
مختصات کتاب مــا!

توجه:  همیشه چه در تدریس و چه در تألیف سعی بنده و همکارانم در این کتاب بر آن بوده که از تبلیغات کاذب و غیر واقعی بازار کنکور 
دوری کنیم. لذا با علم به این که تعداد محدودی تست ترکیبی در کنکور معارف طرح می گردد، از ذکر عنوان ترکیبی در جلوی سؤال 
خودداری کردیم که تمرکز عزیزانمان به هم نریزد و گرفتار استرس کاذب نگردند. اّما! تست های ترکیبی زیادی طرح کرده ایم. چون 

هدفمان باالترین درصد برای هر نفر بوده است.

از سال 94 به این سمت انقالبی در سؤاالت معارف 
ایجاد شد و از 95 به طور کامل محقق گردید.

که به شرح زیر است:
آشنایی با قالب و استانداردهای 

سؤاالت کنکور سراسری

ب

کتاب پیش روی شما از دو بخش تشکیل شده است.
بخش اول: درسنامه های کاربردی و بخش دوم: تست های مرتبط با هر درس

قبل  از   بررسی هر قسمت الزم است که این تذّکر را بیان کنم که در این کتاب سعی بر آن شده است که از تبلیغات کاذب کنکور و اغواکننده دوری گردد.
چه در تنظیم درسنامه ها و چه در طّراحی و نوع تست ها که در هر بخش به طور کامل به نکات آن اشاره خواهد شد. لذا:

بخش اول: درسنامه ها:
در تنظیم درسنامه های این کتاب، چند نکتۀ محوری وجود دارد که چارچوب اصلی کار ما بوده است. من جمله:

3 دسته بندی  2 مختصر و مفیدگویی نکات اعم از حفظی و مفهومی  1 دوری از زیاده گویی افراطی برای جلوگیری از سردرگمی دانش آموزان. 
5 بیان نکات آیات،  4  خالصه نمودن متن درس به همراه دسته بندی بدون حذف نکات و مفاهیم محوری.  نکات بدون ایجاد سردرگمی 
6  رعایت الگوهای جدید طرح تست مطابق با سالیق و چارچوب سازمان سنجش  روایات و اشعار به صورت کاربردی و مطابق با کنکور سراسری. 

آموزش کشور. 
توجه مهم: دوست عزیزم!

به قول شیمی دان ها، این درسنامه ها مثل یک کاتالیزور  هستند که سبب رسیدن سریع تر و صحیح تر، به نتیجه ای عالی می گردند. لذا، توصیه 
اکید ما بر این است که، این درسنامه ها یا همراه مطالعه کتاب درسی یا بعد از آن مورد استفاده قرار گیرد تا بازدهی باالتری داشته باشد.

بخش دوم: تست ها: در این کتاب سعی شده است نوع چنیش و انتخاب سؤاالت به گونه ای باشد که دانش آموزان به طور کاربردی و با منظر 
مشاوره ای به استفاده از آن بپردازند. لذا تذکراتی را ذیل مختصات کتاب و معرفی آن عرض خواهم کرد.

کنکورهای سراسری:

در این قسمت، سؤاالتی که بین نظام قدیم و نظام 
جدید مشترک هستند، آورده شده و یک سری از 
تست هایی که با تغییری کوچک استاندارد سؤال به 
هم نمی ریخت نیز حفظ شد ه اند.

تست های تألیفی:

ترتیب چینشی سؤاالت تألیفی با احتساب سطح آن ها منظور شده 
است. هر چه به انتهای سؤاالت نزدیک تر می گردید؛ مفاهیم آن 
دشوارتر می گردد. حتی قالب و استاندارد سؤال نیز، نزدیک تر به 
استاندارد سؤاالت کنکور در سه سال اخیر می شود. حتماً قسمت  
آشنایی با نوع و استانداردهای سؤاالت کنکور را با دقت مطالعه فرمایید.
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 ترتیب تست ها با دو عنوان 
کّلی مشخص شده اند. 

الف



الف جاخالی از ساقه یا صورت سؤاالت کنکور حذف گردید.

ب ادوات نفی در صورت سؤال، مانند: برداشت نمی گردد، صحیح نمی باشد، نادرست است و ..... حذف گردیده است.

ج سؤاالت 3 قسمت به باال دیگر طرح نمی گردد.

د سؤاالت مبتنی بر ظاهر آیات که نشان دهندۀ تسلط بر محتوای آن ها می باشد پر رنگ تر گردید، به گونه ای که خیلی از عزیزان گمان می کنند 

باید آیات را حفظ نمایند، در حالی که راه چاره حفظ آیه نیست که در کتاب های مرتبط با آیات به طور تخصصی صاحبان تألیف توضیح خواهند داد.

و اما ما...!
در قسمت های ابتدایی سؤاالت تألیفی، تست های جای خالی و امثالهم آورده شده است که فقط جنبۀ آموزشی دارند. برای تسلط شما 
در تشخیص مفاهیم، در تمرین کردن خارج از زمان، تست های »ناصحیح است« یا »برداشت نمی گردد« می تواند مفید باشد و ِااّل ارزش  
طرح سؤال یا در زمان مقرر زدن را ندارند. اّما بعد از این گروه تست ها، روند سؤاالت منطبق با استاندارد و سال های اخیر می گردد و از 

جایی که تست های جای خالی و ... در سؤاالت تمام می شود می توانید با زمان بزنید.

موفق باشید

ادبیات سؤاالت: گاهی در سؤاالت کنکور سراسری، با سؤاالتی مواجه می شوید که ادبیات و کلمات و لغات سنگینی دارند، در این کتاب و در 

میان سؤاالت خودمان برای تّسلط شما این نوع ادبیات چالش برانگیز را به کار برده ایم تا در روز کنکور سراسری گرفتار آن چالش نگردید.
سؤاالت عّلتـ  معلولی: یکی از دغدغه های عزیزان داوطلب، سؤاالت علّتـ  معلولی است که باید قبل از حل این مشکل در تست زدن در 

مطالعۀ خود آن را اصالح کنید. لذا موارد مورد نیاز در تشخیص علّت معلول را اندکی توضیح می دهم:

از بهترین روش های مطالعۀ علت و معلول آن است که ما:

خب! بهترین کار طرح سؤال و جواب است: چرا انسان یا چه زمانی انسان عجز و بندگی خود را بیشتر در حضور خداوند ابراز می کنند؟ )معلول(
چون یا زیرا که ............ )علت(

تذکــر 1 وقتی می گوییم x در گرو y است یعنی وجود x تابع وجود y یا مرهون آن است. یعنی وجود x وابسته به وجود y است یا همان y علت   
و باعث وجود x است.

تذکــر 2  منظور از علیت و معلولیت

یعین A علت است.  A وقتی می گوییم: علیت 

 B معلول است.
یعین  B وقتی می گوییم: معلولّیت 

 وقتی می گوییم: علیت A و معلولیت B در حقیقت یعنی:

1( هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، 
2( نیاز به او را بیشتر احساس و

 3( عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.

به طور مثال: 

 ( ) ( ) ( )SØ±ø S±Ø ø

2» Ï¼±÷¶ Ï¼±÷¶

↓ ↓
← ←

1 1

3 2 1 در این جا 

علّت: دلیل، باعث، مسّبب )سبب ساز(، 
زمینه ساز، بسترساز، موّلد، زاینده، متبوع 
)تبیعت شده( مقّدم، علیت )علّت بودن(

معلول: نتیجه، ثمره، میوه، محصول، بازتاب، 
مولود، زاییده، تابع )تبعیت کننده(، تالی، 

معلولیت )معلول بودن(

A علت B است.
یا

B معلول A است.

2

3

1 ابتدا بدانیم که معلول، »یک نتیجه« یا »یک امر به دست آمده توسط یک عامل« است و علّت، »دلیل« یا همان »باعث و مسبب« ایجاد آن 
نتیجه یا معلول می باشد.

2 ما برای آن که بتوانیم معلول را به خوبی در ذهنمان ماندگار کنیم، با طرح سؤال، دنبال علّت آن می گردیم و علّت را به عنوان جواب سؤال، مورد 
شناسایی قرار می دهیم.
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دیـن و زندگــی )3( | درس اول

41
دیـن و زندگــی )3( | درس ششم

 سنت 
سبقت رحمت 

بر غضب

 محبت خدا به بندگان )علت(  رفتار با همه بندگان )خوب و بد( به لطف و مهربانی )معلول(

 سختگیری خدا  مصداق لطف و محبت

باز بودن در توبه

حفظ آبروی بندگان گناهکار

پذیرش عبادت اندک

رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده

ثبت فوری کارهای نیک توسط مالئکه و تاخیر در ثبت گناهان
پاداش چند برابری عمل نیک و جزای عمل بد به اندازۀ خویش

 مصادیق سبقت رحمت بر غضب 

 

کسی که کار نیکی بیاوردَمن جاءَ ِبالَحَسنَِة

ده برابر آن ]پاداش[ می گیردَفلَهو  َعشُر َامثاِلها

یَِّئِة و کسی که کار بدی بیاوردَو َمن جاءَ ِبالسَّ

جز به اندازۀ آن کیفر نمی شودَفال یُجزی ِااّل ِمثلَها

)انعام، 160(َو ُهم ال یُظلَموَن و بر آنان ستم نمی شود. 

پیام: 1. »عشر امثالها«: رحمت و فضل الهی  مبنای پاداش دهی خداوند

2. »فال یجزی اال مثلها«  عدل الهی  مبنای جزادهی خداوند

3. رحمت الهی مبنای تفاوت در میزان پاداش دهی و جزادهی به نیکان و بدان. 

4. بیانگر سنت سبقت رحمت بر غضب می باشد

انعام، 54:

پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.

پیام: گستردگی رحمت الهی و بیانگر سنت سبقت رحمت بر غضب می باشد.

سنت امداد 
خاص

)توفیق الهی(

 در اصطالح دینی  آسان نمودن

 تهیۀ اسباب و شرایط به منظور دستیابی آسان تر به مقصود )همراه با تالش انسان(

با نیت پاک قدم در راه حق  گذارند. )حسن فاعلی(

سعادت اخروی و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند.
 برای کسانی که 

1. نصرت و هدایت انسان مجاهد و تالشگر

2. ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و تعالی مؤمن
 جلوه های توفیق 

یکی تقویت ایمان

یکی افزودن کفر و لجاجت
 تأثیر عوامل درونی در کسب توفیق: مثال  آیات الهی برای دو نفر  

 

و کسانی که در راه ما جهاد ]و تالش[ کنندَو الَّذیَن جاَهدوا فینا

حتمًا آنان را به راه های خود هدایت می کنیمَلنَهِدَینَُّهم ُسُبلَنا

)عنکبوت، 69(و انَّ اهلَل َلَمَع الُمحِسنیَن و در حقیقت خداوند با نیکوکاران است.  

پیام: 1. »جاهدوا فینا«  بیانگر توحید عملی

مصداق توفیق الهی

هدایت باطنی 

والیت معنوی

توحید در ربوبیت

2. »لنهدینهم سبلنا« 

3. »لمع المحسنین«  همراهی باطنی و معنوی خداوند با نیکوکاران  توحید در ربوبیت.
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 تدبر در آیۀ شریفۀ »من جاء بالحسنة فله و عشر امثالها و من جاء بالسیئة فالیجزی ااّل مثلها« هادی انسان به فهم کدام سنت الهی می باشد و کدام مورد 

مصداقی از این سنت می باشد؟

 تأثیر اعمال انسان در زندگی او - افزایش عمر با کار نیک  سبقت رحمت بر غضب - افزایش عمر با کار نیک

 تأثیر اعمال انسان در زندگی او - سریع الّرضا بودن خدا  سبقت رحمت بر غضب - سریع الّرضا بودن خدا

سنت
امالء 

و استدراج

 برای انسان به دام گناه افتاده  فراهم شدن شرایط توبه و دوری از گناه توسط خداوند

  دادن فرصت و مهلت + افزودن بر نعمات و امکانات  وسیله ی غوطه ور شدن در گناه  

پیش روی در گناه

خرسند بودن از کار خود

دشمنی و لجاجت با حق

  

خاموشی امید تابیدن نور حق در دل این افراد

 مهلت ها و نعمات  با اختیار و ارادۀ انسان  بالی ابدی  بار گناه هر روز سنگین تر می شود  نزدیکی تدریجی به هالکت ابدی

 سنت  حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه

خیر بنده اش را بخواهد  گوشمالی هنگام ارتکاب گناه  تا فرد به یاد توبه بیفتد )سبقت رحمت بر غضب(

شر بنده اش )بنده ای که غرق گناه است( را بخواهد  نعمت بخشی به او پس از انجام گناه  برای فراموشی استغفار 

 این همان است که خدا می فرماید: »َسَنسَتدرُجُهم ِمن َحیُث ال َیعَلموَن« )امالء و استدراج(
 امام صادق )ع(: هنگامی که خدا 

احسان پیاپی خدا ) نعمت دهی خدا(  گرفتار کردن کسی )امالء و استدراج(

پرده پوشی خدا  مغرور شدن

ستایش مردم  شیفته و فریفته خود شدن

خدا هیچکس را همانند کسی که به او مهلت داده امتحان و آزمایش نکرده است.

