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دنیای حیرت اخت
انگیز انسان ها:

نگریستن به دنیای انسان ها: مواجه شدن با دنیای حیرت انگیز اختالف در هدف ها را به دنبال دارد.
نتیجۀ مشاهدۀ اختالف در هدف ها: سردرگم شدن از این که به راستی، کدام انتخاب، درست و همسو با 

1ـ میل بی نهایت طلب انسان 2ـ و استعدادهای فراوان مادی و معنوی اوست و کدام یک این گونه نیست؟
مثال: کسانی به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و مقام اند و ... 

 
 

معیار انتخاب هدف ها در بین افراد: هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود.
مثال: اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ بی نهایت طلب او را 

سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران کمک کند. 
منشأ اختالف در هدف ها: نوع نگاه و اندیشۀ انسان

 
 

منشأ اختالف 
هدف ها:

جایگاه هدف از نظر مولوی: در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. 
نتیجۀ فراموش کردن جمله چیزها به غیر از هدف: تو را باک نیست.

نتیجۀ فراموش کردن هدف اصلی با وجود به جا آوردن کارهای دیگر: گویی که هیچ نکرده باشی؛ همچنان که پادشاهی تو را 
برای کار معینی به دهی فرستاده برای کار معین و تو صد کار دیگر گزاردی ولی آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی.

نتیجۀ پرداختن به کارهای دیگر )اهداف فرعی( و نپرداختن به هدف اصلی )آن کاری که خدا ما را برای آن آفریده(: آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. 
مثال برای پرداختن به اهداف فرعی به جای توجه به هدف اصلی: همچنان باشد که تو شمشیر جواهرنشانی را ساطور گوشت گندیده ای 
کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟

مسئولیت ما: حق تعالی تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاده است. گی
زند

ف 
هد

به 
جه 
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رت

ضرو

مفهوم حکیم بودن خداوند: یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد.
نتیجۀ حکیم بودن خداوند: وجود داشتن هدفی در پس خلقت تک تک موجودات این جهان

تأکید قرآن کریم بر حق بودن آفرینش جهان: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق«
مفهوم حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین: به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست.

پیام آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما...«: الف ـ بی هدف نبودن آفرینش جهان )و ما بینهما العبین( ب ـ گام نهادن 
هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان و در حرکت بودن به سوی هدف حکیمانه ای )ما خلقناهما اال بالحق(

ویژگی آفرینش انسان: جدا نبودن از دیگر موجودات در قاعدۀ کلی داشتن هدفی از آفرینش
فرصت داده شده به انسان برای رسیدن به هدف آفرینش خود: گام نهادن در این دنیا

دلیل سرگرم نشدن به کارهای لهو )بیهوده( از دیدگاه امام علی)ع(: هیچ کس بیهوده آفریده نشده است.
دلیل نپرداختن به کارهای لغو و بی ارزش از دیدگاه امام علی)ع(:  او را به خود وانگذاشته اند.
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ب
حرکت انسان به سوی هدف از خلقت خود، آگاهانه و اختیاری است )باید هدف را بشناسد، انتخاب کند 

و به سوی آن حرکت کند(؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی 
هدف خود حرکت می کنند.

 
 

داشتن  دلیل  به  انسان  دارند،  مادی  محدود  استعدادهای  که  گیاهان  و  حیوانات  خالف  بر 
مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی، به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق 

آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

 
 

و  پایان ناپذیر  هدف هایی  انتخاب  حال  در  انسان  بی نهایت طلب،  روحیه ای  داشتن  دلیل  به 
تمام نشدنی )افول ناشدنی( است، در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگام 

رسیدن به سرحدی از رشد و کمال، متوقف می شوند چنان که گویی راهشان پایان یافته است.

 
 

1ـ به ویژگی های خاص انسان )فطری( ومنشأ تفاوت های میان هدف انسان و موجودات دیگر:
2ـ تمایز او از سایر موجودات بازمی گردد. 

 
 

2ـ دامنۀ 
هدف:

ـ جامع  3
بودن هدف: 

 
 

انواع 
تفاوت ها:
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برای »انتخاب صحیح  1ـ  انتخاب هدف است؟  نیازی به داشتن معیار و مالک در  با توجه به تفاوت در نگرش انسان ها چه 
هدف ها« و »دل بستن به آنها« 2ـ مشخص کردن هدف های همسو با »میل بی نهایت طلب« و »استعدادهای متنوع انسان« 

)به زبان ساده تر: برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها، باید هدف هایی را انتخاب کنیم که همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان باشند.(
ثمرۀ داشتن معیار مناسب: »انتخاب درست هدف های زندگی« و »صرف کردن عمر خود برای رسیدن به آنها«

دلیل کمک گرفتن از خداوند برای تشخیص معیارهای درست: او »از همه به ما مهربان تر« و »از خِود ما به نیازهای ما آگاه تر 
است« و »خواستار سعادت ماست.«

برخورد خداوند با نیاز انسان به داشتن معیار درست: 1ـ هدایت و راهنمایی ما در این مورد 2ـ مشخص کردن معیار انتخاب 
هدف های اصلی از غیر آن 3ـ یادآوری آثار و نتایج آنها در قرآن کریم لی
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پیام هایی که از این آیه استخراج می شود: آیه:

الف ـ »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار 
از آن را که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس 
دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در 

آن وارد شود.«                                              )اسراء، 18(

ب ـ »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 
کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.«                      )بقره، 200(

تنها  و  هستند  پایان پذیر  دل بستگی ها  و  هدف ها  از  برخی  1ـ 
پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

2ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است 
به مقداری از آن برسد.

3ـ اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند، در آخرت بهره ای 
ندارد و اهل دوزخ است.

4ـ هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.
5ـ اگر هدف های دنیوی )یا فرعی( اصل قرار گیرند، مانع رسیدن 

به هدف های اخروی )یا اصلی( می شوند.

الف ـ »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و 
کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.« 

)اسراء، 19(
ب ـ »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و 
در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«
)بقره، 201(
ج ـ »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«
)بقره، 202(

دـ »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است 
و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«

)قصص، 60(

پاسخگوی  و  همیشگی اند  و  پایان ناپذیر  هدف ها  برخی  1ـ 
استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.

برای  و  برگزیند  اصلی  هدف  عنوان  به  را  آنها  کسی  اگر  2ـ 
رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.

3ـ هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.
4ـ اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان 

از نعمت های دنیایی نمی شوند.

نتیجه: برنامه ریزی انسان باید در برگیرنده اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل 
قرار گیرند و هدف های دنیوی پیرو و تابع آنها باشند. )مفهوم آیۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«(

تدبّر

انواع هدف ها: هدف های اصلی و فرعی که هر دو خوب اند و برای زندگی ما ضروری هستند.
نکتۀ مهم در توجه به هدف های فرعی: 1ـ قرار ندادن هدف فرعی به جای هدف اصلی 2ـ دل نبستن به اهداف فرعی آن قدر 

که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و ما را از رفتن به سوی کماالت بازدارند.
تالش برای رسیدن نعمت های دنیا: 1ـ نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. 2ـ فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن 

به آنها مرتکب گناه نشویم 3ـ و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار )یا هدف های اصلی( باز بمانیم. اال
ت ب

 آیا
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جه
 تو
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جامع تر

و ویژگی 
آنها:
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و 

کامل ترین 
هدف:
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الف ـ استفاده از این مصرع: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست« به صورت یک ضرب المثل، در جایی 
است که یک چیز، جامع و در بردارنده چیزهای دیگر باشد.

ب ـ برخی هدف های زندگی نیز، در بردارنده هدف های دیگر هستند و رسیدن به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست. 
ج ـ به میزان برتر و جامع تر بودن هدف ها )علت(، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. )معلول(

د ـ »با یک تیر چند نشان زدن«، روش آدم های زیرک و هوشمند در انتخاب هدف های خود است. 

 
 

و  انسان«  استعدادهای  بودن  »متنوع  ویژگی  دو  پاسخگوی  بتواند  بهتر  که  هدفی  کامل تر:  هدف  ویژگی 
»بی نهایت طلبی او« باشد.

ویژگی های برترین هدف اصلی ما: »دربرگیرندۀ همه استعدادهای متنوع ما باشد و در جایی متوقف نشود« و »نهال 
وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد.«

مصداق عملی شکوفایی همه جانبه: امام علی)ع( رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت پیامبر اکرم)ص( آغاز کرد و 
جلوه گاه همۀ کماالت و زیبایی ها شد. ایشان در میدان علم و دانش، رشادت و ... پس از رسول خدا)ص( بی نظیر است. 
سؤال: مقصود و هدف خود قرار دادن چه چیزی عامل دست یافتن ایشان به همه این زیبایی ها است؟ ایشان 

رسیدن به قرب الهی را به عنوان هدف اصلی خود برگزید.

 
 

مقصود 
و هدف 
نهایی ما:

خواستۀ ذاتی هر انسان: هر کسی با اندکی تأمل می بیند که در ذات خود در جست وجوی سرچشمه خوبی ها و 
زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. )خداگرایی فطری(

مقصود و هدف نهایی ما: خداوند است، زیرا 1ـ سرچشمه و خالق همۀ کماالت و زیبایی هاست؛ 2ـ نامحدود است 
و کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. 3ـ و هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده 
می شود. 4ـ تنها او می تواند برترین و اصلی ترین هدف ما باشد. 5ـ تنها او می تواند روح پایان ناپذیر انسان را 

سیراب کند و زمینه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد. 
نتیجه: اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها 

تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد. 

 
 

جنس 
نزدیکی به 

خدا:

1ـ نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. چه بسا دو نفر در یک مکان در کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم 
احساس نکنند. 2ـ یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که دوری از او هم بدترین نوع دوری است.

3ـ به میزان کسب زیبایی ها و خوبی ها، انسان ها به خدا نزدیک تر می شوند.

