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کی برای انسان نباشد و در بیان امام علی )ع( چرا انسان نباید  کارها با گر به آن پاسخ دهیم، در عین فراموشی دیگر  که ا کدام سؤال است   1 دست یافتن به پاسخ 

کند؟ کارهای لهو  خود را سرگرم 
کدام است؟- زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ کس بیهوده آفریده نشده است. 1( هدف زندگی انسان در این جهان 

کند. کارهای بی ارزش  گذار نشده تا  کدام است؟ -زیرا انسان به خود وا 2( هدف زندگی انسان در این جهان 

کند. کارهای بی ارزش  گذار نشده تا  کدام است؟ - زیرا انسان به خود وا 3( تفاوت میان انسان و حیوان در رسیدن به هدف 

کدام است؟- زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ کس بیهوده آفریده نشده است. 4( تفاوت میان انسان و حیوان در رسیدن به هدف 
)زبان - 98 با تغییر( گام نهاده است؟   که هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان  کید می کند  کدام عبارت قرآنی، تأ  2 

﴾ َحّقِ
ْ
ا ِبال

َّ
ْقَناُهَما ِإل

َ
2( ﴿ َما َخل ِه﴾  

َّ
ی ال ل

َ
ُفَقَراُء ِإل

ْ
ْنُتُم ال

َ
1( ﴿ أ

نیا َو الآِخَرِة﴾ 4( ﴿ َفِعنَد اهلِل َثواُب الّدُ ِقَیاَمِة﴾ 
ْ
ی َیْوِم ال

َ
ْم ِإل

ُ
ک َیْجَمَعّنَ

َ
3( ﴿ ل

 3 انسانی که خود را از قاعدۀ کّلی غایتمندی خلقت مستثنی نمی داند، چه دیدگاهی در مورد قدم نهادن در دنیا دارد و به کدام سخن حکیمانه جامۀ عمل می پوشاند؟

کند.« کارهای لهو  کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم  1( دنیا فرصتی است برای رسیدن به هدف - »هیچ 

کشتگاه آخرت است و دل بهترین زمین برای آن است.« 2( دنیا فرصتی است برای رسیدن به هدف -  »دنیا، 

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

کند.« کارهای لهو  کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم  4( دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست - »هیچ 

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

2( انسان ها - استعدادهای مادی و معنوی فراوان  استعدادهای متنوع معنوی  
ً

1( انسان ها - صرفا

 استعدادهای متنوع معنوی
ً

گیاهان و حیوانات - صرفا  )4 گیاهان و حیوانات - استعدادهای مادی و معنوی فراوان   )3

؟« در کدام مورد به درستی آمده است؟  د ز سا نظر  و  عقل  صد  ، لحظه ره  هب  ن هک  آ یا   / بینش  رد  و  نش  ا د رد  شی  با هب  تو  ی عقل   5 مفهوم نهفته در بیت »ا

1( انسان خردمند و زیرک، نباید هدف های اصلی را به جای اهداف فرعی قرار دهد. 

2( سرمایۀ تفکر و تعقل در انسان، سبب تشخیص راه درست از نادرست می شود.

3( انتخاب اهداف جامع و دربر دارنده، از ویژگی های افراد باذکاوت است. 

که عقل آن ها را درک می کند.  4( یکی از عوامل دوزخی نشدن، بهره  بردن از حقایقی است 

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

کاالی دنیا و آرایش آن است.  1( وقتی به منبع زیبایی ها برسد. - آن چه در دست ماست، 

کاالی دنیا و آرایش آن است. کند. - آن چه در دست ماست،  که به سوی سرچشمۀ  نیکی ها حرکت  2( هنگامی 

کند. - هدف اعلی و غایت ُقصوی، قرب الهی است.  که به سوی سرچشمۀ  نیکی ها حرکت  3( هنگامی 

4( وقتی به منبع زیبایی ها برسد. - هدف اعلی و غایت ُقصوی، قرب الهی است.

