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

نگاهی است؟

گردابآلودگیها یظّنون﴾-بینهایتطلبیومیلبهجاودانگیانسانودرنتیجه،فرورفتندر
ّ

1( ﴿ِال

گردابآلودگیها الّدهر﴾-بینهایتطلبیومیلبهجاودانگیانسانودرنتیجه،فرورفتندر
ّ

2( ﴿ِال

کردنفکرمرگازذهنودرنتیجه،بیارزششدنزندگیچندروزه یظّنون﴾-عدمتواناییبیرون
ّ

3( ﴿ِال

کردنفکرمرگازذهنودرنتیجه،بیارزششدنزندگیچندروزه الّدهر﴾-عدمتواناییبیرون
ّ

4( ﴿ِال

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

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

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

بیَل﴾-﴿َوَنفسَوماَسَواهاَفالَهَمهاُفجوَرهاَوَتقواها﴾ 2( ﴿ِاّناَهَدیناُهالّسَ

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

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

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

کارهایدنیویخودرادرمسیررضایالهیانجاممیدهند. 1( رسیدنبهآخرتیزیبا-همۀ

کارهایدنیویخودرادرمسیررضایالهیانجاممیدهند. کریم-همۀ 2( خداوند

کارهایدنیاییخودرادرجهتانجامعبادتالهیقرارمیدهند. کریم-همۀ 3( خداوند

کارهایدنیاییخودرادرجهتانجامعبادتالهیقرارمیدهند. 4( رسیدنبهآخرتیزیبا-همۀ

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

برای بقا آفریده شده اید« می باشد؟

هُر﴾
َ

الّد
َّ

1( آیاتمربوطبههدفجهان-﴿َنموُتَوَنحیاَوماُیهِلکناِال

اآلِخَرَةَلِهَیالَحَیواُن﴾ الّداَر 2( آیاتمربوطبههدفجهان-﴿َوِاّنَ

اآلِخَرَةَلِهَیالَحَیواُن﴾ الّداَر 3( آیاتمربوطبهآفرینشانسان-﴿َوِاّنَ

هُر﴾
َ

الّد
َّ

4( آیاتمربوطبهآفرینشانسان-﴿َنموُتَوَنحیاَوماُیهِلکناِال

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

خود قرار داده ایم؟

کارهایلغووبیارزشبپردازد.« کندواورابهخودوانگذاشتهاندتابه کارهایلهو کسبیهودهآفریدهنشدهتاخودراسرگرم 1( »هیچ

2( »هیچچیزیرامشاهدهنکردم،مگراینکهخداراقبلازآن،بعدازآنوباآندیدم.«

کهدردرونتوست.« 3( »دشمنتریندشمنتو،هماننفسیاست

4( »براینابودیوفناخلقنشدهاید،بلکهبرایبقاآفریدهشدهایدوبامرگتنهاازجهانیبهجهاندیگر،منتقلمیشوید.«

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

دنبال دارد؟

کهمنازویدورم کهتعقلنمیکنند.-دوستنزدیکترازمنبهمناست/وینعجبتر 1( آنان

کهمنازویدورم کهغافلاند.-دوستنزدیکترازمنبهمناست/وینعجبتر 2( آنان

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

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

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

1( انسانخردمندوزیرک،نبایدهدفهایاصلیرابهجایاهداففرعیقراردهد.

نادرستمیشود. انسان،سببتشخیصراهدرستاز 2( سرمایۀتفکروتعقلدر

بردارنده،ازویژگیهایافرادباذکاوتاست. 3( انتخاباهدافجامعودر

کهعقل،آنهارادرکمیکند. 4( یکیازعواملدوزخینشدن،بهرهبردنازحقایقیاست

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

چه موضوعی را بیان می کند؟

کارخودنصیبوبهرهایدارند.  2( ایناناز 1( مؤمنانپاداشدادهخواهندشد.

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

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

 پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان باز می گردد.

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

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

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

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

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

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

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

گامنهادهاند. 1( همۀموجوداتعالمبهویژهانسانبابرنامهایحسابشدهبهاینجهان

2( روحبینهایتطلبانسانجزباسرچشمۀبیپایانخوبیهاوزیباییهاآرامنمیگیرد.

3( هرکسنعمتوپاداشدنیارابخواهد،نعمتوپاداشدنیاوآخرتنزدخداست.

کهقمرسازد؟ 4( ایدوستشکربهتریاآنکهشکرسازد/خوبیقمربهتر،یاآن

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

است؟ پذیرفته 
1( همسوبودنبامیلبینهایتطلبواستعدادهایمتنوعانسان-قادرحکیم

کمالواهدافدنیوی-قادرحکیم 2( رساندنانسانبهسرحّدیازرشدو

3( همسوبودنبامیلبینهایتطلبواستعدادهایمتنوعانسان-رحیماعلم

کمالواهدافدنیوی-رحیماعلم 4( رساندنانسانبهسرحّدیازرشدو
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بر دارندۀ چه 121 کدام یک از سرمایه های ا عطا شده به انسان است و در که من از وی دورم« مؤید  شعر »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر 
مفهومی است؟

2( سرشتخداآشنا-قربوجودیخدابهانسان 1( سرشتخداآشنا-قربوجودیانسانبهخدا

4( گرایشبهنیکیهاوخوبیها-قربوجودیانسانبهخدا 3( گرایشبهنیکیهاوخوبیها-قربوجودیخدابهانسان
کدام 131 گاهی سبب دوری ما از خداوند و سرشت خداآشنایمان می شود،  میان میزان سرمایه ها و عظمت اهداف انسان چه رابطه ای برقرار است و آن چه 

عامل است؟
2( دوسویهوتقابل-غفلتها 1( هماهنگیوتناسب-لذتهایزودگذر

4( دوسویهوتقابل-لذتهایزودگذر 3( هماهنگیوتناسب-غفلتها

کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، به مقصود خود خواهد رسید«؟141 گر  که »ا کدام آیۀ شریفه اذعان دارد 

کنیممیدهیم...« کساراده کهبخواهیموبههر ازآنرا 1( »آنمقدار

کند...« کوشش کهسرایآخرترابطلبدوبرایآنسعیو 2( »آنکس

کنودرآخرتنیزنیکیمرحمتفرما...« 3( »بعضیمیگویندپروردگارابهمادردنیانیکیعطا

4( »آنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست،آیااندیشهنمیکنید؟«

گر از ما بپرسند: »چرا زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند؟« در پاسخ چه می گوییم؟151 ا

وبندگیازسویانسانباعثتجّلیصفتارحمالراحمینخداوندمیشودوورودبهبهشتراآسانمیکند. 1( زیرااستمرار

گرفتناهداففرعی،اهدافاصلیواساسیدرزندگیراسرلوحۀزندگیخودمیکنند. 2( برایاینکهبدوندرنظر

کارهایدنیویخودراجهترضایخداانجاممیدهندوبهخداوندنزدیکشدهوسرایآخرتخودراآبادمیکنند. 3( زیراآنانتمام

4( برایاینکهباخدمتبهخلقخداوتالشبرایآسایشآنان،بندگیمستمروبدونوقفۀخودراادامهمیدهند.

پیامد نگرش انکار معاد با توجه به بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی انسان چیست؟161

کاریسرگرممیکند. 1( برایفراموشیآیندۀتلخخویش،راهغفلتازمرگرادرپیشمیگیردوخودرابههر

2( زندگیچندروزۀدنیابرایشبیارزششدهوبهیأسوناامیدیمزمندچارمیگردد.

گرفتهبهانواعبیماریهایروحیدچارمیشود. کناره 3( باازدستدادنشادابیونشاطزندگیازدیگران

کهنتیجهاشجزسرگردانیویأسنیست. گاممینهد راههایی ناراحتیدر از 4( برایتسکینخویشوفرار

کدام موضوع مستفاد می گردد؟171 از حدیث نبوی »الناُس نیاٌم فاذا ماتوا، انتبهوا« 

1( مرگپایانبخشدفترزندگینیست،بلکهغروبیبرایجسموتنانسانوطلوعیدرخشانتربرایروحاست.

2( انسانبراینابودیوفناخلقنشدهاستبلکهبرایبقاآفریدهشدهوبامرگتنهاازجهانیبهجهاندیگرمنتقلمیشود.

3( باایندیدگاه،پنجرۀامیدوروشناییبهرویانسانبازمیشودوشورونشاطوانگیزهزندگیرافرامیگیرد.

