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يك از آيات زير در ارتباط مفهومي  با كدام» كه برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ تر يا گلشن و گل در تو؟ / يا آن اي باغ تويي خوش«بيت . 1 .1
  )95مهر  23) (آزمون كانون، 21 ي  صفحه(كتاب درسي،   است؟

  »إِما شاكرا و إِمّا كفورا ليبالس ناهيإِنَّا هد«) 2  »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين «) 1

 »واهافأَلهمها فجورها و تق اهاو نفس و ما سو«) 4  »من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة«) 3

 )95آبان  7) (آزمون كانون، 21و  20 يها   صفحه(كتاب درسي،   ؟تجلّي دارد  عبارت شريفه كدام در» نشان يك تير و چند«تعبير . 2 .2

 »ما خلقناهما الّا بالحق«) 2    »فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة«) 1

  »من كان يريد ثواب الدنيا«) 4    »اما شاكراً و اما كفوراً«) 3

و  چيستجهان بودن » حق«، منظور از »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما اّلا بالحقّ«ي  ي مباركه در آيه. 3 .3
 )95آذر  19) (آزمون كانون، 15 ي  صفحه(كتاب درسي،   ؟دومين تفاوت انسان با ساير موجودات استيك بيانگر  كدام

  طلبي  نهايت ي بي داشتن روحيه -دار بودن هدف) 2  طلبي نهايت ي بي روحيهداشتن  - واقعيت داشتن) 1

  شناسايي هدف خلقت -دار بودن هدف) 4  شناسايي هدف خلقت - واقعيت داشتن) 3

 )95بهمن  8) (آزمون كانون، 15 ي  صفحه(كتاب درسي،   تفاوت هدف انسان با حيوانات و گياهان در چيست؟. 4 .4

  شود.  تر مي هايشان روز به روز بيش ايت طلب دارد و عطش دستيابي حيوان و گياه به خواستهنه اي بي انسان روحيه) 1

 نهايت طلب دارند.  اي بي شود و حيوان و گياه روحيه هايش كم نمي انسان طمع دستيابي به خواسته) 2

  كنند.  ه سوي هدف خود حركت ميانسان بايد هدف خود را انتخاب كند و گياه به صورت طبيعي و حيوان به صورت غريزي ب) 3

  انسان به صورت فطري و گياه و حيوان به صورت غريزي به سوي هدف خودش حركت هستند.) 4

 )96مهر  21(آزمون كانون، ) 16 ي  صفحه(كتاب درسي،   ها معموالً به دنبال چه اهدافي هستند؟ انسان. 5 .5

  آخرت باز ندارد.) آنان را از فكر به 2    ) آنان را از دنيا باز ندارد.1

  ها استعدادهاي خويش را به كمال برسانند. ) از طريق آن4  د.وجودشان آرامش گيرها  ) از طريق آن3

    ناپذير همان اهداف اخروي هستند؟  توان اين نتيجه را به دست آورد كه اهداف پايان شريفه مي ي كدام آيه ي از ترجمه. 6 .6

 )96مهر  21مون كانون، (آز) 18و  17 يها   صفحه(كتاب درسي،     

  ) آنچه به شما داده شده كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است.1

  اي ندارند. گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت بهره ) بعضي از مردم مي2

  الحساب است. اي ندارند و خداوند سريع نصيب و بهره د) ايشان از كار خو3

  دهيم. طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم مي كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي ) آن4

    هستيم.  .........ها نيازمند  بستن به آن نوع نگاه و انديشه انسان است و براي انتخاب صحيح هدف و دل .........اختالف در هدف . 7 .7

 )96مهر  21(آزمون كانون، ) 17و  16 يها   صفحه(كتاب درسي،     

  معيار - ) علت2    معيار - ) معلول1

  تالش بسيار - ) علت4    تالش بسيار - ) معلول3

نزديكي و تقرب
 به خدا

هايهدف
 اصلي و فرعي 

 هدفمندي

 خلقت

 یهدف زندگ

 تست 20شامل 
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 خواهد، شايسته است چه چيزي را مقصد نهايي خويش قرار دهد و پايان مي ها را به صورت بي طلب است و خوبي نهايت اگر روح انسان بي. 8 .8

 )96مهر  21(آزمون كانون، ) 21و  20 يها   صفحه(كتاب درسي،   وجو كرد؟ توان در كدام آيه جست اين موضوع را مي

    »نيا و االخرةاهللا ثواب الد فعند« - ) تقرب و نزديكي به خداي بزرگ1

  »ا بالحقّما خلقناهما الّ« - ) تقرب و نزديكي به خداي بزرگ2

    »نيا و االخرةاهللا ثواب الد فعند« - ) رسيدن به ايمان و تقوا3

  »ا بالحقّما خلقناهما الّ« - ) رسيدن به ايمان و تقوا4

ترين مفهوم را به ذهن متبادر  هاي زير، صحيح يك از گزينه ها، كدام بستن به آن بندي اهداف براي انتخاب صحيح و دل با توجه به رتبه. 9 .9
 )96مهر  21ون، (آزمون كان) 18 ي  صفحه(كتاب درسي،   سازد؟ مي

  ناپذير براي زندگي ما ضروري هستند. پايان  ) تنها اهداف1

  دارند. پذير، ما را از رسيدن به اهداف اصلي باز مي پايان  ) اهداف2

  ) دلبستگي به اهداف فرعي بايد بتواند مانع رسيدن به اهداف اصلي شود.3

  ي شود.) دلبستگي به اهداف فرعي نبايد مانع رسيدن به اهداف اصل4

توانيم مستمسك تأييد كالم خود  اگر بگوييم عملكرد انسان براي رسيدن به هدف با گياهان و حيوانات تفاوت دارد، كدام گزينه را مي. 10 .10
 )96مهر  21(آزمون كانون، ) 15 ي  صفحه(كتاب درسي،   قرار دهيم؟

  روند.  ) انسان بايد هدف خويش را بشناسد و با كمك غريزه به سمت آن برود اما حيوانات و گياهان به صورت طبيعي به سوي هدف مي1

  روند. غريزي به سمت هدف مي به صورت رود اما حيوانات به صورت طبيعي و گياهان كند و به سمت آن مي ) انسان هدفش را انتخاب مي2

  رود. روند اما انسان پس از تشخيص و انتخاب هدف به سمت آن مي ت طبيعي و حيوانات به صورت غريزي به سمت هدف مي) گياهان به صور3

  كنند. ها با استفاده از غريزه و به صورت كامالً طبيعي به سمت هدفشان حركت مي ) گياهان، حيوانات و انسان4

 )96مهر  21(آزمون كانون، ) 17 ي  صفحه(كتاب درسي،   دهد؟ به چه كسي پاداش مي ي اسراء بگوييد خداوند سوره 19 ي با توجه به آيه. 11 .11

    ها و اهداف دنيوي غافل نباشد. ) در دنيا از نعمت1

  ) سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند.2

    ) از خداوند در كنار طلب دنيا، آخرت را هم طلب كند.3

  طوف به اهداف اخروي كند.اش را فقط مع ) نوع نگاه و انديشه4

هاي  اصل قرار گيرند و هدف .........اي تنظيم شده باشد كه اهداف  باشد و به گونه .........اهداف  ي هريزي انسان بايد دربرگيرند برنامه. 12 .12
 )96آبان  5(آزمون كانون، ) 18 ي  صفحه(كتاب درسي،   ها باشند.  آن .........دنيوي 

  و تابع فرع - اخروي -) دنيوي و اخروي2    بعو تا اصل -اخروي - ) اخروي1

  اصلي و تابع -الهي -) دنيوي و اخروي4    و تابع فرع - الهي - ) اخروي3

 )96آبان  19(آزمون كانون، ) 20 ي  صفحه(كتاب درسي،   ها، چه هدفي است؟ برترين هدف اصلي انسان. 13 .13

  طلب او را سيراب كنند. نهايت بي ي هند روحيتوان ) كمك به ديگران و تالش براي كسب شهرت كه هر دو مي1

  ي از رشد و كمال رسيد، متوقّف نشود.حد ) انسان به اهداف محدودش و هنگامي كه به سر2

  برگيرد و در جايي متوقّف نشود و نهال وجود او را به درختي پربار تبديل كند. استعدادهاي متنوع انسان را در همة) 3

  هاي پايدار بازبماند. قدر سرگرم دنيا نباشد كه از زيبايي هاي دنيا مرتكب گناه نشود و آن به نعمت ) اين است كه براي رسيدن4

    ، چه چيزي را بايد بداند؟»هر كس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد«نساء  ي هسور 134 ي هبا توجه به آي. 14 .14

 )96آبان  19(آزمون كانون، ) 21 ي  صفحه(كتاب درسي،     

  »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين) «2    »ا كفوراًكراً و اماما شا) «1

  »فألهمها فجورها و تقواها) «4   »ةفعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخر) «3

چيست و » و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحقّ« ي در آيات شريفه» حق«كريم از عبارت منظور قرآن . 15 .15
 )96بهمن  6(آزمون كانون، ) 15 ي  صفحه(كتاب درسي،   گردد؟ علّت آن به چه چيز برمي

  حكمت الهي -) هدفمند بودن خلقت2    حكمت الهي -) يگانگي خدا1

  رحمت الهي -ن خلقت) هدفمند بود4    رحمت الهي -) يگانگي خدا3

    كدام آيه مشهود است؟  ي در ترجمه» صد آمد نود هم پيش ماستچون كه «گويد:  مفهوم اين مصراع از شعر زيباي مولوي كه مي. 16 .16

 )96بهمن  6(آزمون كانون، ) 21و  20 ي  ها صفحه(كتاب درسي،   

  دهيم. كه بخواهيم به او مي طلبد، آن مقدار از آن را ) آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي1

  هاست را به بازيچه نيافريديم. ها و زمين و آنچه بين آن ) و ما آسمان2

  اي ندارند. گويند خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت بهره ) برخي از مردم مي3

  ) هر كس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست.4
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    اش چه خواهد بود؟ با توجه به آيات قرآن كريم كسي كه تنها زندگي زودگذر دنيا را بطلبد، نتيجه. 17 .17

 )97مهر  20(آزمون كانون، ) 17 ي  صفحه(كتاب درسي،     

  شود. شود و با خواري وارد دوزخ مي ) آن مقدار از آن را كه بخواهد به او داده مي1

  خدا بر مقدار آن تعلق گرفته و سپس در دوزخ خواهد بود. ارادة) 2

  شود. ) در اين دنيا چيزي نصيب او نمي3

  اي ندارد. رسد ولي در آخرت هيچ بهره ) در دنيا به نيكي مي4

    ها و زمين به چه معناست و راه به كمال رساندنِ استعدادهاي گوناگون انسان چيست؟ حق بودن آفرينش آسمان. 18 .18

 )97مهر  20(آزمون كانون، ) 16و  15 يها   صفحهاب درسي، (كت    

  هدف گزيني -) مشترك بودن هدف تمام مخلوقات2  نهايت طلبي بي -) مشترك بودن هدف تمام مخلوقات1

  هدف گزيني - ها دار بودن خلقت آن ) هدف4  نهايت طلبي بي - ها دار بودن خلقت آن ) هدف3

    دهد؟ مستلزم چيست و اين استلزام، توانايي مشخص كردن چه چيزي را به انسان ميانتخاب اهداف خود با نگاه درست . 19 .19

 )97آبان  4(آزمون كانون، ) 17 ي  صفحه(كتاب درسي،     

  هاي مختلف ميان انسان  اختالف در هدف ريشة -) معيار و مالك1

  انساننهايت طلب و استعدادهاي متنوع  هاي همسو با ميل بي هدف -) معيار و مالك2

  نهايت طلب و استعدادهاي متنوع انسان هاي همسو با ميل بي هدف - ) بينش و نگرش خاص خود3

  هاي مختلف ميان انسان  اختالف در هدف ريشة - ) بينش و نگرش خاص خود4

     شرط اعطاي پاداش به افرادي كه در طلب سراي آخرت هستند، كدام است؟  از ديدگاه قرآن كريم،. 20 .20

 )97مهر  20) (آزمون كانون، 17ي  صفحه(كتاب درسي،     

  ) اعتقاد راسخ به سريع الحساب بودن خداوند2  چه كه نزد خداست؛ چرا كه بهتر و پايدارتر است. ) انديشه در آن1

   ) اعتقاد به هدفمندي جهان و بيهوده نبودن آفرينش آن4  به همراه ايمان  ) سعي و كوشش براي آن3

  

 

 
  كند؟ خداوند تبارك وتعالي، پيش از بيان حق بودن جهان آفرينش، چه موضوعي را ابطال مي. 1 .21

 )97مهر  20) (آزمون كانون، 15ي  صفحه(كتاب درسي،   

1» (و بلَع و لّا لَهونيا اياةُ الدالح هما هذ«    

2» (كم بِذلما لَه ن   ولمٍمع«  

      »ما هي الّا حياتُنَا الدنيا) «3

  »و ما خَلَقنا السماوات و االَرض و ما بينَهما العبينَ) «4

    شريفه ارتباط دارد؟ آية، با كدام »شوند. هاي اخروي مي هاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف اگر هدف«اين جمله: . 2 .22

 )97مهر  20) (آزمون كانون، 18و  17ي ها  صفحه(كتاب درسي،     

  »دهيم. آن مقدار از آن را كه بخواهيم، مي طلبد،  آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي«) 1

  »اي ندارند. گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت هيچ بهره بعضي از مردم مي«) 2

  »دار.  در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاهگويند: پروردگارا به ما  و بعضي مي«) 3

  »آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است.«) 4

ور فرعي تقرّب به خدا اين است كه كارهايي مانند كسب مال و ثروت كه از ام ي هالزم«گويد:  كدام آيه در پاسخ صحيح به كسي كه مي. 3 .23
 )97مهر  20) (آزمون كانون، 23و  21ي ها  صفحه(كتاب درسي،   ما خواهد بود؟  رسان ، ياري»هستند، كنار گذاشته شوند.