 
 

انتخاب 
خداوند 

به عنوان 
هدف 
اصلی:

الف ـ نتایج انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی خود توسط افراد زیرک: 1ـ استفاده از بهره های مادی زندگی 
)ثواب الّدنیا( 2ـ نزدیک تر کردن جان و دل خود به خداوند و آباد ساختن سرای آخرت خویش )فعند اهلل ثواب الدنیا و 

اآلخرۀ( با انجام دادن تمام کارهای دنیوی خود در جهت رضای خدا
ب ـ نتیجۀ هدف قرار دادن خداوند در زندگی در آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«

ج ـ ضامن خوشبختی انسان و راه وصول به آن: نزدیکی به خدا، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، 
همت بزرگ و اراده محکم می طلبد؛ همان طور که دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.

دـ ابیات: »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبّی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟ ...«

 
 

پیام اصلیآیات، روایات و اشعار

1

حضرت علی)ع( هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموال سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد: 
»ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده )و ما بینهما العبین ـ علت( تا خود را سرگرم کارهای لهو کند. )معلول( 

و او را به خود وانگذاشته اند )ما خلقناهما ااّل بالحق ـ علت( تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« )معلول(«
پیام: 1ـ انسان نیز مانند موجودات دیگر، به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی 

است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
2ـ این حدیث، تأکیدی بر مفهوم آیات شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحّق« است.
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پیام اصلیآیات، روایات و اشعار

2

ماواِت َو ااَلرَض َو َما بَیَنُهما الِعبیَن  »»و َما َخَلقَنا السَّ
«                                             )دخان، 38 و 39( ما َخَلقناُهما ااِّل بالَحقِّ

بازیچه  به  را  آنهاست  بین  آن چه  و  زمین  و  آسمان ها  ما  »و 
نیافریدیم، آنها را جز به حق خلق نکردیم.«

1ـ قرآن کریم در این آیه، به بازیچه آفریده شدن جهان را مردود 
می شمارد و آفرینش جهان را »حق« می داند. )نفی و اثبات(

به  بالحق(،  ااّل  )ما خلقناهما  آفرینش آسمان ها و زمین  بودن  2ـ حق 
معنای هدف دار و حکیمانه بودن خلقت آنهاست.

3ـ بر اساس این آیه، جهان آفرینش بی هدف و عبث نیست )و ما 
بینهما العبین( و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این 

جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت 
است. )ما خلقناهما اال بالحق(

3

ْنَیا  »َمْن َكاَن يُِريُد َثَواَب الدُّ
ْنَیا َو اْلِخَرهًِْ«                          )نساء، 134( َفِعْنَد اهلِل َثَواُب الدُّ

»هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و 
آخرت نزد خداست.«

اصلی  هدف  کامل ترین  و  برترین  به  آیه،  این  کلی  مفهوم  1ـ 
انسان )فعند اهلل( اشاره دارد. 

اصلی  به عنوان هدف  اهلل(  )فعند  انتخاب خدا  با  زیرک  افراد  2ـ  
مادی  بهره های  از  هم  می زنند.  نشان  چند  تیر  یک  با  زندگی، 
تمام  که  آنجایی  از  هم  و  الّدنیا(  )ثواب  می کنند  استفاده  زندگی 
کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند )اخالص(، 
جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت 

خویش را نیز آباد می سازند. )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ(

4

این مصرع از شعر زیبای مولوی می گوید: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«
1ـ این مصرع را به صورت یک ضرب المثل در جایی که یک چیز، جامع و در بردارندۀ چیزهای دیگر است، استفاده می کنند.

2ـ به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.
3ـ معمواًل آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«

تناسب معنایی: آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«، مصداق با یک تیر چند نشان زدن است. و با 
رسیدن به هدف مطرح شده در این آیه، مفهوم مصرع: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست« تحقق می یابد.

5

»ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟           خوبّی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟
ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟            یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟

ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟              یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«
پیام ابیات: 1ـ مفهوم کلی این ابیات، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و اصلی ترین هدف انسان اشاره دارد. 

2ـ برترین هدف انسان خداوند است چراکه تنها خداوند می تواند روح پایان ناپذیر )بی نهایت طلب( انسان را سیراب کند و زمینۀ 
شکوفاشدن تمامی استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد. 

سواالت برگزیدۀ درس اول

این مفهوم که تالش آدمی برای بهره بردن از بهره های مادی نه تنها مذموم نیست بلکه با رعایت شروطی آبادانی سرای 11
آخرت را نیز به همراه دارد، از توجه در پیام کدام آیۀ شریفه قابل درک است؟ 4

1 »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إاّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«
2 »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق«

3 »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض«
4 »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«
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 گام نهادن در این دنیا، چه فرصتی را برای انسان فراهم کرده است؟ و بر این اساس، امام علی)ع( او را از پرداختن به چه 21
کارهایی منع کرده است؟ 4

2 برخورداری از استعدادها ـ کم ارزش 1 برخورداری از استعدادها ـ لهو  
4 رسیدن به هدف ـ لهو 3 رسیدن به هدف ـ کم ارزش  

ماواِت َو االَرَض َو َما بَینَُهما الِعبیَن«، چه پیامی را به ذهن مخاطب منتقل می کند؟ 312 عبارت شریفۀ: »و َما َخلَقنَا السَّ
1 اگر جمله چیزها را فراموش نکنی و آن را فراموش کنی، تو را باک نیست.

2 هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.
3 اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

4 آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که »با یک تیر چند نشان بزنند.«
بر اساس تعالیم اسالمی، کدام یک می تواند معیار انتخاب برترین هدف اصلی ما باشد؟ 412

1 بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او باشد.
2 همه استعدادهای متنوع او را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.

3 اصل قرار گرفتن این هدف، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نشود.
4 به گونه ای باشد که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزند.«

پیام بیت: »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«، نمایانگر مفهوم 51
کدام آیۀ شریفه است؟ 3

1 »و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم.« 
2 »و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.«

3 »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«
4 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.«

این پیام که: »اگر کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف 61
خود خواهد رسید.«، با پیام کدام آیۀ شریفه مرتبط است؟  2

1 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.«
2 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

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

تفاوت های میان هدف انسان و موجودات دیگر ریشه در چه چیزی دارد؟ و توجه به هدف های فرعی از دیدگاه اسالم چه 71
حکمی دارد؟  3

2 ویژگی های خاص انسان ـ به  کلی از کماالت باز می دارند. 1 نوع نگاه و اندیشۀ آدمی ـ به  کلی از کماالت باز می دارند. 
4 نوع نگاه و اندیشۀ آدمی ـ ضروری و خوب است. 3 ویژگی های خاص انسان ـ ضروری و خوب است. 

این مصرع از شعر: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، مفهوم کدام آیه را به زیبایی به تصویر کشیده است؟ 811
1 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«
2 »اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.«

3 »گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست همواره گروهی از ما می میریم و گروهی زنده می شویم...«
4 »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«

مولوی تعبیر »جای افسوس و خنده نباشد؟« را در چه مورد بیان کرده است؟  911
1 تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم.

2 اگر جمله چیزها را فراموش کنی و به جا نیاوری و مقصود از آفرینش خود را فراموش نکنی.
3 تو گویی اگرچه آن کاری که خدا جهان را برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم.

4 اگر جمله چیزها را فراموش نکنی و به جا آوری و تو را باک از فراموشی مقصود از آفرینش خود باشد.
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 پیام آیۀ شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از 101
عذاب آتش نگاه دار.«، یادآور چه مفهومی در خصوص اهداف مادی و معنوی انسان است؟ 1

1 تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا ضروری و خوب است. 
2 هر گونه توجهی به دل بستگی های مادی، انسان را از زیبایی های پایدار باز می دارد.

3 بی توجهی به اهداف فرعی و دنیوی امری پسندیده و توصیه شده است.
4 هدف های اصلی مستقل و کاماًل جدای از اهداف دنیوی ما هستند.

عبارت »برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به 111
)خارج از کشور 98( هدف های دیگر نیز هست«، مبیّن کدام مورد است؟ 2  

1 »و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به حق آفریدیم.«
2 »هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.«

3 »این دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت زندگی حقیقی است اگر می دانستند.«
4 »به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم ... تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.«

)خارج از کشور انسانی 98(121  در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق »یک تیر و چند نشان« است؟ 2  
2 »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ« 1 »قل إن صالتی و نُُسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین« 

4 »و ما خلقت الجن و اإلنس إال لیعبدون« 3 »و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه إن اهلل بالغ أمره« 

)تجربی 98(131  بیت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟ 3 
»ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو              یا آن که برآرد گل، صد نرگس  تر سازد«

1 انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است. 
2 برخی با خوبی ها و زیبایی های درون خود به دنبال هدف می گردند.

3 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بردارند.
4 افرادی هستند که به حیات دنیوی راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند.

 خداوند، برگزیدن هوشمندانۀ هدف زندگی را در کدام عبارت شریفه متذکر شده است و خطاب به چه کسانی آن را تبیین 141
)قلم چی 98( می کند؟ 3 

2 »ما خلقنا هما إاّل بالحق« ـ »من کان یرید ثواب الّدنیا« 1 »ما خلقنا هما إاّل بالحق« ـ »من کان یرید العّزه« 
4 »فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ« ـ »من کان یرید العّزه« 3 »فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ« ـ »من کان یرید ثواب الّدنیا« 

پیام آیۀ شریفۀ »آن کس که تنها زندگي زودگذر دنیا را مي طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم 151
)قلم چی 97( ـ مي دهیم؛ سپس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگي در آن وارد شود«، چیست؟ 4  

1 هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي هستند.
2 برخي هدف ها پایان ناپذیرند و پاسخگوي استعدادهاي مادي و معنوي بیشتري در وجود ما هستند.

3 اصل قرار گرفتن هدف هاي اخروي، مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایي نمي شوند.
4 اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي مي شوند.