 امیرالمؤمنین )ع(: 

آنان که کافر شدند، تصور نکنند کهَو ال َیحَسَبنَّ الَّذیَن َکَفروا

اگر به آنان مهلت می دهیم،َانَّما نُملی َلُهم

به نفع آن ها است،َخیٌر اِلَنُفسِهم

فقط ]به این خاطر[ به آنان مهلت می دهیمِانَّما نُملی َلُهم

تا بر گناهان خود بیفزایندِلَیزدادوا ِاثماً

)آل عمران، 178(َو َلُهم َعذاٌب ُمهیٌن و برای آنها عذابی خوارکننده است. 

پیام: 1. بیانگر سنت »امالء و استدراج« با تمرکز روی »امالء« می باشد  »کافران« در آن گرفتارند.

2. پندار غلط کافران این است که این مهلت ها را به نفع خود می دانند.

3. هدف از دادن مهلت  »لیزدادوا اثما«

4. فرجام اخروی و عذاب آن ها  عذاب »ُمهین« و خوارکننده

بوا ِبآیاِتنا و کسانی که آیات ما را تکذیب کردندَو الَّذین َکذَّ

به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد، َسنَستَدِرُجُهم

از آن راه که نمی دانند،ِمن َحیُث الَیعلَموَن

و به آن ها مهلت می دهمَو اُملی َلُهم

)اعراف، 182و183(ِانَّ َکیدی َمتیٌن همانا تدبیر من استوار است. 

پیام: 1. بیانگر سنت »امالء و استدراج« با تمرکز روی »استدراج« است  مکذبین آیات خدا در آن گرفتارند.

2. »من حیث ال یعلمون«  عذاب ناشناخته و غیرمنتظره و ناگهانی

3. »ان کیدی متین«  این سنت و این عذاب برخواسته از تدبیر استوار خدا است. 

4. »کیدی«  توحید در ربوبیت
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سنت تأثیر 
اعمال انسان 
در زندگی او

 رفتارهای گذشتۀ او
تحت تأثیر

 زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برایش رخ می دهد 

 افزایش دهندۀ عمر: صلۀ رحم - محبت به خویشاوندان - صدقه دادن

 کاهش دهندۀ عمر: قطع رحم - بی محبتی به خویشاوندان

 ظلم به دیگران و افزایش گناه  نزول بال و عدم استجابت دعا 

 تقوا و ایمان واقعی  نزول برکات الهی

و اگر مردم شهرها ایمان آوردهَو َلو َانَّ َاهَل الُقری آَمنوا

و تقوا پیشه می کردند، َو اتََّقوا

قطعًا برایشان می گشودیمَلَفتَحنا َعلَیِهم

ماءِ َو االَرِض برکاتی از آسمان و زمینَبرَکاٍت ِمَن السَّ

بوا َفاََخذناُهم ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیمَولکن َکذَّ

)اعراف، 96(ِبما کانوا َیکِسبوَن به ]کیفر[ آنچه مرتکب می شدند. 

موضوع اصلی: تأثیر رفتار و اعمال انسان و اختیارش در تعیین سرنوشت او

ماِء َو اأَلْرِض« )معلول( قْوا« )علت(  عبارت »َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبرَکاٍت ِمَن السَّ پیام: 1. عبارت »َو َلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقري آمنوا َو اتَّ

2. »آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات« بیانگر تأثیر اعمال نیک در سرنوشت انسان می باشد.

2. سوال: الزمه ی گشایش برکات آسمانی و زمینی به روی انسان ها چیست؟ پاسخ: ایمان و تقوا

3. سوال: بازتاب ایمان و تقوای مردم جامعه چیست؟ پاسخ: گشایش برکات زمینی و آسمانی برای آن ها

4. عبارت »ولکن کذّبوا«  )علت(  عبارت »فاخذناهم« )معلول(

ُبوا َفَأََخذناُهْم« نقش و تاثیر اعمال بد انسان )اختیار( در سرنوشت و زندگی او. 5. عبارت »َو لِکْن َکذَّ

6. عبارت »بما کاُنوا َیْکِسُبوَن« گرفتاری مکذبین در عذاب زاییده اعمال مستمر اختیاری آن هاست. )»بما کانوا یکسبون«، ماضی استمراری است.( 

امام صادق )ع(:

نوِب کسانی که به واسطه گناه می میرندَمن َیموُت ِبالذُّ

از کسانی که به واسطه سرآمد عمرشان می میرند، بیشترند.َاکَثُر ِممَّن َیموُت ِباآلجاِل

و کسانی که به سبب نیکوکاری زندگی دراز دارند، َو َمن َیعیُش ِبااِلحسان

از کسانی که به عمر اصلی زندگی می کنند، بیشترندَاکَثُر ِممَّن َیعیُش ِباالَعماِر

پیام: 1. تاثیر اعمال انسان در سرنوشت او

2. تأثیر اعمال انسان در طول عمر او  

 ثمرخواهی خداوند برای بندۀ گناهکارش چگونه محقق می شود ومستند قرآنی آن کدام آیۀ شریفه می باشد؟

 نعمت دهی به او به منظور فراموش کردن استغفار - »سنستدرجهم من حیث ال یعلمون«

 مهلت دهی به او برای مغرور شدن - »سنستدرجهم من حیث ال یعلمون«

 مهلت دهی به او برای مغرور شدن - »اّنما نملی لهم لیزدادوا اثما«

 نعمت دهی به او به منظور فراموش کردن استغفار - »اّنما نملی لهم لیزدادوا اثما«
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هر کسی طعم مرگ را می چشد؛

و قطعًا ما شما را با شر و خیر می آزماییم

)انبیاء، 35( و به سوی ما بازگردانده می شوید. 

ُکلُّ َنفٍس ذاِئَقُة الَموِت
رِّ و الَخیِر ِفتنًَةَ َو َنبلوُکم ِبالشَّ

َو ِالینا تُرَجعوَن

آیا مردم گمان کردند رها می شوند

همین که بگویند ایمان آوردیم؛

)عنکبوت، 2( و آزمایش نمی شوند؟ 

َاَحِسَب النّاُس َان یُترَکوا
َان َیقولوا آَمنّا

َو ُهم ال یُفتَنوَن

هر یک از اینان و آنان )خواهان آخرت و دنیا( را مدد می رسانیم

از عطای پروردگارت

)اسراء، 20( و عطای پروردگارت ]از کسی[ منع نشده است. 

ُکاّلً نُِمدُّ هُؤالءِ وَ هُؤالءِ

ِمن َعطاءِ َربَِّک

َو ما کاَن َعطاءُ َربَِّک َمحظورًا

و کسانی که در راه ما جهاد ]و تالش[ کنند

حتمًا آنان را به راه های خود هدایت می کنیم.

)عنکبوت، 69( و در حقیقت خداوند با نیکوکاران است. 

َو الَّذیَن جاَهدوا فینا

َلنَهِدَینَُّهم ُسُبلنا

َو ِانَّ اهلَل َلَمَع الُمحِسنیَن

آنان که کافر شدند، تصور نکنند که

اگر به آنان مهلت می دهیم، 

به نفع آن ها است، 

فقط ]به این خاطر[ به آنان مهلت می دهیم

تا بر گناهان خود بیفزایند

)آل عمران، 178( و برای آن ها عذابی خوار کننده است 

َو ال َیحَسَبنَّ الَّذیَن َکَفروا
َانَّما نُملی َلُهم
َخیٌر اِلنُفِسِهم
ِانَّما نُملی َلُهم
ِلَیزدادوا ِاثماً

َو َلُهم َعذاٌب ُمهیٌن

و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند

به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد، 

از آن راه که نمی دانند،

و به آن ها مهلت می دهم

)اعراف، 182 و183( همانا تدبیر من استوار است. 

بوا ِبآیاِتنا َو الَّذین َکذَّ
َسنَستَدِرُجُهم

ِمن َحیُث الَیعلَموَن
َو اُملی َلُهم

ِانَّ َکیدی َمتیٌن

کسی که کار نیکی بیاورد

ده برابر آن ]پاداش[ می گیرد

و کسی که کار بدی بیاورد

جز به اندازۀ آن کیفر نمی شود

)انعام، 160( و بر آنان ستم نمی شود. 

َمن جاءَ ِبالَحَسنَِة
َفلَه و َعشُر َامثاِلها

ِیَّئِة َو َمن جاءَ ِبالسَّ
َفال یُجزی ِااّل ِمثلَها

َو ُهم ال یُظلَموَن

و اگر مردم شهرها ایمان آورده

و تقوا پیشه می کردند، 

قطعًا بر ایشان می گشودیم

برکاتی از آسمان و زمین

ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم

)اعراف، 96( به ]کیفر[ آنچه مرتکب می شدند. 

َو َلو َانَّ َاهَل الُقری آمنوا
َو اتََّقوا

َلَفتَحنا َعلَیِهم
ماءِ َو االَرِض َبرَکاٍت ِمَن السَّ

بوا َفاَخذناُهم َولِکن َکذَّ
ِبما کانوا َیکِسبوَن
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با تفکر در آیات صفحه قبل، پیام های زیر را تکمیل کنید.

سؤال: 

سوره .......... / آیه ............ 1. هر انسانی در زندگی خود همواره به وسیلۀ امور ........................ یا با امور ........................ در معرض ........................ است.  

سوره .......... / آیه .......... 2. هر کس ادعای ایمان کند، .................... قرار می گیرد. 

سوره .......... / آیه .......... 3. رحمت واسعۀ الهی به همۀ افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار،  .................... . 

سوره .......... / آیه .......... 4. خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند، به طور خاص  .................... می کند. 

سوره .......... / آیه .......... 5. خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت .................... 

سوره .......... / آیه .......... 6. برخی گناهکاران به دست خویش، خود را در معرض هالکت قرار می دهند و ............... گرفتار عذاب می شوند. 

سوره .......... / آیه .......... 7. خداوند پاداش کار نیک را چندبرابر و کیفر کار بد را به اندازه خودش می دهد و این نشانه .................... الهی است. 

سوره .......... / آیه .......... 8. مطابق با قانون الهی، آینده انسان براساس .................... رقم می خورد. 

)سوره انبیاء، آیه 35( اپسخ  1. هر انسانی در زندگی خود همواره به وسیله امور شر یا با امور خیر در معرض امتحان و آزمایش قرار می گیرد. 

)سوره عنکبوت، آیه 2( 2. هر کس ادعای ایمان کند مورد آزمایش قرار می گیرد. 

)سوره إسراء، آیه 20( 3. رحمت واسعه الهی به همه افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار تعلق می گیرد. 

)سوره عنکبوت، آیه 69( 4. خداوند کسانی را که در راه او گام برمی دارند، به طور خاص هدایت می کند. 

)سوره آل عمران، آیه 178( 5. خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت در جهت افزایش گناه استفاده می کنند. 

)سوره اعراف، آیۀ 182( 6. برخی گناهکاران به دست خویش خود را در معرض هالکت قرار می دهند و به تدریج گرفتار عذاب می شوند. 

)سوره انعام، آیه 160( 7. خداوند پاداش کار نیک را چند برابر و کیفر کار بد را به اندازه خودش می دهد و این نشانه لطف و رحمت الهی است. 

)سوره اعراف، آیه 96( 8. مطابق قانون الهی، آینده انسان براساس رفتار خوب یا بد انسان ها رقم می خورد. 

سؤال: در رفتار و عملکرد کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند، با کسی که آن را یک پیشامد طبیعی می شمارد، چه تفاوت هایی وجود دارد؟

اپسخ  1. کسی که مصیبت را امتحان الهی می داند در برابر مصیبت صبر و شکیبایی می ورزد، اما کسی که اعتقادی به این مسأله ندارد، بی تابی می کند و تحمل مواجه 

شدن با مصیبت را ندارد.

2. کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند، گرفتار یأس و ناامیدی نمی شود زیرا می  داند خداوند همه این سختی و مشقات را به بهترین شکل جبران می کند اما 

کسی که این نگاه را ندارد سریع دچار بحران های روحی، یأس و افسردگی می شود.