  »من كانَ يريد ثواب الدنيا فَعند اهللا ثَواب الدنيا و اآلخرَةِ) «1

  »نو ما خَلَقنَا السماوات و االَرض و ما بينَهما العبي) «2

  »اي دارند و خداوند سريع الحساب است. اينان از كار خود نصيب و بهره) «3

  »اي ندارند. گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت هيچ بهره بعضي از مردم مي) «4

او در اين دنيا چيست و مطابق فرمايش داند، نسبت به گام نهادن  زندگي انسان را هدفمند مي بيني انساني كه جهان و از جمله،  جهان. 4 .24
    چرا انسان نبايد خود را سرگرم كارهاي لهو كند؟ اش به مردم،  اميرالمؤمنين علي (ع) در موعظه

 )97مهر  20) (آزمون كانون، 15ي    صفحه(كتاب درسي،    

  .اند كس را بيهوده نيافريده ها ـ زيرا هيچ ) سردرگمي در برابر اختالف در انتخاب هدف1

  اند. نگذاشته ها ـ چون انسان را به خودش وا ) سردرگمي در برابر اختالف در انتخاب هدف2

  اند. نگذاشته ) فرصت دانستن آن براي رسيدن به هدف آفرينش ـ چون انسان را به خودش وا3

  اند. كس را بيهوده نيافريده ) فرصت دانستن آن براي رسيدن به هدف آفرينش ـ زيرا هيچ4

20 2 
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به هدف خود خواهد  طدر صورت وجود كدام شر ،نديبرگز يرا به عنوان هدف اصل ريناپذ انيپا يها هدف ياگر كسبنابر آيات قرآن، . 5 .25
  )97آبان  4) (آزمون كانون، 17ي    صفحه(كتاب درسي،    ؟ديرس

     .عمل صالح داشته باشد) 1

  .نداشته باشد ديدر آن ترد )2

     .و كوشش كند يآن سع يبرا) 3

 باشد. اي دتشته از كار خود نصيب و بهره) 4

    ؟ستيچ ،به آن دنيموجودات اشتراك دارد چه نام دارد و بسترساز رس ريكه انسان در آن با سا يا قاعده. 6 .26

 )97آبان  4) (آزمون كانون، 15ي    صفحه(كتاب درسي،     

    قدرت تفكر و تعقل ـ  يطلب تينها يب )1

  ايانسان در دنگام نهادن ـ  يهدفمند) 2

    انسان  ي هژيو تيهداـ  يطلب تينها يب) 3

 قلاز قدرت ع يمند بهرهـ  يهدفمند) 4

    ؟ستيچ ي هنتيجاز رشد  يدر سرحد اهانيو گ واناتياست و توقف ح يت الهاصف يك از معلول كدام ،موجودات جهان يهدفمند. 7 .27

 )97آبان  4) (آزمون كانون، 16و  15ي    ها صفحه(كتاب درسي،     

    برخالف انسان شانياستعدادها محدود بودن ) حكمت ـ1

   يطلب تينها يب ي هيروح ـ فقدان تمحك) 2

    برخالف انسان  شانيمحدود بودن استعدادهابودن ـ حق ) 3

  يطلب تينها يب ي هيروح بودن ـ فقدانحق ) 4

 )97آبان  18) (آزمون كانون، 18ي    صفحه(كتاب درسي،   حائز اهميت در انتخاب اهداف زندگي كدام است؟ ي هنكت. 8 .28

  نبستن به اهداف فرعي و توجه تام به اهداف اصلي  ) دل1

  انگاشتن اهداف فرعي و اصلي و عدم دلبستگي فراوان به اهداف فرعي» ضروري) «2

  انگاشتن اهداف اصلي و عدم توجه به اهداف فرعي» ضروري«) تنها، 3

  فراوان به اهداف اصلي و تالش در جهت بازماندن از اهداف فرعي) معطوف داشتن توجه 4

آفريده نشده تا ......... كس  هيچ«كرد:  كرد، معموالً سخن خويش را با اين عبارات آغاز مي اميرالمؤمنين (ع) هرگاه مردم را موعظه مي. 9 .29
    »بپردازد. ......... كارهاي اند تا به  نگذاشته كند و او را به خود وا......... خود را سرگرم كارهاي 

 )96مهر  21) (آزمون كانون، 15ي    صفحه(كتاب درسي،    

      آلود گناه - لهو - هدف ) بي1

  ارزش لغو و بي - لهو - ) بيهوده2

      ارزش لغو و بي - لعب - هدف ) بي3

  آلود گناه -لعب - ) بيهوده4

 )15ي  صفحه(كتاب درسي،     توان در اين سخن يافت كه انسان ........... را مياولين تفاوت انسان با ساير موجودات در چگونگي انتخاب هدف . 10 .30

  هاي طبيعي است و به سوي هدف خلقت در حركت است. به دنبال خواسته) 1

  خود بايد هدف خلقتش را بشناسد و آن را انتخاب كند.) 2

  هاي غريزي است و به سوي هدف خلقت در حركت است. به دنبال خواسته) 3

 هاي معنوي است. اي فراوان از استعداد مجموعهنامحدودي دارند، هاي  بر خالف ساير موجودات كه استعداد) 4

 )16ي  صفحه(كتاب درسي،   ي است؟فانسان در زندگي خود به دنبال انتخاب چگونه اهدا. 11 .31

      پذير و دست نيافتني پايان) 1

  موقتي و زودگذر) 2

      نهايت و پايان ناپذير بي) 3

 پايان ناپذير و دست يافتني ) 4

ي ما صحه  ي شريفه بر اين گفته كدام آيه» زند، با انتخاب خداوند به عنوان هدف، با يك تير چند نشان مي زيرك انسان«هرگاه بگوييم، . 12 .32
 )21و  20ي ها  صفحه(كتاب درسي،   ؟و كدام مصرع به طور كامل به اين مفهوم اشاره دارد گذارد مي

    »كه قمر سازد خوبي قمر بهتر يا آن« -» مت و پاداش دنيا را بخواهد...هر كس نع«) 1

  »اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش« -» هر كس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد...«) 2

    »كه قمر سازد خوبي قمر بهتر يا آن« - ...» سراي آخرت را بطلبدو آن كس كه «) 3

 »اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش« - » و آن كس كه سراي آخرت را بطلبد...«) 4
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حركت به سوي هدف در پي شناخت «و » ي از رشد و كمالتوقف در سرحد«، »حركت به سوي هدف به صورت طبيعي«هريك از موارد . 13 .33
 )16و  15ي ها  صفحه(كتاب درسي،   يك است؟  به ترتيب مربوط به انتخاب هدف در كدام» و انتخاب

    انسان - حيوان - گياهان) 2    حيوان - انسان - گياهان) 1

 گياهان -انسان -حيوان) 4    انسان - گياهان -حيوان) 3

 )17ي  صفحه(كتاب درسي،   ؟نمايد قرآن كريم ضمن تأكيد بر كدام مطلب، به تعقل و خردورزي در آن دعوت مي. 14 .34

    دوزخطلبان در  خواري و سرافكندگي دنيا) 1

  گريز در قيامت طلبان آخرت نصيبي دنيا بي) 2

    تبيين ماهيت زندگي دنيا و اهداف اخروي در نزد خدا) 3

  الحساب بودن خداوند در اعطاي پاداش دنيا و آخرت به بندگان سريع) 4

 )15ي  صفحهكتاب درسي، (   ؟ي مردم، در مورد هدفداري خداوند در آفرينش است چرا سخنان آغازين حضرت علي (ع) در موعظه. 15 .35

  هايي وجود دارد. ميان هدف انسان و موجوداتي همچون حيوانات و گياهان، تفاوت) 1

  انسان بايد هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب كند و به سوي آن گام بردارد.) 2

  يا، فرصتي است براي رسيدن به آن. قطعاً هدفي از آفرينش انسان وجود داشته است، هدفي كه گام نهادن او در اين دن) 3

  گردد. هايش كم نشده، بلكه روز به روز افزون مي نهايت طلب دارد و عطش او در دستيابي به خواسته اي بي انسان روحيه) 4

ش را به هايي است كه از طريق آن استعدادهاي گوناگون خوي انسان به دليل داشتن كدام دسته از استعدادها به دنبال انتخاب هدف. 16 .36
 )16ي  صفحهكتاب درسي، (   ؟كمال رساند

    مادي و معنوي) 2    مادي و غريزي) 1

  طبيعي و معنوي) 4    طبيعي و غريزي) 3

    ؟»هاي اخروي هستند. ناپذير همان هدف هاي پايان هدف«اين پيام است:  بردارندةكريمه در  آيةكدام  ترجمة. 17 .37

 )18و  17هاي   كتاب درسي، صفحه(   

  »اي ندارند. گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت بهره از مردم مي بعضي«) 1

  »، پاداش داده خواهد شد.من باشدؤو م و آن كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند«) 2

  »الحساب است. اي دارند و خداوند سريع اينان از كار خود نصيب و بهره«) 3

  ».دار مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه نيكي گويند:. پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن، و در آخرت نيز بعضي ميو  «) 4

    ؟»شوند هاي اخروي مي هاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف اگر هدف«توان فهميد  از كدام آيه مي. 18 .38

 )18ي  و صفحه 17هاي   كتاب درسي، صفحه(   

  »كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند، پاداش داده خواهد شد. و آن«) 1

  »دار. مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه نيكي گويند:. پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن، و در آخرت نيز و بعضي مي«) 2

  »اي ندارند. نيكي عطا كن ولي در آخرت بهرهگويند: خداوندا به ما در دنيا  بعضي از مردم مي«) 3

   »خواهد، پاداش دنيا و آخرت هر دو نزد خداست. هر كس نعمت و پاداش دنيا را مي«) 4

دهيم،  مي -و به هر كس اراده كنيم -مقدار از آن را كه بخواهيم  طلبد، آن آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي« ةشريف ةآيپيام . 19 .39
 )18ي  و صفحه 17ي  كتاب درسي، صفحه(   ، چيست؟»ا براي او قرار خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شودسپس دوزخ ر

  هاي اخروي هستند. ناپذير همان هدف هاي پايان هدف) 1

  تري در وجود ما هستند. گوي استعدادهاي مادي و معنوي بيش ناپذيرند و پاسخ ها پايان برخي هدف) 2

  شوند. هاي دنيايي نمي مندي انسان از نعمت هاي اخروي، مانع بهره قرار گرفتن هدف اصل) 3

  شوند. هاي اخروي مي هاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف اگر هدف) 4

 )20ي  كتاب درسي، صفحه(   هايي باشد؟ ي چه ويژگي تر هدفي است كه در بردارنده هدف كامل. 20 .40

    هاي انسان محدوديت خواسته -دهاي بشريعميق بودن استعدا) 1

  طلبي انسان نهايت بي -عميق بودن استعدادهاي بشري) 2

    طلبي آدمي نهايت بي -متنوع بودن استعدادهاي انسان) 3

  هاي انسان خواسته  محدوديت -متنوع بودن استعدادهاي انسان) 4
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     با كدام مفاهيم ارتباط دارد؟» اها فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواهاو نَفْسٍ و ما سو«. آيات 1 .41

 )با تغيير 97 - سراسري انساني و خارج از كشور( )31ي      صفحه(كتاب درسي،    

  انتخاب بهترين راهتفاوت انسان با ساير موجودات ـ  )1

  انتخاب بهترين راه  حكيمانه و هدفدار بودن خلقت ـ )2

  از انسانخداوند حمايت   حكيمانه و هدفدار بودن خلقت ـ )3

  از انسانخداوند حمايت تفاوت انسان با ساير موجودات ـ  )4

به كدام پيام و مقصود پي » گر آن كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدمچيزي را مشاهده نكردم؛ م  هيچ«از حديث شريف: . 2 .42
 )با تغيير 95 - زبان سراسري( )30ي  صفحه(كتاب درسي،   بريم؟ مي

  مشاهده كردن خداوند در همه حال) 2    وابسته بودن جهان در پيدايش) 1

  رؤيت هستيي  پاكي و صفاي قلب، وسيله) 4    فطرت خدا آشنا و خداگرا) 3

خدا را قبل و بعد و با همه چيز ديدن، نشاني از، .......... انسان و در خلقت قانونمند آفرينش، .......... » جايگاه ويژه«موجود برخوردار از . 3 .43
 )با تغيير 93 - انساني سراسري() 30و  29ي  ها صفحه(كتاب درسي،    است.

  فعليت يافتن فطرت خداجوي -انسان است )2  مندي از كرامت و فضيلت بهره - اند فرشتگان) 1

  ها از سوي به كار انداختن عقل و تدبر در پديده -انسان است) 4  مختار و با اراده به اذن خدا بودن - اند فرشتگان )3

    ايم؟ ، پيام كدام آيه را ترسيم نموده»خداي متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد«اگر بگوييم: . 4 .44

 )با تغيير 92 انساني، سراسري( )30ي  صفحه(كتاب درسي،    

    »انّا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كَفورا«) 1

  »و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها« )2

  »و االخره ايفعند اهللا ثواب الدن ايثواب الدن ديريمن كان  « )3

  »فلهم اجرهم عند ربهم وال خوف عليهمو عمل صالحا  االخر واليوم من امن باهللا «) 4

    دارد. اعالم مي ي انسان كه همان شيطان است، تنها راه نفوذش بر انسان را كه به گمراهي او بينجامد، ........ دشمن قسم خورده. 5 .45

 )92 زبان، سراسري( )33ي  صفحه(كتاب درسي،     

  ي دنيايي گونه سرابسرگرم كردن به آرزوهاي  )2    غافل كردن از خدا و ياد او) 1

  آراستگي گناه و زيبا و لذت بخش نشان دادن آن) 4    وسوسه كردن و فريب دادن )3

    .......... در انسان است.  ي بيانگر سرمايه» اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس و ما سو«آيات . 6 .46

 با تغيير) 90) (سراسري هنر، 31و  30ي  ها صفحه(كتاب درسي،    

  قدرت انتخاب و اختيار  )2     ها ها و زيبايي به نيكيگرايش ) 1

  وجدان اخالقي) 4   قدرت عقل و تفكر )3

 عقل و تفكر
 گرايش به

 خير و نيكي 

نفس اماره
 و نفس لوامه

 اختيار و اراده

 شيطان

سرشت خدا آشنا و 
 خداگرا

 پـــر پــــرواز

 تست 40شامل 
 4 و 3

3 
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    . است آن از حاكي..........  ي شريفه ي آيه كه است.........  از برخاسته زشتي، و گناه مقابل در انسان دادن نشان العمل عكس. 7 .47

  )با تغيير 89 ،رياضي سراسري( )30ي  ها صفحه(كتاب درسي،     

  »الّلوامة بالنّفس اُقسم ال و« - او سرزنشگر نفس و اخالقي وجدان) 1

  »تَقواها و فجورها همهالْأَف سواها ما و نفسٍ و« - او  سرزنشگر نفس و اخالقي وجدان )2

  »تَقواها و فجورها همهالْأَف سواها ما و نفسٍ و« - ها زيبايي و ها نيكي به او گرايش )3

  »الّلوامة بالنّفس اُقسم ال و« - ها زيبايي و ها نيكي به او گرايش) 4

 به بروزش و ظهور كه است..........  نفسِ است، گرفته قرار تعالي باري سوگند مورد جايگاهش، و عظمت دليل به كه »نفس« از مرتبه آن. 8 .48

    .گردد مي مفهوم.........  ي شريفه ي آيه در توجه از كه باشد مي..........  آن، مسبب و است..........  هنگام

  )با تغيير 89 ،تجربي سراسري( )31ي  صفحه(كتاب درسي،     

  »تَقواها و فجورها فألهمها سواها ما و نفسٍ و« -ها نيكي به انسان گرايش - گناهان به آلودگي -لوامه) 1

  »تَقواها و فجورها فألهمها سواها ما و نفس و« - گرايش انسان به عقل و تفكر - گناهان به آلودگي - اماره )2

  »امةاللّو بالنّفس اُقسم ال و« -  گرايش انسان به عقل و تفكر - مكروهات به عمل و مستحبات ترك -  اماره )3

  »امةاللّو بالنّفس اُقسم ال و« -ها نيكي به انسان گرايش - مكروهات به عمل و مستحبات ترك -لوامه) 4

  )با تغيير 88) (سراسري زبان، 33ي  صفحه(كتاب درسي،    ي حيات دنيايي اوست؟ نشانگر اختيار انسان در محدودهپيام كدام عبارت، . 9 .49

  من فريادرس شما نيستم. )2    و شما فريادرس من نيستيد.) 1

  .اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد) 4  نه مرا.سرزنش نكنيد و  امروز خود را )3

    .گردد مي مفهوم ......... ي آيه در دقت از كه است ......... از برخاسته سعادت، و شقاوت راه دو از يكي زدن رقم. 10 .50

  )88، اي حرفه فني سراسري( )30ي  صفحه(كتاب درسي،    

   »كفورا اما و شاكراً اما السبيل هديناه انّا« - فطرت) 1

  »كفورا اما و شاكراً اما السبيل هديناه انّا« - اختيار )2

   »تقواها و فجورها فالهمها سواها ما و نفس و« - اختيار )3

  »تقواها و فجورها فالهمها سواها ما و نفس و« - فطرت) 4

كند  اي كه با آن ميان مردم دشمني ايجاد مي دهد و وسيله مطابق با آيات قرآن كريم، شيطان اعمال چه كساني را در نظرشان زينت مي. 11 .51
  )98تير  7(آزمون كانون،  )33ي   صفحه(كتاب درسي،   ؟كدام است