.........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
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پاسخ نامه تشریحی

گزینه 4  1
افراد زیرک با انتخاب خدا )فعند اهلل( به عنوان هدف اصلی زندگی، با یک تیر 
چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند )ثواب الّدنیا( و 
هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند 
)اخالص(، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش 

را نیز آباد می سازند. )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ( 
روش مطالعه برای مطالعۀ مؤثر دین و زندگی و کسب درصد باالیی 

در این درس، توصیه می کنیم به روش زیر عمل کنید: 
1ـ ابتدا درس نامۀ هر درس را چند بار به صورت روزنامه  وار مطالعه کنید تا 

با مفاهیم و محتوای کلی آن درس آشنا شوید. 
2ـ پس از درک مفهوم کلی هر درس، متن درس نامه را به صورت عمیق  

دوره کنید و جزئیات آن را به ذهن بسپارید. 
3ـ پس از یادگیری متن درس، آیات و روایات و اشعار آن را با توجه به 
مفهوم کلی درس و ارتباط با موضوع آن قسمت، به صورت دقیق تر  بررسی 

نموده و پیام آن ها را به خاطر بسپارید. 
4ـ ترجیحًا یک هفتۀ بعد از مطالعۀ هر درس، به تست های خط به خط و 
مفهومی پاسخ دهید. اگر می بینید که تعداد تست ها زیاد است، می توانید آنها 

را به صورت زوج یا فرد و یا با مضرب مشخصی پاسخ دهید. 
آزمایشی و همچنین در  از شرکت در آزمون های  5ـ توصیه می شود قبل 

دورۀ نهایی خود در خردادماه، به تست های سراسری پاسخ دهید.

گزینه 4 چهار 2
انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدۀ کلی )ما خلقناهما ااّل بالحق( جدا 
نیست و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن 
به  الهی(  )قرب  این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف  او در 
این رو، حضرت علی)ع( هر گاه که مردم را موعظه  از  او داده شده است. 
می کرد، معموال سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد: »ای مردم .... 
هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند. و او را 

به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، 
زیرا امام علی)ع( از پرداختن به کارهای لغو و بی ارزش نهی کرده استه نه 
این  نهادن در  زیرا گام  نادرست است،   )2( اول گزینۀ  ارزش. قسمت  کم 
دنیا فرصتی برای شکوفا کردن استعدادهای انسان است نه برخورداری از 

استعدادهایی که از قبل دارد. 

گزینه 2 چهار 3
آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما 
و  بی هدف  آفرینش  دارد که جهان  این  بر  به خوبی داللت  بالحق«،  اال 
عبث نیست )و ما بینهما العبین( و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای 
حرکت  در  حکیمانه ای  هدف  سوی  به  و  است  نهاده  گام  جهان  این  به 
است. )ما خلقناهما ااّل بالحق( این فرمایش امام علی)ع(: »ای مردم .... هیچ کس 
بر  تأکیدی  کند.«،  لهو  کارهای  سرگرم  را  خود  تا  نشده  آفریده  بیهوده 
مفهوم آیات شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین 

ما خلقناهما ااّل بالحّق« است.
نوع تست ها که صورت  این  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
سؤال یا گزینه های نامفهومی دارند، بهتر است از روش حذف گزینه های 
در  هدف  انتخاب  به   ،)4( و   )3(  ،)1( گزینه های  شود.  استفاده  نادرست 
زندگی انسان اشاره دارند در صورتی که آیۀ مرد سؤال به هدفمند بودن 

آفرینش جهان و انسان اشاره دارد. 

گزینه 2 چهار 4
را  ما  متنوع  استعدادهای  همه  که  است  هدفی  آن  ما  اصلی  برترین هدف 
دربرگیرد )جامع بودن( و در جایی متوقف نشود )بی نهایت طلبی( و نهال وجود ما را به 
درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، 

شور و نشاط فرا گیرد.
بودن  »متنوع  ویژگی  دو  پاسخگوی  بتواند  بهتر  که  هدفی  توضیح 
استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او« باشد، آن هدف، کامل تر است. 
برترین  به  نه  دارند  اشاره  انسان  کامل تر  هدف  به   ،)4( و   )1( گزینه های 

هدف اصلی ما.

گزینه 3 چهار 5
بیت: »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد 
عقل و نظر سازد؟«، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و اصلی ترین هدف 
انسان اشاره دارد. و آیۀ گزینۀ )3( نیز به اهداف اصلی و پایان ناپذیر اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، به هدفمندی جهان و گزینۀ 
)2(، به بهره مندی از نیروی عقل و خرد برای طی مسیر کمال و گزینۀ )4(، به 

هدف های مادی و پایان پذیر اشاره دارد. 

گزینه 2 چهار 6
نصیب و بهره داشتن از کار در آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای 
و  اصلی  هدف های  انتخاب  نتیجۀ  است.«،  سریع الحساب  خداوند  و  دارند؛ 
پایان  ناپذیر است که عبارت صورت سؤال هم به این نوع هدف ها اشاره دارد. 
هدف های  به   ،)3( و   )1( گزینه های  گزینه ها  سایر  نادرستی  دلیل 
مادی و پایان پذیر اشاره دارند. گزینۀ )1(، بیانگر هدفمندی جهان است و به 

هدف های اصلی و فرعی انسان اشاره ندارد.

گزینه 3 چهار 7
میان هدف انسان و موجودات دیگر همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی 
از  او  تمایز  انسان و  به ویژگی های خاص  )معلول( که  تفاوت هایی  وجود دارد. 
سایر موجودات )علت( بازمی گردد. تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها 
بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن 
از  نباشیم که  آنها  به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم 

زیبایی های پایدار باز بمانیم. 
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تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، که گزینه هایی نزدیک 
به هم دارد، فقط باید از طریق حذف گزینه های نادرست عمل کنید تا به 
پاسخ صحیح برسید. قسمت اول گزینه های )1(، به علت وجود تفاوت ها در 
هدف های انتخابی انسان ها دارد نه تفاوت میان هدف انسان و موجودات دیگر. 
قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا تنها توجه بیش از حّد به هدف های 

فرعی انسان را از هدف های اصلی باز نمی دارند.

گزینه 1 پنج 8
این مصرع از شعر: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، بیانگر این مفهوم 
است که به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را 
در درون خود جای می دهند. آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای 
دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، به هدف های اصلی که برتر و جامع تراند 

اشاره دارد.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2(، به بهره مندی از نیروی عقل 
و خرد برای رسیدن به کمال و گزینۀ )3(، به دیدگاه منکرین معاد و گزینۀ )4(، 

به هدف های فرعی و پایان پذیر اشاره دارد. 

گزینه 1 چهار 9
مولوی دربارۀ ضرورت توجه به هدف زندگی می گوید: »اگر گویی اگرچه آن 
کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام 
می دهم، گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. همچنان باشد که 
تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها در خزائن 
ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیده ای کنی 
و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل 

نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟«
روش مطالعه  برای پاسخ دادن به این نوع سؤاالت که از متن حدیث یا آیه 
طرح شده و کامال حفظی هستند، باید عین عبارت های کتاب را به خاطر بسپارید.

گزینه 1 سه 10
دو خوب  هر  که  است،  فرعی  و  اصلی  از هدف های  قرآن سخن  آیات  در 
می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند. مهم این است که هدف فرعی را 
به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع 
ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی کماالت بازدارند. تالش 
برای رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. 
فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و 

آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم.
باال سایر گزینه ها  به توضیح  با توجه  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

نادرست است. 

گزینه 2 چهار 11
هدف های برتر و جامع تر به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند 
و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست. آیۀ شریفۀ: 
»من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«، خداوند را  اصلی ترین 
است. دیگر  هدف های  جامع  که  می کند  معرفی  انسان  هدف  برترین  و 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، به هدفمند بودن نظام آفرینش 
و گزینۀ )3(، به دیدگاه انبیای الهی درباره زندگی پس از مرگ انسان و گزینۀ 
دارد. اشاره  الهی  انبیای  اصلی  اهداف  از  اجتماعی  عدالت  برقراری  به   ،)4(

گزینه 2 چهار 12
 به میزانی که هدف ها، برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون 
خود جای می دهند. معمواًل آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به 

گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«
آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ«، بیانگر 
این حقیقت است که افراد زیرک با انتخاب خدا )فعند اهلل( به عنوان هدف اصلی 
زندگی، با یک تیر چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی زندگی استفاده 
می کنند )ثواب الّدنیا( و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای 
خدا انجام می دهند )اخالص(، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و 

سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ(

گزینه 3 چهار 13
بیت: »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو / یا آن که برآرد گل، 
صد نرگس  تر سازد«، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و اصلی ترین هدف 

انسان اشاره دارد که جامع و در بر دارندۀ تمام هدف های اصلی انسان است.
تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، باید با در نظر 

گرفتن موضوع و آیات و عبارت های آن موضوع پاسخ داد.

گزینه 3 سه 14
آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ«، بیانگر 
این حقیقت است که افراد زیرک با انتخاب خدا )فعند اهلل( به عنوان هدف اصلی 
زندگی، با یک تیر چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی زندگی استفاده 
می کنند )ثواب الّدنیا( و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای 
خدا انجام می دهند )اخالص(، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و 

سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3(، مربوط به مقدمۀ 
دوم می باشند و در گزینۀ )4(، عبارت »پدیده ها وجودشان از خودشان است« 

نادرست است.

گزینه 4 سه 15
آیۀ شریفۀ »آن کس که تنها زندگي زودگذر دنیا را مي طلبد، آن مقدار از آن را 
که بخواهیمـ  و به هر کس اراده کنیمـ  مي دهیم؛ سپس دوزخ را براي او قرار 
خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگي در آن وارد شود«، به هدف های فرعی 
و پایان پذیر و دنیوی اشاره دارد. این هدف ها اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به 

هدف هاي اخروي مي شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها به هدف های اصلی و پایان 

ناپذیر یا اخروی اشاره دارند.
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تعريف معلول: معلول، آن چيزي است که وجودش وابسته و متوقف بر وجود چيز ديگر است.