گذرابودهوزندگیحقیقیدرجهاندیگرآغازمیشود. کوتاهو 4( زندگیدنیویهمچونخوابی

کدام آیه استناد می کنیم؟181  حیاتنا الّدنیا﴾ پاسخی درخور از آیات الهی بیابیم به 
ّ

کافران در عبارت قرآنی ﴿قالوا ما هی ال گر بخواهیم برای نظر  ا

کالمفسدینفیالرض﴾ 1( ﴿امنجعلاّلذینآمنواوعملواالّصالحات

همیحزنون﴾ 2( ﴿منآمنباهللوالیوماآلخروعملصالحًافالخوفعلیهمول

کانیریدثوابالّدنیافعنداهللثوابالّدنیاواآلخرة﴾ 3( ﴿من

ترجعون﴾ کمعبثًاواّنکمالینال 4( ﴿افحسبتماّنماخلقنا

کدام موضوع هماهنگی دارد؟191 هر یک از مفاهیم قرآنی زیر با 
 ﴿فعند اهلل﴾  ﴿هلل رّب العالمین﴾  ﴿ما خلقناهما ال بالحّق﴾

1( تقربونزدیکیبهخدایبزرگ-جهانازآنخداست-هدفداربودنخلقت

2( برترینهدف،هدفجامعاست-جهانازآنخداست-اهدافانسانپایانناپذیرند.

3( برترینهدف،هدفجامعاست-زندگیبرایخدا-اهدافانسانپایانناپذیرند.

4( تقربونزدیکیبهخدایبزرگ-زندگیبرایخدا-هدفداربودنخلقت
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کدام عملکرد انسان است؟201 با امعان نظر به آیات قرآنی فریفته شدن انسان با آمال طویل و دراز تابع 

آلودهشدنبهشرابوقمار 2( پذیرشدعوتشیطانپساز 1( مغروقشدندرحضیضغرایزوتمایالتدانی

4( تزییناعمالزشتانسانبهوسیلۀشیطانراندهشده کردنبهحقپسازروشنشدنهدایت 3( پشت

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

1( بتپرستیوتیرکهایبختآزمایی-زینتدادنزشتکاریها

یادخداونماز -بازداشتناز 2( شرابوقمار

-زینتدادنزشتکاریها 3( شرابوقمار

یادخداونماز 4( بتپرستیوتیرکهایبختآزمایی-بازداشتناز

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

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

2( سریعالحساب-هدفاعلیوافضل 1( سریعالحساب-نوعجهانبینی

4( ارحمالراحمین-نوعجهانبینی 3( ارحمالراحمین-هدفاعلیوافضل

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

کند. کندبلکهبایدنعمتوپاداشاخرویراجستوجو کتفا 1( انساننبایدبهدنیاراضیشودوبهآنا

کند. گرایشبهبینهایتطلبیاست،بایدهدفیجامعراانتخاب آنجاییکهاودارای 2( انسانبایدبرترینهدفرابرگزیندواز

کند. 3( بانوعنگرشوجهانبینیخویشهدفصحیحرابرگزیندوبهسویاوحرکت

کمترتوجهشود. کهفرعیهستند، کسبمالوثروت کارهاییمانند کهبه 4( لزمۀتقرببهخداوندمتعالایناست

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

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

ب( دوزخی شدن متبوع نشنیدن و تعقل نکردن است.

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

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

4( الف-ب 3( ب-ج 2( ج-د 1( الف-د

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

کردن آدمیان-بازداشتنازعقلووجدان-وسوسه 1( برتریاز

گناه 2( فریبآدمیان-بازداشتنازعقلووجدان-دعوتبه

کردن آدمیان-فریبدادنفرزندانآدم-وسوسه 3( برتریاز

گناه 4( فریبآدمیان-فریبدادنفرزندانآدم-دعوتبه
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کی برای انسان نباشد و در بیان امام علی چرا انسان نباید خود را سرگرم 261 کارها با که در عین فراموشی دیگر  کدام سؤال است  دست یافتن به پاسخ 

کند؟ کارهای لهو 

کداماست؟-زیراخالقجهانحکیماستوهیچکسبیهودهآفریدهنشدهاست. اینجهان 1( هدفزندگیانساندر

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

کند. کارهایبیارزش گذارنشدهتا کداماست؟-زیراانسانبهخودوا 3( تفاوتمیانانسانوحیواندررسیدنبههدف

کداماست؟-زیراخالقجهانحکیماستوهیچکسبیهودهآفریدهنشدهاست. 4( تفاوتمیانانسانوحیواندررسیدنبههدف

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

کل که خود را از قاعدۀ  انسانی 
عمل می پوشاند؟

کند.« کارهایلهو کسبیهودهآفریدهنشدهتاخودراسرگرم 1( دنیافرصتیاستبرایرسیدنبههدف-»هیچ

کشتگاهآخرتاستودلبهترینزمینبرایآناست.« 2( دنیافرصتیاستبرایرسیدنبههدف-»دنیا،

کشتگاهآخرتاستودلبهترینزمینبرایآناست.« 3( دنیاجزبهحقخلقنشدهولهوولعبنیست-»دنیا،

کند.« کارهایلهو کسبیهودهآفریدهنشدهتاخودراسرگرم 4( دنیاجزبهحقخلقنشدهولهوولعبنیست-»هیچ

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

2( انسانها-استعدادهایمادیومعنویفراوان 1( انسانها-صرفًااستعدادهایمتنوعمعنوی

4( گیاهانوحیوانات-صرفًااستعدادهایمتنوعمعنوی 3( گیاهانوحیوانات-استعدادهایمادیومعنویفراوان

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

ماواِتَواَلرَضَوماَبیَنُهمالِعبیَن﴾ کسبزیباییهاوخوبیها-﴿َوماَخَلقناالّسَ 1( میزان

﴾ ِبالَحِقّ
ّ

کسبزیباییهاوخوبیها-﴿ماَخَلقناُهماِال 2( میزان

ماواِتَواَلرَضَوماَبیَنُهمالِعبیَن﴾ 3( انتخاباهدافاصلیوپایانناپذیر-﴿َوماَخَلقناالّسَ

﴾ ِبالَحِقّ
ّ

4( انتخاباهدافاصلیوپایانناپذیر-﴿ماَخَلقناُهماِال

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

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

نیاَواآلِخَرة﴾
ُ

نیاَفِعنَداهلِلَثواُبالّد
ُ

کاَنُیریُدَثواَبالّد 1( پاداشدادهخواهندشد-﴿َمن

2( پاداشدادهخواهندشد-﴿َمنآمنِباهلِلَوالَیوِماآلِخِرَوَعِمَلصاِلحًاَفالَخوٌفَعلیِهم﴾

نیاَواآلِخَرة﴾
ُ

نیاَفِعنَداهلِلَثواُبالّد
ُ

کاَنُیریُدَثواَبالّد 3( خداوندسریعالحساباست-﴿َمن

4( خداوندسریعالحساباست-﴿َمنآمنِباهلِلَوالَیوِماآلِخِرَوَعِمَلصاِلحًاَفالَخوٌفَعلیِهم﴾

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

کالیدنیاوآرایشآناست. 1( وقتیبهمنبعزیباییهابرسد.-آنچهدردستماست،

کالیدنیاوآرایشآناست. کند.-آنچهدردستماست، کهبهسویسرچشمۀنیکیهاحرکت 2( هنگامی

کند.-هدفاعلیوغایتُقصوی،قربالهیاست. کهبهسویسرچشمۀنیکیهاحرکت 3( هنگامی

4( وقتیبهمنبعزیباییهابرسد.-هدفاعلیوغایتُقصوی،قربالهیاست.

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

کالیزندگیدنیاوآرایشآناستوآنچهنزدخداست،بهتروپایدارتراست.« 1( »آنچهبهشمادادهشده،

کن،ولیدرآخرتهیچبهرهایندارند.« 2( »بعضیازمردممیگویند:خداوندابهمادردنیانیکیعطا

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

کسنعمتوپاداشدنیارابخواهد،نعمتوپاداشدنیاوآخرتنزدخداست.« 4( »هر

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

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

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

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

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

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

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

کردن 2( قوهتعقل-عدمشنیدنوتعقل 1( قوهتعقل-تمسخروعدمدرکحقیقتعبادت

-تمسخروعدمدرکحقیقتعبادت 4( قوهاختیار کردن -عدمشنیدنوتعقل 3( قوهاختیار



ی
گ

ند
 ز

ن 
دی

و
در

ن 
الی

 آن
ید

خر
هم

ل د
سا

ی | 
دگ

و زن
ن 

دی

15

کدام حدیث علوی را مستمسک 351 کس در خود بنگرد یا به تماشای جهان بنشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند.«  گر بگوییم: »هر  ا

خود قرار داده ایم؟

کارهایلغووبیارزشبپردازد.« کندواورابهخودوانگذاشتهاندتابه کارهایلهو کسبیهودهآفریدهنشدهتاخودراسرگرم 1( »هیچ

2( »هیچچیزیرامشاهدهنکردم،مگراینکهخداراقبلازآن،بعدازآنوباآندیدم.«

کهدردرونتوست.« 3( »دشمنتریندشمنتو،هماننفسیاست

4( »براینابودیوفناخلقنشدهاید،بلکهبرایبقاآفریدهشدهایدوبامرگتنهاازجهانیبهجهاندیگر،منتقلمیشوید.«

کدام اقرار و اعتراف را به 361 وج از ورطۀ فراموشی خدا،  وه از افراد است و خر گر کدام  گی های  گرفتن و استهزای احکام الهی، از جمله نماز، از ویژ به سخره 

دنبال دارد؟

کهمنازویدورم کهتعقلنمیکنند.-دوستنزدیکترازمنبهمناست/وینعجبتر 1( آنان

کهمنازویدورم کهغافلاند.-دوستنزدیکترازمنبهمناست/وینعجبتر 2( آنان

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

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

گناهکاران را می دهد؟ 371 براساس آیات قرآن کریم، شیطان در روز رستاخیز چگونه پاسخ 

کردموشمادعوتمراپذیرفتید. گناهدعوت 1( منبرشمادردنیاتسلطداشتموشمارابه

کنمونهشمامیتوانیدمرانجاتدهید. کمکی کنیدنهمرا،نهمنمیتوانمبهشما 2( امروزخودراسرزنش

3( شمادردنیابههمۀلذتهایخوددستیافتهایدولیامروزخودتانمسئولهستید.