  شراب –گناهكاران ) 1

  فريفتن با آروزي طوالني –كنندگان به راه حق  پشت )2

  غافل ساختن از ياد خدا  –گناهكاران  )3

  قمار –كنندگان به راه حق   پشت) 4

 جاديا نهيك ت ووها عدا انسان انيدر م يا لهياست و به چه وس فتهيفر يطوالن يرا با آرزوها يچه كسان طانيش ي،قرآن اتيبا توجه به آ. 12 .52

 )97آبان  4) (آزمون كانون، 34و  33ي    ها صفحه(كتاب درسي،  ؟دارد ميخدا و نماز باز  اديكند و انسان را از  يم

 نظرشانـ زيبا جلوه دادن گناه در ها به حق پشت كردند  آن يبرا تيهداشدن كه بعد از روشن  يكسان )1

  كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم ـ زيبا جلوه دادن گناه در نظرشان گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي ) آنان كه مي2

 شراب و قمار كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم ـ  گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي كه مي ) آنان3

 شراب و قمار ـ ها به حق پشت كردند  آن يبرا تيهداشدن كه بعد از روشن  يكسان) 4

 هفيشر ي هيبا كدام آو مرتبط انسان است  يخداداد ي هيكدام سرما انگريب ي،انحراف يرهايمس انياز م يزندگ حيراه صح ييشناسا. 13 .53
 )97آبان  4) (آزمون كانون، 29ي    صفحه(كتاب درسي،  ؟باشد يم

1( ها گروهي هستند  آن است كه آنبه خاطر  نيا ؛رنديگ يم يآن را به مسخره و باز ،ديخوان يكه مردم را به نماز فرام يها هنگام آن«ـ  خابو انت ارياخت ي هقو
 »كنند. كه تعقل نمي

2 (ها گروهي هستند كه تعقل  آنآن است كه به خاطر  نيا ؛رنديگ يم يآن را به مسخره و باز ،ديخوان يم كه مردم را به نماز فرا يها هنگام آن«ـ  شهياند ي هقو
 »كنند. نمي

3 (يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاس. ميما راه را به او نشان داد«ـ و انتخاب  اختيار ي هقو« 

4 (سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاس. يا ميما راه را به او نشان داد«انديشه ـ  ي هقو« 

   ؟شود يم يتداعما در ذهن  تيمقصود كدام ب ،خدا افتنيو هنگام بازگشت به خود و ت كدام اس گردد يما از خدا م يدور موجبآنچه . 14 .54

 )97آبان  4) (آزمون كانون، 30ي    صفحه(كتاب درسي،   

 دورم از وي تر كه من  عجب نيو/ من است  از من به تر كيدوست نزدـ ها  غفلت )1

2 (؟آنكه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد/ يا  ؟نشيدر دانش و در ب يعقل تو به باش ياـ اره نفس ام 
 ؟آنكه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد/ يا  ؟نشيدر دانش و در ب يعقل تو به باش ياـ ها  غفلت) 3
 دورم از وي تر كه من  عجب نيو/ من است  از من به تر كيدوست نزدـ اره مانفس ) 4
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    ؟دارد يبازم يطلب انسان را از راحت يش،ها انسان با محكمه ي هيماو كدام سر ستيبه خدا چ تقرّب ريحركت در مس يگام برا نياول. 15 .55

 )97آبان  4) (آزمون كانون، 38و  32ي ها    صفحه(كتاب درسي،  

 وجدان ـ شناخت انسان ) 2  وجدان  ـ راههيراه از ب رغييو ت ياله ريشناخت درست مس )1

 ـ عقلشناخت انسان ) 4  عقل ـ راههيراه از ب رغييو ت ياله ريشناخت درست مس) 3

در  يخداداد ي هسرماي …و شده  يمعرف … آية شريفةدر  ،رديگ يانسان را مگريبان  ،هنگام آلوده شدن به گناهمالمتگر دروني كه در . 16 .56
 )97آبان  4(آزمون كانون، ) 30ي      صفحه(كتاب درسي،      .به آن است شيو گرا يكين و رياز آن و شناخت خ يزاريو ب يو زشت يشناخت بد

 ـ پديد آمده از» و نَفسٍ و ما سواها) «2    پديدآورندةـ » و نَفسٍ و ما سواها« )1

 ـ پديد آمده از» و ال اُقسم بالنّفس اللّوامة) «4  پديدآورندةـ » و ال اُقسم بالنّفس اللّوامة) «3

دارد و مطابق آيات قرآن كريم،  معرفي شده در كدام آيه باز مي سرمايةانسان به گناه، او را از توجه به فرمان  كنندة دعوتعامل دروني . 17 .57
 )97آبان  18) (آزمون كانون، 33 و 31ي    ها صفحه(كتاب درسي،    دهد؟ شيطان چه چيزي را در نظر گناهكاران زينت مي

    راـ اعمال زشت آنان » سواها و نَفسٍ و ما) «1

  ـ آرزوهاي طوالني دنيا را» و ال اُقسم بِالنَّفسِ اللَّوامةِ) «2

    ـ آرزوهاي طوالني دنيا را» سواها و نَفسٍ و ما) «3

  ـ اعمال زشت آنان را» و ال اُقسم بِالنَّفسِ اللَّوامةِ) «4

  وط به چه چيزي از شيطان است؟به ترتيب مرب» وسوسه و فريب«و » فضيلت بر آدميان«، »فريب فرزندان آدم«. 18 .58

 )96آبان  19) (آزمون كانون، 33ي    صفحه(كتاب درسي،    

  كار -پندار -) سوگند2    راه نفوذ - هدف -) سوگند1

  كار -سوگند - ) پندار4    راه نفوذ - هدف - ) پندار3

  را چگونه فريفته است؟ در بيان قرآن كريم، شيطان اعمال زشت چه كساني را در نظرشان زينت داده است و آنان. 19 .59

 )96آبان  19) (آزمون كانون، 34ي    صفحه(كتاب درسي،    

    زينت دادن گناه در نظرشان - ) كساني كه ايمان دارند ولي اعتقادشان قلبي نيست1

  آرزوهاي طوالني - ) كساني كه ايمان دارند ولي اعتقادشان قلبي نيست2

  زينت دادن گناه در نظرشان - پشت كردند ،ها، به حق ن) كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آ3

  آرزوهاي طوالني - پشت كردند ،ها، به حق ) كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن4

    يك از موارد زير است؟ هاي دشمنان اسالم كدام مطابق با آيات قرآن كريم، عامل پراكندگي دل. 20 .60

 )96آذر  3كانون، ) (آزمون 29ي    صفحه(كتاب درسي،   

  اند. كه همه چيز را براي انسان آفريده، توجه نداشته ها قرار داده و اين ) به كرامتي كه خداوند در وجود آن1

  اند. هاي خوب را از بد تشخيص دهد، توجه نكرده ) به نيروي عقلي كه در وجود انسان قرار داده كه از طريق آن راه2

  اند. خواند، آن را به مسخره و بازي گرفته م را به نماز فرا مي) وقتي كه پيامبر اكرم (ص) مرد3

 اند. ها قرار داده، غافل شده ) از محبت به خود كه خداوند در وجود آن4

  

علت پراكندگي » …هايشان پراكنده است  پنداري در حالي كه دل را متحد مي ]دشمنان اسالم[ها  آن« ي هعبارت شريف ي هدر ادام. 1 .61
 )96آذر  3) (آزمون كانون، 29ي    صفحه(كتاب درسي،  ي دشمنان اسالم چه چيز مطرح شده است؟ها دل

  ) عدم تعقل2    صحيح از اختيار ي ه) عدم استفاد1

  هاي شيطان ) پيروي از وسوسه4    ) پيروي از نفس اماره3

هايي ما در مسير تقرب به سوي خداوند  يك از توانايي نشأت گرفته از كدام ،ها از دورويي، حقارت نفس، ريا و ظلم اشمئزاز ما انسان. 2 .62
 )96بهمن  6) (آزمون كانون، 30ي    صفحه(كتاب درسي،  باشد؟ مي

  ها را در وجود ما قرار داده است. مندي از آن ها و زمين است را براي انسان آفريده و توانايي بهره چه در آسمان ) خداوند آن1

  هاي غلط و خوب را از بد تشخيص دهيم. بخشيده تا با آن بينديشيم و مسير درست زندگي را از راه) پروردگار به ما نيرويي 2

  ) خداوند ما را صاحب اراده و اختيار آفريد، سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد.3

  را در وجود ما قرار داد. ) خداي متعال شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن4

 )97آبان  4) (آزمون كانون، 31ي    صفحه(كتاب درسي، ها چيست؟ ارسال پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوز توسط خداوند براي انسان ي هفلسف. 3 .63

  ) نشان دادن راه سعادت و كمك به پيمودن راه حق2  ) برگزيدن راه رستگاري و دوري از شقاوت1

  ) آگاهي يافتن به سرشت پاك و خدا آشنا4    رستگاري از شقاوت) تشخيص راه 3

4 
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  شمارند؟ ملك، جهنميان چه چيز را علت دوزخي شدن خود مي ي هسور 10 ي هدر بيان قرآن كريم در آي. 4 .64

 )97آبان  4) (آزمون كانون، 29ي    صفحه(كتاب درسي،    

   ) نداشتن ايمان قوي و اقامه نكردن نماز1

  شنوا و تعقل نكردن) نداشتن گوش 2

   خويشاعمال ) برعهده نگرفتن مسئوليت 3

  و بدي ) گرايش خود به شر4ّ

در  يخداداد سرماية …و شده  يمعرف … ةفيشر يةآدر  ،رديگ يانسان را مگريبان  ،هنگام آلوده شدن به گناهمالمتگر دروني كه در . 5 .65
 )97 آبان 4) (آزمون كانون، 31ي    صفحه(كتاب درسي،   .به آن است شيو گرا يكين و رياز آن و شناخت خ يزاريو ب يو زشت يشناخت بد

     پديدآورندةـ  »و نَفسٍ و ما سواها« )1

 ـ پديد آمده از »و نَفسٍ و ما سواها«) 2

    پديدآورندةـ  »و ال اُقسم بالنّفس اللّوامة« )3

  پديد آمده از ـ »و ال اُقسم بالنّفس اللّوامة«) 4

    باشد؟ طلبي مي انسان از راحت بازدارندةهاي زودگذر و  ترتيب مانع انسان از خوشي يك از عوامل زير به اسالمي كدام ي همطابق انديش. 6 .66

 )97مهر  20) (آزمون كانون، 32و  31ي    ها صفحه(كتاب درسي،  

 دورانديشي عقل با - هايش وجدان با محكمه) 2  وجدان با دورانديشي -هايش عقل با محكمه )1

  هايش  وجدان با محكمه - عقل با دورانديشي) 4  هايش عقل با محكمه - وجدان با دورانديشي )3

مطرح در كدام  ي هژي و گناه است و اجتناب از شقاوت در گرو برخورداري از سرماي ك به كدام آيه / آيات بيانگر مسبب واكنش نسبت. 7 .67
 )97آذر  16) (آزمون كانون، 31و  30ي ها    صفحه(كتاب درسي،   شريفه است؟ ي هآي

    » فجورها و تقواها فَأَلْهمها« - ...»و نفسٍ و ما سواها «) 1

 » فجورها و تقواها فَأَلْهمها« - »امهفس اللّوال اقسم بالنّ و«) 2

    » ا كفوراًا شاكراً و امبيل امانّا هديناه الس« - »و نفس و ما سواها...«) 3

  » ا كفوراًا شاكراً و امبيل امانّا هديناه الس« - »امهفس اللّوالنّو ال اقسم ب«) 4

    گردد؟ ترتيب از دقت در كدام گزينه مفهوم مي به» راه نفوذ شيطان«و » سوگند شيطان«، »كار شيطان«. 8 .68

 )95آبان  21 آزمون كانون،( )33ي  صفحه(كتاب درسي،     

  ايجاد كينه و دشمني ميان مردم -نشان دادن گناه بخش زيبا و لذت - كردن و فريب دادن وسوسه) 1

 كردن و فريب دادن  وسوسه -فريب فرزندان آدم - دور كردن آدمي از خدا )2

  ايجاد كينه و دشمني ميان مردم -بخش نشان دادن گناه زيبا و لذت - دور كردن آدمي از خدا )3

  فريب دادن كردن و  وسوسه -فريب فرزندان آدم - كردن و فريب دادن وسوسه) 4

 .........پندارد و مانع دروني رسيدن به هدف را  مي .........كند كه خود را برتر از  ها معرفي مي اي را به انسان كننده قرآن كريم عامل گمراه. 9 .69

 )95آبان  21 آزمون كانون،( )33ي  صفحه(كتاب درسي،   نامد. مي

 امهنفس لو - ي موجودات همه )2    نفس اماره - آدميان) 1

  ارهنفس ام - ي موجودات همه) 4    امهنفس لو - آدميان )3

    ؟گردد نميكدام موضوع مستفاد » اًا كفورو ام اًا شاكربيل اما هديناه السانّ« آية شريفةاز . 10 .70

 )95آذر  5 آزمون كانون،( )30ي  صفحه(كتاب درسي،     

 ، مسئول سرنوشت خويش است. و انسان خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفريد) 1

  تواند يكي از دو راه سعادت و شقاوت را انتخاب كند. خود مي اختيارانسان با  )2

  . دهد نشان ميراه حق و باطل را به انسان  خداوند )3

  مخلوقات برتري داده است. از بسياري  رو خداوند انسان را بباشد  مينفس  عزتانسان داراي ) 4

است و اولين گام براي حركت در اين مسير  كدام تعالي رسيدن به هدف و تقرب به حق سودمندترين دانش براي حركت در مسير . 11 .71
 )95آذر  5 آزمون كانون،( )28ي  صفحه(كتاب درسي،   چيست؟

 شناخت انسان - خودشناسي )2    استفاده از عقل -خداشناسي) 1

  استفاده از عقل - خودشناسي) 4    شناخت انسان -خداشناسي )3

    ؟قرار دارد انساني  سرمايه كدام در مقابل وبوده  كدامترين دشمن انسان  با توجه به سخن موالي متقيان علي (ع)، دشمن. 12 .72

 )95آذر  5 آزمون كانون،( )33ي  صفحه(كتاب درسي،     

 راهنمايان الهي -نفس اماره )2    راهنمايان الهي - شيطان) 1

  عقل - شيطان) 4    عقل -نفس اماره )3
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هاي  سرمايهيك از  كدامترتيب مربوط به  به» طلبي بازداشتن از راحت«و »كردن آدمي در پيمودن راه حق ياري «هاي  هر يك از عبارت. 13 .73
 )95آذر  5 آزمون كانون،( )32و  31ي ها  صفحه(كتاب درسي،    ؟است انسان

 عقل -عقل )2    وجدان -عقل) 1

  عقل - راهنمايان الهي) 4    وجدان - راهنمايان الهي )3

    ؟گردد نميكدام موضوع مستفاد » و نفس و ماسواها فألهمها فجورها و تقواها« آية شريفةاز . 14 .74

 )95آذر  19 آزمون كانون،( )31و  30ي ها  صفحه(كتاب درسي،     

 ها است. العمل نشان دادن انسان در برابر گناه، برخاسته از گرايش انسان به نيكي عكس) 1

  بيزار است.  همتي و ظلم انسان كرامت و بزرگواري را دوست دارد و از دورويي، ذلت، دون )2

  يابد. اي از خدا دارد و در ميان موجودات اين انسان است كه آن را درمي ي عالم نشانه همه )3