نكته: معلول معموال با کلماتي مانند: »مولود«، »بازتاب«، »تجلي«، »تابع«، »برخاسته از«، »نتيجه« و »پيامد« بيان مي شود. 

راه تشخيص معلول: معلول پس از علت به وجود مي آيد، بنابراين مؤخر از علت است، يعني در مقايسۀ بين علت و معلول، 
چيزي که مقدم باشد »علت« است و چيزي که بعداً به وجود آمده است، »معلول« مي باشد. 

مثال: در رابطۀ بين توکل به خدا و آرامش، توکل مقدم بر آرامش اســت يعني ابتدا توکل وجود دارد و پس از آن آرامش 
به وجود مي آيد. 

توجه: از بين انواع علت ها، علت فاعلي و غايي بيشتر مورد توجه طراحان سؤاالت کنكور بوده است.

نكته: علت با کلماتي مانند: »زاينده«، »متبوع«، »مسّبب«، »مقدمه«، »عامل« و »زمينه ساز« بيان مي شود. 

سؤال: بين »وجدان« و »بازدارندگی از راحت طلبی« کدام تقدم وجودي دارد؟ )يعني هرکدام اول وجود داشته باشد، علت است(

تمرين: در مثال هاي زير علت و معلول را مشخص کنيد. 

1ـ گرايش به نيكی، نفس لّوامه 2ـ سعادت يافتن مرگ، زندگي همراه با ننگ و ذلت 3ـ بندگی، درک فقر 4ـ توحيد در 
مالكيت، توحيد در واليت 5ـ سنت امداد عام الهی، رحمت واسعۀ الهی 6ـ تعدد انبياء، پايين بودن سطح درک انسان ها 
7ـ عدم تأثير فريب کاری مدعيان »مهدويت در طول تاريخ«، حضور »مهدی)عج(« در جامعه و معلوم بودن مشخصات او

8ـ ياد خدا و دوری از فحشا 9ـ صبر، عزم 10ـ شكل گيری حكومت امويان، اختالف و تفرقه ميان مسلمانان

»وجود هر حادثه، نيازمند به علت است« 
و يا به عبارت ديگر، اين که »هر حادثه، علتی دارد.« اصل عليت

علت : آن چيزي است که به معلول وجود مي دهد.تعريف علت
و يا علت: »آن چيزی است که معلول در کيان و هستی خود به او نيازمند است«

آن چيزی است که کار برای آن انجام می گيرد. )هدف انجام کار( 
مانند تندرستی که علت پياده روی است.

انواع علت

آن عاملی است که با عمل خود، چيزی را به وجود می آورد. )به وجود آورنده(1ـ علت فاعلی
مانند نقاش و يا نويسنده ای که اثرش را خلق می کند.

آن چيزی است که جنس هر موجودی را تشكيل می دهد. 2ـ علت مادی
مانند برنز برای مجسمه و نقره برای جام

شكل يا صورتی است که از ماهيت و نوع يک پديده حكايت می کند. 3ـ علت صوری
مثل شكل و الگوی پيراهن

4ـ علت غايی

علت وجود دهنده به معلول است، پس تقدم وجودي بر معلول دارد؛ 
يعني ابتدا علت وجود پيدا مي کند و سپس معلول پس از علت وجود پيدا مي کند. راه تشخيص علت از معلول

علت و معلول
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تعريف معلول: معلول، آن چيزي است که وجودش وابسته و متوقف بر وجود چيز ديگر است.

نكته: معلول معموال با کلماتي مانند: »مولود«، »بازتاب«، »تجلي«، »تابع«، »برخاسته از«، »نتيجه« و »پيامد« بيان مي شود. 

راه تشخيص معلول: معلول پس از علت به وجود مي آيد، بنابراين مؤخر از علت است، يعني در مقايسۀ بين علت و معلول، 
چيزي که مقدم باشد »علت« است و چيزي که بعداً به وجود آمده است، »معلول« مي باشد. 

مثال: در رابطۀ بين توکل به خدا و آرامش، توکل مقدم بر آرامش اســت يعني ابتدا توکل وجود دارد و پس از آن آرامش 
به وجود مي آيد. 

توجه: از بين انواع علت ها، علت فاعلي و غايي بيشتر مورد توجه طراحان سؤاالت کنكور بوده است.

نكته: علت با کلماتي مانند: »زاينده«، »متبوع«، »مسّبب«، »مقدمه«، »عامل« و »زمينه ساز« بيان مي شود. 

سؤال: بين »وجدان« و »بازدارندگی از راحت طلبی« کدام تقدم وجودي دارد؟ )يعني هرکدام اول وجود داشته باشد، علت است(

تمرين: در مثال هاي زير علت و معلول را مشخص کنيد. 

1ـ گرايش به نيكی، نفس لّوامه 2ـ سعادت يافتن مرگ، زندگي همراه با ننگ و ذلت 3ـ بندگی، درک فقر 4ـ توحيد در 
مالكيت، توحيد در واليت 5ـ سنت امداد عام الهی، رحمت واسعۀ الهی 6ـ تعدد انبياء، پايين بودن سطح درک انسان ها 
7ـ عدم تأثير فريب کاری مدعيان »مهدويت در طول تاريخ«، حضور »مهدی)عج(« در جامعه و معلوم بودن مشخصات او

8ـ ياد خدا و دوری از فحشا 9ـ صبر، عزم 10ـ شكل گيری حكومت امويان، اختالف و تفرقه ميان مسلمانان

»وجود هر حادثه، نيازمند به علت است« 
و يا به عبارت ديگر، اين که »هر حادثه، علتی دارد.« اصل عليت

علت : آن چيزي است که به معلول وجود مي دهد.تعريف علت
و يا علت: »آن چيزی است که معلول در کيان و هستی خود به او نيازمند است«

آن چيزی است که کار برای آن انجام می گيرد. )هدف انجام کار( 
مانند تندرستی که علت پياده روی است.

انواع علت

آن عاملی است که با عمل خود، چيزی را به وجود می آورد. )به وجود آورنده(1ـ علت فاعلی
مانند نقاش و يا نويسنده ای که اثرش را خلق می کند.

آن چيزی است که جنس هر موجودی را تشكيل می دهد. 2ـ علت مادی
مانند برنز برای مجسمه و نقره برای جام

شكل يا صورتی است که از ماهيت و نوع يک پديده حكايت می کند. 3ـ علت صوری
مثل شكل و الگوی پيراهن

4ـ علت غايی

علت وجود دهنده به معلول است، پس تقدم وجودي بر معلول دارد؛ 
يعني ابتدا علت وجود پيدا مي کند و سپس معلول پس از علت وجود پيدا مي کند. راه تشخيص علت از معلول

علت و معلول
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توضيح بيشتر: درس 3 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )فرقان، 43( 

»َأ َرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإلَهه و َهواُه َأ َفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوكياًل«
پيام: هدایت ناپذیری )أ فأنت تكون عليه وكيال( ⇐ از ثمرات شرک عملی فردی )من اتّخذ إلهه هواه( است.

توضيح بيشتر: درس 3 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )حج، 11( 

ْنيا َو اْلِخَرهًَْ  ٌ اْنَقَلَب َعلى  َوْجِهِه َخِســرَ الدُّ »َو ِمــَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهلَل َعلى  َحْرٍف َفِإْن َأصابَُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ بِِه َو ِإْن َأصابَْتُه ِفْتَنهًْ
ذلَِك ُهَو الُْخْسراُن الُْمبيُن«

پيام: 1ـ دو عبارت قرآنی: »فإن أصابه خير اطمأّن به« و »و إن أصابته فتنهًٌْ انقلب علی  وجهه« ⇐ نتيجۀ »یعبد اهلل علی  حرف« است.
2ـ دو عبارت قرآنی: »َخِسَر الّدنيا و اآلخرهًَْ« و »ذلك هو الخسران المبين« ⇐  به صورت مستقيم نتيجۀ »و إن أصابته فتنهًٌْ انقلب 

علی  وجهه« و به صورت غير مستقيم نتيجۀ »یعبد اهلل علی حرف« می باشد.

توضيح بيشتر: درس 3 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )ممتحنه، 1( 

»... ِ َو َقْد َكَفُروا بِما جاَءُكْم ِمَن الَْحقِّ هًْ ُكْم َأْولِياَء ُتْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِالَْمَودَّ ي َو َعُدوَّ »يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
پيام: كافر شــدن دشــمنان خدا )عدّوي و عدّوكم( به دین حّقی اســت كه برای مؤمنان آمده )و قد كفروا بما جاءكم من الحق( ⇐ دليل صدور 

فرمان الهی »التّتخذوا عدّوي و عدّوكم أولياء« است.

توضيح بيشتر: درس 4 دوازدهماميرالمؤمنين علی)ع(می فرماید:  

»خداوند بدان جهت روزه را واجب كرد تا اخالص مردم را بيازماید.«
پيام: از دیدگاه امام علی)ع(، علت و فلسفۀ وجوب روزه ⇐ ابتالی )= آزمایش( اخالص افراد است.

از دیدگاه قرآن كریم، علت و فلسفۀ وجوب روزه ⇐ تقویت تقوا )لعلّكم تّتقون( می باشد. )درس 10 دهم(

توضيح بيشتر: درس 4 دوازدهمپيامبر اکرم)ص( می فرماید:  

»هركس بتواند چهل روز كارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حكمت و معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد.«
پيام: رسيدن به درجاتی از بصيرت و روشن بينی كه می تواند در شرایط سخت و پيچيده، حق را از باطل تشخيص دهد و گرفتار باطل 

نشود. ⇐ معلول در اختيار انسان قرار گرفتن حكمت به معنای علم محكم و استوار و به دور از خطاست

توضيح بيشتر: درس 5 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )فاطر، 41( 

َماَواِت َو الْْرَض َأن َتُزواَل َو لَِئن َزالََتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد مِّن بَْعِدِه« »ِإنَّ اهللَ يُْمِسُك السَّ
پيام: حفظ جهان از زوال و نابودی ⇐ معلول تدبير جهان توسط خدای حكيمی است كه حكمتش بر پایۀ علم و قدرت اوست.