3. کسی که مصیبت را امتحان الهی می داند مصیبت و گرفتاری را پله ای برای رشد معنوی خود می داند پس با مواجهه صحیح با این مصیبت بر ایمان خود می افزاید اما کسی 

که این نگاه را ندارد، با هر مصیبتی به خداوند گمان بد می برد و از خدا دورتر می شود.

سؤال: با توجه به آیات 182 و 183 سورۀ اعراف تحلیل کنید که در چه صورتی وفور نعمت نشانه سنت استدراج است؟

اپسخ  در این آیات که در فعالیت تدبر در قرآن ابتدای درس گنجانده شده اند، بر این نکته تأکید شده است که سنت استدراج در خصوص کسانی است که اعتقادی 

به خدا و دستورات او ندارند )والذین کذبوا بآیاتنا(. بنابراین صرف وفور نعمت دلیل بر گرفتار شدن به استدراج نیست بلکه اگر کسی غرق در نعمت باشد و در همان حال 

بی اعتقاد به خداوند و دستورات او باشد، او گرفتار استدراج شده است. حضرت علی علیه السالم نیز در این خصوص می فرماید: اگر مشاهده کردی، با وجود معصیت غرق در 

نعمتی بدان گرفتار استدراجی

پیام آیات





کنکورهــای رسارسی

)98 ـ ریایض(. 1 کنون که می دانیم »ما همه شیران ولی شیر علم   حمله مان از باد باشد دم به دم« شایسته است، چگونه دعا کنیم؟   ا
	رب	ارجعون	لعّلی	أعمل	صالحاً	فیما	ترکت	 	إّن	صالتی	و	نسکی	و	محیای	َو	مماتی	هلل	رب	العالمین	

	اهلل	أعلم	حیث	یجعل	رسالته 	اللهم	ال	تکلنی	الي	نفسی	طرفة	عین	ابداً	

)98 ـ تجریب(. 2 برترین عبادت کدام است و ثمرۀ آن چگونه ظاهر می گردد؟ 
	ادمان	التفکر	فی	اهلل	و	فی	قدرته	ـ	شکوفایی	استعدادها 	ادمان	التفکر	فی	اهلل	و	فی	قدرته	ـ	نیازمندی	به	خدا	

کثر	ممن	یعیش	باالعمار	ـ	شکوفایی	استعدادها 	من	یعیش	باالحسان	ا کثر	ممن	یعیش	باالعمار	ـ	نیازمندی	به	خدا	 	من	یعیش	باالحسان	ا

)98 ـ انساین( . 3 این درخواست که »ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا« ثمرۀ فهم کدام مسئله است؟ 

	به	صحرا	بنگرم	صحرا	تو	بینم	//	به	دریا	بنگرم	دریا	تو	بینم 	آفرینش	همه	تنبیه	خداوند	دل	است	//	دل	ندارد	که	ندارد	به	خداوند	اقرار	
	ما	همه	شیران	ولی	شیر	علم	//	حمله	مان	از	باد	باشد	دم	به	دم 	دلی	کز	معرفت	نور	و	صفا	دید	//	به	هر	چیزی	که	دید	اول	خدا	دید	

)98 ـ زبان(. 4 گر سؤال شود »آیا می توانیم به ذات خدا پی ببریم؟« پاسخ ما کدام است و دلیل آن چیست؟  ا
	منفی	ـ	احاطه	جزء	بر	کل	محال	است.

	مثبت	ـ	ذات	و	صفات	خداوند	یکی	است.
	مثبت	ـ	در	پشت	پرده	ظاهر	و	در	وراء	هر	چیزی	خداوند	را	می	توان	دید.
	منفی	ـ	فقط	با	اندیشه	و	دستگاه	بینایی	نمی	توان	به	صفات	خدا	پی	برد..

)98 ـ خارج از کشور - با تغییر(  . 5 مفهوم نیازمندی مخلوقات به خداوند متعال در هر آن، در کدام بیت، بیان شده است؟ 
	ذات	نایافته	از	هستی	بخش	//	چون	تواند	که	بود	هستی	بخش

	لذت	هستی	نمودی	نیست	را	//	عاشق	خود	کرده	بودی	نیست	را
	ما	چو	ناییم	و	نوا	در	ما	ز	توست	//	ما	چو	کوهیم	و	صدا	در	ما	ز	توست

	خشک	ابری	که	بود	ز	آب	تهی	//	ناید	از	وی	صفت	آب	دهی
)98 ـ خارج از کشور انساین(  . 6 کرم )ص( کدام مورد را برترین عبادت معرفی نموده اند؟  پیامبر ا

	گرایش	به	خداوند	و	تمّسک	به	او 	اندیشیدن	مداوم	دربارۀ	خدا	و	قدرت	او	
	رسیدن	به	حضور	قائم	در	حال	پیروی	از	او 	بیان	سخن	حق	در	مقابل	سلطان	ستمگر	

)97 ـ هنر ـ با تغییر(. 7 فهم کدام آیۀ شریفه برای تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداوند ضروری است؟ 
الَحمید	الَغنُي	هَُو	واهلُل！	  ِه	اللَّ	ِْإلَی	الُْفَقراُء	أنْتُُم	اُس 	！یَا	أیَُّها	النَّ
َشأٍن	ِفی	هَُو	یَْومٍ	 	！ُکلِّ   َشیٍء	 	！ُقِل	اهلل	َخالُِق	ُکلِّ

)95 ـ ریایض(. 8 به کدام علت، پیامبر گرامی اسالم )ص( به »تفّکروا في کل شيٍء و ال تفّکروا في ذاِت اهلِل« دستور داده اند؟ 
	الزمۀ	شناخت	هر	چیزی	احاطه	و	دسترسی	به	آن	است	و	ما	هرگز	به	هستی	و	چیستی	خدا	دسترسی	نداریم.
	تفکر	در	ذات	خداوند	موجب	محدود	شدن	هستی	خداوند	می	شود	و	ما	فقط	توان	فهم	چیستی	خدا	را	داریم.

	هر	چیستی	که	برای	خداوند	فرض	کنیم،	او	را	در	حد	تصورات	ذهنی	خود	پایین	آورده	و	محدود	کرده	ایم.
	هستی	و	چیستی	خداوند	در	ظرف	ذهن	ما	نمی	گنجد	و	ما	فقط	توانایی	فهم	مخلوقات	خداوند	را	داریم.

درس اول: هستـی بـــخش
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)92 ـ هنر(. 9 با توجه به معارف اسالمی »هستی« و »چیستی« خداوند به ترتیب موصوف به ................. و ................. است. 
	ناممکن 	ناممکنـ	 	ممکن	ـ	ممکن	 	ناممکن	ـ	ممکن	 	ممکن	ـ	ناممکن	

)92 ـ هنر(. 10 با توجه به حدیث شریف »ال تفّکروا فی ذات اهلل«، پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند دربارۀ چه چیزی فکر نکنید و علت آن چیست؟ 
	چیستی	خداوند	ـ	چون	شناخت	صفات	و	ویژگی	های	خداوند	امکان	پذیر	نیست.
	هستی	خداوند	ـ	چون	شناخت	صفات	و	ویژگی	های	خداوند	امکان	پذیر	نیست.

	چیستی	خداوند	ـ	چون	الزمۀ	شناخت	هر	چیزی	احاطه	بر	آن	است.
	هستی	خداوند	ـ	چون	الزمۀ	شناخت	هر	چیزی	احاطه	بر	آن	است.

)92 ـ خارج از کشور(. 11 پیام آیۀ شریفۀ ！اهلل نور الّسماوات و االرض این است که جهان، در ........... نیازمند به خدا است و تمام موجودات ........... اند. 
	پیدایش	و	هستی	یافتن	ـ	آیه	ای	از	آیات	الهی	 	 	پیدایش	و	بقا	ـ	آیه	ای	از	آیات	الهی	

	پیدایش	و	بقا	ـ	نوری	از	انوار	وجود 	پیدایش	و	هستی	یافتن	ـ	نوری	از	انوار	وجود	

)91 ـ هنر با تغییر(. 12 گر بگوییم »هر چیزی پیش از آن که نمایش دهندۀ خود باشد، نشان دهندۀ خالق خود است.« پیام کدام جمله را ترسیم کرده ایم؟  ا
اهلل	الی	الفقراء	انتم	الّناس	ایّها	یا！	  األرض	و	الّسماوات	نور	اهلل！	  َشأٍن	ِفی	هَُو	یَْومٍ	 	！ُکلِّ  الحمید	 	！واهلل	هو	الغنیُّ

گر بگوییم »رابطۀ ما و دیگر موجودات با خداوند، مانند رابطۀ پرتوهای نور با منبع آن است.« از این تشبیه به ............ پی می بریم که به ترتیب ............ . 13 ا
)91 ـ خارج از کشور( و ............ مفهوم می گردد. 

	خالقیت	خداوند	بی	نیاز	و	مخلوقیت	پدیده	ها	ـ	فقیر	ـ	غنی 	نیاز	پدیده	ها	به	پدیدآورنده	در	ایجاد	و	بقا	ـ	فقیر	ـ	غنی	
	نیازمندی	ذاتی	پدیده	ها	و	بی	نیازی	ذاتی	پدیدآور	ـ	غنی	ـ	فقیر 	وابستگی	کامل	مخلوقات	به	خالق	توانا	ـ	غنی	ـ	فقیر	

تست هــای أتلیفــــی

یک ............ فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ............. 14
	پدیده	ـ	نیستی	در	او	راه	نداشته	باشد	و	قابل	شناخت	نباشد. 	 	موجود	ـ	ذات	و	حقیقتش	مساوی	با	موجود	بودن	باشد.	  

	پدیده	ـ	ذات	و	حقیقتش	مساوی	با	موجود	بودن	باشد. 	 	موجود	ـ	نیستی	در	او	راه	نداشته	باشد	و	قابل	شناخت	نباشد.	  

تفاوت مصنوعات انسانی و موجودات جهان هستی در چیست و این تفاوت برخاسته از کدام رابطه است؟. 15
	نیازمندی	پدیده	ها	در	بقای	خود	به	خدا	ـ	نظم	دهندگی 	 	نیاز	ذاتی	آن	ها	به	پدیدآور	ـ	هستی	بخشی	  
	نیازمندی	پدیده	ها	در	بقای	خود	به	خدا	ـ	هستی	بخشی 	 	نیاز	ذاتی	آن	ها	به	پدیدآور	ـ	نظم	دهندگی	  

شعر »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اّول خدا دید« با کدام آیه, ارتباط مفهومی دارد؟. 16
الحمید	الغنی	هو	اهلل	و	اهلل	الی	الفقراء	انتم！	     َشأٍن	ِفی	هَُو	یَْومٍ	 	！ُکلِّ  

األرض	و	الّسماوات	في	من	یسأله！	    األرض	و	الّسماوات	نور	اهلل！	  

آن جا خداوند را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده ایم که هر ............ را برای او فرض  کنیم و علت آن این است که ............. 17
	ویژگی	ـ	الزمۀ	شناخت	هر	چیزی	احاطه	و	دسترسی	به	آن	است. 	 		چیستی	ـ	الزمۀ	شناخت	هر	چیزی	احاطه	و	دسترسی	به	آن	است.	  

	ویژگی	ـ	دین	اسالم	ما	را	از	تفکر	در	آن	منع	کرده	است. 	 	چیستی	ـ	دین	اسالم	ما	را	از	تفکر	در	آن	منع	کرده	است.	  

این مطلب که: »نمی توانیم به ذات خدا پی ببریم.« به چه معناست و علت آن کدام است؟. 18
		نمی	توانیم	بدانیم	خدا	چیست	ـ	خدا	حقیقتی	نامحدود	دارد.  

	شناخت	ویژگی	های	خداوند	ناممکن	است	ـ	شناخت	خداوند,	نسبی	است,	نه	مطلق.  
	نمی	توانیم	بدانیم	خدا	چیست	ـ	شناخت	خداوند,	نسبی	است,	نه	مطلق.  
	شناخت	ویژگی	های	خداوند	ناممکن	است	ـ	خدا	حقیقتی	نامحدود	دارد.  

منظور از کدام نیاز پدیده ها به خدا این است: »خداوند هر لحظه اراده کند، مخلوقات را از بین می برد و آن ها را متالشی می کند« و کدام آیۀ شریفه . 19
حاکی از آن می باشد؟

شأن	في	هو	یوم	！کّل	ـ	پیدایش	در	نیاز	   شأن	في	هو	یوم	！کّل	ـ	بقا	در	نیاز		  
الحمید	الغنّي	هو	！واهلل	ـ	پیدایش	در	نیاز	   الحمید	الغنّي	هو	！واهلل	ـ	بقا	در	نیاز	  
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حیات روح 
انسان

یا ایُّها الَّذیَن آَمنُوا استَجیبوا ِللّـِه َو ِللرَّسوِل، ِاذا َدعاُکم ِلما یُحییُکم
ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ آنگاه که 

شما را به چیزی فرا می خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد. 