  ها گرايش دارد. بيفهمد و به خو ها را مي ها را به انسان الهام كرده، لذا انسان آن ها و خوبي خداوند بدي) 4

    كند؟ العمل نشان دهد و چه زماني انسان خود را سرزنش و مالمت مي شود كه انسان در مقابل گناه و زشتي عكس چه چيزي سبب مي. 15 .75

 )95بهمن  8 آزمون كانون،( )31ي  صفحه(كتاب درسي،     

    به گناه  آلوده شدن بعد از -وجدان اخالقي) 1

 ي شيطان قرار گرفتن بعد از مورد وسوسه - ها ها و زيبايي نيكيگرايش انسان به ) 2

    ي شيطان قرار گرفتن بعد از مورد وسوسه -وجدان اخالقي )3

  به گناه  آلوده شدن بعد از -ها ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي) 4

    . .........است به نام  .........عاملي  .........عامل بازدارنده از پيروي از عقل و وجدان به منظور . 16 .76

 )94آبان  8 آزمون كانون،( )33ي  صفحه(كتاب درسي،    

    نفس اماره  –دروني  - هاي زودگذر دنيوي رسيدن به لذت) 1

 شيطان –دروني  - فريب فرزندان آدم و بازداشتن از بهشت )2

    شيطان –بيروني  - فريب فرزندان آدم و بازداشتن از بهشت )3

 نفس اماره –بيروني  - هاي زودگذر دنيوي رسيدن به لذت) 4

ي خداوند،  شود، شيطان چه عناويني را درباره گيري از كالم نوراني وحي، در سخناني كه بين شيطان و دوزخيان بيان مي با بهره. 17 .77
 )93آبان  9 آزمون كانون،( )33ي  صفحه(كتاب درسي،   ؟برد كار مي گناهكاران و خودش به

  كننده دعوت - ي دعوت ناحق پذيرنده - ده دهنده به حقوع) 1

  دهنده فريب -ي شيطان تحت سلطه - كننده به حق دعوت )2

  دهنده وعده - ي شيطان تحت سلطه - دهنده به حق  كننده و وعده دعوت )3

 وسوسه كننده - شونده وسوسه -كننده به حق دهنده و دعوت وعده) 4

يك ميسر  ترتيب با بهره گرفتن از كدام پرهيز از گناه كه از اهداف اعطاي عوامل رشد است، بهاجتناب از شقاوت، گريز از جهل و . 18 .78
 )93آبان  9 آزمون كانون،( )30و  29ي ها  صفحه(كتاب درسي،   ؟گردد مي

    ارهنفس ام - اختيار - عقل و اختيار) 1

  ها گرايش به نيكي -عقل -اختيار و هدايت الهي )2

    ارهنفس ام -عقل - عقل و اختيار )3

 ها گرايش به نيكي - اختيار -اختيار و هدايت الهي) 4

و نفسٍ و ما سواها فالهمها فجورها و « يمباركه يآيه پيام و است .............. گشته، ترسيم .............. عبارت در كه نفس از اي مرتبه نقش. 19 .79
 )92آبان  10 آزمون كانون،( )31ي  و صفحه 30ي  صفحه(كتاب درسي،   .............. كه است مفهوم اين گوياي» تقواها

 نمايد. ـ تحميل گناه به انسان ـ آدمي فطرتاً زشتي و زيبايي و بدي و خوبي را درك مي»و نفس و ماسواها«) 1

  قرار داده است. ـ منع از ارتكاب گناه ـ خداوند استعداد خوبي و زشتي را در نهاد آدمي»ال اقسم بالنّفس اللّوامة« )2

  ـ دعوت انسان به گناه ـ خداوند استعداد خوبي و زشتي را در نهاد آدمي قرار داده است.»و نفس و ماسواها« )3

  نمايد. كار ـ آدمي فطرتاً زشتي و زيبايي و بدي و خوبي را درك مي ـ مالمت انسان گناه»ال اقسم بالنّفس اللّوامة«) 4

ها در وجود او قرار داده است،  مندي از آن ها و زمين است براي انسان آفريده و توانايي بهره چه در آسمان وقتي خداوند متعال آن. 20 .80
 )29ي  صفحه(كتاب درسي،   فهميم كه:  مي

 اي براي انسان قائل شده است. در نظام هستي جايگاه ويژه) 1

  است.راه رستگاري و شقاوت به ما نشان داده شده  )2

  انسان صاحب اراده و مسئول سرنوشت خويش است. )3

 پروردگار، به ما نيرويي عنايت كرده تا با آن حقايق را دريابيم.) 4
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 )30ي  صفحه(كتاب درسي،   بيانگر آن است كه:» انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً« آية شريفةمفهوم . 1 .81

 خداوند نيرويي عنايت كرده تا از معلول به علت و از اثر به مؤثر پي ببريم.) 1

  هاي مادي و معنوي است. مندي از نعمت كرامت و برتري انسان بر ساير مخلوقات در پرتو بهره )2

  خداوند ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد. )3

  شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن در وجود انسان است.توانايي ) 4

 )33 ي صفحه(كتاب درسي،    همان ................ كه:» ترين دشمن انسان دشمن«ي علي(ع)  به فرموده. 2 .82

  در بيرون از وجود انسان است. - »شيطان است« )2  در درون انسان است. - »نفس اوست«) 1

  كند. در درون انسان طغيان مي -»خود انسان است«) 4  پندارد. خود را برتر از آدميان مي -»نفس اماره است« )3

هايي كه خداوند به انسان عطا فرموده ............... را بهتر  هدف و مسير حركت هر كس با ............... هماهنگي دارد و با دقت در سرمايه. 3 .83
 )31 ي صفحهب درسي، (كتا  توان شناخت. مي

  موانع رشد انساني -اش ها و سرمايه توانايي )2    عوامل رشد انساني - هايش برنامه) 1

  هدف زندگي -اش ها و سرمايه توانايي) 4    هدف زندگي - هايش برنامه )3

    ......... .  به جزگويد:  تشخيص دهيم و حقايق را دريابيم سخن مي ،كند تمام آيات شريفه، از نيرويي كه به ما كمك مي. 4 .84

 )29ي  كتاب درسي، صفحه(   

  »كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم. گويند اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي و مي«) 1

  »هايشان پراكنده است. پنداري در حالي كه دل ها را متحد مي آن« )2

  »او الهام كرد.گاه بدكاري و تقوايش را به  سوگند به نفس و آن كه سامانش بخشيد آن« )3

  ... .»گيرند خوانيد. اين را به مسخره و بازي مي ها هنگامي كه مردم را به نماز فرا مي آن«) 4

  ي رشد را نتيجه گرفت؟ توان كدام سرمايه مي»تر كه من از وي دورم تر از من به من است/ وين عجيب دوست نزديك«از شعر . 5 .85

 )30ي  كتاب درسي، صفحه(   

    اراده و اختيار )2    نفس لوامه) 1

  آشنا سرشت خدا) 4    تفكر و تعقل )3

عقالني مبني بر رد اين ادعا داشته باشيم كه هدف از خلقت ما خوردن، خوابيدن و خوش بودن در اين دنياي  دليلياگر بخواهيم . 6 .86
 )31ي  (كتاب درسي، صفحه  وانفساست؛ كدام گزينه هادي ما خواهد بود؟ 

  هايش ها و سرمايه هماهنگي هدف هر كس با توانايي )2  هاي انسان به تناسب رفتارهاي او  وسعت سرمايه )1

  خلقت  ي گرايش فطري آدمي به سوي هدف حكيمانه )4  ها و خيرات ي خوبي تمايل ذاتي انسان به سرچشمه )3

    و عامل بازدارنده از تبعيت آن چيست؟ ز حق از باطل استيآدمي با برخورداري از كدامين پر پرواز قادر به تمي. 7 .87

   )33و  29هاي   (كتاب درسي، صفحه   

  ترين دشمن  دشمن –عقل  )2  گر وسوسه ي قسم خورده دشمن – اختيار )1

  گر  وسوسه ي قسم خورده دشمن –قدرت انديشه  )4    ترين دشمن دشمن –اراده  )3

    ر انسان به هنگام آاليش به گناهان است؟شگشريفه مسبب ابراز وجود نفس سرزن ي كد در كدام آيهؤعامل م. 8 .88

 )31و  30ي  ها (كتاب درسي، صفحه   

  »ا كفوراًا شاكراً و امبيل اما هديناه السانّ« )2    »امهوفس اللّال اقسم بالنّ و« )1

3( »من كان يريد ثواب« )4  »هااها فالهمها فجورها و تقواو نفس و ماسو عندفنيا الد ةنيا و اآلخراهللا ثواب الد«   

    د؟نباش كدام ودايع الهي به ترتيب مبين عوامل گزينش، تشخيص و پيمايش راه در وجود انسان مي. 9 .89

 )31و  30، 29ي  ها (كتاب درسي، صفحه   

  اختيار –گرايش به خير و نيكي  –عقل  )2    پيشوايان دلسوز  – اختيار – عقل )1

  الهي  يانبيا –عقل  –اختيار  )4  كتب راهنماي الهي –گرايش به خير و نيكي  –اختيار  )3

و « آية شريفةطلبي و ................ از لذايذ ناپايدار و موقت، مايه امتياز انسان بر ساير موجودات است كه داللت   . ممانعت ................ از راحت10 .90
 )32و  31هاي   (كتاب درسي، صفحه  باشد.  ....... آن ميبر .........» ال اقسم بالنّفس اللّوامة

  دومين  –هايش  مه با سرزنشنفس لوا –اش  عقل با دورانديشي )2  نخستين  –عقل با دورانديشي  –هايش  وجدان با محكمه )1

 دومين  –هايش  ها با گرايش شناخت خوبي –اش  عقل با دورانديشي )4  نخستين  –نفس با هشدارهايش  –هايش  وجدان با محكمه )3
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دارد، اما سراي ديگر  شود كه او را از كارهاي مفيد باز مي در اين دنيا انسان به كارهايي مشغول مي«پيام كدام آيه حاكي از اين است كه . 1 .91
    ؟»كند آورد، زندگي مي دست مي جايي است كه انسان با كماالت واقعي كه از راه ايمان و عمل صالح به

 )با تغيير 96 - رياضي سراسري( )40ي  صفحه(كتاب درسي،     

  »...يهلكنا  و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما« )1

  »ال خوف علَيهِمفمن آمنَ بِاهللا و الَيومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً « )2

  »آلخرَةَ لَهِي الَحيوانُ لَو كانُوا يعلَمونَو ما هذه الحياةُ الدنيا إال لَهو و لَعب و إنَّ الدار ا« )3

  »...ريب فيه لَا يومِ الْقيامةِ إِلَى لَيجمعنَّكُم إِلَّا هو هاللَّه لَا إِلَ« )4

كساني معرفي ترين مؤمنان را چه  زندگي دنيا بدون سراي آخرت كه زندگي واقعي است، چگونه خواهد بود و پيامبر اكرم (ص) باهوش. 2 .92
 )95 - تجربي سراسري( )40و  39هاي   (كتاب درسي، صفحه  كنند؟ مي

  كند. آورند كه آدمي را از يك هستي به هستي ديگر منتقل مي مرگ را پلي به حساب مي - تالش بيهوده )1

  كند. آورند كه آدمي را از يك هستي به هستي ديگر منتقل مي مرگ را پلي به حساب مي - لهو و لعب )2

  كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگ - تالش بيهوده )3

  كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگ - لهو و لعب )4

    ي آنان دارد؟اي در زندگ نهراسيدن از مرگ و آمادگي براي فداكاري در ميان پيروان پيامبران الهي، چه ثمره. 3 .93

 )95 - خارج از كشور سراسري( )41ي  (كتاب درسي، صفحه   

  گردد. شود و فداكاري در راه خدا ضروري مي حيات در اين دنيا چيزي جز ننگ و ذلت نمي )1

  شوند. ها مي روند و فداي انسان كنند و به همين دليل به استقبال شهادت مي آنان آرزوي مرگ مي )2

  شود تا هميشه در آرزوي مرگ باشند. بينند و همين عامل سبب مي باري از گناه مي زندگي را كوله )3

  ي عالي برسند. شود و در شجاعت به مرحله دفاع از حق و مظلومان و از خود گذشتگي براي آنان آسان مي )4

تر در پيش دارد، از خداوند عمر طوالني  ه طلوعي درخشاندانند ك دانند بلكه آن را غروبي مي كه مرگ را پايان زندگي نمي» الهيون«. 4 .94
 )94 - خارج از كشور سراسري( )41ي  (كتاب درسي، صفحه  كنند تا به كدامين هدف برسند؟ طلب مي

  ي ظهور برسانند. سنگ جلوه دادن آن دو به منصه ي متعادل دنيا و آخرت را در هم كفه )1

  ه عالم پس از مرگ، منافات با دل سپردن به دنيا ندارد.پرستان بفهمانند كه اعتقاد ب به دنيا )2

  تر خدا را مالقات كنند. اي كامل ها، با اندوخته تر در راه خدا و خدمت به انسان با تالش بيش )3

  بختي را براي آيندگان، هموار كنند و اثبات كنند كه عبادت به جز خدمت خلق نيست. راه نيك )4

 )94 - رياضي سراسري( )43و  42ي  ها (كتاب درسي، صفحه  پيامدهاي انكار معاد براي انسان در زندگي دنياست؟كدام مورد بيانگر . 5 .95

  تر به حيات اخروي پس از مرگ آماده شدن براي زندگي ديگر و توجه بيش )1

  هاي روشنايي بست در زندگي دنيايي و باز شدن پنجره بيرون آمدن از بن )2

  ي دنيا گيري از ديگران و بي ارزش شدن اين زندگي چند روزه كناره )3

 العاده  لذت بردن از كار و زندگي و تالش بسيار به همراه انرژي فوق )4

 بعد جسماني و

 روحاني 
 ميل به

 جاودانگي
 انكار معاد اعتقاد به معاد

ييبه روشنا يا پنجره
 تست 30شامل 
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ي اين مقصود ما  ، پيام كدام آيه ترسيم كننده»ي وحي الهي مشاهده كنيم ي ملكوتي و نه ملكي دنيا را در آيينه چهره«اگر بخواهيم: . 6 .96
 )با تغيير 93 - خارج از كشور سراسري( )40ي  (كتاب درسي، صفحه   ت؟اس

 »و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و مايهلكنا الّا الدهر« )1

  »علموني كانوا لو وانيالحي له اآلخرة الدار انّ و لعب و لهو اال ايالدن اةيالح ههذ ما و« )2

 »و عمل صالحاً فال خوف عليهم و ال هم يحزنون من باهللا و اليوم االخرآمن « )3

  »و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين« )4

    ه بر وحي الهي، تعريفي براي دنيا ارائه دهيم، پيام كدام آيه وافي به اين مقصود است؟. هرگاه بخواهيم با تكي7 .97

 )با تغيير 93 - انساني سراسري( )40ي  (كتاب درسي، صفحه   

  »من باهللا و اليوم االخر و عمل صالحاً فال خوف عليهم و ال هم يحزنونآمن ء« )1

  »و ما هذه الحياة الدنيا االّ لهو و لَعب و انّ الدار اآلخرة لهي الحيوانُ لو كانوا يعلمون« )2

  »افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال ترجعون« )3

  »ا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الّا الدهرقالوا ما هي الّا حياتن و« )4

ايد و با مرگ  ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي نابودي و فنا خلق نشده«اند:  بخش پيامبر گرامي اسالم(ص) كه فرموده اين بيان هدايت. 8 .98
    ي دارد؟ي شريفه تناسب مفهوم با پيام كدام آيه» شويد. تنها از جهاني به جهان ديگر منتقل مي

