُس َعلٰی َان َیأتوا ِبِمثِل ٰهَذا الُقرآِن الَیأتوَن ِبِمثِله 
درس 3 یازدهم - صفحه های 38 و 43 َو َلو کاَن َبعُضُهم ِلَبعٍض َظهیًرا(. 

پیامب�ران الهی که حقیقت گناه و معصیت را مش�اهده می کنند ا12  3
و چ�ون می دانن�د که با انجام آن از چش�م خ�دا می افتند و از لط�ف و رحمت او 
دور می ش�وند، محبت به خداوند را با هیچ چیز عوض نمی کنند. زیرا کس�ی گناه 
درس 4 یازدهم - صفحۀ 54 می کند که هوی و هوس بر او غلبه کند. 

ای�ن فرضیه که مس�ئولیت های تعلیم و تبیی�ن وحی و والیت و ا13  2
سرپرس�تی جامعه پس از پیامبر )ص( پایان یافته اس�ت. نادرس�ت است. زیرا با 
گس�ترش اس�الم، مکاتب و فرقه های مختلف و مش�کالت زیادی پدید آمد که 
نیاز به معلم و حاکم، بیش�تر گردید و این نیاز اصواًل تمام ش�دنی نیست و دائمی 
درس 5 یازدهم - صفحۀ 63 است. 

پیامب�ر )ص( در جه�ت محب�ت و م�دارا ب�ا م�ردم می فرمود:ا14  1
» بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاک و خالی 

از کدورت با شما معاشرت کنم.«
امام علی )ع( نیز در عهدنامۀ مالک اشتر در مورد عیب جویان، چنین توصیفی 
می کند: »کسانی را که از دیگران عیب جویی می کنند، از خود دور کن؛ زیرا در 
نهایت مردم عیب هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن 
درس 6 و 10 یازدهم - صفحه های 77 و 132 آن ها بکوشد.« 

رفتار ائمۀ اطهار )ع( در طول 250 سال بعد از رحلت پیامبر )ص(ا15  4
تا امامت امام عصر )ع( و غیبت ایشان چنان مکمل یکدیگر است که گویی یک 
شخص می خواهد برای رسیدن به یک مقصد مسیری را بپیماید، ولی مسیر یک 

دست نیست. پس روش ها و روّیه های مختلفی را می طلبد.
درس 8 یازدهم - صفحۀ 103  

َة َفال ا16 نُفِسُکم َثَمٌن ِاالَّ الَجنَّ ُه َلیَس اِلَ امام علی )ع( می فرماید: »ِانَّ  4
َتبیعوه�ا ِااّل ِبها«. این حدیث بیانگر ش�ناخت ارزش خ�ود و نفروختن خویش به 
بهای اندک اس�ت. پس با آیۀ »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم …« مرتبط 
است، اّما دقت شود که عبارت »ای فرزند آدم …«، حدیث قدسی است، نه آیۀ 
درس 11 یازدهم - صفحه های 140 و 141 قرآن. 

طبق آیۀ )َو ِمن آیاِتِه َان َخَلَق َلُکم ِمن َانُفِسُکم َازواًجا ِلَتسُکنوا ِاَلیها ا17  4
روَن(، »و از نشانه های خدا  ًة َو َرحَمًة ِانَّ فی ذِلَک آَلیاٍت ِلَقوٍم َیَتَفکَّ َو َجَعَل َبیَنُکم َمَودَّ
آن است که همسرانی از ]نوع[ خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش بیابید و 
میان ش�ما »دوستی« و »رحمت« قرار داد. همانا که در این مورد، نشانه هایی است 
برای کس�انی که تفک�ر می کنند.«، م�وّدت و رحمت میان زن و م�رد در خانواده، 
نش�انه ای اس�ت که خداوند در مورد آن م�ردم را به تفکر تش�ویق می کند. ایجاد 
دوس�تی و محبت میان زوجین، نمونه ای از رش�د اخالقی و معنوی پس از ازدواج 
درس 12 یازدهم - آیۀ صفحۀ 149 )پیوند مقّدس( میان آنان است. 

اینکه خداوند حق تغییر و تصرف، والیت و فرمانروایی در جهان ا18  3
را دارد، تابع و نتیجۀ مالکیت خداس�ت و اینکه پیامبر )ص(، واس�طه و رس�انندۀ 
فرمان الهی به بندگان اس�ت، بیانگر والیت الهی و برخاس�ته از مالکیت اس�ت. 
�ماواِت َو ما فِی ااَلرِض( مطرح ش�ده  ِه ما فِی السَّ توحید در مالکیت در آیۀ )و ِللّٰ
درس 2 دوازدهم - صفحۀ 19 است. 
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حض�رت علی )ع( به مردم زمان خود و همۀ مردمی که به خدا ا19  2
ایم�ان دارند می فرماید: »تقوای الهی پیش�ه کنید؛ ه�م در مورد بندگان خدا، هم 
در مورد ش�هرها و آبادی ها؛ چرا که ش�ما در برابر همۀ این ها حتی س�رزمین ها و 
چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.« انسان موّحد 
حّتی به حیوانات نیز آسیب نمی رساند )حداقل(، بلکه به ادامۀ بقا و زندگی آن ها 
درس 3 دوازدهم - صفحۀ 33 کمک می کند. 