4( اختالفاتوتفرقهتاندردنیا،شمارابهاینجارساندهاستوبایدخودتانپاسخگوباشید.

کدام موضوع برداشت می شود؟381 که من از وی دورم«  بیت »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر  از

الف( قرب وجودی خدا به انسان در همه حال است.

کرده است. ب( خداوند سرشت انسان را با خود آشنا 

گناه می شود. ج( گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب عکس العمل در برابر 

د( خداوند راه رستگاری و شقاوت را به ما نشان داده تا با سرمایۀ عقل راه فالح را برگزینیم.

4( الف-ب 3( الف-د 2( ب-ج 1( الف-ج

کردم. این خودتان بودید 391 گناه دعوت  که می گوید: »من بر شما تسلطی نداشتم فقط شما را به  از دقت در مکالمۀ شیطان با اهل جهنم در روز قیامت 

کدام است؟ گناه، مؤید  کنش در مقابل  کدام ودیعۀ الهی اشاره دارد و وا که دعوت مرا پذیرفتید.« به 

﴾-﴿َفَاْلَهَمهاُفُجوَرهاوَتقواها﴾ ً
کفورا واّما

ً
کرا 2( ﴿اّماشا اقسمبالّنفساللوامة﴾ ﴾-﴿ل ً

کفورا واّما
ً
کرا 1( ﴿اّماشا

اقسمبالّنفساللوامة﴾ 4( ﴿ونفٍسوماسّواها﴾-﴿ل 3( ﴿ونفٍسوماسّواها﴾-﴿َفَاْلَهَمهاُفُجوَرهاوَتقواها﴾

کدام یک از موانع رسیدن انسان به هدف است؟401 کدام از موارد ذیل به ترتیب مؤید  هر 

 طغیانگر درونی  بازدارندۀ انسان از تبعیت اندیشه                        فریفتن با آرزوهای طولنی و دراز

1( دشمنتریندشمندرمنظرامامعلی-فرماندهندهبهبدیها-دشمنقسمخوردۀانسان

گناه کثریانساندرنگاهامامعلی-میلدعوتکنندهبه 2( نفساّماره-دشمنحدا

3( زینتدهندۀاعمالزشت-فرماندهندهبهبدیها-دشمنقسمخوردۀانسان

گناه کثریدرنگاهامامعلی-میلدعوتکنندهبه 4( زینتدهندۀاعمالزشت-دشمنحدا

گناه دعوت می کند و راه نفوذ آن چیست؟411 چرا نفس اماره، انسان را به 

کردنوفریبدادن 1( رساندنبهلذتهایزودگذردنیایی-وسوسه

کردنوفریبدادن 2( فریفتنبهآرزوهایطولنیدردنیا-وسوسه

3( رساندنبهلذتهایزودگذردنیایی-سرکشیوطغیاندردرونانسان

4( فریفتنبهآرزوهایطولنیدردنیا-سرکشیوطغیاندردرونانسان
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کدام حدیث مرتبط است؟421 کدام اعتقاد است و با  کار ندانستن دفتر زندگی در اعتقاد پیامبران الهی، نشأت گرفته از  پایان 

کهفراوانبهیادمرگاند...« کسانیهستند 1( مرگراغروبیبرایجاندانستن-»باهوشترینمؤمنان

کهفراوانبهیادمرگاند...« کسانیهستند 2( مرگراطلوعیبرایتندانستن-»باهوشترینمؤمنان

3( مرگراطلوعیبرایجاندانستن-»براینابودیوفناخلقنشدهاید،بلکهبرایبقاآفریدهشدهاید...«

4( مرگراغروبیبرایتندانستن-»براینابودیوفناخلقنشدهاید،بلکهبرایبقاآفریدهشدهاید...«

آیه 431 کدام  با  اندیشه نمی کنید؟«  آیا  آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است  کالی زندگی دنیا و  »آن چه به شما داده شده  آیۀ شریفۀ 

ارتباط مفهومی دارد؟

ِبالَحّق﴾
ّ

ماواِتَواَلرَضَوماَبیَنُهمالِعبیَنماَخَلقناُهماِال 1( ﴿َوماَخَلقناالّسَ

ُهمَیحَزنوَن﴾ 2( ﴿َمنآَمَنِباهلِلَوالَیوماآلِخِرَوَعِمَلصاِلحًاَفالَخوٌفَعَلیِهمَول

کانواَیعَلموَن﴾ اآلِخَرةَلِهَیالَحَیواُنَلو الّداَر َلهٌوَوَلِعٌبَوِاّنَ
ّ

نیاِال
ُ

3( ﴿َوماهِذِهالَحیاةالّد

هُرَوماَلُهمِبذِلَکِمنِعلٍم﴾
َ

الّد
َّ

نیاَنموُتَوَنحیاَوماُیهِلُکناِال
ُ

َحیاُتناالّد
ّ

4( ﴿ماِهَیِال

کدام موضوع مستفاد می  گردد؟441 نیا َنموُت َو َنحیا ...﴾ 
ُ

 َحیاُتنا الّد
ّ

از آیۀ شریفۀ ﴿َو قالوا ما ِهَی ِال

1( بیمقدارشدنزندگیدنیاییتابعتمایلداشتنانسانبهجاودانگیاست.

کهمعادراقبولدارند،اّمااعتقادآنانبهایمانوباورقلبیتبدیلنشدهاست. کسانیاست 2( اینآیهدربارۀ

گروهیزندهمیشوندومعادیوجودندارد. گروهیمیمیرندو که 3( مبنایسخنانمنکرانمعادایناست

راعلتنابودیخویشمیدانند. گاهیدارند،ولیروزگار 4( کافرانبااینکهعلموآ

خ می دهد؟451 کدام واقعه ر کردند و با مفارقت انسان از دنیا  رسول خدا دنیا را به چه چیز همانند 

گذرگاه-﴿ِانَتـَبهوا﴾ 2( پل  گذرا-﴿ِانَتـَبهوا﴾ 1( خوابی

گذرا-﴿ُیهِلُکنا﴾ 4( خوابی  گذرگاه-﴿ُیهِلُکنا﴾ 3( پل

پیامد نگرش انکار معاد با توجه به بی نهایت طلبی انسان و میل او به جاودانگی چیست؟461

کاریسرگرممیکند. کردنوغفلتازمرگرادرپیشمیگیردوخودرابههر 1( برایفراموشیآیندۀتلخخویش،راهفراموش

2( همینزندگیچندروزهنیزبرایشبیارزششدهوبهیأسوناامیدیمزمندچارمیگردد.

گرفتهبهانواعبیماریهایروحیدچارمیشود. کناره 3( باازدستدادنشادابیونشاطزندگی،ازدیگران

کهنتیجهاشجزسرگردانیویأسنیست. گاممینهد راههایی ناراحتیدر از 4( برایتسکینخویشوفرار

کدام یک از ابعاد وجودی انسان اصل قرار می گیرد؟471 کدام نگاه به مرگ به انکار معاد می انجامد و در این دیدگاه 

کپذیر 1( بافرارسیدنمرگ،پروندۀعملانسانبرایهمیشهبستهمیشود.-ساحتانفکا

کپذیر 2( باچشمفروبستنازدنیا،پروندۀزندگیچندسالۀانسانبستهمیشود.-ساحتانفکا

3( باچشمفروبستنازدنیا،پروندۀزندگیچندسالۀانسانبستهمیشود.-بعدتالشیناپذیر

4( بافرارسیدنمرگ،پروندۀعملانسانبرایهمیشهبستهمیشود.-بعدتالشیناپذیر

گیری که در طول تاریخ بشریت، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول کرده، کدام است و معنایابی زندگی واقعی در کدام عبارت متجلی است؟481 پرسش فرا

2( ماهیتمرگ-﴿الناسنیام،فاذاماتواانتبهوا﴾ حیاتناالدنیانموتونحیا﴾ 1( ماهیتمرگ-﴿ماهیال

حیاتناالدنیانموتونحیا﴾ 4( ماهیتسعادت-﴿ماهیال 3( ماهیتسعادت-﴿الناسنیام،فاذاماتواانتبهوا﴾

گی هایی هستند؟491  ...﴾ را پذیرفته اند و آنان دارای چه ویژ
ً
 صاِلحا

َ
که ﴿َمن آَمَن ِباهلِل  َو الَیوم اآلِخِر َو َعِمل کسانی است  کدام مورد نگاه ژرف 