 )با تغيير 93 - هنر سراسري( )40و  39هاي   (كتاب درسي، صفحه   

  »افاذا ماتوا انتبهو الناس نيام« )1

  »من آمن باهللا و اليوم االخر و عمل صالحاً فال خوف عليهم و ال هم يحزنون« )2

  »و ما هذه الحياة الدنيا الّا لهو و لعب و انّ الّدار االخرة لهي الحيوان« )3

  »قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الّا الدهر و« )4

  )91 - تجربي سراسري( )41ي  (كتاب درسي، صفحه  : كه است جهت بدان الهيون ديدگاه در »مرگ نبودن ناگوار«. 9 .99

  .دانند مي ظالمان با زيستي هم و زندگي از نجات براي اي وسيله را مرگ )1

  .اند آن از مصون الهيون و است گناهان سنگين بار داشتن دوش بر معلول مرگ، ناگواري )2

  .سپرند نمي دل آن به كنند، مي زندگي هم زيبا و كنند مي زندگي دنيا در گرچه حقيقي خداپرستان )3

  .نيست سازگار توحيد با كه شود مي آفرينش به نسبت انديشي پوچ و خدا از نوميدي عامل مرگ، ناگواري )4

 طوالني عمر خداوند، از دانند، مي ديگر ي مرحله به اي مرحله از انتقال براي تولدي را آن و دانند نمي زندگي پايان را مرگ كه »الهيون«. 10 .100

  )91 - زبان سراسري( )41ي  (كتاب درسي، صفحه  : .......... .تا كنند مي طلب

  .آورند دست به تري كامل ي اندوخته ها، انسان به خدمت و خدا راه در تر بيش تالش با )1

  .برسانند ظهور ي منصه به دو آن دادن جلوه سنگ هم در را آخرت و دنيا متعادل ي كفه )2

  .ندارد دنيا به سپردن دل با منافات مرگ، از پس عالم به اعتقاد كه بفهمانند دنياپرستان به )3

  .نيست خلق به خدمت جز به عبادت كه كنند اثبات و كنند هموار آيندگان، براي را بختي نيك راه )4

 ) 91- ) (سراسري انساني39ي  (كتاب درسي، صفحه  ترين مؤمنان چه كساني هستند؟ با توجه به آيات و روايات، باهوش. 11 .101

  دانند. فرار از مرگ را عين نزديكي به آن مي )2    اند. متفكران در نظام آفرينش )1

  دانند. زندگي دنيا را چيزي جز لهو و لعب نمي )4    اند. آنان كه فراوان به ياد مرگ )3

 همان »خود« اين از منظور كنند، مي معرّفي »انسان خود« را گناه اصلي عامل كه دين پيشوايان روايات و كريم قرآن آيات به توجه با. 12 .102

  )90 - رياضي سراسري( )39ي  (كتاب درسي، صفحه  .......... . دگرگوني و تغيير آن، در و باشد مي..........  كه است..........  خود

  نيست - تغيير با همراه - جسماني )2    نيست – تغيير با همراه - روحاني )1

  هست - استهالك از مصون - جسماني )4  هست - استهالك از مصون - روحاني )3

 است برقرار عليت ي رابطه براي منكران معاد ،»يأس و نااميدي« و »دنيا ي روزه چند زندگي شدن ارزش بي« و »جاودانگي به ميل« بين. 13 .103

  )با تغيير 90 - تجربي سراسري( )43و  42ي ها  (كتاب درسي، صفحه  .باشد مي..........  و..........  و..........  ترتيب به هريك، عنوان كه

  علّت - علّت - معلول )2    معلول - معلول - علّت )1

  علّت - معلول - معلول )4    معلول - علّت - علّت )3

من مرگ را جز سعادت و زندگي با ظالمان را جز ننگ و «: فرمايد مي كه) ع( حسين امام حضرت شهيدان، ساالر كالم اين به توجه با. 14 .104
  )90 - هنر سراسري( )41ي  (كتاب درسي، صفحه  .است..........  كه گردد مي مفهوم »بينم. خواري نمي

    ذلّت و ننگ با همراه زندگي مرگ، يافتن سعادت عامل )1

  شهادت به شوق زندگي، يابي ذلت و ننگ با همراه عاملِ )2

    زندگي يابي ذلّت و ننگ عامل خداوند، لقاي و سعادت به شوق )3

  خدا راه در شهادت شوقي بي از برخاسته ذلّت، و ننگ با توأم زندگي )4



 

 

 

21 

هم
ه د
 پاي
گي

زند
ن و 

دي
 )

ول)
ش ا

بخ
 

  )88 - هنر سراسري( )42ي  (كتاب درسي، صفحه  . است..........  و..........  لوازم از دنيا موقّت و روزه چند زندگي كردن جلوه ارزش بي. 15 .105

  رستاخيز در آرزوها تحقق – جاودانگي به ميل )2  دانستن كار پايان را مرگ – جاودانگي به ميل )1

  دانستن كار پايان را مرگ – دنيا دادن قرار هدف )4  رستاخيز در آرزوها تحقق – دنيا دادن قرار هدف )3

  )88 - رياضي سراسري( )40ي   (كتاب درسي، صفحه  :كه است افرادي ي بهره »يحزنون هم ال و عليهم خوف فال«ي مژده. 16 .106

  .دانند مي ديگر تولدي و غروب از پس طلوعي را مرگ )1

  .اند آراسته است، لباس بهترين كه تقوي لباس به را خود )2

  .دارند هم با را نيك عمل انجام و رستاخيز و خدا به ايمان )3

  .دهند مي قرار خود زندگي ي لحظه هر ي ذخيره بهترين را خدا راه در خلوص )4

  )97آبان  4 ،آزمون كانون( )42ي   (كتاب درسي، صفحه  ؟باشد در پاسخ به كدام انديشه مي» و ما لهم بذلك من علم«عبارت قرآني . 17 .107

  »انتبهوا النّاس نيام فإذا ماتوا) «2    »إنّ هم الّا يظنّون) «1

  »و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا) «4    »و ما هذه الحياة الدنيا الّا لهو و لعب) «3

لهو و «هاي  منظور از عبارت» و ما هذه الحياة الدنيا الّا لهو و لعب و انَّ الدار االخرةَ لهي الحيوانُ لوكانوا يعلمونَ« آية شريفةبا توجه به . 18 .108
الحيوانُ«و » لعب 97آذر  30آزمون كانون، ( )40ي   (كتاب درسي، صفحه  گردد؟ چيست و از اين آيه كدام مفهوم مستفاد مي ترتيب به» لَهِي( 

  ) كم ارزش بودن زندگي دنيوي ـ حقيقي بودن زندگي آخرت ـ متفاوت بودن حقيقت دنيا و آخرت1

  هاي اميد و روشنايي به روي انسان ) كم ارزش بودن زندگي دنيوي ـ حقيقي بودن زندگي آخرت ـ باز شدن پنجره2

  حيات ابدي ـ متفاوت بودن حقيقت دنيا و آخرت  ) سرگرمي و بازي ـ3

  هاي اميد و روشنايي به روي انسان حيات ابدي ـ باز شدن پنجره  و بازي ـ) سرگرمي 4

باشد و قرآن كريم، نوع اعتقاد منكرين معاد را چگونه  ارزش شدن زندگي چند روزه در دنيا، ويژگي كدام دسته از منكرين معاد مي  بي. 19 .109
 )97آذر  2آزمون كانون، ( )42ي   (كتاب درسي، صفحه  كند؟ بيان مي

  »لو كانوا يعلمونَ«د. ـ ند راه غفلت از مرگ را پيش گيرنكوش ي كه ميانكس )1

  »لو كانوا يعلَمونَ«د. ـ ند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون ببرنتوان ي كه نميان) كس2

    »ان هم الّا يظُنّونَ« د.  ـند راه غفلت از مرگ را پيش گيرنكوش ي كه ميان) كس3

  »ان هم الّا يظُنّونَ« د. ـنفكر مرگ را از ذهن خود بيرون ببرد نتوان ي كه نميان) كس4

 )97دي  21آزمون كانون، ( )39ي   (كتاب درسي، صفحه  داستان زندگي انسان در چه صورتي پاياني اندوهناك دارد؟. 20 .110

  درك صحيحي از جايگاه خود در نظام هستي نداشته باشد.) 2  هدف اصلي خود را در زندگي نشناسد.) 1

  اش پس از مرگ نداشته باشد. درك صحيحي از آينده) 4  با مرگ وارد وادي فنا و نيستي شود.) 3
  

  

  

    كدام ديدگاه از آنِ منكران معاد است و مبناي سخن آنان در كدام عبارت قرآني معرفي شده است؟. 1 .111

 )97دي  21آزمون كانون، ( )42ي   (كتاب درسي، صفحه  

 »ان هم الّا يظُنّونَ«شود ـ  زندگي هر انساني در اين دنيا بسته مي پروندةدر يكي از مراحل زندگي، با مرگ، ) 1

  »ما هي الّا حياتُنا الدنيا«شود ـ  اش با مرگ بسته مي زندگي چندين ساله پروندةبندد،  هنگامي كه انسان از اين دنيا چشم فرو مي) 2

  »ان هم الّا يظُنّونَ«شود ـ  اش براي هميشه بسته مي زندگي پروندةانسان و متالشي شدن جسم او، با فرا رسيدن مرگ ) 3

  »ما هي الّا حياتُنا الدنيا«شود ـ  اين اعمال بسته مي پروندةبرخي از اعمال، محدود به دوران زندگي است و با مرگ،  دامنة) 4

    باشند؟ يك از آثار اعتقاد به معاد مي ترتيب معلول كدام به» دفاع از حق تر شدن آسان«و » فداكاري در راه خدا«. 2 .112

 )97آذر  2آزمون كانون، ( )41ي   (كتاب درسي، صفحه  

  ) افزايش شور و نشاط ـ افزايش شور و نشاط2  نترسيدن از مرگ) افزايش شور و نشاط ـ 1

  افزايش شور و نشاط) نترسيدن از مرگ ـ 4  ) نترسيدن از مرگ ـ نترسيدن از مرگ3

    كند؟ بيانگر كدام ديدگاه است و نوع آگاهي نسبت به اين ديدگاه را چگونه بيان مي» …و ما هذه الحياةُ الدنيا « ي هشريف آية. 3 .113

 )97بهمن  5آزمون كانون، ( )40و  39ي ها   (كتاب درسي، صفحه  

    »يظُنّونان هم الّا «ديدگاه منكرين معاد در مورد زندگي دنيوي ـ ) 1

 »ان هم الّا يظُنّون«ديدگاه قرآن كريم در مورد حقيقي بودن زندگي اخروي ـ ) 2

    »لو كانوا يعلَمون«ديدگاه منكرين معاد در مورد زندگي دنيوي ـ ) 3

  »لو كانوا يعلَمون«ديدگاه قرآن كريم در مورد حقيقي بودن زندگي اخروي ـ ) 4
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من مرگ را جز سعادت، و زندگي با ظالمان را «پيامد ديدگاه معتقدان به معاد از كالم امام حسين (ع) كه فرمودند:  موارد با توجه بهكدام . 4 .114
 )97آذر  2آزمون كانون، ( )41ي   (كتاب درسي، صفحه  قابل برداشت است؟» بينم. جز ننگ و خواري نمي

  دنياي مادي هاي گزينش مرگ در تنگناها و دشواريفعاليت و كار ـ  انگيزة) 1

  هاي دنياي مادي گزينش مرگ در تنگناها و دشواريعالي خود ـ  مرحلة) رسيدن شجاعت به 2

  گزينش شهادت در مقابل ذلّتفعاليت و كار ـ  انگيزة) 3

  گزينش شهادت در مقابل ذلّتعالي خود ـ  مرحلة) رسيدن شجاعت به 4

 )97آذر  30آزمون كانون، ( )39ي   (كتاب درسي، صفحه  باشد؟ يك نشانگر دو بعدي بودن وجود انسان مي كدام. 5 .115

 در آيات مربوط به آفرينش دقت) 2    ) اعتقاد يا عدم اعتقاد به معاد1

  انسان پس از آن آيندة) چيستي مرگ و 4    ها ) تفاوت در اهداف و انديشه3

خداپرستان از مرگ به چه  نهراسيدناسالمي ناگوار ندانستن مرگ از ديدگاه خداپرستان حقيقي معلول چيست و  ي همطابق انديش. 6 .116
 )97آذر  30آزمون كانون، ( )41ي   (كتاب درسي، صفحه   معناست؟

  ) دل نسپردن به دنيا ـ داشتن آرزوي مرگ براي مالقات خداوند1

  رگ براي مالقات خداونددادن آخرت بر دنيا ـ داشتن آرزوي م ح) ترجي2

  رشد خود زمينة) دل نسپردن به دنيا ـ درخواست طول عمر از خداوند براي فراهم كردن 3

  رشد خود زمينةدادن آخرت بر دنيا ـ درخواست طول عمر از خداوند براي فراهم كردن  ح) ترجي4

 ..........و  ..........دانند كه  دل نسپردن به دنيا است و آنان مرگ را ناگوار براي كساني مي.......... ناگوار ندانستن مرگ از سوي خداپرستان . 7 .117

 )96فروردين  18 - آزمون كانون( )41ي  (كتاب درسي، صفحه   تر شود. شود دفاع از حق و مظلوم در راه خدا آسان سبب مي

  گرايش به جاودانگي -دانند زندگي را محدود به دنيا مي - ) علت1

 گرايش به جاودانگي -شوند با كوله باري از گناه با آن مواجه مي - ) معلول2

  نهراسيدن از مرگ - شوند با كوله باري از گناه با آن مواجه مي - ) علت3

  نهراسيدن از مرگ - دانند زندگي را محدود به دنيا مي - ) معلول4

    ؟»بينم با ظالمان را جز ننگ و خواري نميمن مرگ را جز سعادت و زندگي «چه هنگام امام حسين (ع) فرمود: . 8 .118

 )96آذر  3 - آزمون كانون( )41ي  (كتاب درسي، صفحه   

  مرگ را پلي براي لقاي پروردگار دانست.هنگامي كه ) 2  مرگ را پلي براي رسيدن به سعادت آخرت دانست.هنگامي كه ) 1

  ننگ و ذلت قرار گرفت.در دو راهي وقتي ) 4  در دو راهي ذلت و شهادت قرار گرفت.وقتي ) 3

 )96آذر  3 - آزمون كانون( )39ي  (كتاب درسي، صفحه  مرگ از ديدگاه رسول خدا (ص) چگونه است و علت آن چيست؟. 9 .119

    علت آفرينش، بقاست. - ) انتقال از جهاني به جهان ديگر1

  علت آفرينش، بقاست. -تر ) غروبي به سوي طلوعي درخشان2

    علت آفرينش، رحمت الهي است. - يگر) انتقال از جهاني به جهان د3

  علت آفرينش، رحمت الهي است. - تر ) غروبي به سوي طلوعي درخشان4

    گويند؟ يك از سخنان زير را كافران نه از روي علم، بلكه فقط از روي ظن و خيال خود مي از دقت در آيات و روايات شريفه كدام. 10 .120

 )96آذر  3 - آزمون كانون( )42ي  (كتاب درسي، صفحه   

  »و ما يهلكنا الّا الدهر) «2  »يا الّا لهو و لعبما هذه الحياة الدن) «1

  »فاذا ماتو انتبهوا) «4    »فالخوف عليهم و ال هم يحزنون) «3

  

 

 

 )96آذر  17 - آزمون كانون( )40ي  درسي، صفحه(كتاب   پيامد اول ديدگاه معتقدان به معاد با كدام آيه ارتباط مفهومي دارد؟. 1 .121

  »خوف عليهم و ال هم يحزنون من باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فالآمن ) «1