)انفال، 24(  

پیام: 1. مخاطب: مؤمنین

2. اجابت دعوت خدا و رسول )ص( )پذیرش دین(، موجب حیات بعد معنوی انسان است.  عامل حیات روح بشر  

3. الزمۀ رسیدن به حیات طّیبه و معنوی، اجابت دعوت خدا و رسول )ص( است.  

4. هدایت خاص انسان یا تشریعی  از طریق پیامبران )رسل(  

انواع نیازهای 
انسان

 غریزی )مشترک با سایر موجودات(: تشنگی، استراحت و...  نیازهای طبیعی و غریزی که خدا پاسخ آن ها را در جهان خلقت آماده کرده و راه  

آگاه شدن از آن ها را به انسان نشان داده.
تبدیل به دل مشغولی، دغدغه و سؤال می شوند.

پاسخ صحیح به این نیازها سعادت انسان را تضمین می کند. )سرمایه ویژه الهی(
نیازهای مهم تری که حاصل اندیشیدن در افق باالتر است. )اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رفتن(

برآمده از سرمایه های ویژه اعطا شده توسط خدا

 برتر )مخصوص انسان( 
)نیازهای بنیادین 
یا اساسی یا متعالی(

شناخت هدف 
زندگی

 انسان برای چه زندگی می کند؟ )چرایی زندگی(

هدف خود را نشناسند

در شناخت هدف دچار خطا شوند
 از دست دادن عمر 

 امام سجاد )ع(: »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.«

آب مایـۀ 
حیات ماّدی

 نعمت بی نظیر خدا

 عامل ادامۀ حیات

)انبیاء، 30(و َجَعلنا ِمَن الماءِ ُکلَّ َشیءٍ َحیٍّ و همه چیز را از آب، زنده کردیم. 

پیام: آب مایۀ حیات و اساس جهان مادی است.

 اساس زندگی در جهان مادی

)فرقان، 49(ِلنُحِیَی ِبه َبلدةً َمیتًا زنده می کنیم توسط آن زمین مرده را.  

پیام: آب حیات بخش جهان مادی است.

پاسخ
مکاتب بشری
به نیاز انسان

  ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری
پاسخ گوی نیازها

تضمین سعادت  احتیاج دائمی انسان به برنامه ای که 

هی 
ت ال

درس اول: هدای
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درک 
آیندۀ 
خویش

 سوال مهم و اساسی  آینده او چگونه است؟

 

خویشــتنمروزهــا فکــر مــن ایــن اســت و همــه شــب ســخنم دل  احــوال  از  غافــل  چــرا  کــه 

ــده(از کجــا آمــده ام آمدنــم بهــر چــه بــود )شــناخت هــدف( ــم )درک آین ــی وطن ــر ننمای ــی روم آخ ــا م ــه کج ب

کشف 
راه درست 

زندگی

 راه زندگی = چگونه زیستن  ارتباط دقیق با 2 نیاز دیگر

 دغدغه انسان های فکور و خردمند

ضرورت انتخاب راهی از میان راه های مختلف پیش رو  با بهره مندی از 
انسان یک بار به دنیا می آید

یکبار زندگی در دنیا را تجربه می کند.
 دلیل جدی بودن این نیاز  

سرمایه های خدادادی  رسیدن به هدف خلقت

 

عمـــــر عمـــــر دو بایســـت در ایــــن روزگـــــارمــــــــرد خردمنـــــــــد هنـرپیشــــــــــه را 

بـــا دگــــری تجربــــه بــــردن بــــه کــــارتــــــــا بـــــــه یکــــــــی تجربــــــــه آموختـــــــن

ویژگی پاسخ 
به سواالت 

اساسی

هر  پاسخ احتمالی و مشکوک  نیازمند تجربه و آزمون

عمر محدود است.

راه های پیشنهادی بسیار و متنوع

 کاماًل درست و قابل اعتماد 

 همه جانبه  پاسخ دادن به نیازهای مختلف انسان )ابعاد مختلف او( به صورت هماهنگ ]جسمی - روحی - فردی - اجتماعی - دنیوی - اخروی[

تدبر

سورۀ عصر:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام: 1. والعصر  نشان دهندۀ عظمت و اهمیت زمان و عمر انسان است که باید از تباهی و خسران آن جلوگیری نماید.

2. ضرورت کشف راه درست زندگی و جلوگیری از تباهی عمر   

3. راه درست زندگی: ایمان، عمل صالح،  سفارش به حق و صبر  

4. تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر  امر به معرف نمودن یکدیگر  

َوالعصِر اّن النسان َلفی ُخسٍر، اّل 

اّلذین آمنوا و َعملوا الّصالحات و 

تَواَصوا بالحّق و تَواَصوا ِبالّصبر

سوگند به زمانهمانا انسان در زیان کاری استبه جز کسانی که ایمان آوردند و عمل نیک 

انجام دهند و سفارش به حق کنند و سفارش به صبر نمایند.
    

  پس از دقت در ابیات زیر کدام نیاز بنیادین انسان پاسخ می دهیم و این پاسخ چیست؟

را  عمـــــر عمـــــر دو بایســـت در ایــــن روزگـــــارمــــــــرد خردمنـــــــــد هنـرپیشــــــــــه 

ــن ــ ــ ــه آموختـ ــ ــ ــی تجربــ ــ ــ ــه یکــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ کــــارتــ بــــه  بــــردن  تجربــــه  دگــــری  بـــا 

 ...ُسل ة بعد الرُّ  کشف راه درست زندگی ـ ！ُرُسًل مبّشرین و منذرین لئّل یکون للناس علی اهلِل ُحجَّ

...ُسل ة بعد الرُّ   درک هدف زندگی ـ ！ُرُسًل مبّشرین و منذرین لئّل یکون للناس علی اهلِل ُحجَّ

 ...کشف راه درست زندگی ـ ！والَعصِر اّن ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ااّل اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات 

 ...درک هدف زندگی ـ ！والَعصِر اّن ااِلنساَن َلفی ُخسٍر ااّل اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات 
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معیار های 
همسر شایسته 
از نظر قرآن 

کریم

مهم ترین معیار قرآنی برای همسر شایسته است.

ایمان باالتر  شایستگی بیشتر.
با ایمان بودن همسر  

راه های 
شناخت 
همسر

 تحقیق دربارۀ همسر  در چارچوب خواست خداوند.

با هر عنوانی  نتیجه بخش نیست

به عّلت آثار زیانبار  خدا اجازه این معاشرت ها را نداده است.

پنهان کردن شخصیت واقعی خود

اصرار بر بهتر نشان دادن خود برای محبوبیت
 

سبب
حاکم شدن احساسات 

نتیجۀ این معاشرت ها  معمواًل سستی و جدایی

 معاشرت هایی با منشأ هوس های زودگذر  

زمان ازدواج

نشانه های بلوغ عقلی
 

مدتی پس از بلوغ جنسی رخ می دهد.

درک جّدیت زندگی

درک اهمیت برنامه ریزی برای آینده: 

شغل، همسر، تنظیم 

دوری از بی برنامگی

1. بلوغ جنسی

2. بلوغ عقلی و فکری 
 نیازمندی به دو بلوغ در جهت آمادگی برای ازدواج 

زیاد نشدن فاصله این دو بلوغ با ازدواج

درخواست کنار گذاشتن رسوم غلط و پندارهای باطل )مثال: فراهم شدن همه امکانات زندگی( 

 
کشیده شدن جوان به گناه

گرفتار شدن جامعه به آسیب
مسبب  پندارهای باطل 

علت    تشویق پیشوایان دین ما به ازدواج 

پیامبر اکرم )ص(: »کسی که ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده و برای نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد« 

پیام: اهمیت ازدواج

پیامبر اکرم )ص(: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند 1ـ اخلقشان را نیکو کند و 2ـ در رزق و روزی آن ها 

توسعه دهد و 3ـ عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند  ثمرات نتایج ازدواج به موقع برای دختران و پسران در کلم پیامبر )ص(

امام صادق )ع(: »دو رکعت نماز شخصی متأهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند .«

 کلم پیشوایان 

پژمردگی روح و شکستن شخصیت فرد به علت لذت آنی برخاسته از گناه 
کشیده شدن به افراط در گناه  برای فرار از این پژمردگی

 
روح او مثل تشنه ای که با آب خوردن بر تشنگی اش افزوده می شود.

 پاسخ غیر دینی )شیوه ناصحیح( به نیاز جنسی 

 رفع نیاز طبیعی و پاسخ به قانون خلقت بودن ازدواج
به علت

ضرورت ازدواج به شیوه صحیح،  در زمان مناسب 
فواید ازدواج در زمان مناسب: شادی، سلمت، رشد طبیعی، رضایت درونی، کاهش فشار جنسی و سلمت اخلقی جامعه.

انتخاب 
همسر و 
مسئولیت 

آینده

 پس از تعیین هدف ازدواج  انتخاب همسر مناسب

 ضروری بودن رضایت دختر و پسر در عقد و به دور از زور بودن آن )طبق مقررات اسلمی عقد در این صورت  باطل است و مشروعیت ندارد(.

 داشتن قدرت انتخاب  ارزشمند و مسئولیت آور 

 شرط موفقیت در این مسئولیت )انتخاب همسر(  عمل کردن با چشم باز با تسلط کامل بر شور و احساس جوانی 

بسته شدن چشم و گوش و به حاشیه بردن عقل

«  علقه شدید به چیزی آدم را کور و کر می کند. يء یعمی و ُیصمُّ امام علی )ع(: »ُحبُّ الشَّ
 علقه و محبت  

 الزمۀ تسّلط بر شور و احساس جوانی  مشورت با پدر و مادر

 1( در نظر گرفتن مصلحت و خوشبختی فرزندان به علت علقه به آن ها، 
زیرا

 خواسته پیشوایان دین از دختر و پسر: مشورت با پدر و مادر 

2( تجربه و پختگی پدر و مادر، دریافتن بهتر خصوصیات افراد و پیش بینی بهتر عاقبت ازدواج

 شرط گرفته شدن بهترین تصمیم ها )برای ازدواج(: خانواده محیط همدلی و اعتماد و محبت و خیرخواهی باشد و تحمیلی در کار نباشد.



روزهــا فکــر من این اســت و همه شــب ســخنم

خویشــتنم دل  احــوال  از  غافــل  چــرا  کــه 

بــود چــه  بهــر  آمدنــم  آمــده ام  کجــا  از 

وطنــم ننمایــی  آخــر  مــی روم  کجــا  بــه 

»مولوی«



کنکورهــای رسارسی

)98 ـ تجریب(0 908 دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند چیست و کدام آیۀ شریفه پاسخگوی آن می باشد؟  
الَِحاِت  شناخت هدف زندگی ـ ！ِإنَّ اْلِنَْساَن لَِفي ُخْسرٍ ِإلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

الَِحاِت  کشف راه درست زندگی ـ ！ِإنَّ اْلِنَْساَن لَِفي ُخْسرٍ ِإلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ
ًُهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنا لَنَّ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضی لَُهْم َو لَُيبَدِّ  شناخت هدف زندگی ـ ！لَُيَمکِّ

ًُهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنا لَنَّ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضی لَُهْم َو لَُيبَدِّ  کشف راه درست زندگی ـ ！لَُيَمکِّ

ـ انساین(0 909 ابیات زیر بیانگر کدام نیاز انسان می باشد و با پیام کدام آیۀ شریفه، مرتبط است؟  )98 
ــه را ــ ــ ــد هنرپیش ــ ــ ــرد خردمن ــ ــ روزگار»م ایـــن  در  بایســـت  دو  عمـــر 
ــه کار«تـــا بـــه یکـــی تجربـــه آموختـــن ــردن بـ ــه بـ ــری تجربـ ــا دگـ بـ

... ُسِل ٌة بَْعَد الرُّ اِس َعلَی الّلٰ ِه ُحجَّ رِيَن َو ُمنِْذرِيَن لِئَلَّ يَُکوَن لِلنَّ  کشف راه درست زندگی ـ ！ُرُسلً ُمبَشِّ
...ُسل ٌة بَْعَد الرُّ اِس َعلَی الّلٰ ِه ُحجَّ رِيَن َو ُمنِْذرِيَن لِئَلَّ يَُکوَن لِلنَّ  درک از آيندۀ خويش ـ ！ُرُسلً ُمبَشِّ

... الَِحاِت  کشف راه درست زندگی ـ ！ِإنَّ اْلِنَْساَن لَِفي ُخْسرٍ ِإلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ
... الَِحاِت  درک از آيندۀ خويش ـ ！ِإنَّ اْلِنَْساَن لَِفي ُخْسرٍ ِإلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

)98 ـ هنر(0 910 پاسخ به سؤال های اساسی انسان چگونه مقدور است و با توجه به سخن حکیمانۀ امام کاظم )ع( چه کسی رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است؟ 
 در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی ـ ايمانش بيشتر باشد.  در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی ـ عقلش کامل تر باشد.