کانواَیعَلموَن﴾ 1( مرگراپایانبخشدفترزندگینمیپندارند-﴿َلو

کانواَیعَلموَن﴾ 2( زندگیچندروزۀدنیویبرایشانبیارزشاست-﴿َلو

ُهمَیحَزنوَن﴾ 3( زندگیچندروزۀدنیویبرایشانبیارزشاست-﴿َول

ُهمَیحَزنوَن﴾ 4( مرگراپایانبخشدفترزندگینمیپندارند-﴿َول



ی
گ

ند
 ز

ن 
دی

و
در

ن 
الی

 آن
ید

خر
هم

ل د
سا

ی | 
دگ

و زن
ن 

دی

17

کدام دسته از انسان ها اتفاق می افتد؟501 پوچ و بی ارزش شدن زندگی چندروزۀ دنیا برای 

کهمرگراپایانزندگیانسانمیدانندونمیتوانندفکرآنراازذهنخودبیرونبرانند. 1( آنان

کردنمرگوغفلتازآنرادرپیشبگیرند. کهعلیرغمداشتنمیلبهجاودانگیوبینهایتطلبی،راهفراموش 2( آنان

گردابآلودگیهاندارند. کنندوعاقبتیجزفرورفتندر انتظاردارند،فراموش کهدر کاریسرگرممیسازندتاآیندۀتلخیرا کهخودرابههر 3( آنان

یادآخرتغافلمیشوند. کهبهدلیلفرورفتندرهوسها،دنیارامعبودوهدفخودقرارمیدهندواز 4( آنان

G
us

ta
ve

 
Le

 B
on

کدام مفهوم مبّین آن است؟511 کنیم،  گر بخواهیم برای دو عبارت قرآنی ﴿ما خلقناهما ال بالحّق﴾ و ﴿فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة﴾ موضوعی مرتبط بیان  ا

گرروحانسانبینهایتطلباستوخوبیهارابهصورتبیپایانمیخواهد،بایدزندگیخویشرابرایخداقراردهد. 1( ا

کاریرابیهودهانجامنمیدهد؛لذاانسانخردمند،خدارابهعنوانهدفخویشانتخابمیکند. 2( خداونددارایصفتحکمتاستوهیچ

کههدفنهاییانساناست. 3( متبوعبودنهدفمندیجهانوتابعبودنانتخابخداوندمتعال

کند. آفرینشخویشرابشناسدوبرگزیندوزندگیخودرابرایرضایاوصرف 4( بایدانسان،خودوهدفاز

کدام استدلل قرآنی دربارۀ امکان معاد است؟521 گونه است« به ترتیب مؤید  عبارات قرآنی»و او به هر خلقتی داناست« و »زنده شدن قیامت نیز همین 

1( اشارهبهپیدایشنخستینانسان-اشارهبهنمونههاییاززندهشدنمردگان

2( اشارهبهنظاممرگدرزندگیدرطبیعت-اشارهبهنمونههاییاززندهشدنمردگان

3( اشارهبهنظاممرگدرزندگیدرطبیعت-اشارهبهنظاممرگوزندگیدرطبیعت

4( اشارهبهپیدایشنخستینانسان-اشارهبهنظاممرگوزندگیدرطبیعت

در گفت وگوی فرشتگان با ظالمان وقتی به گناهکاران گفته می شود که شما در دنیا چگونه بودید، چه جوابی می دهند و فرشتگان در پاسخ آنان چه می گویند؟531

کهایشانمیگویند. کردهایم.-هرگز،اینسخنیاست گذشتهاعمالیراترک 1( مادر

کنید؟ کهمهاجرت کردهایم.-مگرسرزمینخداوسیعنبود گذشتهاعمالیراترک 2( مادر

کنید؟ کهمهاجرت 3( مادرسرزمینخودمستضعفبودیم.-مگرسرزمینخداوسیعنبود

کهایشانمیگویند. 4( مادرسرزمینخودمستضعفبودیم.-هرگز،اینسخنیاست

کردن زمین پس از 541 کدام عامل را در زنده  کدام دسته از افراد را به مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت دعوت می کند و خداوند  قرآن کریم 

مرگ آن، مؤثر معرفی می نماید؟

کردهاند.-فرستادنبادهاوبرانگیختنابرها کهآفرینشآغازینخودرافراموش 1( آنان

کهباناباوریبهمعادنگاهمیکنند.-فرستادنبادهاوبرانگیختنابرها 2( کسانی

ک کهباناباوریبهمعادنگاهمیکنند.-رویشبذردرخا 3( کسانی

ک کردهاند.-رویشبذردرخا کهآفرینشآغازینخودرافراموش 4( آنان

گفتۀ او برایمان اعتباری ندارد، به ما خبر از وجود خطر دهد، این اعالم خطر را نادیده 551 که در شرایط عادی  گر شخصی  که »ا در تأیید این عملکرد انسان 

ورت بحث از معاد دللت دارد؟ کدام دسته از براهین ضر کدام بیت استعمال می یابد و بر  نمی گیریم.« 

کسیراهستجامیپرعسلپیش-نقلی گویمتظاهربیندیش/ 1( مثالی

کسیراهستجامیپرعسلپیش-عقلی گویمتظاهربیندیش/ 2( مثالی

گفتانبیاازخواببرخیز-عقلی گفتطفلجستیراهپرهیز/به 3( به

گفتانبیاازخواببرخیز-نقلی گفتطفلجستیراهپرهیز/به 4( به

کدام دسته از افراد پدید می آید؟561 غفلت از مرگ و غفلت از یاد آخرت به ترتیب برای 

کهدرهوسهاغرقشدهاند. کهباوجودمیلبهجاودانگی،راهفراموشیراپیشمیگیرند.-معتقدانبدونایمانقلبیبهمعاد 1( منکرانمعاد

کنند. کهنمیتوانندفکرمرگراازذهنبیرون کهباوجودمیلبهجاودانگی،راهفراموشیراپیشمیگیرند.-منکرانمعاد 2( منکرانمعاد

کنند. کهنمیتوانندفکرمرگراازذهنبیرون کهدنیارامعبودقراردادهاند.-منکرانمعاد 3( معتقدانبدونایمانقلبیبهمعاد

کهدرهوسهاغرقشدهاند. کهدنیارامعبودقراردادهاند.-معتقدانبدونایمانقلبیبهمعاد 4( معتقدانبدونایمانقلبیبهمعاد

سال دهمسکانس 3  صفحۀ  11 تا 80 کتاب درسیجمع بندی+مرور + تسلط درس 1 تا 6
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کدام 571 کارهای نیک او در آن جهان بی پاسخ نمی ماند«، به ترتیب در  گاهی از اینکه هیچ یک از  »آ »داشتن شور و نشاط برای انسان معتقد به معاد« و 
ی یافته است؟

ّ
عبارت قرآنی تجل

ترجعون﴾ همیحزنون﴾-﴿واّنکمالینال 2( ﴿ول کالُفّجار﴾ همیحزنون﴾-﴿امنجعلالمّتقین 1( ﴿ول

کالُفّجار﴾ 4( ﴿فالخوفعلیهم﴾-﴿امنجعلالمّتقین ترجعون﴾ 3( ﴿فالخوفعلیهم﴾-﴿واّنکمالینال

گزاره های زیر صحیح است؟581 دربارۀ خبر قرآن کریم از معاد چند مورد از 

که هیچ شکی در آن نیست.«  شما را در روز قیامت جمع می کند 
ً
الف( قرآن کریم می فرماید: »خداوند قطعا

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

گفته نشده است. ج( در قرآن کریم دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ معاد سخن 

ورت معاد. د( استدلل های قرآن کریم دربارۀ معاد دو دسته اند: امکان معاد و ضر

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

الزام 591 از دلیل  کدام یک  و مورد دوم،  دارد  ترتیب چه حکمی  به   ، اعالم خطر«  »هنگام  و  »حالت عادی«  در  یا دروغگو  به سخن شخص دیوانه  التفات 

تفّحص در مورد معاد را نشان می دهد؟

2( عقالنی-غیرعقالنی-دفعخطراحتمالی،لزماست. 1( عقالنی-عقالنی-احتیاط،شرطعقالنیتاست.

4( غیرعقالنی-غیرعقالنی-احتیاط،شرطعقالنیتاست. 3( غیرعقالنی-عقالنی-دفعخطراحتمالی،لزماست.

کدام یک از حوادث مرحلۀ ثانویۀ قیامت است؟601 کدام از موارد زیر به ترتیب مؤید  هر 

الف( مذنبین به دنبال راه فرار می گردند.

گناهکاران سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است. ب( دل های 

ج( اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد.

1( دادننامۀاعمال-برپاشدندادگاهعدلالهی-برپاشدندادگاهعدلالهی

گواهان 2( زندهشدنهمۀانسانها-برپاشدندادگاهعدلالهی-حضورشاهدانو

3( زندهشدنهمۀانسانها-زندهشدنهمۀانسانها-برپاشدندادگاهعدلالهی

گواهان 4( دادننامۀاعمال-زندهشدنهمۀانسانها-حضورشاهدانو

کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه 611 وردگارا به ما در دنیا نیکی عطا  »و بعضی می گویند: پر قرآن کریم بعد از اینکه می فرماید: 

دار« چه موضوعی را بیان می کند؟

کارخودنصیبوبهرهایدارند.  2(ایناناز 1( پاداشدادهخواهدشد. 