  »ما هذه الحياة الدنيا الّا لهو و لعب و انّ الدار األخرة لهي الحيوان) «2

  »انّا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا) «3

4» (اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس و ما سو«  

    گيرد و علت آن چيست؟ آثار و پيامدهاي انكار معاد به غير از منكران معاد، گريبان چه كساني را مي. 2 .122

 )96بهمن  6 - آزمون كانون( )43ي  (كتاب درسي، صفحه   

  كنند. براي مرگ آماده نميخود را  - ) برخي معتقدان به معاد2  كنند. خود را براي مرگ آماده نمي - ) منكران توحيد1

  ها به باور قلبي تبديل نشده است. اعتقاد آن - ) برخي معتقدان به معاد4  ها به باور قلبي تبديل نشده است. انكار آن - ) منكران توحيد3

20 8 
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    يك از ساحت وجود انسان است؟ ترتيب مربوط به كدام به» ناپذيري تحليل«و » شدن متالشي«، »فرسودگي«. 3 .123

 )95آذر  5 - آزمون كانون( )39ي  درسي، صفحه(كتاب    

 جسماني - روحاني - ) جسماني2    جسماني - جسماني - ) روحاني1

  روحاني - جسماني - ) جسماني4    روحاني - روحاني - ) جسماني3

    دانند و آنان معتقدند كه مرگ براي چه كساني ناگوار و هولناك است؟ چرا پيروان پيامبران الهي مرگ را ناگوار نمي. 4 .124

 )95آذر  5 - آزمون كانون( )41ي  (كتاب درسي، صفحه   

    .اند باري از گناه مواجه با كوله كه كساني - خواهند زيرا عمر طوالني نمي )1

  .بينند زندگي را محدود به دنيا مي كه كساني -سپارند زيرا به دنيا دل نمي )2

    .دانند زندگي دنيا را چيزي جز ننگ نمي كه كساني -سپارند زيرا به دنيا دل نمي )3

  .بينند زندگي را محدود به دنيا مي كه كساني - خواهند زيرا عمر طوالني نمي )4

     .......... و در نتيجه  ..........اين است كه  ،دارد ..........بازتاب نگرش مادي براي انساني كه . 5 .125

 )95آذر  5 - آزمون كانون( )42ي  (كتاب درسي، صفحه   

  دهد شادابي و نشاط زندگي را از دست مي - گيرد از ديگران كناره مي - ميل به جاودانگي )1

  .شود يأس و نااميدي دچار ميبه  - گيرد از ديگران كناره مي -ايمان به خدا )2

  دهد شادابي و نشاط زندگي را از دست مي - شود ارزش مي دنيا برايش بي ي زندگي چند روزه -ايمان به خدا )3

  .شود يأس و نااميدي دچار ميبه  - شود ارزش مي دنيا برايش بي ي زندگي چند روزه - ميل به جاودانگي )4

    كدام موضوع تجلي دارد؟» …اً خر و عمل صالحمن آمن باهللا و اليوم اآل« آية شريفةدر . 6 .126

 )95آذر  5 - آزمون كانون( )40ي  (كتاب درسي، صفحه  

    ترس و غم و اندوه نداشتن معلول ايمان و عمل صالح است.  )1

  دارد. منكران معاداشاره به پيامد نگرش  )2

    ترس و غم و اندوه داشتن علت ايمان و عمل صالح است.  )3

  اندوه نداشتن است. ايمان و عمل صالح معلول ترس و غم و )4

كند، البته اين  نابود مي.......... است و آنان معتقدند ما را فقط  ..........از زبان » … ت و نحياو قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نمو« آية شريفة. 7 .127
 )95آذر  19 - آزمون كانون( )42ي  (كتاب درسي، صفحه   گويند. سخن را از روي علم نمي

  نااميدي  - مشركان )2    نااميدي - )كافران1

  روزگارگذشت  - كافران )4    گذشت روزگار - مشركان )3

تر شدن دفاع از حق و مظلوم، فداكاري در راه خدا و رسيدن  بيان شده است و عامل آسان ..........» زندگي دنيوي«توصيف الهيون از . 8 .128
 )95آذر  19 - آزمون كانون( )41و  39هاي   (كتاب درسي، صفحه   است. ..........ي عالي آن،  شجاعت به مرحله

  طلبي كمال -حقيقي نبودن )2    انگيميل به جاود - ) ظني و خيالي1

  بستگي به دنيا عدم دل - كوتاه و گذرا بودن )4    طلبي نهايت بي –فريب  زيبا و دل )3

و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا «ي  ي مباركه و در آيهچه كساني است  ارزش شدن زندگي چند روزه از پيامدهاي ديدگاه بي. 9 .129
 )95بهمن  8 - آزمون كانون( )42ي  (كتاب درسي، صفحه   ؟دانند مي يك كدام، منكران معاد علت نابودي و هالكت را »...

  گذشت روزگار -دانند اند و مرگ را ناگوار نمي ) به زندگي دنيا دل نسپرده1

 غفلت از آخرت -دانند اند و مرگ را ناگوار نمي ) به زندگي دنيا دل نسپرده2

  گذشت روزگار - ان حقيقتي جز جسم قائل نيستند) براي انس3

  غفلت از آخرت - ) براي انسان حقيقتي جز جسم قائل نيستند4

 )95بهمن  8 - آزمون كانون( )43و  42ي  ها (كتاب درسي، صفحه  ؟نيستي پيامدهاي انكار معاد صحيح  . كدام مورد درباره10 .130

  شود. ميهاي روحي و يأس و سرگرداني دچار  ) به انواع بيماري1

 گيرد. دهد و از ديگران كناره مي ) شادابي و نشاط زندگي را از دست مي2

  گيرد كه به معاد اعتقاد ندارند. ) اين آثار و پيامدها فقط گريبان كساني را مي3

  ي تلخ خود را فراموش كنند. كنند تا آينده كنند و خود را به هركاري سرگرم مي ) راه فراموشي از مرگ را پيشه مي4

    يك از ابعاد وجود انسان است؟ مرتبط با كدام» پذيري  تالشي« و  »تحليل ناپذيري«، »تغييرپذيري«هاي هر يك از ويژگي ،ترتيب به. 11 .131

  )94بهمن  9 - آزمون كانون( )39ي  (كتاب درسي، صفحه   

    بعد روحاني و جسماني - بعد روحاني و جسماني -بعد جسماني )1

  بعد جسماني - روحانيبعد  -بعد جسماني )2

    بعد روحاني  - بعد روحاني - بعد روحاني )3

  و روحاني بعد جسماني -بعد روحاني  - بعد روحاني )4
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ي عليت  داند، رابطه براي كسي كه مرگ را پايان زندگي مي» گيري از ديگران كناره«و » ميل به جاودانگي« ،»نشاط شدن زندگي بي«بين . 12 .132
  )94آبان   22 - آزمون كانون( )42ي  (كتاب درسي، صفحه  است. .......... و .......... ، .......... ترتيب  ان هر يك بهبرقرار است كه عنو

  علت - معلول - علت )2    معلول - علت - معلول )1

  علت - معلول - معلول )4    معلول - علت - علت )3

به .......... آخرت او زيباتر خواهد شد، .......... گاه كه انسان بداند  يابد و آن عينيت مي.......... ها در پرتو  همواري مسير آزادي انسان. 13 .133
 )93آبان  23 - آزمون كانون( )41و  40هاي   (كتاب درسي، صفحه  ي ظهور رسيده است. منصه

 اولين پيامد نگرش الهي به مرگ - با همت خستگي ناپذير در عبادت خدا كوشيدن - شهادت )1

  دومين پيامد نگرش الهي به مرگ -با تالش و توان بسيار در خدمت به خلق خدا كوشيدن -و مبارزهجهاد  )2

  اولين پيامد نگرش الهي به مرگ - با تالش و توان بسيار در خدمت به خلق خدا كوشيدن - شهادت )3

 به مرگدومين پيامد نگرش الهي  - با همت خستگي ناپذير در عبادت خدا كوشيدن -جهاد و مبارزه )4

    . .......... گيرند، است و گروهي كه مسير تغافل از مرگ را پيش مي.......... ، مرگ .......... در ديدگاه . 14 .134

  )92بهمن  11 - آزمون كانون( )42ي  (كتاب درسي، صفحه   

  دارند، فراموش كنندي تلخي را كه در انتظار سازند تا آيندهخود را به هر كاري سرگرم مي - انتقال -منكران معاد )1

  افزايدها ميگذارند كه روز به روز بر يأس آنهايي قدم ميبراي تسكين خود و فرار از ناراحتي، در راه - انهدام - معتقدان معاد )2

  ي تلخي را كه در انتظار دارند، فراموش كنندسازند تا آيندهخود را به هر كاري سرگرم مي -انهدام -منكران معاد )3

  افزايدها ميگذارند كه روز به روز بر يأس آنهايي قدم ميبراي تسكين خود و فرار از ناراحتي، در راه -انتقال - ان معاد معتقد)4

 )42 ي صفحه(كتاب درسي،   دهند.  .......... نسبت مي توان فهميد كافران مرگ خود را به ......... مي ي ي كريمه با تدبر در آيه. 15 .135

    خداوند - الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا )1

  گذشت روزگار - الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا )2

    گذشت روزگار - و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الّا الدهر )3

 خداوند -و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الّا الدهر )4

ما را   ي شريفه مبناي قرآني بيابيم، كدام آيه» النّاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا« فرمايد:   هرگاه بخواهيم براي اين سخن پيامبر(ص) كه مي. 16 .136
 )40 و 39 يها  صفحه(كتاب درسي،   راهنمايي خواهد كرد؟

  »ونمن آمن باهللا و اليوم االخر و عمل صالحاً فال خوف عليهم و ال هم يحزن« )1

  »ب و انّ الدار اآلخرة لهي الحيوانعهذه الحياة الدنيا االّ لهو و لَو ما « )2

  »و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا« )3

 »و ما يهلكنا الّا الدهر و ما لهم بذلك من علم انّ هم الّا يظنّون« )4

 )40 ي صفحه(كتاب درسي،    ؟عبارت شريفه بيان شده است كدام پيامد اعتقاد به معاد در. 17 .137

    »ما لهم بذلك من علم انّ هم الّا يظنّون« )1

  »انّ الدار االخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون« )2

   »فال خوف عليهم و ال هم يحزنون « )3

 »الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا « )4

 )43 ي صفحه(كتاب درسي،    ؛ علت چيست؟گيرد گريبان كساني را نيز كه معاد را قبول دارند ميآثار و پيامدهاي غفلت از مرگ . 18 .138

    تفاوتي نسبت به آخرت گيري از دنيا و بي كناره )1

  ها به هر كار براي فراموشي معاد سرگرم شدن آن )2

   ها نسبت به منكران معاد تفاوتي آن بي )3

  عدم ايمان و باور قلبي به معاد )4

 )40و  39هاي  (كتاب درسي، صفحه شود. الق ميدانند به زندگي در ......... اط ي، در ديدگاه كساني كه مرگ را ......... م»لهي الحيوان«. 19 .139

    دنياي مادي –) زوال 2    سراي آخرت –) زوال 1

  دنياي مادي –) انتقال 4    سراي آخرت –) انتقال 3

    گويند؟ باره نيز از روي علم سخن نمي ظن و خيال منكران معاد است و آنان حتي در اينيك تنها  بر اساس سخن حق تعالي، كدام. 20 .140

  )42 ي ه(كتاب درسي، صفح   

1 (»نيا االّ لهو و لعبفاذا ماتوا انتبهوا«) 2  »و ما هذه الحياة الد«  

  »و ما يهلكنا الّا الدهر«) 4    »يظنّونان هم الّا «) 3
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 )با تغيير 97 - زبان سراسري( )49 ي صفحه(كتاب درسي،     ؟»منْ أَصدقُ منَ اللَّه حديثًا و« فرمايد:  . خداوند متعال در مورد كدام موضوع مي1 .141

1( »ماواتما خَلقنا الس ما بينَهما العبين و و األرض ثًا « )2  »وبع ا خَلَقْنَاُكمأَنَّم تُمبسونَأَفَحعنَا لَا تُرْجإِلَي أَنَّكُمو«  

3( »يهف بيةِ لَا راميمِ الْقوإِلَى ي نَّكُمعمجلَي وإِلَّا ه لَا إِلَه 4  »اللَّه( »نُوا وينَ آملُ الَّذعنَج ضِ أَمي الْأَرينَ فدفْسكَاْلم اتحاللُوا الصمع«  

ي شريفه، اين  ي كماالت كسب شده را از دست بدهد و از كدام آيه ندگي انسان با مرگ بسته شود و همهچرا ممكن نيست كه دفتر ز. 2 .142
   )96 - رياضي سراسري( )52و  49 يها  صفحه(كتاب درسي،   شود؟ مطلب استنباط مي

  »امةِ لَا ريب فيه و من أَصدقُ منَ اهللاِ حديثاًاهللاُ لَا إِله إلَّا هو لَيجمعنَّكم إلَي يومِ القي« -زيرا دنيا بر عدل بنا شده است   )1

  »اهللاُ لَا إِله إلَّا هو لَيجمعنَّكم إلَي يومِ القيامةِ لَا ريب فيه و من أَصدقُ منَ اهللاِ حديثاً« - چون خداوند حكيم است   )2

  »آمنوا و عملُوا الصالحات كَالمفسدينَ في األرضِأَم نَجعلُ الّذينَ « -زيرا دنيا بر عدل بنا شده است   )3

  »أَم نَجعلُ الّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات كَالمفسدينَ في األرضِ« - چون خداوند حكيم است   )4

   براي نبودن هيچ شّكي در مورد قيامت بيان نموده است؟ چه دليلي را» و لَيجمعنَّكَم إلي يومِ القيامةِ . . . اهللاُ ال إله إالَّ ه« آية شريفة. 3 .143

 )95 - تجربي سراسري( )49 ي صفحه(كتاب درسي،    

  »يهلكنا الّا الدهر نموت و نحيا و ما« )2    »و إنَّ الدار اآلخرةَ لَهِي الحيوانُ« )1

  »خَلَقناكُم عبثاًأفَحسبُتم أنَّما « )4    »و منْ أصدقُ منَ اهللاِ حديثاً« )3

فرستد تا ابر را برانگيزند. سپس آن ابر را به سوي سرزميني مرده برانيم و آن زمين مرده را بدان  خداست كه بادها را مي«  آية شريفةاز . 4 .144
    ؟گردد كدام مفهوم دريافت مي» پس از مرگش زندگي بخشيديم، زنده شدن قيامت نيز چنين است ]وسيله[

 )با تغيير 95- خارج از كشور سراسري( )52 ي صفحه(كتاب درسي،    

  ضرورت آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت )2  امكان آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت )1

  در برزخ حيات مجدد دارد. شود انسان هم طور كه زمين در بهار زنده مي همان )4  شود. حقيقت وجود انسان جسم و روح است كه با مرگ نابود نمي )3

    سازد؟ كاران و بدكاران به لوازم و نتايج اعمالشان، بيانگر كدام مورد است و چه چيزي را محقق مي يابي درست عدم امكان دست. 5 .145

 )94 - خارج از كشور سراسري( )53 ي صفحه(كتاب درسي،    

    هاي خداوند وعده - امكان معاد در پرتو عدل الهي )1

  هاي خداوند وعده -معاد در پرتو عدل الهيضرورت  )2

    مندي داري و غايت هدف -امكان معاد در پرتو حكمت الهي )3

  مندي داري و غايت هدف - ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي )4

استحقاقش را  ها به آنچه اقتضاي عدل الهي وجود جهاني به نام آخرت است تا انسان«ي شريفه به عبارت:  از دقت در پيام كدام آيه. 6 .146
 )با تغيير - 94رياضي،  سراسري( )53 ي   صفحه(كتاب درسي،   بريم؟ پي مي» دارند، برسند.