طب�ق آیۀ ش�ریفۀ )َاَل�م َاعَه�د ِاَلیُکم ی�ا َبن�ی آَدَم َان ال َتعُبُدوا ا20  3
ُه َلُکم َعُدوٌّ ُمبیٌن َو َان اعُبدونی ٰهذا ِصراٌط ُمس�َتقیٌم(: »ای فرزندان  �یطاَن ِانَّ الشَّ
آدم، آیا از ش�ما پیمان نگرفته بودم که ش�یطان را نپرس�تید که او دش�من آشکار 
شماس�ت؟ و اینکه مرا بپرس�تید ]که[ این راه مستقیم اس�ت؟«، معاهده یا عهد 
اله�ی ب�ا انس�ان، عبودیت و پرس�تش خالصانۀ خداس�ت که همان راه راس�ت و 
درس 4 دوازدهم - صفحۀ 43 درست است. 

َه َلیَس ِبَظاّلٍم ا21 َمت َایدیُکم َو َانَّ اللّٰ خداون�د در آیۀ )ذِلَک ِبما َقدَّ  3
ِللَعبی�ِد(: »ای�ن ]عقوبت[، به خاطر کردار پیش�ین شماس�ت ]و نیزبه خاطر آن 
اس�ت ک�ه[ خداوند هرگز به بندگان س�تم نمی کن�د.«، به مکاف�ات اعمال پیش 
فرس�تاده ش�دۀ انس�ان در آخرت )عالم ُعقبٰی( اش�اره کرده اس�ت که نش�ان از 
مس�ئولیت پذیری انسان است. موضوع »مس�ئولیت پذیری و مجازات« در بیت 

»هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟« تأیید شده است.
درس 5 دوازدهم - صفحه های 54 و 55  

مطابق آیات س�ورۀ هود: »کسانی که زندگی دنیا و تجماّلت آن ا22  4
را بخواهند، حاصل کارهایش�ان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاس�تی 
نخواهند دید. اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کرده اند 

بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.«
انسانی که به دام گناه می افتد، خداوند برای او شرایطی فراهم می کند که بتواند 
باز هم  نمود،  توبه  و  گناه کرد  بارها  اگر  نماید؛ حتی  گناه دوری  از  و  توبه کند 
درس 6 دوازدهم - صفحه های 70، 71 و 72 خداوند از گناه او می گذرد. 

تولی�د، توزی�ع و تبلی�غ فیلم ه�ا، لوح ه�ای فش�رده، مج�الت، ا23  2
روزنامه ه�ا، کتاب ه�ا و ان�واع آث�ار هنری به منظور گس�ترش فرهن�گ و معارف 
اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، از مصادیق مهم عمل صالح 

و از واجبات کفایی و دارای پاداش اخروی بزرگ است.
حکم حرام بودن )تحریم( زنا برای دیروز، امروز و فردای انسان ها باقی است تا 
انسان ها به  هیچ گاه موقعیت خانواده متزلزل نشود و سالمت جسمی و روحی 
درس 8 دوازدهم - صفحه های 98، 99 و 101 خطر نیفتد. 

یک�ی از اهداف مهم پیامبر اک�رم )ص(، ارتقای جایگاه خانواده، ا24  2
به عنوان کانون رش�د و تربیت انس�ان ها و مانع اصلی فس�اد و تباهی بود. احیای 
منزل�ت زن و ارزش ه�ای اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به ش�مار می رفت. 
رس�ول خ�دا )ص( با گفتار و رفت�ار خویش )قول و فعل نب�وی( انقالبی عظیم در 
درس 9 دوازدهم - صفحه های 113 و 114 جایگاه خانواده و زن پدید آورد. 

در ق�رون وس�طی وقتی اندیش�مندان و دلس�وزان اروپ�ا اندکی ا25  1
با تمدن مس�لمانان آش�نایی پیدا کردند، با ش�ور و ش�وق فراوان برای تحول در 
جامعۀ خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند. کتاب های دانشمندان 
مس�لمان به س�رعت ترجمه ش�د، عالقه به پژوهش و آزمایش و تجربه افزایش 
یافت. پس از گذر از قروِن وس�طی و ش�کل گیری دورۀ جدید، توجه گس�ترده ای 
در کش�ورهای اروپای�ی به حقوق و قان�ون پدید آمد که عموم�ًا عکس العملی در 
برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا بود. آگاهی به قانون و حقوق، ابتدا با ترجمۀ آثار 
درس 10 دوازدهم - صفحه های 129 و 133 اسالمی اتفاق افتاد. 