کهبخواهیم،میدهیم. ازآنرا 4( آنمقدار 3( آنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.

قرآن کریم در سورۀ قیامت پس از سوگند به نفس سرزنشگر چه بیانی دربارۀ امکان معاد دارد و علت انکار معاد را چه چیزی معرفی می کند؟621

گناهان بر کند؟«-مستومغروربودندردنیاواصرار کهایناستخوانهایپوسیدهرادوبارهزنده 1( »کیست

کند. گناه کند؟«-میخواهدبدونترسازدادگاهقیامتدرتمامعمر کهایناستخوانهایپوسیدهرادوبارهزنده 2( »کیست

کند. گناه خلقمیکنیم.«-میخواهدبدونترسازدادگاهقیامتدرتمامعمر کهبودمجدداً 3( »بلکهسرانگشتانآنهارانیزهمانگونه

گناهان بر خلقمیکنیم.«-مستومغروربودندردنیاواصرار کهبودمجدداً 4( »بلکهسرانگشتانآنهارانیزهمانگونه

کدام است؟631 کدام است و علت آن  خ  کان در عالم برز سخن مالئک توفی کننده از پا

کرد. 1( شمادر]دنیا[چگونهبودید؟-خداوندبهوعدهاشوفا

کهانجاممیدادند. 2( شمادر]دنیا[چگونهبودید؟-بهخاطراعمالیاست

کرد. 3( سالمبرشماواردبهشتشوید.-خداوندبهوعدهاشوفا

کهانجاممیدادند. 4( سالمبرشماواردبهشتشوید.-بهخاطراعمالیاست

خ با دنیا در چه موردی تداوم می یابد؟641 کدام مورد صحیح است و اتصال برز خ با دنیا پس از مرگ، در  قطع شدن ارتباط عالم برز
2( شنود-آثاراعمال  1( شنود-بازگشتبهدنیا

4( تکلم-بازگشتبهدنیا  اعمال 3( تکلم-آثار
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ورت معاد دارد؟651 کدام یک از موارد زیر اشاره به استدلل قرآن مبنی بر ضر
کیفر تمام اعمال الف( عدم ظرفیت این عالم برای رسیدن به پاداش و 

ب( وجود استعدادها و سرمایه های مختلف در انسان

ج( توانایی خداوند در آفرینش دوبارۀ انسان

د( مشاهدۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در جهان هستی

گریز از نابودی و فنا هـ( تمایل به بقا و 

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

کسانی است؟661 گرفتار آمدن به یأس و ناامیدی و بیماری های روحی در زندگی دنیوی، نصیب و بهرۀ چه 

کهمرگراپایانزندگیمیدانند،اّمابهمیلبهبینهایتوجاودانگیتوجهویژهدارند. 1( آنان

کهباوجودقبولداشتنمعاد،ایمانوباورقلبیبهخداندارند. 2( آنان

یادخداوآخرتغافلاند. کهبهدلیلفرورفتندرهوسها،یکسرهاز 3( کسانی

کهباوجودانکارمعاد،نمیتوانندفکرمرگراازذهنخودبیرونبرانند. 4( کسانی

کدام عملکرد انسان است؟671 در بیان قرآن کریم فریفته شدن به طول َاَمل توسط شیطان رجیم تابع 

1( غرقشدنبهغرایزدنیویوپستشدنانسان

2( زینتدادناعمالزشتخوددرمیانمردم

کردنبهحق،پسازروشنشدنهدایتبرایانسان 3( پشت

کینهوعداوتودشمنیدرمیانمردمبهوسیلۀقماروشراب 4( وجود

چه چیزی نشانگر جایگاه ویژۀ انسان در نظام هستی است و در بیان قرآن کریم علت دوزخی شدن چیست؟681

1( فراهمآوردننعمتهابرایاووتواناییبهرهمندیازآنها-عدمتعقل

یادخدا 2( فراهمآوردننعمتهابرایاووتواناییبهرهمندیازآنها-غافلشدناز

بد-عدمتعقل 3( تشخیصمسیردرستزندگیوراههایخوباز

یادخدا بد-غافلشدناز 4( تشخیصمسیردرستزندگیوراههایخوباز

گیاه در نحوۀ رسیدن به 691 کدامین تفاوت انسان با حیوان و  ون انسان در دستیابی به خواسته هایش« و »شناختن هدف خود« مرتبط با  »عطش روز افز

هدف است؟

1( تفاوتدرنوعهدف-تفاوتدراستعدادها

2( تفاوتدرنوعهدف-تفاوتدرمسیررسیدنبههدف

3( تفاوتدراستعدادها-تفاوتدرنوعهدف

4( تفاوتدراستعدادها-تفاوتدرمسیررسیدنبههدف

وندۀ عمل انسان تغییری ایجاد می شود؟« چه پاسخی باید بدهیم؟701 گر از ما بپرسند: »آیا پس از مرگ در پر ا

خبستهنمیشودوبهوسیلۀآثارماتقدمدرآنتغییراتیایجادمیگردد. برز 1( پروندۀهمۀاعمالدر

خبستهنمیشودوبهوسیلۀآثارماتأخردرآنتغییراتیایجادمیگردد. برز 2( پروندۀهمۀاعمالدر

کاستهشود. اعمالانسانبامرگبستهنمیشودوامکانداردبراعمالنیکوبدآنافزودهویاازآنها 3( پروندۀبرخیاز

اعمالانسانبامرگبستهنمیشودوامکانداردبهوسیلۀآثارماتقدمدرآنتغییراتیبهوجودآید. 4( پروندۀبرخیاز

کدام آیۀ شریفه استناد می کنیم؟711 خ را نسبت به دنیا« بگوییم، به  گر بخواهیم: »برتری عالم برز ا

ترجعون﴾ کمعبثًاواّنکمالینال 1( ﴿افحسبتماّنماخلقنا

2( ﴿ینّبؤاالنساُنیومئذبماقّدمواّخر﴾

کالمفسدینفیالرض﴾ 3( ﴿امنجعلاّلذینآمنواوعملواالّصالحات

4( ﴿قالرّبارجعونلعّلیاعملصالحًا﴾
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کدام است و دربارۀ چه موضوعی است؟721 ظرف تحقق آیۀ شریفۀ ﴿الیوَم َنخِتُم َعلی َافواِهِهم ...﴾ 

گواهاندرطولزندگیانسانهاهموارهمراقباندوتمامیاعمالراثبتوضبطمیکنند. خ- 1( برز

گفتنمیکنندوعلیهصاحبخودشهادتمیدهند. حبدکارانبهاذنخداوندشروعبهسخن خ-اعضاوجوار 2( برز

گواهاندرطولزندگیانسانهاهموارهمراقباندوتمامیاعمالراثبتوضبطمیکنند. 3( رستاخیز-

گفتنمیکنندوعلیهصاحبخودشهادتمیدهند. حبدکارانبهاذنخداوندشروعبهسخن 4( رستاخیز-اعضاوجوار

وع به سرزنش خویش کرده و آرزو می کنند 731 با توجه به آیات سورۀ فرقان در عرصۀ قیامت افراد فاجر با مشاهدۀ حقیقت آن جهان و سرانجام شوم خود، شر

کاش همراه و هم مسیر با پیامبر می شدیم ...« این افراد پس از این آرزو چه درخواستی دارند؟ که: »ای 

کاشبرایاینزندگیامچیزیازپیشفرستادهبودم. 1( ای

کاش]بهدنیا[بازگرداندهمیشدیموآیاتپروردگارمانراتکذیبنمیکردیم. 2( ای

کاشفالنشخصرابهعنواندوستخودانتخابنمیکردیم. 3( ای

کردیم. کهدردنیا کوتاهیهایی کاشخدارافرمانمیبردیمودریغبرمابهخاطرآن 4( ای

کاری رهنمون می کند؟741 ر﴾ چه موضوعی قابل برداشت است و ما را به رعایت چه 
َ

ُؤا النساُن یومئٍذ بما قّدم و اّخ از آیۀ شریفۀ ﴿ُیَنّبَ

1( ثبتومحاسبۀاعمالدرقیامت-توجهبههمراهیهمیشگیاعمالانساندرآخرت

2( ثبتومحاسبۀاعمالدرقیامت-انجاماعمالخیردردنیابابرکاتطولنی

3( امکانتغییردرپروندۀاعمال-انجاماعمالخیردردنیابابرکاتطولنی

4( امکانتغییردرپروندۀاعمال-توجهبههمراهیهمیشگیاعمالانساندرآخرت

کدام است؟751 گواهان قیامت به اعمال انسان ها  وهی از  گر با توجه به عبارت قرآنی ﴿یعلمون ما تفعلون﴾ دلیل علم 