  »شِ الكريمِأفَحسبتُم أنَّما خَلَقناُكم عبثاً و أنَّكُم إلينا ال تُرجعونَ فَتَعالي اهللاُ الملك الحقُّ ال اله إالَّ هو رب العر« )1

2( »ما خَلقنا الس ما بينَهما العبين ما خلقناهما الّا بالحقّو و األرض و ماوات«  

  »أم نَجعلُ الّذينَ آمنوا و عملوا الصالحات كَالمفسدينَ في األرضِ أم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجارِ« )3

 »و من أصدقُ منَ اهللاِ حديثاًاهللاُ ال إله إلَّا هو لَيجمعنَّكُم إلي يومِ القيامةِ ال ريب فيه « )4

 حكمت الهي

 عدل الهي
 خبر از معاد قدرت الهي

 امكان معاد

 ضرورت معاد

 روشن ي ندهيآ

 تست 40شامل 
 10 و 9

9 

20 

10 

20 



 

 

 

26 

گي
زند

ن و 
دي

 
يده
گز
بر

 
 :
(كد

3
3
9
2

(  

فرستد تا ابر را برانگيزند. سپس آن ابر را به سوي سرزميني مرده برانيم و آن زمين مرده را بدان  خداست كه بادها را مي« آية شريفةاز . 7 .147
    گردد؟ پاسخ به كدام اشكال دريافت مي» پس از مرگش زندگي بخشيديم ]وسيله[

 )با تغيير 94 - هنر سراسري( )52 ي صفحه(كتاب درسي،    

  شده از سوي شيطان به پيروان خود  هاي داده عدم تحقق وعده )1

  ها در عالم برزخ ها و بعثت آن بعيد شمردن مرگ و زنده شدن انسان )2

  هاي دنياپرستان كه با هدف قرار دادن دنيا ايجاد شده بود. عدم تحقق آرزو )3

  كنند. كساني كه مرگ را پايان زندگي تلقي ميبعيد شمردن معاد جسماني از سوي  )4

گفت چه كسي اين  ،و براي ما مثالي زد در حالي كه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده بود«آية شريفة: از دقت در پيام . 8 .148
به ترتيب .......... » في االرض ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين« آية شريفةو » هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟  استخوان

    ي ..........  است. ، پيام آيه»عادالنه بودن نظام آفرينش«گردد كه  و .......... برپايي رستاخيز، مفهوم مي

 )با تغيير 93 - خارج از كشور سراسري( )53 تا 50 ي ها صفحه(كتاب درسي،    

  دوم - امكان - ضرورت )2  دوم - ضرورت - امكان )1

  نخست - امكان - ضرورت )4  نخست - ضرورت - امكان )3

أفَحسبتُم أنَّما «و  » ها را و او به هر خلقتي داناست. آن آفريد ربراي نخستين بابگو همان خدايي كه «ي:  از دقت در پيام آيات شريفه. 9 .149
    گردد. مفهوم ميبه ترتيب موضوع ..........  و .......... »  خَلَقناكُم عبثاً و أنَّكُم إلينا ال تُرجعونَ

 )با تغيير 93 - رياضي سراسري( )52 تا 50 ي ها صفحه(كتاب درسي،   

  ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي - امكان معاد جسماني در آخرت )2  عدل الهي ضرورت معاد در پرتو - آفرينش مجدد جسم در برزخ  )1

  امكان معاد در پرتو حكمت الهي - امكان معاد جسماني در آخرت )4  امكان معاد در پرتو عدل الهي -آفرينش مجدد جسم در برزخ )3

د نتا ابرها را برانگيز فرستد ميخداوند كسي است كه بادها را «آية شريفة:  و »اركالفج قينالمتّ نجعل ام« آية شريفة پيام در دقت از. 10 .150
ترتيب .......... و ..........  به »از مرگش زندگي بخشيديمرا پس مرده زمين ]وسيله[بدان سرزميني مرده برانيم و  سوي آن ابر را به سپس
    .باشد ي .......... مي آيه پيام آفرينش، نظام عادالنه بودن كه گردد مي رستاخيز، مفهوم برپايي

 )با تغيير 93  - تجربي سراسري( )53و  52 ،50يها  صفحه(كتاب درسي،   

    تسنخ - امكان - ضرورت )2    نخست - ضرورت - امكان )1

  دوم – امكان - ضرورت )4    دوم - ضرورت - امكان )3

ي .......... الهي است كه  بيني پاسخ مناسب براي تمايالت، الزمه ي ايمان به خدا، ايمان به .......... است و پيش از ديدگاه انبياي الهي، الزمه. 11 .151
 )93 - انساني سراسري( )52و  49 يها  صفحه(كتاب درسي،   باشد. پيامش، ..........  تحقّق رستاخيز مي

  امكان -عدل - آخرت )2    امكان -نبوت ـ عدل )1

  ضرورت - حكمت - آخرت )4    ضرورت -حكمت -نبوت )3

    بريم؟ ، به تحقّق امري از راه طرح استفهام انكاري، پي ميعبارت شريفهاز دقّت در پيام كدام . 12 .152

 )با تغيير 93 - هنر سراسري( )52 ي صفحه(كتاب درسي،   

  »افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال تُرجعون؟« )2  »نّونيظ م إِلّاإِن ه من علم وما لَهم بذلك« )1

  »ام من اسس بنيانه علي شفاجرف هارٍ فانهار به في نار جهنّم؟« )4  »ا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامةاهللا ال اله الّ« )3

    هاي خود، دالّ بر .......... برپايي رستاخيز در پرتو، .......... الهي است، تا ..........  يابي به استحقاق ها براي دست حقّ مسلّم انسان. 13 .153

 )93 - زبان سراسري( )53و  52 يها  صفحه(كتاب درسي،    

  حقوق، تضييع نشود. - عدل - ضرورت )2  حقوق، تضييع نشود. - عدل - امكان )1

  داري، محقّق شود. هدف - حكمت - ضرورت )4 داري، محقّق شود. هدف -حكمت - امكان )3

و به وسيله  برانيممرده  سرزميني سوي آن ابر را بهسپس فرستد تا ابر را برانگيزد  خداوند كسي است كه بادها را مي« آية شريفة: پيام . 14 .154
ي منكران معاد ......... است كه .......... آفرينش مجدد براي .......... ترسيم  پاسخي بر شبهه» زندگي بخشيديمرا پس از مرگش مرده آن زمين 

 با تغيير) 92 - سراسري خارج از كشور( )52و  50 ي ها صفحه(كتاب درسي،    شده است.

  پيوستن به روح در آخرت - امكان - روحاني )2  پيوستن به روح در آخرت - امكان - جسماني )1

  تجلّي قدرت غير محدود خداوند - ضرورت - روحاني )4 قدرت غير محدود خداوند تجلّي - ضرورت - جسماني )3

.......... حاكي از اين  واثبات كنيم به ترتيب پيام آيات ..........  »مبتني بر عدل و حكمت خداوند«هرگاه بخواهيم حقّانيت رستاخيز را . 15 .155

  )92 - تجربي سراسري( )53و  52 يها  صفحه(كتاب درسي،   باشد. موضوع مي

1( »ار« - » الحات كالمفسدين في االرضام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصام نجعل المتّقين كالفج«  

  »الحات كالمفسدين في االرضام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الص« - » افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال تُرجعون« )2

  »افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال تُرجعون« -» كم الي يوم القيامة الريب فيهاهللا ال اله الّا هو ليجمعنّ« )3

  »افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال تُرجعون« - » ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في االرض« )4
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گر ..........  بيانگر .......... معاد در پرتو .......... و گرايش انسان به بقا و جاودانگي، حكايتمحدوديت عمر انسان، در دريافت پاداش اعمال، . 16 .156
 )با تغيير 92 - انساني سراسري( )53و  52 يها  صفحه(كتاب درسي،   باشد.  معاد در پرتو .......... خداوند مي

  حكمت -امكان  - حكمت  -ضرورت  )2    عدل - ضرورت  - حكمت  -امكان  )1

  حكمت -ضرورت  -عدل  -ضرورت  )4   عدل –ضرورت  -عدل  -امكان  )3

ي منكران معاد .......... است كه ..........  پاسخي بر شبهه »آوريم... ها را به حالت اول در مي هاي آن نه تنها استخوان«شريفة: پيام آيات . 17 .157
  )با تغيير 92 - هنر سراسري( )51 ي صفحه، (كتاب درسي  آفرينش مجدد براي .......... ترسيم شده است. 

  پيوستن به روح در آخرت - امكان  -روحاني  )2  پيوستن به روح در آخرت - امكان  -جسماني  )1

  تجلّي قدرت غير محدود خداوند - ضرورت  -روحاني  )4 تجلّي قدرت غير محدود خداوند - ضرورت  -جسماني  )3

به ترتيب به چه نكاتي اشاره شده  »ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه و من اصدقُ من اهللا حديثاً اهللا ال اله الّا هو« آية شريفةدر . 18 .158
 )92 - زبان سراسري( )49 ي صفحه(كتاب درسي،   است؟

  اثبات صدق دعوت پيامبران - دور از ترديد بودن حشر همگان در قيامت - توحيد ذاتي و عملي )1

  اثبات صدق دعوت پيامبران - دور از ترديد بودن حشر همگان در قيامت - عملي و ذاتي توحيد -  توحيد عملي و ذاتي )2

 بي اساس بودن ترديد منكران معاد و دور از دروغ بودن وحي الهي - معاد جسماني -  توحيد عملي و ذاتي )3

  خالي از ترديد بودن آن به دليل صادق القول بودن خداوند - توحيد ذاتي و عملي )4

در پاسخ كساني است كه .......... بودند و  »و او بر هر خلقتي داناست. براي نخستين بار آفريدرا   ها بگو همان خدايي كه آن« ريفةآية ش. 19 .159
  با تغيير) 92 -  رياضي سراسري(  )51و  50 ي ها صفحه(كتاب درسي،   .استبيانگر .......... 

  اثبات امكان معاد - روح  منكر تجرد )2  اثبات امكان معاد - منكر امكان معاد  )1

  آفرينش مجدد انسان - منكر تجرد روح  )4  آفرينش مجدد انسان - منكر امكان معاد  )3

 ترتيب به كنند، مي دريافت فساد و صالح خور در پاداشي مفسد، و مصلح كه جا آن و شود مي برطرف آب با تشنگي احساس كه جا آن. 20 .160

  )91 - كشور از خارج سراسري( )53و  52 ي ها صفحه(كتاب درسي،   .گردد مي مفهوم.............  و...........  پرتو در معاد............ 

  عدل -حكمت - امكان )2    حكمت - عدل - ضرورت )1

  حكمت - عدل - امكان )4    عدل - حكمت - ضرورت )3

  

اين  كيست كه :گفت ،در حالي كه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده بود ،و براي ما مثلي زد« ي:  ي شريفه از دقت در دو آيه. 1 .161
    بريم.  به .......... وقوع معاد در بعد .......... پي مي» كند؟  زنده ميدوباره هاي پوسيده را  استخوان

  با تغيير) 91 - (سراسري تجربي )51 تا 49 ي صفحه(كتاب درسي،   

  وجود انسان و بري از تغيير و تحول استامكان ـ جسماني كه بخش ثابت  )1

  ضرورت ـ جسماني كه بخش ثابت وجود انسان و بري از تغيير و تحول است )2

  ضرورت ـ آفرينش مجدد جسم براي پيوستن روح منزه از تجزيه و استهالك به آن )3

  امكان ـ آفرينش مجدد جسم براي پيوستن روح منزه از تجزيه و استهالك به آن )4

  )با تغيير 89-  رياضي سراسري(  )53 ي  صفحه(كتاب درسي،   گردد؟ مي مفهوم »الهي عدل به توجه با معاد ضرورت« آيه كدام در دقت زا. 2 .162

    »كم الي يوم القيامة ال ريب فيهليجمعنّ« )1

  »االرض في كالمفسدين الصالحات عملوا و منواآ الّذين نجعل ام« )2

   »ترجعون ال الينا كمانّ و عبثاً خلقناكم انّما افحسبتم« )3

  »انّ الدار اآلخرة لهي الحيوانُ لو كانوا يعلمون و« )4

 در معاد..........  موضوع) ترتيب به( »كالفجار المتّقين نجعل ام« و » ترجعون ال الينا كمانّ و عبثاً خلقناكم انّما افحسبتم « ي شريفه آيات. 3 .163

  )88 - زبان سراسري( )53و  52 يها  صفحه(كتاب درسي،   .كند مي بيان را..........  و..........  پرتو

  الهي حكمت – الهي حكمت – ضرورت )2  الهي عدل – الهي حكمت – ضرورت )1

  الهي عدل – الهي عدل – امكان )4   الهي حكمت – الهي عدل – امكان )3

........  بر نشاني و است.......  آن گوي پاسخ كه است........  به ميل دهد، مي قرار خود تأثير تحت را انسان هاي تالش عموم كه گرايشي. 4 .164

  )با تغيير 87 - رياضي سراسري( )52 ي صفحه(كتاب درسي،   . باشد مي خداوند

    حكمت – رستاخيز – جاودانگي و بقا )1

  عدل – رستاخيز – نهايت بي كماالت )2

   حكمت – خلقت بودن حكيمانه – يگجاودان و بقا )3

  عدل – خلقت بودن عادالنه – نهايت بي كماالت )4

10 



 

 

 

28 

گي
زند

ن و 
دي

 
يده
گز
بر

 
 :
(كد

3
3
9
2

(  

  )87 - هنر سراسري( )52 ي صفحه(كتاب درسي،    گردد؟ مي مفهوم »خداوند حكمت به توجه با معاد ضرورت« آيه، كدام در دقت از. 5 .165

  »تُرجعون ال الينا كمانّ و عبثاً خَلَقْناُكم انّما اَفَحسبتم« )2  »و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا نموت و نحيا ...« )1

  »االرض في كالمفسدين الصالحات عملوا و امنوآ الّذين نجعل ام« )4 »فيه ريب ال القيامة يوم الي كمعّنمليج هو الّا اله ال اهللا« )3

 در معاد..........  ترتيب به »عبثاً خلقناكم انّما افحسبتم« و»صالحات كالمفسدين في االرضلوا النَ آمنوا و عمالّذي نجعل ام« آيات در دقت از. 6 .166

  )با تغيير 87 - انساني سراسري( )53و  52 يها  صفحه(كتاب درسي،   .گردد مي مستفاد الهي..........  و..........  پرتو

    عدل – حكمت – امكان )2    حكمت – عدل – امكان )1

  حكمت  – عدل – ضرورت )4    عدل – حكمت – ضرورت )3

 الهي..........  پرتو در معاد..........  بر دليل ترتيب، به نهايت، بي كماالت به يابي دست در انسان، عمر محدودبودن و جاودانگي و بقا به گرايش. 7 .167

  )87 - تجربي سراسري( )52 ي صفحه(كتاب درسي،   . است الهي........  پرتو در معاد..........  بر دليل و

  عدل ـ ضرورت ـ عدل ـ ضرورت  )2    عدل ـ امكان ـ عدل ـ امكان )1

  حكمت ـ ضرورت ـ حكمت ـ ضرورت )4   حكمت ـ امكان ـ حكمت ـ امكان  )3

    .است معاد...... بر اي نشانه و......  ي الزمه قرآن » ترجعون ال الينا كمانّ و عبثاً خلقناكم انّما افحسبتم« آية شريفة در رتدب با. 8 .168