گاهی کامل از سرمايه های الهی ـ عقلش کامل تر باشد. گاهی کامل از سرمايه های الهی ـ ايمانش بيشتر باشد.  با معرفت و آ  با معرفت و آ

)98 ـ زبان ـ با تغییر( 0 911 با توجه به آیات قرآن چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟ 
ٍوالعصرِ اّن النسان لفی ُخسر！ 

الَِّذيَن يَزُْعُموَن أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما أُنْزَِل ِإلَيَْك َو َما أُنْزَِل ِمْن قَبْلَِك！ 
ِبْر الَِحاِت َو تََواَصْوا بِالَْحقِّ َو تََواَصْوا بِالصَّ  ！الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

کُِعوَن لََة َو يُؤْتُوَن الزَّ َکاَة َو هُْم َرا ُکُم اهلل َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ  ！ِإنََّما َولِيُّ

)98 ـ خارج از کشور(0 912 خداوند پاسخ به کدام نیازها را در جهان خلقت آماده کرده است و پاسخ به کدام یک از نیازها سعادت انسان را تضمین می کند؟ 
 طبيعی ـ برآمده از سرمايه های ويژه ای که خداوند به انسان عطا کرده است.
 بنيادين ـ برآمده از سرمايه های ويژه ای که خداوند به انسان عطا کرده است.

 طبيعی ـ نيازهای دنيوی و اخروی که خداوند به انسان عطا کرده است.
 بنيادين ـ نيازهای دنيوی و اخروی که خداوند به انسان عطا کرده است.

با توجه به فرمایش حضرت موسی بن جعفر ){( معرفت برتر چه ثمره ای خواهد داشت و توانایی حرکت به سوی هدف درست نتیجۀ وجود کدام 0 913
)98 ـ خارج از کشور انساین( ارزش در انسان است؟  

 کشف راه درست زندگی ـ اختيار و انتخاب  پذيرش بهتر پيام الهی ـ فطرت پاک الهی
 کشف راه درست زندگی ـ فطرت پاک الهی  پذيرش بهتر پيام الهی ـ اختيار و انتخاب

درس اول: هــدایت الهــی
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کدام نیاز از نیاز های انسان است که خود را در سؤال »چگونه زیستن« نشان می دهد و جامعیت و قابلیت کسب اعتبار از ویژگی های ............ انسان 0 914

)97 ـ خارج از کشور( است. 

 کشف راه درست زندگی ـ سؤال های مطرح شدۀ او  درک درست از آيندۀ خويش ـ سؤال های مطرح شدۀ او
گزير گزير  درک درست از آيندۀ خويش ـ پاسخ های داده شده به پرسش های نا  کشف راه درست زندگی ـ پاسخ های داده شده به پرسش های نا

با توجه به این که خداوند رسوالن مبشر و منذری را برای انسان فرستاده، چه امری را برای ما تحقق نموده است و عامل یاری رسان به انسان ها در 0 915

)96 ـ ریایض ـ با تغییر( مسیر هدایتشان چیست؟ 

ـ ！تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر ه ه ـ ！ُرُسلً مبّشرين و منذرين  ！لِئَّل يکون للّناس علی اهلل حجَّ  ！لِئَّل يکون للّناس علی اهلل حجَّ
ـ ！تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر کم لما يُحْييُکم کم لما يُحْييُکم ـ ！ُرُسلً مبّشرين و منذرين  ！اذا دعا  ！اذا دعا

)95 ـ ریایض(0 916 اشکال مهم پاسخ های احتمالی به نیازهای انسان چیست؟ 

 قدرت انتخاب انسان در آن ناديده گرفته شده است.  نيازمند تجربه و آزمون است تا کارايی آن مشخص شود.
ک است تا درست بودن آن مشخص شود.  بررسی همه جانبۀ نيازهای انسان در آن ناديده گرفته شده است.  نيازمند تعقل و ادرا

ًة بَعَْد الُرُسِل و کاَن اهلُل عزیزاً َحکیماً به ترتیب کدام مفاهیم 0 917 ریَن َو ُمنِذرین لِئَّل یُکوَن لِلنَّاِس َعلَی اهلِل ُحجَّ از دقت در آیۀ شریفۀ ！ُرُسلً ُمَبِشّ

)95 ـ انساین ـ با تغییر( به دست می آید؟ 

 بهره مندی از حجت الهی و اختياری بودن هدايت  وظايف پيامبران و اتمام حجت بر انسان
 بهره مندی از حجت الهی و اتمام حجت بر انسان  وظايف پيامبران و اختياری بودن هدايت

به بیان امام کاظم )ع(، انحصار ارسال رسوالن )علیهم صلوات اهلل اجمعین(، به سوی بندگان از جانب خدای متعال، تحقق ............ است و داناتر 0 918

)93 ـ زبان( بودن آنان به فرمان الهی  ............ است.  

 تعّقل ـ معلول برتری معرفت   ايمان ـ معلول برتری معرفت
 تعّقل ـ عّلت استواری ايمان   ايمان ـ عّلت استواری ايمان

)88 ـ زبان ـ با تغییر(0 919 وجود پاسخ های ناهمگون به اصیل ترین نیاز بشر، نشانۀ چیست؟ 

 آزادی و اختيار انسان در انتخاب راه و حرکت در راستای آن  ناتوانی انسان در به دست آوردن پاسخ درست و کامل به نيازها
 خطير بودن مسير انسان در زندگی ديگر  اختلف مکاتب بشری در پاسخ گويی به اين نيازها

)88 ـ هنر(0 920 مطابق معارف قرآنی، خدای متعال رسوالن و پیام آوران خویش را همراه با »تبشیر و انذار« به عنوان مبشر و منذر ارسال فرمود تا ... .  

 هدف داری خلقت و حکيمانه بودن آفرينش، تبيين گردد.  استعدادهای مردم شکوفا و چراغ فطرت، نورانی گردد.
 حّجت بر مردم تمام شود و عّزت و حکمت خداوند، به اثبات رسد.  گرد و غبار فرو افتاده بر عقول و فطرت های پاک، زدوده شود.

)88 ـ خارج از کشور(0 921 ریَن و ُمنِذریَن ... این است که ...................  مفهوم آیۀ شریفۀ ！ُرُسلً ُمَبشِّ

 عّزت و حکمت خداوندی، پاسخ گوی نياز انسان به نبّوت است.
 عّزت و حکمت خالق، اتمام حّجت بر انسان را با ارسال رسولن، رقم می زند.

 نبّوت، برطرف کنندۀ نقص مطلق دانش بشری در راهيابی او به هدف زندگی است.
 پيامبران با بشارت و هشدار، چراغ هدايت الهی را در راه انسان، پر فروغ قرار می دهند.

)88 ـ خارج از کشور ـ با تغییر(0 922 کدام نیاز ها مسبب دل مشغولی و دغدغۀ انسان است و دغدغۀ انسان های فکور و خردمند چیست؟ 

 روزمره ـ شناخت هدف زندگی   روزمره ـ کشف راه درست زندگی
 متعالی ـ شناخت هدف زندگی   متعالی ـ کشف راه درست زندگی

ُسِل ... خدای متعال پیامبران را با دو ویژگی تبشیر و 0 923 ًة بَعَد الرُّ ریَن و ُمنِذریَن لِئَّل یَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی اهلِل ُحجَّ باتوجه به آیۀ شریفۀ ！ُرُسلً ُمَبشِّ

)86 ـ خارج از کشور ـ با تغییر( انذار، به دلیل ............ مبعوث فرمود. 

 هدف دار بودن آفرينش انسان  اتمام حّجت بر انسان  تعقل انسان  مختار بودن انسان
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خداوند متعال با کدام بیان، انسان را از کفران نعمات بر حذر می دارد؟0 2235

َو ِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لِتَْسُکُنوا ِإلَيْها و جعل منکم مودة و رحمة！ 
َِّذيَن أَحَْسُنوا الُْحْسنَی َوزِيَاَدٌة َوَل يَْرهَُق ُوُجوهَُهْم قَتٌَر َوَل ِذلٌَّة  ！لِل

... َو اهلل جََعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجًا َوجََعَل لَُکْم ِمْن أَْزَواِجُکْم بَنِيَن َوحََفَدًة َوَرَزقَُکْم ِمَن الطَّيِّبَاِت！ 
يِن َولُِينِْذُروا قَْوَمُهْم ِإَذا َرجَُعوا ِإلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَحَْذُروَن ُهوا ِفي الِدّ  ！ِمْن ُکِلّ ِفْرقٍَة ِمنُْهْم طَائَِفٌة لَِيتََفَقّ

منظور از زوجیت زن و مرد، کدام است؟0 2236

 در کنار يکديگر قرار می گيرند و مکمل هم هستند و ويژگی های فطری مشترکی دارند.
 در کنار يکديگر قرار می گيرند و مکمل هم هستند و بدون برتری نسبت به يکديگر، نيازمند هم هستند.

 صرفاً از نظر خصوصيات جسمی متفاوت هستند و ويژگی های فطری مشترکی دارند.
 صرفاً از نظر خصوصيات جسمی متفاوت هستند و بدون برتری نسبت به يکديگر، نيازمند هم هستند.

گر بخواهیم باالترین ثمرۀ ازدواج زن و مرد را تبیین کنیم، به کدام گزینه متوسل می شویم؟0 2237 ا

 دور کردن زمينه های فساد و تجربه مسئوليت پذيری با ازدواج و تشکيل خانواده
 پاسخ صحيح به نياز جنسی و نيل زن و مرد به يک آرامش روانی در اثر ازدواج

ک های همسر شايسته و مؤمن  داشتن قدرت انتخاب برای تعيين مل
 تربيت و پرورش عوامل تحکيم بخش وحدت روحی زن و مرد

به ترتیب لوازم »موفقیت در مسیر انتخاب همسر« و »تسلط بر شور و احساس جوانی« در کدام گزینه خودنمایی می کند؟0 2238

 تسلط کامل بر شور و احساس جوانی ـ مشورت با والدين  تسلط کامل بر شور و احساس جوانی ـ تحقيق دربارۀ همسر آينده
 تمسک به ايمان راسخ به خداوند متعال ـ مشورت با والدين  تمسک به ايمان راسخ به خداوند متعال ـ تحقيق دربارۀ همسر آينده

دور شدن زمینه های فساد از خانواده مصداق .......... است که پیام آیۀ شریفۀ .......... حاکی از آن است.0 2239

ًًة َو َرحَْمة  پرورش فرزندان و فراهم کردن زمينه های تعالی آنان ـ ！ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجًا لِتَْسُکُنوا ِإلَيَْها َوجََعَل بَيْنَُکْم َمَودَّ
ًًة َو َرحَْمة  رشد اخلقی و معنوی اعضای خانواده ـ ！ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجًا لِتَْسُکُنوا ِإلَيَْها َوجََعَل بَيْنَُکْم َمَودَّ

رشد اخلقی و معنوی اعضای خانواده ـ ！َو اهلُل جََعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجًا َوجََعَل لَُکْم ِمْن أَْزَواِجُکْم بَنِيَن َو حََفَدًة 
پرورش فرزندان و فراهم کردن زمينه های تعالی آنان ـ ！َو اهلل جََعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجًا َوجََعَل لَُکْم ِمْن أَْزَواِجُکْم بَنِيَن َو حََفَدًة 

منظور خداوند متعال از ！رزقکم من الطّیبات، در کدام گزینه به منصۀ ظهور رسیده است؟0 2240

جََعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجًا َوجََعَل لَُکْم ِمْن أَْزَواِجُکْم بَنِيَن َوحََفَدًة！ 
جََعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لِتَْسُکُنوا إليها！ 

 ًة َو َرحَْمًة ِإَنّ ِفي ذلَِك آَلياٍت  ！جََعَل بَيْنَُکْم َمَوَدّ
ًة  ！أَْن نَُمَنّ َعلَی الَّذيَن استُضِعفوا ِفي األَرِض َونَجَعلَُهم أَئَِمّ

با توجه به آیات الهی ！َجَعَل لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواجًا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم بَِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُکْم ِمَن الطَِّیَّباِت مصادیق چیست و خداوند 0 2241