روزقیامتنیزشاهداندادگاهعدلالهیهستند. کهدردنیاناظروشاهداعمالانسانهابودهانددر 1( زیراهمانگونه

کهخدابهآندستوردادهاستلذامعیارومیزانسنجشاعمالقرارمیگیرد. گواهانعینآنچیزیاست 2( چوناعمالاین

کهدرزمیناتفاقافتادهآشکارمیشود. ونیاتانسانونیزحوادثتلخوشیرین 3( زیراواقعیتهمهچیزازجملهاعمالورفتار

کهدرطولزندگیانسانهاهموارهمراقباندوتمامیاعمالانسانهاراثبتوضبطمیکنند. 4( بهایندلیل

G
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خ و قیامت پی می بریم؟761 گی ها در عوالم برز کدام ویژ َر ﴾ به ترتیب به 
َ

َم َو َاّخ
َ

ّد
َ
ُؤا اِلنساُن َیوَمِئٍذ ِبما ق ه در آیۀ شریفۀ ﴿ُیَنّبَ

ّ
از تعّمق و مداق

کاستیاعمال گاهی-افزایشبیداریواعترافبه وآ 1( وجودشعور

گاهی-دادننامۀاعمالوافزایشهوشیاری وآ 2( وجودشعور

کاستیاعمال خ-افزایشبیداریواعترافبه 3( تداومارتباطدنیاوبرز

خ-دادننامۀاعمالوافزایشهوشیاری 4( تداومارتباطدنیاوبرز

کالم نورانی قرآن در سورۀ قیامت پس از قسم به نفس لّوامه چه پیامی دربارۀ امکان معاد جسمانی بیان شده و دلیل انکار معاد را چه چیزی معرفی 771 در 

نموده است؟
خلقمیکنیم«-ُمّصربودنبهانجام کهبودمجدداً 1( »نهتنهااستخوانهایآنهارابهحالتاولدرمیآوریمبلکهسرانگشتانآنهارانیزهمانگونه

گناهانبزرگومغروربودنبهنعمتها
خلقمیکنیم«-بدونبیمازمحکمۀ کهبودمجدداً 2( »نهتنهااستخوانهایآنهارابهحالتاولدرمیآوریمبلکهسرانگشتانآنهارانیزهمانگونه

گناهمیکنند قیامتدرتمامعمر
آفرید«-بدونبیمازمحکمۀقیامتدر کهآنهارابراینخستینبار کندبگوهمانخدایی کهایناستخوانهایپوسیدهرادوبارهزنده 3( »کیست

گناهمیکنند تمامعمر
گناهانبزرگ آفرید«-ُمّصربودنبهانجام کهآنهارابراینخستینبار کندبگوهمانخدایی کهایناستخوانهایپوسیدهرادوبارهزنده 4( »کیست

ومغروربودنبهنعمتها

سال دهمسکانس 4  صفحۀ  11 تا 80 کتاب درسیجمع بندی+مرور + تسلط درس 1 تا 6
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دهم و & Religion  Lifeدین  زندگی   10

الّدنیا  حیاتنا   
ّ

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

ّ
ال یهلکنا  ما  و  نحیا  و  نموت 

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

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

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

کردنوغفلت که میکوشدراهفراموش است و میلبهجاودانگی دارد، این است 

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

آلودگیها  گرداب عاقبتیجزفرورفتندر این شیوه  کند.  فراموش  دارد،  انتظار 

نخواهدداشت.

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

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

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

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

راحتطلبیبازمیدارد.

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

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

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

میکنند و سرای آخرت خویش را نیز  آباد می کنند.

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

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

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

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

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

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

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

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

از آن و با آن دیدم.«

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

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

نمیکنند«، تمسخرواستهزایاحکامالهی از نتایجتعقلنکردن است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سریع الحساب است.«

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

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

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

درجهاندیگریخداوندآنهارابهسزایاعمالشانخواهد
ً
از ظالمان بستاند قطعا

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

نیست« تجلی دارد.

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

کاریدرراهخداآسانتر که دفاعازحقومظلوموفدا وجود ندارد« سبب می شود 

شود و شجاعت به مرحلۀ عالی برسد. 

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

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

متصل گرداند.

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

همسو با میلبینهایتطلب واستعدادهایمتنوعانسان را مشخص کنیم. بدین 

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

کرد.  به آن ها صرف خواهیم 

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

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

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

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

انسان ها قرب و نزدیکی دارد.

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

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

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

کند پاداش داده خواهد شد«.

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

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

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

می کنند و سرای آخرت خود را آباد می سازند.

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

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

کهدرانتظار کاریسرگرمسازدتاآیندۀتلخیرا ازمرگراپیشبگیردوخودرابههر

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

آلودگی ها نخواهد داشت. 

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

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

بیدار می شوند.« 

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

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

وانکمالیناالترجعون﴾ بهرهجست؛ زیرا این 
ً
کمعبثا شریفۀ ﴿افحسبتمانماخلقنا

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

نبودنوهدفداریووجودحیاتاخروی در این آیه به صورت استفهام انکاری 

گرفته است.  کید قرار  مورد تأ

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

اهلل الّدنیا و اآلخرة﴾ مؤیدقربونزدیکیبهخدایبزرگاستکهدراصلبهبرترین

هدفیعنیهدفجامعاشارهدارد. )درست بودن بخش اول همۀ گزینه ها(

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

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

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

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

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

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

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

کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان  هدایتبرایآنها،پشتبهحق

زینت داده و آنان را با آرزوهایطوالنی فریفته است.« 

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

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

و نماز را نیز به دنبال دارد. 

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

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

متفاوت انسان بستگی دارد. 

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

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

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

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

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

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

بهشت باز دارد. کاراووسوسهکردنوفریبدادن است و جزاینراهنفوذ دیگری 

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

را بر او می بندیم. 

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

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

بپردازد.« بیارزش 

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

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

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

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

کند ...« کارهای لهو  سرگرم 

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

استعدادهایمادیومعنوی دارد.
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کهزیباییها 2 خدا سرچشمۀ زیبایی و خوبی هاست و انسانهابهمیزانی 29  
کنند،بهخدانزدیکمیشوند. کسب وخوبیهارا

قرآنی  عبارت  در  »حق«  واژۀ  کلید  و   )
ّ

ال  - )ما  حصر  کلمات  به  توجه   با 
بودن  )هدفمند(  غایتمند  و  بودن  حق  قطعیت   ﴾ ِبالَحَقّ  

ّ
ِال َخَلقناُهما  ﴿ما 

جهان )آسمان ها و زمین( مشهود است. 

3 طبق آیات 201 و 202 سورۀ بقره: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در  30  
دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه 

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

که هم دنیا و هم آخرت را از خداوند می خواهند، خطاب مژدۀ خداوند:»از  آنان 

می گیرند  قرار  است«  خداوندسریعالحساب  و  دارند  بهره ای  و  نصیب  خود  کار 

آیۀ  و آخرت، در  پاداش دنیا  و  به نعمت  برای رسیدن  قرار دادن خدا   و هدف 

ح شده است. کاَنُیریُدثوابالّدنیافعنداهللثوابالدنیاواآلخرة﴾ مطر ﴿ َمن

که در ذات خود در جست وجوی  کند، می بیند  تأمل  اندکی  کس  4 هر  31  
سرچشمۀخوبیهاوزیباییهاست وتابهآنمنبعومبدأنرسد، آرامش نیافته و از 
که خالق  پای نخواهد نشست. این سرچشمه همان خداوند )ُقرب الهی( است 
کمال  کماالتوزیباییهاست، پس مقصودوهدفنهایی )غایت ُقصوی و  همۀ

مطلوب( ما خداوند است. 

گیرند، مانع رسیدن به هدفهایاخروی  گر هدفهایدنیویاصلقرار 2 ا 32  
دنیا  از مردم می گویند: خداوندا به ما در  »بعضی  آیۀ  این مفهوم در  می شوند. 

نیکی عطا کن. ولی درآخرتهیچبهرهایندارند.« تبیین شده است.

زیرک، افراد است:  برداشت  قابل  شعر  این  از  د«   - ج   - »الف  موارد   3 33  
کههدفهایدیگررانیزدربردارند گونهایهستند کهبرخیازهدفهابه میدانند

که میزانی به و نیزهست دیگر بههدفهای رسیدن آنهامساوی به رسیدن و

هدفمابرتروجامعترباشد،هدفهایبیشتریرادرونخودجایمیدهد.این

افرادباانتخابخداوندبهعنوانهدفاصلی،بایکتیرچندنشانمیزنند؛ هم از 
بهره های مادی زندگی استفادۀ درست می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای 
دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند 

نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می کنند؛ ولیمورد»ب«فقط

به  قمرساز  و  شکرساز  کلیدواژه های  و  گفتهاست،  اهدافدنیاییسخن دربارۀ
اهداف جامع اشاره دارد. 