  )86 - (سراسري انساني )52 ي صفحه(كتاب درسي،    

  ضرورت - داند مي) ابدي جهان در( خدا سوي به بازگشت را انسان زندگي نبودن عبث )1

  امكان - داند مي) ابدي جهان در( خدا سوي به بازگشت را انسان زندگي نبودن عبث )2

  ضرورت -باشد داشته وجود ديگر عالمي جهان، اين پي در كه داند مي اين را خدا عدل )3

  امكان -باشد داشته وجود ديگر عالمي جهان، اين پي در كه داند مي اين را خدا عدل )4

    .است..........  پرتو در معاد..........  بيانگر گرايش اين و است..........  ةزاييد ،مرگ از ها انسان نگراني. 9 .169

  )86 - اي حرفه فني سراسري( )52 ي صفحه(كتاب درسي،    

  الهي عدل ـ امكان ـ مرگ واقعيت قبول )2  الهي حكمت ـ امكان ـ جاودانگي به ميل )1

  الهي عدل ـ ضرورت ـ مرگ واقعيت قبول )4 الهي حكمت ـ ضرورت ـ جاودانگي به ميل )3

 .......... و پرتو در .......... معاد ترتيب، به انسان، طلبي نهايت بي و دنيا در ها بدي و ها خوبي جبران قابليت عدم و جاودانگي و بقا به ميل. 10 .170

 )86 - زبان سراسري( )53و  52 ي ها صفحه(كتاب درسي،   .كند مي اثبات .......... را .......... و

  عدل –حكمت –حكمت –امكان )2   حكمت –عدل –حكمت – ضرورت )1

  عدل –حكمت –عدل –امكان )4 حكمت – حكمت  –عدل –ضرورت )3

مرده  سوي سرزمينيآن ابر را به  سپستا ابر را برانگيزد  فرستد ميخداوند كسي است كه بادها را « :فاطر ي سوره 9 ي شريفه ي آيه از. 11 .171
    . گردد مي مفهوم..........  به توجه با..........  اثبات » را پس از مرگش زنده كرديم مرده وسيله آن زمين بدانو  برانيم

  )با تغيير 86 - كشور از خارج سراسري(  )52و  50 يها  صفحه(كتاب درسي،    

     خداوند نامحدود قدرت –معاد امكان )1

   خداوند نامحدود قدرت –معاد ضرورت )2

    طبيعت در زندگي و مرگ نظام –معاد امكان )3

  طبيعت در زندگي و مرگ نظام –معاد ضرورت )4

    شريفه بر ضرورت عدل خداوند تأكيد دارد؟ ي هيابد و كدام آي مسدودكردن راه هر گونه ايراد بر عدل خداوند چگونه تحقق مي. 12 .172

  )97آبان  4آزمون كانون، ( )53 ي صفحه(كتاب درسي،     

  »اَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناُكم عبثاً« - ) پاداش دادن به نيكوكاران پيش از توفّي1

  »اَفَحسبُتم اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً« - ) وجود جهان آخرت2

  »اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجار« - نيكوكاران پيش از توفّي) پاداش دادن به 3

  »اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجار« - ) وجود جهان آخرت4

هاي مربوط  به كدام دسته از استدالل» هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ گفت: كيست كه اين استخوان«فرمايد:  آنجا كه خداي متعال مي. 13 .173
  )97آبان  4آزمون كانون، ( )51و  50 ي ها صفحه(كتاب درسي،    كند؟ اشاره دارد و چه دليلي را براي آن اقامه مي به اثبات معاد

  زنده شدن مردگان - ) امكان2    زنده شدن مردگان - ) ضرورت1

  پيدايش نخستين انسان - ) امكان4    پيدايش نخستين انسان - ) ضرورت3

عدم عبث آفريني در خلقت «به ترتيب ناشي از چيست و » خارج ساختن آن از يك امر بعيد«و  »محال و ناروا بودن عدم وقوع معاد«. 14 .174
  )97آبان  4آزمون كانون، ( )52و  50 يها  صفحه(كتاب درسي،   ، تجلي كدام مورد است؟»خدا

  دومي -امكان معاد -) ضرورت معاد2    اولي -امكان معاد -) ضرورت معاد1

  اولي -ضرورت معاد -) امكان معاد4    دومي -ضرورت معاد -) امكان معاد3
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   گردد؟ خبر انبيا از سراي آخرت و معاد چگونه خبري است و اين مفهوم از كدام عبارت شريفه مستفاد مي. 15 .175

  )97آبان  4آزمون كانون، ( )49 ي صفحه(كتاب درسي،    

  »لَيجمعنَّكُم الي يومِ القيامةِ« - ) قطعي2  »و انَّ الدار اآلخرَةَ لَهِي الحيوانُ« -) احتمالي1

  »لَيجمعنَّكُم الي يومِ القيامةِ« -) احتمالي4  »و انَّ الدار اآلخرَةَ لَهِي الحيوانُ« - ) قطعي3

   به دليل انكار معاد و پاسخ قرآن به اين نوع اعتقاد اشاره دارد؟ ترتيب بهكدام گزينه . 16 .176

 )97دي  21آزمون كانون، ( )54و  51 ي صفحه(كتاب درسي،    

  »…كه ما مرديم و استخوان شديم  گفتند: هنگامي دوزخيان) مي«(عدم شناخت قدرت الهي ـ ) 1

  »…هاي پوسيده را دوباره زنده كند  گفت: كيست كه اين استخوان«گناهكاري و تجاوز ـ ) 2

  »…يده را دوباره زنده كند هاي پوس گفت: كيست كه اين استخوان«عدم شناخت خلقت الهي ـ ) 3

  »…كه ما مرديم و استخوان شديم  گفتند: هنگامي دوزخيان) مي«(شرك و نفاق ـ ) 4

ت انكار علّ ،ميقرآن كر دگاهياست و از د يچه كسان ةگفت »؟!شد ميخواه ختهيبرانگ ايآ ،ميو استخوان شد ميكه ما مرد يهنگام«عبارت . 17 .177
 )97آذر  16آزمون كانون، ( )54 ي صفحه(كتاب درسي،     ؟ستيمعاد توسط انسان چ

  .حقيقت پس از مرگ آگاه نيست و متجاوز و گناهكار است ازـ انسان بزرگ  انبر گناه) اصرار كنندگان 1

 .در تمام عمر گناه كند ،امتيق دگاهاخواهد بدون ترس از د يانسان مـ بزرگ  انبر گناه) اصرار كنندگان 2

 .در تمام عمر گناه كند امتيق دگاهاخواهد بدون ترس از د يانسان م) تكذيب كنندگان ـ 3

 .حقيقت پس از مرگ آگاه نيست و متجاوز و گناهكار است از) تكذيب كنندگان ـ انسان 4

آمده  ينيمعاد در متون د تيآمده است و آنچه در مورد اهم موضوعكدام  ةادامو  دأييبودن خداوند در ت نيگوتر راست ،مين كرآدر قر. 18 .178
 )97آذر  16آزمون كانون، ( )54 ي صفحه(كتاب درسي،     ؟كدام است ،است

  .اند به خدا دانسته مانيا ي هآن را الزم امبرانيپ ي ههمـ  امتيها در روز ق جمع كردن انسان) 1

  .آن سخن گفته نشده است ي هبه انداز يموضوع چيه ي هدربار ميكر در قرآنـ  امتيها در روز ق جمع كردن انسان) 2

 .اند به خدا دانسته مانيا ي هآن را الزم امبرانيپ ي ههمـ نبودن آن  هودهيانسان و ب نشيبودن آفر) حكيمانه 3

  .آن سخن گفته نشده است ي هبه انداز يموضوع چيه ةدربار ميكر در قرآنـ نبودن آن  هودهيانسان و ب نشيبودن آفر) حكيمانه 4

از جانب چه كساني است و يادآور » هنگامي كه ما مرديم و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد«مطابق با آيات قرآن كريم سخن . 19 .179
 )97بهمن  5آزمون كانون، ( )54 ي صفحه(كتاب درسي،    شدن توانايي خداوند به منكرين معاد بيانگر كدام دسته از داليل اثبات معاد است؟

 كردند ـ ضرورت معاد كنندگاني كه روز جزا را انكار مي تكذيب) 2  كه در دنيا مست و مغرور نعمت بودند ـ ضرورت معاد كساني) 1

  امكان معاد كردند ـ كنندگاني كه روز جزا را انكار مي تكذيب) 4  كساني كه در دنيا مست و مغرور نعمت بودند ـ امكان معاد) 3

هاي پوسيده  زد، در حالي كه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده بود. گفت: كيست كه اين استخوان و براي ما مثلي« آية شريفةاز . 20 .180
يك از موارد زير مستفاد  كدام» ها را براي نخستين بار آفريد و او بر هر خلقتي داناست. را دوباره زنده كند؟ بگو همان خدايي كه آن

  )98فروردين  7كانون، آزمون ( )51 ي صفحه(كتاب درسي،    گردد؟ مي

  ) ضرورت آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت براساس حكمت الهي1

  رستاخيز و قيامت است. دهندة نشان) جريان هميشگي تبديل زندگي به مرگ و بالعكس در طبيعت 2

  ) توانايي خداوند در خلق و آفرينش آغازين و زنده كردن دوباره3

  قدرت و علم الهي است. دهندة نشانها در برزخ،  ن) زنده شدن مجدد انسا4
  

 

 

    يك از آيات زير خداوند با قطعيت و تأكيد فراوان خبر از معاد داده است؟ در كدام. 1 .181

  )97فروردين  17 - آزمون كانون( )45 ي صفحه(كتاب درسي،   

    »و انّكم الينا ال ترجعون افحسبتم انّما خلقناكم عبثا) «1

  »ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرض) «2

    »…ضرب لنا مثالً و نسي خلقه قال من يحيي العظام ) «3

  »…اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه ) «4

    شود؟ برداري مي سازد و در اين آيه از كدامين صفت الهي پرده ارج ميكدام آيه، معاد را از حالت امري بعيد و غيرممكن خ. 2 .182

 )96آذر  17 - آزمون كانون( )52و  50 يها    صفحه(كتاب درسي،    

  قدرت - گونه است زنده شدن قيامت نيز همين …فرستد تا ابر را برانگيزند و سپس آن ابر را به سوي سرزميني مرده برانيم  ) خداست كه بادها را مي1

  حكمت - گونه است زنده شدن قيامت نيز همين …فرستد تا ابر را برانگيزند و سپس آن ابر را به سوي سرزميني مرده برانيم  ) خداست كه بادها را مي2

  قدرت -ن يكسان قرار خواهيم داد؟اند، با مفسدان در زمي ها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده ) آيا ما آن3

  حكمت -اند با مفسدان در زمين يكسان قرار خواهيم داد؟ ها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده ) آيا ما آن4
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در كدام  ها به آن چه استحقاقش را دارند، برسند و اين موضوع اقتضاي كدام استدالل قرآني وجود جهاني به نام آخرت است تا انسان. 3 .183
 )96آذر  17 - آزمون كانون( )53 ي  صفحه(كتاب درسي،   شريفه متجلّي است؟ ي  آيه

  »ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرض« -) عدل الهي1

  »افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال ترجعون« -) عدل الهي2

  »خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال ترجعونافحسبتم انّما « - ) حكمت الهي3

  »ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرض« - ) حكمت الهي4

پردازد و در داستان عزير نبي (ع)،  يك از داليل اثبات معاد مي شمارد، به كدام معاد را امري بعيد نمي ،هاي قرآن در جايي كه استدالل. 4 .184
 )96دي  1 - آزمون كانون( )51و  50 يها  صفحه(كتاب درسي،   شود؟ از كدام صفت خداوند نشان داده مي تري نمود محسوس

  حكمت - ) امكان2    قدرت - ) ضرورت1

  قدرت - ) امكان4    حكمت - ) ضرورت3

    كدام مورد، از داليل انكار معاد بوده و پاسخ قرآن كريم به اين افراد در كدام گزينه بيان شده است؟. 5 .185

 )96دي  1 - آزمون كانون( )50 ي صفحه(كتاب درسي،    

  اشاره به پيدايش نخستين انسان - اند ) كساني كه جاهل بوده و تهي از معرفت1

  ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي - اند ) كساني كه جاهل بوده و تهي از معرفت2

  نخستين انساناشاره به پيدايش  - كنند ) كساني كه قدرت خود را با قدرت خدا مقايسه مي3

  ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي - كنند ) كساني كه قدرت خود را با قدرت خدا مقايسه مي4

مؤيد كدام موضوع » …فرستد تا ابر را برانگيزند، سپس آن ابر را به سوي سرزميني مرده برانيم  خداست كه بادها را مي«شريفه ي  . آيه6 .186
 )96دي  1 - كانونآزمون ( )52 ي  صفحه(كتاب درسي،    است؟

  ) ضرورت آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در برزخ 1

  تواند بار ديگر او را زنده گرداند. كند، مي گونه كه انسان را در آغاز خلق مي ) خداوند همان2

  اي از رستاخيز عظيم الهي است. ) فرا رسيدن بهار، رستاخيز طبيعت است كه نمونه3

  شود.  برزخ، مانند زمين است كه در بهار زنده مي) زنده شدن موجودات در 4

    گر چه مفهومي است؟ن بيا» ن في االرضام نجعل الّذين ءامنوا و عملوا الصالحات كالمفسدي« آية شريفة .7 .187

 )96دي  22 - آزمون كانون( )53و  52 يها  صفحه(كتاب درسي،    

  است.) رخ ندادن معاد امري نارو2    ) دفع خطر احتمالي الزم است.1

  ) رخ دادن معاد امري ممكن و شدني است.4  حكمت الهي است. ي ) رخ دادن معاد الزمه3

با » هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ كيست كه اين استخوان«گويد:  خداوند در پاسخ به كسي كه در معاد جسماني شك داشته و مي .8 .188
 )96بهمن  6 - آزمون كانون( )51و  50 يها  صفحه(كتاب درسي،   دهد؟ كدام دليل پاسخ مي

     ) اشاره به پيدايش نخستين انسان1

  هايي از زنده شدن مردگان ) اشاره به نمونه2

   ) اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت3

  ) اشاره به معاد در پرتو حكمت الهي4

 ،از آن سخن رفته استكه ترين موضوعي  كريم بيش و در قرآن اند مطرح كردهبر ايمان به آخرت  ..........را ايمان به خدا  ي الهيانبيا .9 .189
 )95آذر  19 - آزمون كانون( )49 ي صفحه(كتاب درسي،    .باشد مي ..........

  توحيد -مؤخر )4  معاد -مؤخر )3  معاد - مقدم )2  توحيد - مقدم )1

     است...........  و هر انساني به دنبال .......... ي حكمت او اين است كه است و الزمهخداوند حكيم  .10 .190

  )95آذر  19 - آزمون كانون( )52 ي  صفحه(كتاب درسي،    

    ها شدني افول - چه استحقاق دارد برساند  هر كس را به آن )1

  ناپذيرها پايان - چه استحقاق دارد برساند  هر كس را به آن )2

    ها شدني افول -هاي او بيهوده و عبث نباشد  هيچ كاري از كار )3

  ناپذيرها پايان -هاي او بيهوده و عبث نباشد  هيچ كاري از كار )4

     ؟ايم آيات كمك جسته كدام به ترتيب از پيام ،هرگاه بخواهيم حقانيت رستاخيز را مبتني بر حكمت و عدل خداوند اثبات كنيم .11 .191

 )95آذر  19 - آزمون كانون( )49تا  47 ي ها صفحه(كتاب درسي،    

  »اًما خلقناكم عبثافحسبتم انّ« -»هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة اهللا ال اله الّا« )1

  »اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة« - »اًما خلقناكم عبثافحسبتم انّ« )2

    »ارقين كالفجام نجعل المتّ« - »في األرض الحات كالمفسدينذين آمنوا و عملوا الصام نجعل الّ« )3

  »ارقين كالفجام نجعل المتّ« - »اًخلقناكم عبثما افحسبتم انّ« )4