توضيح بيشتر: درس 5 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )یس، 40( 

ْمُس َينَبِغى لََها َأن ُتْدِرَک الَْقَمَر َو اَل اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َو ُكلٌّ ِفى َفَلٍك َيْسَبُحوَن« »اَل الشَّ
پيام: دو عبارت شــریفۀ: »ال الّشــمس ینبغی لها أن تدرک القمر«، »و ال اللّيل سابق الّنهار« و »و كّل فی فلك یسبحون« ⇐ از 

تقدیرات الهی و ناشی از »علم الهی« است.

توضيح بيشتر: درس 6 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )عنكبوت، 69( 

»َو الَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َو ِإنَّ اهللَ لََمَع الُْمْحِسِنيَن«
پيام: دو عبارت: »لنهدیّنهم ســبلنا« و »و إّن اهلل لمع المحســنين« ⇐ نتيجۀ تالش و مجاهده در راه خداوند )و الّذین جاهدوا فينا( است.
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توضيح بيشتر: درس 6 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )عنكبوت، 69( 

بَّك َمحُظوًرا« بَّك َو ما كاَن َعطاُء َرِ »ُكاّل نُِمدُّ هُؤاِلء َو هُؤاِلء ِمًن َعطِاء َرِ
پيام: امداد عام الهی كه شامل هر دو گروه نيكوكاران و بدكاران می شود، )نمّد هؤالء و هؤالء( ⇐ ناشی از رحمت واسعۀ الهی است. )من عطاء ربّك(

توضيح بيشتر: درس 6 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )آل عمران، 178( 

ِهيٌن« َنُفِسِهْم ِإنََّما نُْمِلى لَُهْم لَِيْزَداُدواْ ِإْثًما َو لَْهُم َعَذاٌب مُّ »َو اَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َأنََّما نُْمِلى لَُهْم َخْيٌر لِّ
پيام:علت مهلت دادن به گناه كاران در سنت إمال و استدراج این است ⇐ تا روز به روز بار گناهانشان سنگين تر )ليزدادوا إثًما( و عذاب 

آخرتشان دردناک تر شود. )و لهم عذاب مهين(

توضيح بيشتر: درس 6 دوازدهمآیات شریفۀ: )اعراف، 182 و 183( 

ْن َحْيُث اَل َيْعَلُموَن َو ُأْمِلي لَُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمتين« بُواْ بِآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ »َو الَِّذيَن َكذَّ
پيام: به تعبير قرآن، گرفتار شدن تكذیب كنندگان به »استدراج« و »امالء« )و أملي لهم( ⇐  ناشی از »كيدي متين« می باشد.

توضيح بيشتر: درس 6 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )اعراف، 96( 

بُواْ َفَأَخْذنَاُهم بَِما َكانُواْ َيْكِسُبوَن« َماِء َو اَلْرِض َو لَِكن َكذَّ َن السَّ »َو لَْو َأنَّ َأْهَل الُْقَرى آَمُنواْ َو اتََّقواْ لََفَتْحَنا َعَلْيِهم بََرَكاٍت مِّ
پيام: 1 ـ گشوده شدن درهای رحمت الهی به روی برخی جوامع )لفتحنا عليهم بركات من الّسماء واألرض( ⇐ معلول برخورداری آن جوامع 

از ایمان و تقوا می باشد. 
2ـ گرفتار شدن برخی جوامع به عذاب ها )فأخذناهم بما كانوا یكسبون( ⇐ معلول آلوده شدن آن جوامع به گناهان است. )و لكن كّذبوا(

توضيح بيشتر: درس 6 دوازدهمامام صادق)ع( می فرماید:  

»اِنَّما الُمؤمُن بَِمنزلهًِْ َكفَّهًْ الميزاِن، ُكلَّما زيَد فى ايمانه زيَد فى باَلئه«
پيام: افزایش ایمان )كلما زید فی ایمانه( ⇐ علت سخت تر شدن امتحان الهی برای افراد مؤمن )زید فی بالئه( است.

توضيح بيشتر: درس 7 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )نساء، 175( 

ا الَّذيَن آَمُنوا بِاهلِل َو اْعَتَصُموا بِِه َفَسُيْدِخُلُهْم في  َرْحَمهًٍْ ِمْنُه َو َفْضٍل َو َيْهديِهْم ِإلَْيِه ِصراطًا ُمْسَتقيمًا« »َفَأمَّ
پيام: بر اســاس این آیه، »برخورداری از رحمت و فضل الهی )فســيدخلهم في  رحمۀ منه و فضل(« و »هدایت شــدن به صراط مستقيم )و 

یهدیهم إليه صراطا مستقيما(« ⇐ از آثار و نتایج معنوی »ایمان به خداوند« و »تمسك جستن به او« می باشد.

توضيح بيشتر: درس 7 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )زمر، 53( 

حيُم« نُوَب َجميعًا ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ »ُقْل يا ِعباِدَي الَّذيَن َأْسَرُفوا َعلى  َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمهًِْ اهلِل ِإنَّ اهللَ َيْغِفُر الذُّ
پيام: هيچ یك از بندگان خدا )عبادي( اعم از مشــرک و مؤمن هر چند گناهان زیادی هم كه داشــته باشــد، نباید از رحمت خداوند 
مأیوس باشد )ال تقنطوا من رحمهًْ اهللـ  معلول(، ⇐ چراكه با انجام توبه، خداوند تمامی گناهان انسان را می بخشد. )إّن اهلل یغفر الّذنوب جميعاـ  علت(

توضيح بيشتر: درس 7 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )فرقان، 70( 

»كسی كه باز گردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می كند زیرا خداوند آمرزنده و 
مهربان است.«

پيام: از دیدگاه قرآن، عبارت شریفۀ: »تبدیل شدن گناهان به حسنات« ⇐ نتيجه و مولود »توبه و ایمان و عمل صالح« است.
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توضيح بيشتر: درس 9 دوازدهمآیۀ شریفۀ: )بقره، 62( 

»َمْن آَمَن بِاهلِل َو الَْيْوِم الِخِر َو َعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َو اَل ُهْم َيْحَزنُوَن«
پيام: برخورداری از این سه مورد: »فلهم أجرهم عند ربهم«، »و ال خوف عليهم« و »و ال هم یحزنون« ⇐ معلول سه چيز است: 

1ـ ایمان به خدا 2ـ ایمان به آخرت 3ـ انجام عمل صالح

فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در چه عواملی دارد و کدام آیۀ شریفه، به کمال آن اشاره نموده 5515
)ریاضی 98( است؟ 4  

1 اعتقادات و معرفت ها ـ »َو الَّذیَن جاَهدوا فينا لََنهِدَیَنُّهم ُسُبلَنا...«
2 دلبستگی ها و محبت ها ـ »َو الَّذیَن جاَهدوا فينا لََنهِدَیَنُّهم ُسُبلَنا...«

3 اعتقادات و معرفت ها ـ »َو ِمَن الَنّاِس َمْن َیَتِّخُذ ِمْن ُدوِن اهلَلّ أَنْداداً ...«
4 دلبستگی ها و محبت ها ـ »َو ِمَن الَنّاِس َمْن َیَتِّخُذ ِمْن ُدوِن اهلَلّ أَنْداداً ...«

)انسانی 98(5525 این درخواست که »ال تكلني إلی نفسي طرفهًْ عین ابدا«، ثمرة فهم کدام مسئله است؟ 4  
1 آفرینش همه تنبيه خداوند   دل است دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

به دریا بنگرم دریا تو بينم 2 به صحرا بنگرم صحرا تو بينم   
به هر چيزی كه دید اول خدا دید 3 دلی كز معرفت نور و صفا دید   

حمله مان از باد باشد دم به دم  4 ما همه شيران ولی شير علم   
اگر مردم ایمان بیاورند و اهل تقوا باشند چه نتیجه ای می بینند و در غیر این صورت گرفتار کدام مسئله خواهند شد؟ 4  5535

)تجربی 98(  
1 »ُكاًلّ نُِمُدّ َهُؤاَلِء َو َهُؤاَلِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك« ـ »َو ُهْم اَل ُیْظلَُموَن«

َماِء َو األْْرِض« ـ »َو ُهْم اَل ُیْظلَُموَن« َن الَسّ 2 »لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََرَكاٍت ِمّ
3 »ُكاًلّ نُِمُدّ َهُؤاَلِء َو َهُؤاَلِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك« ـ »َفَأَخْذنَاُهْم بَِما َكانُوا َیْكِسُبوَن«

َماِء َو األْْرِض« ـ »َفَأَخْذنَاُهْم بَِما َكانُوا َیْكِسُبوَن« َن الَسّ 4 »لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََرَكاٍت ِمّ
)انسانی 98(5545 دستاورد سنت ابتالء برای انسان چیست و کدام عبارت قرآنی به آن اشاره دارد؟ 2  

1 نتيجه عمل انسان ها را مشخص می كند ـ »َو أُْملِي لَُهْم إَِنّ َكْيِدي َمتِيٌن«
ِرّ َو الَْخْيِر ِفْتَنهًًْ« 2 هویت و شخصيت انسان ها ساخته می شود و شناخته می گردد ـ »َو نَْبُلوُكْم بِالَشّ

3 ایجاد زمينه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد ـ »َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال َیْعلَُموَن«
ماِء َو األْْرِض« 4 خداوند امكانات و لوازم رسيدن به هدف های هر فرد را فراهم كرده است ـ »لََفَتْحنا َعلَْيِهْم بََركاٍت ِمَن الَسّ

عمل به آیۀ شریفۀ: »َمْن آَمَن بِالَلّ َو الْیَْوِم اْلِخِر َو َعِمَل َصالًِحا«، چه ثمره ای دارد و این موضوع به کدام پیامد اعتقاد به 5555
)زبان 98( معاد اشاره می کند؟ 4  

1 دل نبستن به زندگی دنيا ـ گذرا بودن زندگی دنيوی
2 دچار نشدن به حزن و اندوه ـ گذرا بودن زندگی دنيوی