مطابق آیات 201 و 202 سورۀ بقره، کسانی از کار خود بهره مند ا1  4
می شود که اینگونه دعا کنند: »پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت 
نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. اینان از کار خود نصیب و 
درس 1 دهم - صفحۀ 17 بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.« 

عداوت حداکثری یا دشمن ترین دشمنی، در کالم امام علی )ع(ا2  2
به نفس اماره نسبت داده شده است که ما را از پیروی عقل و وجدان )سرزنشگر 

درونی( باز می دارد.
گاهی غفلت ها سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز که به خود 
درس 2 دهم - صفحه های 30 و 33 باز می گردیم، او را در کنار خود می یابیم. 

خداپرستان معتقدند آنان که زندگی را محدود به دنیا می بیند و ا3  4
با کوله باری از گناه با مرگ مواجه می شوند، مرگ برایشان ناگوار و هولناک است. 
نیا …( مطرح  محدود دانستن زندگی به دنیا در آیۀ )َو قالوا ما ِهَی ِااّل َحیاُتَنا الدُّ
ش�ده اس�ت. تقابل علم حقیقی با ظن و گمان در آیۀ »َو ما َلُهم ِبذِلَك ِمن ِعلٍم ِان 
درس 3 دهم - صفحه های 41 و 44 ُهم ِااّل َیُظّنوَن« مطرح شده است. 

دالیل�ی که امکان معاد را اثبات می کنند دالیلی هس�تند که آن ا4  3
را از حالت امری بعید و غیرممکن خارج می سازند. قرآن برای اینکه قدرت خدا 
را به صورت محس�وس تری در زمینۀ امکان معاد نش�ان دهد، ماجراهایی را نقل 

می کند که در آن ها به ارادۀ الهی مردگانی زنده شده اند.
درس 4 دهم - صفحه های 54 و 55  

از دالی�ل وجود ش�عور و آگاه�ی در برزخ که ح�ّد فاصل زندگی ا5  2
دنی�وی و اخروی ماس�ت، س�خن گفتن پیامب�ر )ص( با کشته ش�دگان جنگ بدر 
می باشد که فرمود: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم 
درس 5 دهم - صفحه های 65 و 66 از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.« 

در حادث�ۀ تغیی�ر در س�اختار زمی�ن و آس�مان ها در مرحلۀ اول ا6  3
قیامت، زمین به ش�دت به لرزه در می آید و خرد می ش�ود، کوه ها س�خت در هم 
کوبیده ش�ده و متالش�ی می ش�وند و همچ�ون ذرات گرد و غبار در ه�وا پراکنده 
می گردن�د و کوه ه�ا به صورت توده هایی از ش�ن ن�رم )َکثیبًا َمهی�اًل( در می آیند.
درس 6 دهم - صفحۀ 75  

یک�ی از آثار ع�زم قوی، اس�تواری بر هدف، ش�کیبایی و تحمل ا7  4
س�ختی ها برای رس�یدن به آن هدف اس�ت که لقم�ان در این ب�اره به فرزندش 
می گوید: »َو اصِبر َعلی ما َاصاَبَك: بر آنچه )در این مس�یر( به تو می رس�د، صبر 
ک�ن. امام کاظ�م )ع( در مورد ع�زم و تصمیم قوی می فرمای�د: »خدایا می دانم 
که بهترین توش�ۀ مس�افر کوی تو عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده 
درس 8 دهم - صفحه های 95 و 99 باشد.« 

هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبت وی نیز به ا8  3
خدا بیشتر می شود. کمال محبت به خدا و شدت آن در انتهای آیۀ )َو ِمَن الّناِس 
ِه(  ا ِللّٰ ذیَن آَمنوا َاَش�دُّ ُحبًّ ِه َو الَّ ِه َان�دادًا ُیِحّبوَنُهم َکُحبِّ اللّٰ ِخُذ ِمن دوِن اللّٰ َم�ن َیتَّ

 

درس 9 دهم - صفحۀ 112 اشاره شده است. 

طبق فرمودۀ پیامبر )ص(: »اگر شخصی غیبت مسلمانی را کند ا9  4
)متبوع(، تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی ش�ود، مگر اینکه  فرد غیبت شده 
او را ببخش�د. )تاب�ع(« بن�ا به فرمودۀ دیگ�ر پیامبر )ص(: »هر کس�ی چهل روز 
کاره�ای خ�ود را خالصانه و ب�رای رضای خدا انجام دهد، چش�مه های حکمت و 

معرفت از دل و زبانش جاری می شود.
ترکیبی درس 10 دهم - صفحۀ 128 با درس 4 دوازدهم - صفحۀ 47  
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