کرده است تا با آن بیندیشیم و  2 پروردگار به ما نیرویی )قوه ای( عنایت  34  
مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم، حقایق 

را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم. )قوۀتعقل(

گوششنواداشتیمیاتعقل گرما در آیۀ 10 سورۀ ملک می خوانیم: »و می گویند: ا

میکردیم،درمیاندوزخیاننبودیم.« 

2 خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایشبهخود را در وجود ما قرار داد.  35  
از این رو هر کس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، خدارا مییابد

»هیچ  می فرماید:  امیر مؤمنان علی را در دل احساس می کند.  و محبتش 

چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.«

به را  آن  می خوانید،  فرا  نماز  به  را  مردم  که  هنگامی  »آنان  آیۀ  طبق   1 36  
مسخرهوبازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل

نمیکنند«، تمسخرواستهزایاحکامالهی از نتایج تعقلنکردن است. 
که به  گاهی غفلتها، سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز 
»دوست نزدیک تر از  مییابیم و می گوییم:  کنار خود  خود باز می گردیم، او را در 

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

که فرصتی برای توبه باقی نمانده است به اهل  2 شیطان در روز قیامت  37  
جهنم می گوید: »خداوند به شما وعدۀ حق داد، اما من به شما وعده ای دادم 

گناه  کردم البته من به شما تسلطی نداشتم فقط شما را به  و خالف آن عمل 

امروزخودراسرزنش پذیرفتید.  مرا  که دعوت  بودید  این خودتان  کردم  دعوت 

کنمونهشمامیتوانیدمرانجاتدهید.  کمکی کنیدنهمرا،نهمنمیتوانمبهشما

4 بیت »دوست نزدیک تر از من به من است ...« مؤید یکی از سرمایه های  38  
گرایشانسانبهخدااستوخداونددرهمهحال انسان، یعنی سرشتخداآشناو

کنارماست، یعنی قرب وجودی خدا به انسان.  در

که در آیۀ شریفۀ  2 عبارتی که شیطان می گوید مؤید »اختیارانسان« است  39  
گرایشانسانبهنیکیها ﴾ مذکور است و 

ً
کفورا واّما

ً
کرا ﴿اّناهدیناهالّسبیلاّماشا

این  و  کنش نشان دهد  وا گناه و زشتی  که در مقابل  وزیباییهاسببمیشود 

موضوع در آیۀ ﴿ ونفسوماسّواهافالهمهافجورهاوتقواها ﴾ تجّلی دارد. 

به  رسیدن  برای  را  انسان ها  که  است  درونی  عامل همان  اّماره  نفس  1 40  
لذت های زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند. میل سرکشیکهدردرونانسان

دشمنترین که امام علی آن را  گناه فرا می خواند  طغیانمیکند و وی را به 

که اعمال زشت انسان را زینت می دهد و  دشمن معرفی می کند و شیطان است 

او را با آرزوهایطوالنیودراز می فریبد. 

3 عامل درونی نفس اماره، انسان ها را برایرسیدنبهلذتهایزودگذر 41  
دنیایی، به گناه دعوت می کند. میلسرکشیکهدردرونانسانطغیانمیکند و وی 

»نفس اماره« یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده  را به گناه فرا می خواند، 

می شود. 

3 پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند  42  
بلکه آن غروبیبرایجسموتن انسان و طلوعیدرخشانتربرایروح )جان( انسان 

که آدمی را از یک مرحلۀ هستی )دنیا( به  می دانند یا پلی به حساب می آورند 

می فرماید:  باره  این  در    منتقل می کنند. رسول خدا  )آخرت(  بالتر  هستی 

»برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید با مرگ تنها از 

جهانی به جهان دیگر منتقلمیشوید.«

گرفتهاست، از این  3 چون در این آیه میاندنیاوآخرت،مقایسهایصورت 43  

 َلهٌو َو َلِعٌب َو ِاّنَ الّداَر اآلِخَرة َلِهَی الَحَیواُن 
ّ

نیا ِال
ُ

جهت با آیۀ ﴿ َو ما هِذِه الَحیاة الّد

َیعَلموَن﴾:» این زندگی دنیا، جزسرگرمیوبازینیست و سرای آخرت،  کانوا  َلو 

گر می دانستند« مرتبط است.  زندگی حقیقی است، ا
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گفتند: زندگی و حیاتی جز  »کافران  3 با توجه به ترجمۀ این آیۀ شریفه:  44  
همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. همواره]گروهیازما[میمیریمو]گروهی[
این  کافران  دیدگاه   »... می کند  نابود  روزگار  گذشت  فقط  را  ما  و  زندهمیشویم 
که معادی وجود ندارد. این آیه، مبنای سخنان منکران معاد است )رد  است 
( و هم چنین در ادامۀ آیه می فرماید: »... البته این سخن را از  2 , 1 گزینه های 

.») 4 گزینۀ روی علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است )رد 

که فرمود: » َالّناُس ِنیاٌم َفِاذا ماتوا، ِانَتَبهوا« :  1 در حدیث پیامبر  45  

به  دنیا  میشوند.«  بیدار بمیرند،  که  هنگامی  خوابند،  در دنیا[  این  ]در  »مردم 

گذرا تشبیه شده است و با مرگ )مفارقت انسان از دنیا(، بیداریو کوتاهو خوابی

هشیاری بیشتر انسان آغاز می شود.

بینهایتطلب  که  انسانی  برای  معاد  انکار  نگرش  مهم  پیامدهای  از   1 46  

کردنوغفلت که میکوشدراهفراموش است و میلبهجاودانگی دارد، این است 

کهدرانتظار کاریسرگرمسازدتاآیندۀتلخیرا ازمرگرادرپیشگیردوخودرابههر

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

آلودگی ها نخواهد داشت.

گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و بافرارسیدنمرگو  1 47  
متالشیشدنجسماو)بعدتالشیپذیریاساحتانفکاکپذیر(، پروندۀاورابرای

همیشهمیبندند.

از پرسش های  از آن،  انسان پس  آیندۀ  و  )ماهیتمرگ(  چیستیمرگ   2 48  

کرده  که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول  گیری است  فرا

است و آنان کوشیده اند تا به این پرسشاساسیوسرنوشتسازپاسخ دهند. در 

گذراست و زندگی حقیقی در  کوتاهو دیدگاه الهی، زندگی دنیوی هم چون خوابی

که پیامبر  می فرماید: »الناس نیام، فاذا  جهان دیگر معنا می یابد، آن گونه 

ماتواانتبهوا: مردم ]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند،بیدارمیشوند.« 

َفال  صاِلحًا  َعِمَل  َو  اآلِخِر  الَیوم  َو  ِباهلِل   آَمَن  َمن   ﴿ شریفۀ  آیۀ  براساس   4 49  

که به خداوند و آخرت ایمان دارد و  کس  َخوٌف َعَلیِهم َو ل ُهم َیحَزنوَن﴾: »هر 

عمل صالح انجام می دهد نه ترسی برای آنان است و نهاندوهگینمیشوند.« 

معتقدین به معاد، مرگ را پایانبخشدفترزندگینمیپندارند، بلکه آن را غروبی 

برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح او می دانند.

1 از پیامدهای دیدگاه انکار معاد که مرگراپایانزندگیانسانمیداند، این  50  

که نمیتوانندفکرمرگراازذهنخودبیرونبرانند، همین زندگی  گروهی  که  است 

چندروزۀدنیابرایشانبیارزشوپوچمیشود.

2 آیۀ اول: ﴿و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما  51  
نیافریدیم  بازیچه  را  آنهاست  بین  آنچه  و  زمین  و  آسمان ها  ما  »و  بالحق﴾:  ال 
آن ها را به جز حق خلق نکردیم.« مؤید هدفداری و نشانگر صفتحکمتالهی 

است و خداوند کارعبثوبیهودهای انجام نمی دهد. 

الّدنیا و اآلخرة﴾: »هرکس  الّدنیا فعند اهلل ثواب  کان یرید ثواب  ﴿من  آیۀ دوم: 

نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« افراد

که هدف های  گونه ای هستند  که برخی از هدف ها به  زیرکوخردمند می دانند 

دیگر را نیز در بردارند، لذا خدارابهعنوانهدفخویش انتخاب می کنند و با یک 

تیر چند نشان می زنند.