3 دل نبستن به زندگی دنيا ـ باز شدن پنجرۀ اميد و روشنایی به روی انسان 
4 دچار نشدن به حزن و اندوه ـ باز شدن پنجرۀ اميد و روشنایی به روی انسان

پس از مطالعه و یادگیری نكات و آیات همین بخش، به سواالت زیر پاسخ دهید. )زمان پیشنهادی: 12 دقیقه(

آزمون کار 4: علت و معلول
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)هنر 98(5565 «، نتیجۀ پوشش توصیه شده، کدام مورد است؟ 3   با دقت در آیۀ شریفۀ: »ُیْدنِیَن َعلَیِْهَنّ ِمْن َجالبِیبِِهَنّ
2 وجوب حجاب برای زنان و دختران پيامبر 1 مشخص شدن حدود حجاب زنان 

4 جاهالنه بودن زیاده روی در آراسته كردن خود 3 عفاف زن و محافظت در مقابل افراد بی بندوبار 
با دقت در آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها و جعل بینكم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلك 5575

)ریاضی 97( لیات لقوم یتفّكرون« از کدام قسمت آیه، به ترتیب »برابری زن و مرد« و »نتیجه ازدواج« مستفاد می گردد؟ 1  
2 »جعل بينكم موّدهًْ و رحمهًْ«ـ »لتسكنوا إليها« 1 »من أنفسكم أزواجا«ـ »لتسكنوا إليها« 

«ـ »آلیات لقوم یتفّكرون« 4 »جعل بينكم موّدهًْ و رحمهًْ 3 »من أنفسكم أزواجا«ـ »آلیات لقوم یتفّكرون« 
)هنر 96( 5585 چرا کافران بعد از مرگ عالقمند به بازگشت هستند و علت آن چیست؟ 4  

1 »لعلی اعمل صالحا فيما تركت« ـ جزای اعمال خود را می بينند و دچار شدیدترین عذاب می شوند.
2 »ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر« ـ جزای اعمال خود را می بينند و دچار شدیدترین عذاب می شوند.

3 »ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر« ـ اموری را درک و مشاهده می كنند كه درک آن ها در دنيا ممكن نبود.
4 »لعلی اعمل صالحا فيما تركت« ـ اموری را درک و مشاهده می كنند كه درک آن ها در دنيا ممكن نبود.

)خارج از كشور 95( 5595 قرآن کریم چه دلیلی را برای مهلت دادن خداوند به کافران و بدکاران بیان می نماید؟ 2  
2 »انما نملی لهم ليزدادوا اثما«    1 »و ما كان عطاء ربك محظورا«  

4 »سنستدرجهم من حيث ال یعلمون« 3 »و املی لهم ان كيدی متين«  
با توجه به آیات سورة مبارکۀ آل عمران ثمرة محبت راستین به خداوند چیست و چه نتیجه ای در بر دارد؟ 3  )ریاضی 95(  5605

2 »أشّد حبا هلل« ـ »فال خوف عليهم و ال هم یحزنون« 1 »فاتبعونی« ـ »فال خوف عليهم و ال هم یحزنون«  
4 »أشّد حبا هلل« ـ »یحببكم اهلل و یغفر لكم ذنوبكم« 3 »فاتبعونی« ـ »یحببكم اهلل و یغفر لكم ذنوبكم« 

با توجه به آیۀ شریفۀ: »وعد الل الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض ...«، ثمرة جانشینی مؤمنان 5615
)تجربی 95(  در زمین و استقرار دین خداوند و تبدیل بیم آن ها به ایمنی، کدام است؟ 1  

2 »و نجعلهم ائمهًْ و نجعلهم الوارثين« 1 »یعبدوننی ال یشركون بی شيئا« 
4 »ليظهره علی الدین كله و لو كره المشركون« 3 »ان االرض یرثها عبادی الصالحون«  

با توجه به این که رهنمودهای روشن الهی برای هدایت انسان به دست ما رسیده، ثمرة اطاعت و زیان نافرمانی، کدام 5625
)زبان 95 با تغيير(  است؟ 1  

2 »و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده« 1 »فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعليها« 
4 »ال الشمس ینبغي لها أن تدرک القمر« 4 »إنّا هدیناه الّسبيل إّما شاكرا و إّما كفورا« 

عكس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از ... است که آیۀ شریفۀ ... حاکی از آن است. 2   5635
)ریاضی 89(  

1 وجدان اخالقی و نفس مالمت گر او ـ »ال اُقسم بيوم القيامهًْ و ال اُقسم بالّنفس الّلّوامهًْ«
2 گرایش او به نيكی ها و زیبایی ها ـ »و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تَقواها« 

3  وجدان اخالقی و نفس مالمت گر او ـ »و نفٍس و ما سّواها فألهمها فجوَرها و تَقواها«
ِ و ال اُقسم بالّنفس الّلّوامهًْ« 4 گرایش او به نيكی ها و زیبایی ها ـ »ال اُقسم بيوم القيامهًْ

کدام آیه، به »علت پوشش« اشاره دارد؟ 4     )انسانی 88( 5645
1 »قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن«

2 »و ال یبدین زینتهن اال ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علی جيوبهن«
3  »قل للمؤمنين یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازكی لهم ان اهلل خبير بما یصنعون«

4 »یا ایها النبی قل الزواجك و بناتك و نساء المومنين یدنين عليهن من جالبيبهن ذلك ادنی ان یعرفن فال یوذین«
)هنر 88( 56552 پیام حدیث: »إنّا معاشر االنبیاء امرنا ان نكلّم النّاس علی قدر عقولهم«، این است که .... معلول .... بوده است. 

2 تعدد انبيا ـ رشد تدریجی سطح فكر اقوام و جوامع 1 وحدت دعوت انبيا ـ فطرت واحد انسان ها 
4 وحدت دعوت انبيا ـ لزوم استمرار در دعوت و ترویج پيوستۀ آن  3  تعدد انبيا ـ لزوم استمرار در دعوت و ترویج پيوستۀ آن 
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یادآوری ششم: فقط، تنهایادآوری اول: اسامی و نام ها

یادآوری هفتم: انواع دسته بندی یادآوری دوم: اعداد و ارقام

یادآوری هشتم: سبب، به جهت، زیرا،...یادآوری سوم: اولین ها، دومین ها

یادآوری نهم: هر، همه و هیچیادآوری چهارم: الزمه ها

یادآوری دهم:  تر، ترین هایادآوری پنجم: اصل، مبدأ منشأ و سرچشمه

یادآوری یازدهم: اصطالحات مهم

ارائـۀ برجسته تـرین  
و پرتکرارترین نکات دین و زندگی

مـانند اعداد و ارقام، اسامی و نام ها و ...

کتاب سوم
یادآوری بـرتـرین نکات

خدای حکیم: یعنیخداییکههیچکاریرابیهودهانجامنمیدهد.

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین:بهمعنایهدفداربودنخلقتآنهاست.

شناخت انسان یا انسان شناسی:یعنیشناختسرمایهها،تواناییهاواستعدادهایاووچگونگیبهکارگیریاینسرمایههاوهمچنین
شناختموانِعحرکتانساندرمسیرتقرببهخداوندونحوهمقابلهیااجتنابازاینموانع.

»نفس لوامه«؛ یعنی نفس سرزنشگر، و خداوند به آن سوگند خورده است.

»نفس اّماره«:یعنیفرماندهندهبهبدیها

مفهوم امکان معاد:یعنیمعادامریممکنوشدنیاستوخداوندبرانجامآنتواناست.

مفهوم ضرورت معاد:قرآننهتنهامعادراامریممکنمیداند،بلکهوقوعآنرانیزامریضروریوواقعنشدنآنراامریمحال
وناروامعرفیمیکند.

برزخ:برزخدرلغتبهمعنایفاصلهوحایلمیاندوچیزاست.

عالم برزخ: میانزندگیدنیاییوحیاتاخرویقرارگرفتهاست.وآدمیان،پسازمرگواردآنمیشوندوتاقیامتدرآنجا
میمانندودرصورتیکهنیکوکارباشند،ازلذتهایآنبرخوردارواگربدکاروشقیباشند،ازرنجهاودردهایآنمتألممیگردند.
انسانراکههمانروحاوست، اّمافرشتگانحقیقتوجود ازمرگ،گرچهفعالیتهایحیاتیبدنمتوقفمیشود، توّفی:پس

»توّفی«میکنند.یعنیآنرابهطورتماموکمالدریافتمینمایند.
آثار ماتقدم:دامنۀبرخیازاعمالمانندنمازوروزه،محدودبهدورانزندگیانساناستوبامرگ،پروندۀایناعمالبستهمیشود.

آثار ماتأخر:پروندهبسیاریازاعمالحتیبعدازحیاتمانیزبازمیماندودربرزخپیوستهبرآنافزودهمیگردد.

نفخ صور:صداییمهیبوسهمگینآسمانهاوزمینرافرامیگیرد.وایناتفاقچنانناگهانیرخمیدهدکههمهراغافلگیر
میکند؛قرآنکریمازاینواقعهبهنفخصوریادمیکند.

نامۀ عمل انسان:نامههایایندنیا،صرفًاگزارشیازعملاستکهبهصورتکلماتونوشتهدرآمدهاست.ولینامۀعملانسان
درآخرت،بهگونهایاستکهخودعملوحقیقتآنرادربردارد.ازاینرو،تماماعمالانساندرقیامتحاضرمیشوندوانسان

عیناعمالخودرامیبیند.
دارالسالم:بهشتبرایآنانسرایسالمتی)دارالسالم(است؛یعنیهیچنقصانی،غصهای،ترسی،بیماریای،جهلی،مرگوهالکتی

وخالصههیچناراحتیورنجیدرآنجانیست.
تجسم عمل:عمیقتروکاملترازپاداشوکیفرنوعقراردادیوطبیعیاست.صورتوباطنحقیقیاعمالیاستکهاکنوندر

ایندنیابرایماقابلمشاهدهنیست.
مفهوم و کاربرد عزم:عزمبهمعنایارادهوتصمیمبرانجامکاریاست.آدمیباعزمخویش،آنچهراکهانتخابکردهاست،عملی

میسازد.
»تقوا« بهمعناي»حفاظت«و»نگهداري«است.