متعال مردم را از چه چیزی در قبال آن ها بر حذر می دارد؟

نعمات الهی ـ ！أَفَِبالْبَاِطِل يُؤِْمُنوَن َوبِنِْعَمِت اهلِل هُْم يَْکُفُروَن  ُروَن  نعمات الهی ـ ！ِإَنّ ِفي َذلَِك آَلياٍت لَِقْومٍ يَتََفَکّ
مودت و رحمت ـ ！أَفَِبالْبَاِطِل يُؤِْمُنوَن َوبِنِْعَمِت اهلِل هُْم يَْکُفُروَن  ُروَن  مودت و رحمت ـ ！ِإَنّ ِفي َذلَِك آَلياٍت لَِقْومٍ يَتََفَکّ

آنجا که خداوند متعال، آدمی را از کفران نعمت بر حذر می دارد، به ضرورت کدام یک از اهداف ازدواج اشاره کرده است؟0 2242

کدامنی  رشد اخلقی و معنوی  رشد و پرورش فرزندان   انس و آرامش با همسر  تقويت عفاف و پا

در ازدواج، بطلن عقدی که به زور انجام گرفته، ضرورت چه چیزی را ثابت می کند و میان میزان ایمان و شایستگی همسری چه رابطه ای برقرار است؟0 2243

 اذن پدر برای دختر ـ مستقيم   اذن پدر برای دختر ـ معکوس
 رضايت کامل دختر و پسر ـ مستقيم  رضايت کامل دختر و پسر ـ معکوس
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از کدام هدف به عنوان ابتدایی ترین زمینۀ پیوند مقدس ازدواج، یاد می شود؟0 2244

 رشد اخلقی و معنوی   رشد و پرورش فرزندان 
 انس با همسر   پاسخ به نياز جنسی

حتمیت یافتن کدام یک از غایات ازدواج، موجب تحکیم وحدت روحی زن و مرد می شود؟0 2245

 رشد اخلقی و معنوی  انس با همسر  پاسخ به نياز جنسی  رشد و پرورش فرزندان

خداوند متعال در آیۀ شریفۀ ！َو ِمْن آیَاتِِه أْن َخلََق لَُکْم ِمْن أنُْفِسُکْم أزَْواجاً لَِتْسُکنُوا ِإلَیَْها هدف از تشکیل خانواده را کدام مورد بیان می کند؟0 2246

 رشد و پرورش فرزندان   آرامش و انس با همسر 
 پاسخ به نياز جنسی   رشد اخلقی و معنوی

ًة َو َرحَْمًة به ترتیب مؤید کدام یک از زمینه های طبیعی شکل گیری خانواده می باشند؟0 2247 عبارات شریفۀ ！لَِتْسُکنُوا ِإلَیَْها و ！َو َجَعَل بَیْنَُکم مََودَّ

 آرامش و انس با همسر ـ رشد اخلقی و معنوی  رشد اخلقی و معنوی ـ آرامش و انس با همسر
 پاسخ به نياز جنسی ـ آرامش و انس با همسر  پاسخ به نياز جنسی ـ رشد اخلقی و معنوی

اگر کسی خواستار آن است که دیگران به خانوادۀ او نظر سوء نداشته باشند، باید کدام آیۀ شریفه را مدنظر قرار دهد؟0 2248

کم عبثا  ！ من کان يريد العزَة فلّله العزة جميعا  ！ افحبستم أَنَّما خلقنا
لّلذين احسنوا الحسنی و زيادة ！  ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدين في الرض ！ 

گر بخواهیم با استناد به وحی الهی زمینه ساز نیل همسران به امن و آرامش را به تصویر بکشیم، کدام آیۀ شریفۀ یاری گر ما خواهد بود؟0 2249 ا

جعل لکم من ازواجکم بنين و حفدة！  ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا إليها！ 
و ليرهق وجوههم قتر و ل ِذلّة！   جعل بينکم موّدة و رحمة！ 
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ضرورت درک 
هدف زندگی

فیه ما فیه:

 یک چیز فراموش ناشدنی در عالم که جملۀ چیزها با آن برابری نمی کند  درک هدف زندگی

  آدمی درین عالم برای کاری آمده است، و مقصود آن است، چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد.  درک هدف زندگی

 انسان را ارزش بسیار داده است  کرامت و منزلت و جایگاه خاص انسان )ضرورت خودشناسی(

 پس ببین که برای چه تو را خلق کرده  ضرورت درک آفرینش انسان

 و برای چه کار فرستاده است  درک هدف زندگی

حق تعالی 

جهان هدفمند

ماواِت و االَرِض و ما َبْینَُهما الِعبیَن و ما آسمان ها و زمین و آن چه میان آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.و ما َخلَقنا السَّ

)دخان، 38 و 39(ما خلقناُهما إال بالحّق آن ها را جز به حق خلق نکردیم.      

پیام: بازیچه نبودن آفرینش )معلول(  مبین هدفمندی و حکیمانه بودن خلقت )عّلت(

پیام: حق  مبّین هدفمندی و حکیمانه بودن خلقت

 1. آیه به هدفمندی آفرینش و حرکت همه جانبه )همه موجودات( به سوی آن هدف حکیمانه اشاره دارد. )هر موجودی با برنامه ای حساب 

شده گام به این جهان گذاشته است(.

2. هدف دار بودن خلقت تک تک موجودات عالم به علّت وجود خالقی حکیم و به دور از کار بیهوده.

3. عّلت بازیچه نبودن نظام آفرینش، هدفمند، حکیمانه و حق بودن خلقت آن است.

هدفمندی 
آفرینش 

انسان

 گام نهادن انسان در دنیا فرصت رسیدن او به هدف

 سرآغاز سخن امام علی )ع( هنگام موعظۀ مردم  سخن پیرامون هدفمند بودن آفرینش انسان

بیهوده آفریده نشدن انسان ها  سرگرم نکردن خود به کارهای لهو )بیهوده(

واگذاشته نشدن انسان ها به خود  نپرداختن به کارهای لغو و بی ارزش
توّجه به   امام علی )علیه الّسالم( 

تفاوت
 انسان با سایر

 مخلوقات
 در هدف

 این تفاوت ها به ویژگی های خاص انسان )فطری( و تمایز او از سایر مخلوقات بازمی گردد.

تشخیص

انتخاب

حرکت

انتخاب هدف براساس 

گیاهان  طبیعی

حیوانات  غریزی

1. هدف انتخابی و اختیار ی انسان 

به دنبال پایان ناپذیرهاست

این روحیه علت انتخاب هموارۀ هدف در زندگی انسان است.

حیوانات و گیاهان  هدف محدود

2. روحیۀ بی نهایت طلب انسان 

حیوانات و گیاهان  استعدادهای محدود

که استعدادهای گوناگونش را به کمال برساند. انسان به دنبال انتخاب هدفی است 
3. استعدادهای متّنوع ماّدی و معنوی 

 برخی از تفاوت ها  

گی 
درس اول: هدف زند

1
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معیارهای 
انتخاب 

هدف های 
اصلی

 ویژگی معیار صحیح  هم سو بودن با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متّنوع انسان

1. هدف های زندگی را به درستی برگزید.

2. عمر را صرف رسیدن به آن ها کرد.
 به وسیلۀ معیار همسو می توان 

رحمت و مهربانی خداوند

علم و آگاهی او به نیازهای ما
 مبنای معّرفی معیارها در قرآن 

 هدف های اصلی: هدف های هم سو با آخرت و تعالی معنوی و ماّدی انسان.

 هدف های فرعی: هدف های ماّدی و معنوی

 ضروری و خوب بودن هر دو گروه از اهداف برای انسان.

 مرز و حد اهداف فرعی:

الف( به جای اهداف اصلی قرار نگیرند.

ب( مانع رسیدن به اهداف اصلی نشوند.

 
1. به دور از ارتکاب گناه باشند.

2. از زیبایی های پایدار باز نماند.
باید   رسیدن به نعمت های دنیایی  

تقسیم 
اهداف

  بنابر آیات شریفۀ قرآن کدام گروه از انسان ها به بهره و نصیب کارهای خود خواهند رسید؟

 »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم ـ می دهیم.«

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

 »آن چه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است، و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.«

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

 دقت کنید برای ما مهم، ارتباط مستقیم و در چارچوب کتاب آیات است، و هر گزارۀ صحیح گزینۀ مورد نظر ما نیست. مثاًل در این سؤال مفهوم آیات 

201 و 202 بقره به هم مرتبط هستند و باید حتمًا جواب را در آن ها جست وجو کرد.

معیارهای قرآنی انتخاب هدف

تدبر

                      
رسیدن به بهرۀ دنیایی به ارادۀ خدا

خواری و سرافکندگی در دوزخ
اسراء، 18: اهداف فرعی دنیوی  زودگذر بودن دنیا 

»آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم.  

سپس دوزخ را برای  او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد  شود.«

                        
1. طلب آخرت  به عنوان هدف اصلی

2. سعی و کوشش برای آن  کسب کماالت
در گرو  اسراء، 19: رسیدن به پاداش الهی 

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

سبب بی بهرگی اخروی می شود. بقره، 200: خواست دنیا به عنوان هدفی اصلی 

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

توجه به اهداف اصلی اخروی در عین توجه به هدف های فرعی دنیوی

هدف های اخروی مانع رسیدن به اهدف  دنیوی نیستند. 

رسیدن به نصیب و بهرۀ کارهای خود در گرو مقّدم داشتن اهداف اصلی اخروی به اهداف دنیوی است.

بقره، 201 و 202: 

»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 نگه دار.«

»اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

قصص، 60: اندیشه، شرط شناخت ویژگی کاالهای دنیایی و زینت بودن مقطعی آن ها و پایدار بودن آن چه نزد خداوند است، می باشد.                         

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

عفاف

 از نشانه های عفاف  نوع پوشش هر کس

 نوع پوشش هرکس  دریافتن میزان توجه به ارزش عفاف

به علت بهره مندی آنان از نعمت جمال و زیبایی  توجه ویژه نسبت به پوشش زنان 

حدود حجاب 
در کالم 
معصوم

 امام کاظم )ع( در جواب برادرشان: دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟  چهره و دست تا مچ  

 امام صادق )ع( در جواب فضیل بن یسار  آن چه زیر روسری قرار می گیرد، نباید آشکار شود هم چنین از مچ به باال پوشیده شود.

وظایف 
تعیین شده در 
قرآن برای 
عفاف و حجاب

کنترل چشم از نگاه به نامحرم

حفظ دامان از گناه
الف( وظایف مشترک زن و مرد 

استفاده از زینت و زیورآالت، نباید جلب توجه نامحرم کند.

رعایت حد حجاب، عالوه بر موی سر، گریبان و گردن هم پوشیده شود.
ب( وظایف اختصاصی زنان 

حدود حجاب 
و ثمره آن در 

قرآن

پیام: 1.مخاطب آیه: پیامبر و شمول آیه زنان مسلمان و مؤمن

2. موضوع آیه: حجاب زن در اسالم )زنان مؤمن و مسلمان(  

3. نزدیک کردن پوشش های خود به خود  حدود حجاب، پوشاندن اطراف صورت و گریبان عالوه بر موی سر  

1. شناخته شدن زن به عفاف و پاکدامنی

2. افراد بی بند و بار که اسیر هوی و هوس خود هستند به خود اجازه تعرض ندهند.
4. ثمره رعایت حجاب   

5. آیه »ُیدنین علیهن من جالبیبهن« یا نزدیک کردن پوشش ها به خود مبین آن است که زنان مسمان از ابتدا خود را ملزم به رعایت حجاب 

می دیدند. ولی با حدود کامل آن آشنا نبودند.

ای پیامبر،  یا َایَُّها النَِّبیُّ

به زنان و دخترانت و زنان مؤمن بگو قُل اِلَزواِجَک َو َبناِتَک َو ِنساءِالُمؤِمنیَن

پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند. یُدنیَن َعلَْیِهنَّ ِمْن َجالبیبِهنَّ

این برای آنکه به ]عفاف[ شناخته شوند ذِلَک َاْدنٰی َاْن یُْعَرْفَن

و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است َفال یُؤَذیَن

)احزاب، 59( و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.  َو کاَن اهلُل َغفورًا َرحیماً

گی
شید

ی پو
درس دوازدهم: زیبای
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ادیان الهی

 ادیان الهی در اصل و حقیقت یک دین هستند  همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداری شمرده اند.

 یهودیت  زنان هنگام حضور در جامعه موی خود را می پوشاندند.