4 عبارت قرآنی اول در انتهای آیه ای است که به پیدایشنخستینانسان  52  

اشاره دارد: »و برای ما مثلی زد در حالی که آفرینشنخستینخود را فراموش کرده 

بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان 

خدایی که آن ها را براینخستینبار آفرید و اوبههرخلقتیداناست« و عبارت قرآنی 

دوم دربارۀ نظاممرگوزندگی در طبیعت است: »خداست که بادها را می فرستد تا 

ابر را برانگیرند، سپس آن ابر را به سوی سرزمین مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان 

]وسیله[پسازمرگشزندگیبخشیدیم، زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«

97 آمده است: »فرشتگان به کسانی که روح آنان را  3 در سورۀ نساء آیۀ  53  

دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم )گناه( کرده اند می گویند: شما در ]دنیا[ 

چگونه بودید؟ گفتند:مادرسرزمینخودتحتفشارومستضعفبودیم.فرشتگان

کنید؟«  کهمهاجرت گفتند:مگرسرزمینخداوسیعنبود

کهباناباوریبهمعادنگاهمیکنند،  2 در برخی آیات قرآن، خداوند از کسانی 54  
می خواهد تا به مطالعۀ جریان همیشگِی مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا 

کنند. مسئلۀ معاد را بهتر درک 

تا میفرستد را بادها که  »خداست  می فرماید:  فاطر  سورۀ   9 آیۀ  در  خداوند 

زمین  آن  و  برانیم  مرده  سرزمینی  سوی  به  را  ابر  آن  سپس  برانگیزند،  را ابر

قیامت  شدن  زنده  بخشیدیم.  زندگی  مرگش  از  پس  ]وسیله[  بدان  را  مرده 

است.«  گونه  همین  نیز 

گفته اش  که در شرایط عادی،  یا دروغگو  یا شخصی دیوانه  گر طفل  ا  3 55  

برایمان اعتباری ندارد، به ما خبری دهد، مثاًل خبر از وجود سمی در غذای ما 

دهد، این اعالم خطر را نادیده نمی گیریم و احتیاطمیکنیم. زیرا در این گونه موارد 

از یک قانون عقلی تحت عنوان»دفعخطراحتمالی،الزماست.« پیروی می کنیم. 

گفت انبیا از خواب  گفت طفل جستی راه پرهیز / به  این مضمون در بیت »به 

برخیز« ذکر شده است. 

بی نهایت طلب  که  انسانی  برای  معاد  انکار  نگرش  مهم  پیامدهای  از   1 56  

است و میلبهجاودانگی دارد، این است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت 

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

کهمعادراقبولدارند،امااینقبولداشتنبه کند. افرادی انتظار دارد، فراموش 

ایمانوباورقلبیتبدیلنشدهاست،بهدلیلفرورفتندرهوسها،دنیارامعبودو

هدفخودقرارمیدهند و از یاد آخرت غافل می شوند. 
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1 با دیدگاه الهی نسبت به مرگ، پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسان  57  
کار، زندگی را فرا می گیرد و این شور  باز می شود و شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و 
کارهای نیک او در  که هیچ یک از  که وی می داند  و نشاط به این دلیل است 

این جهان بی پاداش نمی ماند، لذا این موضوع به پیامد ﴿والهمیحزنون﴾ در 
آیۀ شریفۀ ﴿من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ل هم 
آیۀ  با  و  است  الهی«  عدل  پرتو  در  معاد  »ضرورت  مؤید  و  دارد  اشاره   یحزنون﴾ 

کالفّجار﴾ ارتباط مفهومی دارد.  ﴿...امنجعلالمّتقین

3 همۀ موارد صحیح است، به جز مورد )ج( و درست آن، این است که در  58  

قرآن کریم بعد از توحیدویکتاپرستی،دربارۀهیچموضوعیبهاندازۀمعادسخنگفته

نشدهاست، پس پرتکرارترین موضوع در قرآن، توحید است، نه معاد. 

برایمان  او  گفتۀ  عادی  شرایط در که  دروغگو،  یا  دیوانه  شخصی  گر  ا  3 59  
از وجود سمی در غذای ما دهد،  به ما خبری دهد؛ مثاًل خبر  اعتباری ندارد، 
گونه موارد  ایناعالمخطررا نادیده نمی گیریم واحتیاطمیکنیم. همۀ ما در این 
از یک قانونعقلیپیروی می کنیم که می گوید: »دفعخطراحتمالی،الزماست.«

»زندهشدن یعنی  اول  حادثۀ  در  و  قیامت  )ثانویه(  دوم  مرحلۀ  در   3 60  
همۀانسانها« همۀ مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر 

می گردند و در این هنگام انسان های گناهکار)مذنبین(بهدنبالراهفرارمیگردند؛

دلهایآنانسختهراسانوچشمهایشانازترسبهزیرافکندهاست. و در مرحله 

اعمالپیامبرانوامامان »برپاشدندادگاهعدلالهی«  دوم )ثانویه( و در حادثۀ 

معیارومیزانسنجشاعمالقرارمیگیرد.

2 قرآن کریم در آیات 201 و 202 سورۀ بقره می فرماید: »و بعضی می گویند:  61  

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

خداوند  و  بهرهایدارند  و کارخودنصیب از اینان دار.  نگاه  آتش  عذاب  از  را  ما 

سریع الحساب است.« 

3 در آیات 2 تا 5 سورۀ قیامت می خوانیم: »و سوگند به نفس مالمت کننده،  62  

نه تنها استخوان های آنان را به حالت اول درمی آوریم، بلکهسرانگشتانآنهارا

خلقمیکنیم.)انسانشکدروجودمعادندارد(
ً
کهبودمجددا نیزهمانگونه

که[اومیخواهدبدونترسازدادگاهقیامت،در بلکه]علتانکارشایناست

کند.«  گناه تمامعمر

را  روحشان  فرشتگان  که  »آنان  می خوانیم:   32 آیۀ  نحل  سورۀ  در   4 63  

وارد برشما، سالم می گویند:  آن ها  به  کیزه اند،  پا و  ک  پا که  حالی  در  می گیرند 

کهانجاممیدادید.«  بهشتشویدبهخاطراعمالی

خ در ارتباط با دنیا، تکلم وجود ندارد و فقط شنود امکان  3 در عالم برز 64  

دارد. همان طور که پیامبر  دربارۀ کشته شدگان جنگ بدر می فرماید: »قسم 

فقط کالم از شما شنواترند و  که جانم در دست اوست ایشان به این  کسی  به 

خ است و  نمیتوانندپاسخدهند.« و آثاراعمال انسان در دنیا متصل به عالم برز
ارتباط تداوم دارد. )آثار ما تأخر( 

کیفرتماماعمالووجود 4 عدمظرفیتاینعالمبرایرسیدنبهپاداشو 65  
گریزازنابودیوفنامؤید استعدادهاوسرمایههایمختلفدرانسانوتمایلبهبقاو

ضرورتمعاددارد. مورد )الف( مؤید عدلالهی و موارد )ب و هـ ( دربارۀ حکمت

الهیاست و موارد )ج و د( دربارۀ امکانمعاد است. 

4 گروهی از منکران معاد که نمیتوانندفکرمرگراازذهنخودبیرونبرانند،  66  

و  ناامیدی  برایشان بی ارزش می شود و به یأس و  همین زندگی چندروزۀ دنیا 

بیماری های روحی دچار می شوند.

کهبعدازروشنشدن 3 در سورۀ محمد  آیۀ 25 می خوانیم: »کسانی 67  

کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان  هدایتبرایآنهاپشتبهحق

زینت داده و آنان را با آرزوهایطوالنیفریفته است.«. دقت شود که طول َاَمل به 

معنای بلند بودن آرزوست. 

توانایی و آفریده انسان برای است، زمین و آسمانها در آنچه خداوند  1 68  

خداوند  می دهد  نشان  این ها  قراردادهاست.  او رادروجود آنها از بهرهمندی

متعال انسان را  گرامی داشته و برای او در نظام هستی جایگاهویژهای قائل شده 

گوش شنوا  گر ما  است. قرآن کریم در آیۀ 10 سورۀ ملک می فرماید: »و می گویند: ا

داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.« 

روحیۀ  زیرا  است،  تمام نشدنی  و  پایان  ناپذیر  انسان،  هدف نوع  2 69  

بی نهایت طلبی دارد؛ بنابراین عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش روز 

به روز افزون می گردد. مسیرحرکتانسانبهسویهدف، اختیاری است؛ یعنی 

انسان، خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی 

گام بردارد.  آن 

3 پروندۀبرخیازاعمالانسانبامرگبستهنمیشودوامکانداردبراعمال 70  
کاستهشود. ) آثارماتأخر( نیکوبدآنافزودهویاازآنها

دقت شود آثار ما تقدم با مرگ بسته می شود و دیگر در پروندۀ اعمال تغییراتی 

ایجاد نمی کند بلکه آثارماتأخر بعد از مرگ ادامه می یابد. 

وجودشعور ...﴾ مؤید 
ً
یاعملصالحا

ّ
﴿قالرّبارجعونلعل آیۀ شریفۀ   4 71  

درک که پس از مرگ نیز قادر است به  گاهیوتداومحیاتروحانساناست  وآ

کند که این موارد دردنیاممکننبود؛ از  گو گفتو حقایقی برسد و حتی باخداوند

کاستی های عمل خود را درمی یابد: ﴿فیما ترکت﴾ جمله اینکه 

4 آیۀ شریفۀ ﴿الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم  72  

کانوا یکسبون﴾: »امروز ]قیامت[ بر دهانشان مهر می نهیم و دست هایشان  بما 

با ما سخن می گوید و پاهایشان شهادت می دهد دربارۀ آنچه انجام داده اند.« 

ُمهر  خداوند  می خورند،  دروغ  سوگند  بدکاران  که  آن گاه  و  است  قیامت  دربارۀ

گفتن خاموشی بر دهان آنان می زند و اعضایآنانبهاذنخداوندشروعبهسخن

میکنندوعلیهصاحبخودشهادتمیدهند. 
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