انسان باتقوا:خودنگهداراستوخودراازگناهحفاظتميکند؛یعنیبرخودشمسلطاست.وزمامولجامنفسخود)نفساّماره(را
دراختیاردارد.ونميگذاردنفس)اّماره(باسرکشیاورادردرههايهولناكگناهبیندازد.

ُمّد( یك فقیر هر )به بدهد. طعام فقیر شصت به یا باشد( سرهم پشت باید آن ماه یك )که بگیرد روزه ماه دو روز، هر براي یعنی کفاره:

کفارۀ جمع:یعنیبایدهردوکفارۀیادشدهراانجامبدهد.البتهاگرهردوبرایشممکننباشد،میتواندهرکدامراکهممکناست،
انجامدهد.اگرکسیبهچیزحرامیروزۀخودراباطلکند؛مثاًلدروغیرابهخدانسبتدهد،کفارۀجمعبراوواجبمیشود.

آراستگی:بهمعنای»بهترکردنوضعظاهریوباطنیوزیبانمودنایندو«است.
1ـآراستگیباطنیکهنتیجۀبرخورداریروحانسانازصفاتزیباییهمچونادب،ُحسنخلق،سخاوت،مهربانیو...است

2ـآراستگیظاهریکهنتیجۀمرتببودنوضعظاهروتوجهبهنظافتوزیباییآناست.

اصطالحات مهم



19 سال دهمـ  درس اول: هدف  آفرینش

خدای حکیم: یعنیخداییکههیچکاریرابیهودهانجامنمیدهد.

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین:بهمعنایهدفداربودنخلقتآنهاست.

شناخت انسان یا انسان شناسی:یعنیشناختسرمایهها،تواناییهاواستعدادهایاووچگونگیبهکارگیریاینسرمایههاوهمچنین
شناختموانِعحرکتانساندرمسیرتقرببهخداوندونحوهمقابلهیااجتنابازاینموانع.

»نفس لوامه«؛ یعنی نفس سرزنشگر، و خداوند به آن سوگند خورده است.

»نفس اّماره«:یعنیفرماندهندهبهبدیها

مفهوم امکان معاد:یعنیمعادامریممکنوشدنیاستوخداوندبرانجامآنتواناست.

مفهوم ضرورت معاد:قرآننهتنهامعادراامریممکنمیداند،بلکهوقوعآنرانیزامریضروریوواقعنشدنآنراامریمحال
وناروامعرفیمیکند.

برزخ:برزخدرلغتبهمعنایفاصلهوحایلمیاندوچیزاست.

عالم برزخ: میانزندگیدنیاییوحیاتاخرویقرارگرفتهاست.وآدمیان،پسازمرگواردآنمیشوندوتاقیامتدرآنجا
میمانندودرصورتیکهنیکوکارباشند،ازلذتهایآنبرخوردارواگربدکاروشقیباشند،ازرنجهاودردهایآنمتألممیگردند.
انسانراکههمانروحاوست، اّمافرشتگانحقیقتوجود ازمرگ،گرچهفعالیتهایحیاتیبدنمتوقفمیشود، توّفی:پس

»توّفی«میکنند.یعنیآنرابهطورتماموکمالدریافتمینمایند.
آثار ماتقدم:دامنۀبرخیازاعمالمانندنمازوروزه،محدودبهدورانزندگیانساناستوبامرگ،پروندۀایناعمالبستهمیشود.

آثار ماتأخر:پروندهبسیاریازاعمالحتیبعدازحیاتمانیزبازمیماندودربرزخپیوستهبرآنافزودهمیگردد.

نفخ صور:صداییمهیبوسهمگینآسمانهاوزمینرافرامیگیرد.وایناتفاقچنانناگهانیرخمیدهدکههمهراغافلگیر
میکند؛قرآنکریمازاینواقعهبهنفخصوریادمیکند.

نامۀ عمل انسان:نامههایایندنیا،صرفًاگزارشیازعملاستکهبهصورتکلماتونوشتهدرآمدهاست.ولینامۀعملانسان
درآخرت،بهگونهایاستکهخودعملوحقیقتآنرادربردارد.ازاینرو،تماماعمالانساندرقیامتحاضرمیشوندوانسان

عیناعمالخودرامیبیند.
دارالسالم:بهشتبرایآنانسرایسالمتی)دارالسالم(است؛یعنیهیچنقصانی،غصهای،ترسی،بیماریای،جهلی،مرگوهالکتی

وخالصههیچناراحتیورنجیدرآنجانیست.
تجسم عمل:عمیقتروکاملترازپاداشوکیفرنوعقراردادیوطبیعیاست.صورتوباطنحقیقیاعمالیاستکهاکنوندر

ایندنیابرایماقابلمشاهدهنیست.
مفهوم و کاربرد عزم:عزمبهمعنایارادهوتصمیمبرانجامکاریاست.آدمیباعزمخویش،آنچهراکهانتخابکردهاست،عملی

میسازد.
»تقوا« بهمعناي»حفاظت«و»نگهداري«است.

انسان باتقوا:خودنگهداراستوخودراازگناهحفاظتميکند؛یعنیبرخودشمسلطاست.وزمامولجامنفسخود)نفساّماره(را
دراختیاردارد.ونميگذاردنفس)اّماره(باسرکشیاورادردرههايهولناكگناهبیندازد.

ُمّد( یك فقیر هر )به بدهد. طعام فقیر شصت به یا باشد( سرهم پشت باید آن ماه یك )که بگیرد روزه ماه دو روز، هر براي یعنی کفاره:

کفارۀ جمع:یعنیبایدهردوکفارۀیادشدهراانجامبدهد.البتهاگرهردوبرایشممکننباشد،میتواندهرکدامراکهممکناست،
انجامدهد.اگرکسیبهچیزحرامیروزۀخودراباطلکند؛مثاًلدروغیرابهخدانسبتدهد،کفارۀجمعبراوواجبمیشود.

آراستگی:بهمعنای»بهترکردنوضعظاهریوباطنیوزیبانمودنایندو«است.
1ـآراستگیباطنیکهنتیجۀبرخورداریروحانسانازصفاتزیباییهمچونادب،ُحسنخلق،سخاوت،مهربانیو...است

2ـآراستگیظاهریکهنتیجۀمرتببودنوضعظاهروتوجهبهنظافتوزیباییآناست.

اصطالحات مهم
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21 سال دهمـ  درس اول: هدف  آفرینش

آزمون دورۀ 11: خارج از کشور انسانی 98

آزمون دورۀ 12: ریاضی 98

پس از دورۀ درس های مربوط به این آزمون، از بخش اول همین کتاب، به سواالت زیر پاسخ دهید. )زمان پیشنهادی: 17 دقیقه(

عبارت شریفۀ: »گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم.«، سخن کدام گروه از انسان ها بوده و بیانگر 6516
چه پیامی است؟ 1

1 ظالمین به خود به مالئکه ـ  تداوم حیات و آگاهی روحانی پس از مرگ
2 ظالمین به خدا به مأموران عذاب ـ  رفع موانع حیات و آگاهی روحانی پس از مرگ

3 ظالمین به خدا به مالئکه ـ  رفع موانع گفت وگوی انسان با خداوند و مأموران الهی
4 ظالمین به خود به مأموران عذاب ـ  تداوم حیات و آگاهی دنیوی در برزخ

امام علی)ع( در هنگام موعظۀ مردم، آنان را از سرگرم شدن به چیزی نهی می کردند؟ و دلیل آن را چه چیزی معرفی 6526
کرده اند؟ 4

2 لغو و بی ارزش ـ او را به خود وانگذاشته اند.  1 لغو و بی ارزش ـ هیچ کس بیهوده آفریده نشده است.  
4 لهو ـ هیچ کس بیهوده آفریده نشده است.  3 لهو ـ او را به خود وانگذاشته اند. 

مردود شمردن هر گونه تردیدی و بیان راستگوترین بودن خداوند در عبارت شریفۀ: »ال ریب فیه و َمن اصدق من اهلل 6536
حدیثا«، حاکی از چه موضوعی است؟ 2

1 حتمی بودن وقوع مرگ و حیات پس از آن و گرفتار شدن به عذاب الهی
2 حتمی بودن خلقت مجدد انسان ها و اقدام برای دفع ضرر محتمل

3 قطعی بودن حدوث توّفی و ترس از عقوبت دوزخ 
4 قطعی بودن پاداش و کیفر اخروی به منظور تحقق عدل الهی

به تعبیر خداوند در آیات قرآن، شیطان درتالش است تا از طریق شراب و قمار به چه اهدافی دست یابد؟ 65462
1 زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه و سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونۀ دنیایی

2 ایجاد عداوت و کینه بین مردم و بازداشتن آنان از یاد خدا و نماز 
3 زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه و بازداشتن مردم از یاد خدا و نماز 

4 ایجاد عداوت و کینه بین مردم و سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونۀ دنیایی
پیام آیۀ شریفۀ: »و برای ما َمثَلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرد، گفت: کیست که این استخوان های 6556

پوسیده را دوباره زنده کند؟ ...«، ناظر برچه پیامی است؟ و به اثبات چه چیزی می پردازد؟ 1 
1 خداوند می تواند بار دیگر انسان ها را زنده کند ـ امکان معاد 

2 خداوند واقع نشدن معاد را امری محال و ناروا معرفی می کند ـ امکان معاد
3 خداوند می تواند بار دیگر انسان ها را زنده کند ـ ضرورت معاد 

4 خداوند واقع نشدن معاد را امری محال و ناروا معرفی می کند ـ ضرورت معاد
از دقت در آیۀ شریفۀ: »ینبّأ اإلنسان یومئذ بما قّدم و أّخر«،  کدام مفهوم پیرامون ویژگی های برزخ دریافت می گردد؟   65663

1 ارتباط عالم برزخ با دنیا از طریق اعمالی است که آثار ماتقّدم دارند.
2 با انجام برخی اعمال مانند نماز و روزه، با وجود مرگ انسان در پروندۀ عمل او پاداش می نویسند. 