 مسیحیت )قبل از ظهور مسیح در فلسطین، اروپا مشرک و بت پرست بود.(

مانند  حضرت مریم )س(  سعی در حضور با حجاب در جامعه داشتند  از نظر آنان داشتن حجاب به دین داری نزدیک تر و در پیشگاه 

خدا پسندیده تر است.

 ایران باستان  پیرو زرتشت  رفت و آمد با پوشش کامل در محل های عمومی  برخی موّرخان ایران باستان را منشاء اصلی گسترش 

حجاب در جهان دانسته اند.

 تفاوت حجاب ادیان  مربوط به چگونگی و حدود حجاب است. 

حجاب

حضور مطمئن و ایمن در جامعه

ایمنی از نگاه نا اهالن حاضر در جامعه
حضور محجبه زنان در جامعه  نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود  بلکه سبب 

عفت دختران شعیب در حال چوپانی

عفت حضرت مریم )س( در معبد

حضور زنان مسلمان در پشت جبهه ها برای پرستاری در زمان پیامبر )ص(

با توجه به قرآن و سیرۀ ائّمه، ادعای خانه نشین شدن زنان مردود است. 

قانون حجاب

برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست.

1. باال رفتن سالمت اخالق جامعه

2. حفظ حریم و حرمت زنان

3. افزایش آرامش روانی زنان

توجه به شخصیت، استعدادها، کرامات ذاتی زن به جای ظاهر و قیافه 

تذکر

کمتر شدن پایبندی به تعالیم دینی

مورد غفلت قرآن گرفتن آن بخشی از دستورات و سنت های حضرت موسی و عیسی و عمل نشدن به آنها 
 در دوران اخیر  

 بی حجابی زنان غرب در ادوار اخیر  نه تنها جایگاهی در مسیحیت ندارد بلکه بازگشتی به سنت های جاهالنه قبل از میالد مسیح)ع( دارد.

 انتخاب زنان راهبه و قدیس به عنوان یکی از کامل ترین حجاب ها   مبین نزدیک تر بودن حجاب به دینداری و پسندیده تر بودن آن در پیشگاه خدا

پوشش

 چگونگی و نوع  وابسته به آداب و رسوم ملت ها و اقوام

لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود.

با ارزش های جامعه هماهنگ باشد.

پوشیدن لباسی که آنان را نزد خدا انگشت نما کند یا وسیله جلب توجه نامحرم شود  حرام است.

مردان 

تمام بدن خود را به جز صورت و دست تا مچ از نامحرم بپوشاند  رعایت حد حجاب

توصیه بر استفاده از چادر  1. حفظ هرچه بیشتر کرامت و منزلت زن 2. توجه نامحرم را به حداقل می رساند. 

پوشش آن ها نباید چسبان و تحریک کننده باشد.

زنان 

 شرایط پوشش 

با ارزش تر

آثار و ثمرات فردی و اجتماعی افزون تر

رساندن فرد به رشد و کمال معنوی باالتر

 وظیفه الهی  )مانند هر عمل دیگری(  انجام کامل تر و دقیق تر 



تـــا در طلـــب گوهـــر کانـــی، کانـــی

تـــا در هـــوس لقمـــۀ نانـــی، نانـــی

ــی ــی، دانـ ــر بدانـ ــز اگـ ــۀ رمـ ــن نکتـ ایـ

هـــر چیـــز کـــه در جســـتن آنـــی، آنـــی

»مولوی«



کنکورهــای رسارسی

بیِت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟  )98 - تجریب(0 2250

یا آن که برآرد گل، صد نرگِس تر سازد« »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو 

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

 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های ديگر را نيز دربردارند.
 افرادی هستند که به حيات دنيوی راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند.

کدام عبارت قرآنی، تأکید می کند هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است؟  )98- زبان(0 2251

  ！أَنْتُُم الُْفَقَراُء ِإلَی اهلِل   ！َما َخلَْقنَاهُما ِإلَّ بِالَْحقِّ
َو َما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس ِإلَّ لَِيْعبُُدوِن！   ُکْم ِإلَی يَْومِ الِْقَياَمِة  ！لََيْجَمَعنَّ

عبارت »برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربر دارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست« 0 2252

)98 - خارج از کشور - با تغییر( مبّین کدام مورد است؟ 

 و ما آسمان ها و زمين و آنچه بين آن هاست را به حق آفريديم.
 هرکس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد، نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست.

 هرکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و تلش کند پاداش داده خواهد شد.
 به راستی که پيامبرانمان را همراه با دليل روشن فرستاديم... تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخيزند.

)98 - خارج از کشور انساین - با تغییر(0 2253 در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق »یک تیر و چند نشان« است؟ 

 نَْيا و اآْلِخَرِة نَْيا فَِعنَْد اللَِّه ثََواُب الدُّ ماوات و الرض و ما بَينَُهما لعبين  ！َمْن َکاَن يُريُد ثََواَب الدُّ  ！ما خلقنا السَّ
ما َخلَْقناهما اّل بالحق！   ْل َعلَی اللَِّه فَُهَو حَْسبُُه ِإنَّ اللََّه بَالُِغ أَْمرِِه  ！َو َمْن يَتََوکَّ

)96 - تجریب - با تغییر(0 2254 خلقت حکیمانۀ خداوند متعال چه خصوصیاتی دارد و ریشۀ عدم حکمت در چیست؟  

 ايجاد تمايلت و گرايشات و جلوگيری از غرايز ـ بيهودگی
 هدفمندی جهان آفرينش و برنامۀ حساب شده برای هر موجود ـ بيهودگی

 ايجاد تمايلت و گرايشات و جلوگيری از غرايز ـ خودپرستی
 هدفمندی جهان آفرينش و برنامۀ حساب شده برای هر موجود ـ خودپرستی

یکی از سوال های اصلی هر انسانی که دست یافتن به جواب آن بسیار مهم و حیاتی است چیست و کدام آیۀ شریفه وافی ما به فهم هدف 0 2255

)94 - تجریب - با تغییر( انسان های زیرک می باشد؟ 

ما در چگونه جهانی زندگی می کنيم؟ ـ ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بينهما لعبين ما خلقناهما اّل بالحّق 
ما برای چه به وجود آمده ايم؟ ـ ！و ما خلقنا السماوات و الرض و ما بينهما لعبين ما خلقناهما اّل بالحّق 

ما در چگونه جهانی زندگی می کنيم؟ ـ ！من کان يريد الثواب الدنيا فعند اهلل ثواب الدنيا و اآلخرة 
ما برای چه به وجود آمده ايم؟ ـ ！من کان يريد الثواب الدنيا فعند اهلل ثواب الدنيا و اآلخرة 

درس اول: هدف زنـدگـی
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آن گاه که به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می نگریم، معتقد می شویم که جهان یک مجموعۀ هدفمند است که از آن به 000000000000000000000000000000 تعبیر 0 2256
)93 - تجریب - با تغییر( می شود و پیام آیۀ شریفۀ 000000000000000000000000000000 یاری رسان ما در این اعتقاد است. 

نعمت الهی ـ ！من کان يريد ثواب الّدنيا فعند اهلل ثواب الّدنيا و اآلخرة  حق ـ ！من کان يريد ثواب الّدنيا فعند اهلل ثواب الّدنيا و اآلخرة 
حق ـ ！و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بينهما لِعبيَن  نعمت الهی ـ ！و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بينهما لِعبيَن 

)92 - تجریب - با تغییر(0 2257 گر گفته شود: »عبث آفرینی از پدیده های جهان به دور است« پیام کدام آیه ترسیم شده است؟  ا
و نفٍس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها！  و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بينهما لعبين！ 

ًکراً و اّما کفورا  ！من آمن باهلل و اليوم اآلخر و عمل صالحاً  ！انّا هديناه الّسبيل اّما شا

)91 - زبان - با تغییر(0 2258 »هدف داری نظام آفرینش« از دقت در مفهوم کدام آیه به دست می آید؟ 
قل اّن صلتی و نسکی و محيای و مماتی！  ًکراً و اّما کفورا  ！انّا هديناه الّسبيل اّما شا

فعند اهلل ثواب الّدنيا و اآلخرة！  و ما بينهما لعبين ما خلقناهما اّل بالحّق！ 

نظام مندی و غایت مندی پدیده ها، نشان بر 000000000000000000000000000000 الهی است که مجموعۀ جهان خلقت نظامی واحد و هدف دار است و آیۀ شریفۀ 0 2259
)90 - زبان - با تغییر( 000000000000000000000000000000 حاکی از آن است. 

قدرت و سيطره ـ ！ما خلقناهما اّل بالحّق  حکمت و تدبير ـ ！ما خلقناهما اّل بالحّق 
قدرت و سيطره ـ ！فعند اهلل ثواب الّدنيا و اآلخرة  حکمت و تدبير ـ ！فعند اهلل ثواب الّدنيا و اآلخرة 

از دقت در دو آیۀ شریفۀ ！فعند اهلل ثواب الّدنیا و الخرة و ！و ما بینهما الِعبین به ترتیب به موضوع 000000000000000000000000000000 و 000000000000000000000000000000 پی می بریم.0 2260
)90 - خارج از کشور - با تغییر(  

 چند نشان زدن با يک تير ـ نبودن خلل و شکاف در عالم وجود  چند نشان زدن با يک تير ـ حکيمانه بودن و هدف داری خلقت
 حکيمانه بودن و هدف داری خلقت ـ حکيمانه بودن و هدف داری خلقت  حکيمانه بودن و هدف داری خلقت ـ نبودن خلل و شکاف در عالم وجود

تست هــای أتلیفــــی

با توجه به آیۀ شریفۀ ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما إاّل بالحق منظور از واژۀ »حق« چیست؟0 2261
 حق بودن خداوند در آفرينش جهان  برنامۀ حساب شده داشتن برای موجودات

 انسجام و استحکام جهان و پيوستگی ميان موجودات  خلقت آسمان و زمين برای انسان بی نهايت طلب

برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها ابتدا نیازمند 000000000000 هستیم و دستیابی به هدف برتر نیازمند 000000000000 است. 0 2262
ک ـ کناره گيری از لذت های مادی  اهداف جامع ـ کناره گيری از لذت های مادی  معيار و مل

ک ـ همت بزرگ و ارادۀ محکم  اهداف جامع ـ همت بزرگ و ارادۀ محکم  معيار و مل

نفی عدم هدف دار بودن جهان خلقت و نفی بیهوده و بازیچه بودن آن پیام کدام آیه است؟0 2263
و ل اقسم بالّنفس الّلوامة！  کراً و اّما کفورا  ！انّا هديناه الّسبيل اّما شا

من کان يريد ثواب الّدنيا فعند اهلل ثواب الّدنيا و اآلخرة！  ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بينهما لعبين！ 

گر بگوییم: »انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است.« به چه معنا نمی باشد؟0 2264 ا
 به دنبال چيزی است که هرگز پايان نمی پذيرد و تمام نمی شود.   با رسيدن به سرحّدی از رشد و کمال متوّقف نمی  گردد. 

 عطش او در دستيابی به خواسته هايش ثابت مانده و هرگز کم نمی شود.   همواره در حال انتخاب اهدافی است که پايان نيابد و تمام نشود. 

اختلف انسان ها در انتخاب اهداف ، ریشه در نوع 000000000000 آن ها دارد و به همین دلیل تلش برای رسیدن به کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ 000000000000 است. 0 2265
 نگاه و انديشه ـ علت دستيابی به آن ها  اعمال و کردار ـ معلول شناخت آن ها 
 اعمال و کردار ـ علت دستيابی به آن ها  نگاه و انديشه ـ معلول شناخت آن ها 

مضمون بیت »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟« با کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟0 2266

من کان يريد ثواب الّدنيا فعند اهلل ثواب الّدنيا و اآلخرة！  و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بينهما لعبين ما خلقناهما إّل بالحق！ 
کم عبثاً و انّکم إلينا ل ترجعون  ！و ما هذه الحياة الّدنيا اّل لهو و لعب     ！افحسبتم اَنَّما خلقنا
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گر با استناد به قرآن کریم، بخواهیم وظایف مشترک مردان و زنان در رعایت عفاف را بدانیم، به کدام مورد توجه می کنیم؟0 3428 ا
 عدم جلب توجه نامحرم به زيورآلت  کنترل چشم در برابر نامحرمان

کی  پوشاندن گريبان و گردن  تلش برای شناخته شدن به عفاف و پا
گر از ما بپرسند »شرایط تعیین شده در دین مبین اسلم برای پوشش مردان چیست؟«، کدام گزینه هادی ما به این امر خواهد بود؟0 3429 ا

 تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانند ـ پوشش آنان چسبان و تحريک کننده نباشد.
 تمام بدن خود را از محرم بپوشانند ـ لباس هماهنگ و متناسب با ارزش های اخلقی جامعه بپوشند.

 لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود ـ لباس هماهنگ و متناسب با ارزش های اخلقی جامعه بپوشند.
 لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود ـ پوشش آنان چسبان و تحريک کننده نباشد.

کمال رعایت شرایط و حدود پوشش و دقت در انجام آن چه آثاری را در پی خواهد داشت؟0 3430
 ارزش بالتر نزد خداوند بلندمرتبه ـ نيل فرد بر رشد و کمال معنوی بالتر

کدامنی ميان مردم ـ نيل فرد بر رشد و کمال معنوی بالتر  استناد به عفاف و پا
 ارزش بالتر نزد خداوند بلندمرتبه ـ اعتلی کرامت ذاتی انسان

کدامنی ميان مردم ـ اعتلی کرامت ذاتی انسان  استناد به عفاف و پا
گر بخواهیم به ترتیب مثالی اسلمی و غیراسلمی برای نفی سلب آزادی زنان محجبه در جامعه را بیان کنیم، کدام گزینه راهگشای ما خواهد بود؟0 3431 ا

 حضور حضرت فاطمه )س( برای پرستاری در جبهه های جنگ ـ حضور آسيه در کاخ فرعون
 حضور زنان مسلمان برای جهاد با دشمنان خدا ـ حضور آسيه در کاخ فرعون

 حضور حضرت فاطمه )س( برای پرستاری در جبهه های جنگ ـ چوپانی دختران شعيب )ع(
 حضور زنان مسلمان برای جهاد با دشمنان خدا ـ چوپانی دختران شعيب )ع(

گر بخواهیم آثار رعایت قانون حجاب را به ترتیب برای »جامعه« و »خوِد زن« بیان  کنیم، از کدام گزینه استفاده خواهیم  کرد؟0 3432 ا
 ازدياد آرامش روانی جامعه ـ حفظ حريم و حرمت زن  بالرفتن سلمت اخلقی جامعه ـ حفظ حريم و حرمت زن

 بالرفتن سلمت اخلقی جامعه ـ محبوب خدا شدن و غفران گناهان  ازدياد آرامش روانی جامعه ـ محبوب خداشدن و غفران گناهان
رعایت یکی از کامل ترین انواع حجاب توسط زنان راهبه و قدیس مسیحی، کدام امر را به  ذهن انسان متبادر می کند؟0 3433

 حجاب از نظر آن ها، افزايش دهندۀ آرامش روانی بوده است.
 دورشدن از آداب مشرکانۀ اروپايی، خواست عمومی مردم جامعه بوده است.

 مسيحيان تحت تأثير زرتشتيان و پيروان آيين يهود بوده اند.
 از نظر آنان داشتن حجاب، به دينداری نزديک تر و در پيشگاه خدا پسنديده تر است.

از نظر مورخان غربی، منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان چیست و تفاوت فرهنگی مجوز کدام نوع از تفاوت را در زمینۀ پوشش به مسلمین می دهد؟0 3434

 اسلم مبين ـ چگونگی پوشش  اسلم مبين ـ حدود حجاب  ايران باستان ـ چگونگی پوشش  ايران باستان ـ حدود حجاب

»پوشاندن چهره و دست تا مچ« و »آشکار نساختن آن چه زیر روسری قرار دارد.« به ترتیب از سخنان ارزشمند کدام یک از امامان بزرگوارمان 0 3435

برداشت می گردد؟

 امام کاظم )ع( ـ امام صادق )ع(   امام صادق )ع( ـ امام صادق )ع(
 امام کاظم )ع( ـ امام کاظم )ع(    امام صادق )ع( ـ امام کاظم )ع( 

از منظر قرآن مجید زنان موظف اند علوه بر موی سر، کدام موارد را بپوشانند؟0 3436

 گريبان ـ  گردن  گريبان ـ صورت   ساعد دست ـ گردن  ساعد دست ـ صورت

 بیان کنندۀ کدام دستور برای زنان می باشد؟0 3437 آیۀ شریفۀ ！یُْدنِیَن َعلَیِْهنَّ ِمْن َجَلبِیِبِهنَّ

 عفاف   حجاب  کنترل نگاه  استتار زيورآلت

همۀ موارد پیش رو بر ادعای خانه نشینی و سلب آزادی زنان در اسلم مهر بطلن می کوبد؛ به جز 000000000000000000000 0 3438

 ذکر عفاف حضرت مريم )س( در قرآن کريم  تمثيل عفت دختران شعيب نبی در کلم اهلل مجيد
 مستندات قرآنی سفارش کننده به حجاب  گواهی تاريخ بر حضور حضرت فاطمه )س( در جبهه های جنگ
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احترام برای حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن و به حداقل رساندن توجه نامحرمان، توسط زنان چیست؟0 3439

 رعايت تقوا و خودنگهداری   تمسک به محبت الهی  استفاده از پوشش چادر  نزديک کردن پوشش به خود

قرآن کریم عفت 000000000000 را در معبدی که همگان، چه زن و چه مرد، به عبادت می پرداختند، می ستاید؛ این امر بیانگر 000000000000 است.0 3440

 حضرت مريم )س( ـ ارزش والی عفاف در نزد خداوند و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن
 دختران شعيب )ع( ـ ارزش والی عفاف در نزد خداوند و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن
 حضرت مريم )س( ـ ناسازگاری ادعای سلب آزادی زنان با نگاه قرآن و سيرۀ پيشوايان دين
 دختران شعيب )ع( ـ ناسازگاری ادعای سلب آزادی زنان با نگاه قرآن و سيرۀ پيشوايان دين

در آیات نورانی قرآن کریم، لزوم پوشش و حجاب بانوان، با اشاره به کدام یک از استدالل های زیر بیان شده است؟0 3441

 حفظ و تحکيم نظام خانواده، در گرو رعايت حجاب است.
 رعايت حجاب توسط بانوان، به خاطر بهره مندی ايشان از نعمت جمال و زيبايی ضروری است.

 رعايت حجاب توسط بانوان، برای حفظ کرامت و منزلت ايشان ضروری است.
کی شناخته شدن زنان و ايمن ماندن ايشان از آزار هوس بازان در گرو رعايت حجاب است.  به عفاف و پا

کدام یک از عبارت های زیر در رابطه با پوشیدگی و عفاف نادرست است؟0 3442

 عفاف حالتی در انسان است که از روی پوشش افراد می توان ميزان توجه ايشان به اين ارزش را قضاوت کرد. 
 قرآن کريم زنان و مردان را تنها به پوشيدن لباس مناسب دعوت کرده است و برای فهم حدود آن بايد به روايات معصومين و پيشوايان مراجعه کنيم.

 زنان نيز مانند مردان وظيفه دارند که از نگاه به نامحرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمايند. 
 استفاده از زينت و زيورآلت نبايد به گونه ای باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند.

با بهره گیری از پیام کدام عبارت از قرآن کریم مفهوم می گردد که »زنان مسلمان از ابتدا خود را ملزم به رعایت حجاب می دیدند.«؟0 3443

أَن يُْعَرفَْن فََل يُؤَْذيَْن！   ِبیُّ ُقْل أِلَْزَواِجَک  ！يَا أَيَُّها النَّ
بَنَاتَِک َونَِساِء الُْمؤِْمنِيَن！     ！يُْدنِيَن َعلَيِْهنَّ ِمْن جَلبِيِبِهنَّ

گر بخواهیم لّذت مردانگی را با عنایت به کلم امام علی )علیه الّسلم( که نهی از آراستن خود برای دیگران می نمایند، در عین توّجه به حس 0 3444 ا

مقبولیت تعریف نماییم، کدام عبارت رهنمای ما خواهد بود؟

 فراموش ننمودن هدف خلقت و رعايت وقار در پوشش  خويشتن داری در مقابل وسوسه های شيطان و عدم جلب توجه
 دوری از پوشيدن لباس های نازک و بدن نما و رعايت ُحسن پوشش  جستجوی راه درست رعايت عفاف در قرآن کريم و عمل به آن

لّذت نگاه به دنیا به عنوان راهی به سوی خدا منتهی به چه امری می گردد و مؤیّد آن کدام کلم نورانی است؟0 3445

 تعّهد به عشق بين همسران و گرمای خانه آن ها با مردانگی کريمانهـ  »لباس نازک و بدن نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسی نشانۀ سستی و ضعف دين است«.

 تعّهد به عشق بين همسران و گرمای خانه آن ها با مردانگی کريمانهـ  »مبادا خود را برای ديگران بيارايی که در اين صورت با انجام گناه به جنگ با خدا می روی«.

 کنترل نگاه، سخن و پوشش و دوری از بازداشتن دل های در مسير خداـ  »مبادا خود را برای ديگران بيارايی که در اين صورت با انجام گناه به جنگ با خدا می روی«.

 کنترل نگاه، سخن و پوشش و دوری از بازداشتن دل ها در مسير خداـ  »لباس نازک و بدن نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسی نشانۀ سستی و ضعف دين است«.

گر انسان طعم لّذت آلوده نشدن چشم و قلب دیگران را بر خود حرام می کند به کدامین عقوبت گرفتار خواهد شد و هدر ندادن عمر با به نمایش 0 3446 ا

گذاشتن خود پیش روی چشمان، مولد مبارک چیست؟

 بازداشتن دلی از حرکت در مسير خدا ـ اعتقاد به آخرت و بسنده نکردن به دنيا
 سهيم شدن در گناهان آلودگان ـ اعتقاد به آخرت و بسنده نکردن به دنيا
 بازداشتن دلی از حرکت در مسير خدا ـ فراموش نکردن هدف خلقت خود

 سهيم شدن در گناهان آلودگان ـ فراموش نکردن هدف خلقت خود

ترجیح دادن لّذت رضایت خدا به رضایت انسان های هوس ران، نشانۀ کدام ویژگی درونی انسان است و تجّلی کدام مرتبۀ توحید است؟0 3447

 مقبوليتـ  توحيد عملی   عفاف ـ توحيد عملی 
 عفاف ـ توحيد ربوبی   مقبوليت ـ توحيد ربوبی
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11 .3 1
21 .2 1
31 .4 1
41 .1 1
51 .3
61 .1
71 .1
81 .3
91 .1

101 .3
111 .1
121 .3
131 .1
141 .1
151 .4
161 .3
171 .1
181 .1
191 .1
201 .3
211 .1
221 .2
231 .2
241 .4
251 .3
261 .2
271 .4
281 .1
291 .2
301 .3
311 .4
321 .3
331 .3
341 .3
351 .3
361 .3
371 .2
381 .4
391 .2
401 .4
411 .2
421 .2
431 .1
441 .3
451 .4
461 .2
471 .2
481 .3
491 .4
501 .2
511 .1
521 .4
531 .2
541 .1
551 .1
561 .2
571 .2
581 .3
591 .4
601 .2
611 .1
621 .2
631 .3

641 .3
651 .2
661 .2
671 .1
681 .2
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701 .2
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731 .1
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751 .1
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771 .4
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791 .4
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851 .1
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871 .3
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1031 .1
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1151 .3
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1171 .3
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1771 .3
1781 .4
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1801 .1
1811 .4
1821 .3
1831 .3
1841 .4
1851 .3
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1871 .4
1881 .3
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1901 .4
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1941 .1
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2011 .4
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2041 .1
2051 .4
2061 .1
2071 .1
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2111 .3
2121 .1
2131 .3
2141 .4
2151 .1
2161 .1
2171 .2
2181 .4
2191 .3
2201 .4
2211 .1
2221 .1
2231 .1
2241 .3
2251 .2
2261 .4
2271 .1
2281 .3
2291 .2
2301 .1
2311 .1
2321 .3
2331 .1
2341 .4
2351 .2
2361 .3
2371 .2
2381 .4
2391 .2
2401 .1
2411 .1
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2501 .4
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2561 .3
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2641 .2
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2701 .4
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2741 .4
2751 .4
2761 .4
2771 .4
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2791 .2
2801 .3
2811 .1
2821 .1
2831 .4
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2851 .2
2861 .4
2871 .4
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2901 .4
2911 .2
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2931 .4
2941 .3
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2961 .4
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2981 .2
2991 .2
3001 .2
3011 .3
3021 .1
3031 .1
3041 .4
3051 .1
3061 .2
3071 .4
3081 .4
3091 .2
3101 .3
3111 .4
3121 .1
3131 .4
3141 .2
3151 .4

3161 .1
3171 .3
3181 .4
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3201 .4
3211 .1
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3241 .4
3251 .3
3261 .2
3271 .4
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3301 .3
3311 .1
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3331 .2
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3521 .3
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3581 .3
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3921 .4
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