3 تا زمانی که آثار ایجاد راه و رسم غلط در فرد یا جامعه برقرار است، بر عذاب شخص ایجاد کنندۀ آن افزوده می شود.
4 ایجاد انحرافات فکری و اخالقی در دیگران با مرگ انسان، اثرگذاری خود را در تغییر نامۀ عمل از دست می دهند. 

پیام عبارت قرآنی: »و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان«، بر چه موضوعی تأکید دارد؟ و با کدام حدیث تناسب دارد؟  65764
1 موقتی بودن زندگی دنیا و حقیقی بودن زندگی آخرت ـ مردم ]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.

2 کم ارزش بودن زندگی دنیوی و جاودانه بودن زندگی آخرتـ  من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.
3 موقتی بودن زندگی دنیا و جاودانه بودن حیات اخرت ـ من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.

4 کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت ـ مردم ]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.

آزمون دورۀ  1: درس 1 تا 6 دهم
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ِ«، بیانگر چه واقعیتی است؟ 65863پس از دورۀ درس های مربوط به این آزمون، از بخش اول همین کتاب، به سواالت زیر پاسخ دهید. )زمان پیشنهادی: 17 دقیقه( اَمهًْ اها و...« و »ال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ پیام آیات شریفۀ: » َو نَْفٍس َو ما َسوَّ
1 بیزاری از گناه و زشتی، معلول الهام بدکاری و تقوا به انسان است.

2 نفس لّوامه سبب می شود تا انسان پس از آلوده شدن به گناه در اندیشۀ جبران آن برآید.
3 سرزنش پس از گناه، معلول الهام فطری بدکاری و تقوا به انسان است.

4 گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود تا آدمی از رذایل اخالقی متنّفر باشد.
با توجه به ابیات زیر، کدام حقیقت راهگشا در پیمودن طریق کمال برداشت می شود؟ 65962

وین عجب تر که من از وي دورم دوست نزدیك تر از من به من است 
در کنار من و من مهجورم چه کنم با که توان گفت که او 

1 تنفر از رذایل اخالقی و گرایش به نیکی ها و کماالت، بازتاب نگریستن در خود و تماشای جهان است. 
2 خدا را در خود یافتن و احساس محبتش در دل، بازتاب نگریستن در خود و تماشای جهان است. 

3 عکس العمل در برابر گناهان و زشتی ها، معلول مجاهدت و گام نهادن مستمر در مسیر الهی است.
4 تشخیص  درستی از نادرستی و خوبی از بدی، معلول مجاهدت و گام نهادن مستمر در مسیر الهی است.

آشکار شدن واقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات انسان ها، بازتاب و نتیجۀ چیست؟ 66061
2 برپا شدن دادگاه عدل الهی با کنار رفتن پرده ها 1 کنار رفتن پرده از حقایق عالم با تابیدن نور حقیقت 

4 برپا شدن دادگاه عدل الهی با حضور شاهدان و گواهان 3 کنار رفتن پرده از حقایق عالم با برپا شدن دادگاه عدل الهی 

بسیاری از کارهای آدمی تحت تأثیر کدام تمایل درونی اوست؟ و اعطای این میل فطری ریشه در کدام صفت خداوند متعال دارد؟ 66162
1 میل به همۀ کماالت و زیبایی ها ـ »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی الْرض«

2 گرایش به بقا و جاودانگی ـ »و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحّق«
3 گرایش به بقا و جاودانگی ـ »أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی الْرض«

4 میل به همۀ کماالت و زیبایی ها ـ »و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحّق«
کدام عبارت های قرآنی، به ترتیب، حاکی از کیفیت ورود انسان ها به عالم برزخ و همچنین موعد پایان یافتن این عالم 6626

است؟ 4
2 »جاء احدهم الموت« ـ »قّدم و أّخر«  1 »توّفی« ـ »فیما ترکت«  

4 »توّفی« ـ »یوم یبعثون« 3 »جاء احدهم الموت« ـ »رّب ارجعون« 
مطابق آیات قرآن کریم، افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش در آخرت، چه عکس العملی از خود 6636

نشان می دهند؟ 1
1 شروع به سرزنش خود کرده و آرزو می کنند که ای کاش برای این زندگی ام چیزی از پیش فرستاده بودم.

2 به انکار گناهان خود پرداخته و آرزو می کنند که ای کاش برای بهتر کردن زندگی آخرتم چیزی از پیش فرستاده بودم.
3 شروع به سرزنش دیگران کرده و آرزو می کنند که ای کاش برای بهتر کردن زندگی آخرتم چیزی از پیش فرستاده بودم.

4 به انکار گناهان خود پرداخته و آرزو می کنند که ای کاش برای این زندگی ام چیزی از پیش فرستاده بودم.
این مصرع از شعر زیبای مولوی: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، چه کاربردی دارد؟ و بیانگر چه موضوعی است؟ 66463

1 در جایی که یك چیز، جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است، استفاده می شود. ـ بهترین سرمایه
2 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. ـ برترین هدف

3 در جایی که یك چیز، جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است، استفاده می شود. ـ برترین هدف
4 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. ـ بهترین سرمایه

انکار معاد برای گروهی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، چه پیامدی دارد؟ 66563
1 کناره گیری از دیگران و سرگرم  ساختن خود با فعالیت های سازنده برای فراموش کردن آیندۀ تلخ خود

2 بیرون آمدن زندگی از بن بست که در اثر آن، انگیزۀ فعالیت و کار، زندگی را فرامی گیرد.
3 بی ارزش شدن همین زندگی چند روزۀ دنیا و دچار شدن به یأس و ناامیدی و از دست دادن شادی و نشاط زندگی

4 سرگرم  ساختن خود به هر کاري برای به دست آوردن شادی و نشاطی که از دست رفته است.
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با توجه به عبارت شریفۀ: »الْیَْوَم نَْختُِم َعلَی أَْفَواِهِهْم...«، کدام مفهوم در خصوص شاهدان روز حساب دریافت می گردد؟   66663
1 شهادت و گواهی مأموران الهی پس از مهر خاموشی نهادن بر دهان بدکاران دروغ گو

2 شهادت انبیای الهی پس از سوگند دروغ بدکاران بر عدم ارتکاب گناهان 
3 شهادت و گواهی اعضا و جوارح پس از مهر خاموشی نهادن بر دهان بدکاران دروغ گو 
4 شهادت شاهدان روز حساب بر کرده های آدمی پس از انکار گناهان از سوی بدکاران 

پیام آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، ناظر بر چه مفهومی در 6676
خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب هدف است؟ 1

1 اگر کسی هدف ها پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. 
2 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی می شوند.

3 اگر کسی فقط هدف های دنیوی را انتخاب کند، در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
4 اگر کسی هدف های دنیوی را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

مفهوم بیت: »ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟«، در کدام گزینه آمده است؟ 66863
1 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.

2 افراد زیرک با شناخت عمیق خداوند به عنوان هدف، با یك تیر چند نشان می زنند.
3 به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد.

4 آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود.
پیام کدام عبارت، زندگی دنیوی را همچون خوابی کوتاه و گذرا و زندگی حقیقی را در جهان دیگر معنا کرده است؟ 66963

1 »و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا إاّل الّدهر ...«
2 »و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«

3 »الّناس نیاٌم فاذا ماتوا، انتبهوا«
4 »من آمن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و ...«

)خارج از کشور انسانی 98(6706 در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق »یک تیر و چند نشان« است؟ 2  
2 »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ« 1 »قل إن صالتی و نُُسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین« 

4 »و ما خلقت الجن و اإلنس إال لیعبدون« 3 »و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه به إن اهلل بالغ أمره« 

مفهوم کدام آیۀ شریفه، استداللی بر این است که معاد امری ممکن و شدنی می باشد و خداوند بر انجام آن تواناست؟ 2  6716
)زبان 98(  

1 »آن گاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد، می گوید  پروردگارا! مرا باز گردانید.«
2 »برای ما مثلی زد، درحالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود.«

3 »آیا گمان کردید به سوی ما بازگردانده نمی شوید و شما را بیهوده آفریده ایم؟«
4 »آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند. با تباهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟«

با توجه به اینکه الزم است انسان در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند، گام های اساسی برای حرکت به سوی هدف، 6726
)زبان 98( به ترتیب، در کدام مورد بیان شده است؟ 2 

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

هرگاه بخواهیم با تکیّه بر وحي الهي، تعریفي براي دنیا ارائه دهیم، پیام کدام آیه وافي به این مقصود است؟ 2  6736
)انسانی 93 با تغییر(  

1 »من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحا فال خوف علیهم وال هم یحزنون«
2 »و ما هذه الحیاهًْ الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار اآلخرهًْ لهی الحیوان لو کانوا یعلمون« 

3 »افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون«
4 »و قالوا ما هي اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اال الدهر«
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از سخنان رسول خدا)ص( در جنگ بدر به کشتگان لشگر کفر که فرمود: »آنچه پرودگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم: آیا 6746
)هنر 98( شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟،« کدام مطلب فهمیده می شود؟ 1 

1 ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است. 
2 پاداش و کیفر نتیجۀ خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند.

3 زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه است و جهان آخرت تداوم بخش آن است. 
4 تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شود و انسان عین عمل خود را می بیند.

)هنر 94 با تغییر (6756 از آیۀ شریفۀ: »چرا بر علیه ما شهادت می دهید؟«، کدام مطلب مفهوم می گردد؟  1 
1 در قیامت جوارح انسان به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

2 در آستانۀ قیامت دادگاه عدل الهی تشکیل می شود، شاهدان شهادت می دهند و نامۀ عمل انسان داده می شود.
3 انسان همۀ اعمال خود از کوچك و بزرگ را که انجام داده، همراه خویش می بیند و بر آن ها صّحه می گذارد.

4 فرشتگان در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط می کنند.
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