)ریاضی- 98 با تغییر( کدام فرایند الزم است؟   7 برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها، 

کند. 1( هر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ هدفی برود و آن را انتخاب 

کنند. که میِل بی نهایت طلبی درون انسان را آرام  2( تنها هدف هایی باید انتخاب شوند 

کند. که هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع را مشخص  3( به معیاری نیازمندیم 

گیرند. 4( هدف های زندگی به اصلی و فرعی تقسیم شوند و فقط هدف های اصلی مورد توجه قرار 

 قرآن، كتاب جبر ، هندسه يا حساب نيست؛ بلكه مجموعه اى از قوانين است كه
 بشر را به راه راست ، راهى كه بزرگ ترين فالسفه از تعريف آن عاجزند، هدايت
مى كند                                                                            آلبرت اینشتین

Albert Einstein درس اول
صفحۀ 14 تا 23 کتاب دهم

هدف زندگی
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کدام آیۀ شریفه است؟  گذرای دنیوی، عامل امتناع از وصول اهداف اصیل زندگی بشر است، مفهوم مستنبط از   8 این که اصالت نگری به اهداف 

کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست، بهتر و پایدارتر است.« 1( »آن چه به شما داده شده، 

کن، ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«   2( »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 

کند، پاداش داده خواهد شد.« کوشش  که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و  کس  3( »آن 

کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« 4( »هر 

کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار« چه  کریم بعد از این که می فرماید: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا   9 قرآن 

موضوعی را بیان می کند؟

کار خود نصیب و بهره ای دارند.  2( اینان از  1( مؤمنان پاداش داده خواهند شد. 

که بخواهیم، به انسان ها می دهیم. 4( آن مقدار از دنیا را  3( آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.  

 10 بعد از این که در کالم قرآنی می خوانیم برخی از مردم نیکی دنیا و آخرت را طلب می کنند و نصیب و بهره ای از آخرت دارند، قرآن کدام صفت باری تعالی را به منصۀ ظهور 

کدام است؟ گذاشته می شود و سرچشمۀ اختالف در انتخاب اهداف 

2( سریع الحساب - هدف اعلی و افضل 1( سریع الحساب - نوع جهان بینی 

4( ارحم الراحمین - نوع جهان بینی 3( ارحم الراحمین - هدف اعلی و افضل 

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

1( همسو بودن با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان - قادر حکیم

کمال و اهداف دنیوی - قادر حکیم 2( رساندن انسان به سر حّدی از رشد و 

3( همسو بودن با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان - رحیم اعلم

کمال و اهداف دنیوی - رحیم اعلم 4( رساندن انسان به سرحّدی از رشد و 

کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، به مقصود خود خواهد رسید«؟ گر  که »ا کدام آیۀ شریفه اذعان دارد   12 

کنیم - می دهیم...« کس اراده  که بخواهیم - و به هر  1( »آن  مقدار از آن را 

کند...« کوشش  که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و  2( »آن کس 

کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما...« 3( »بعضی می گویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی 

4( »آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی کنید؟«

کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.« چه مژده ای  که می گویند: »پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا  گروهی   13 خداوند در ازای مطالبات 

کدام آیۀ مبارکه هستند؟ می دهد و آنان مصداقی از 

نیا َو الآِخَرة﴾ نیا َفِعنَد اهلِل َثواُب الّدُ 1( پاداش داده خواهند شد -﴿ َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّدُ

 َفلا َخوٌف َعلیِهم﴾
ً
2( پاداش داده خواهند شد -﴿ َمن آمن ِباهلِل َو  الَیوِم الآِخِر َو َعِمَل صاِلحا

نیا َو الآِخَرة﴾ نیا َفِعنَد اهلِل َثواُب الّدُ 3( خداوند سریع الحساب است -﴿ َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّدُ

 َفلا َخوٌف َعلیِهم﴾
ً
4( خداوند سریع الحساب است -﴿ َمن آمن ِباهلِل َو  الَیوِم الآِخِر َو َعِمَل صاِلحا

 14 عبارت »برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست.« مبّین کدام مورد است؟

)خارج از کشور - 98( 1( »و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به حق آفریدیم.« 

کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« 2( »هر 

که پروردگار جهانیان است.« 3( »بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست 

که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم ... تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.« 4( »به راستی 

ست  چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد«، چه پاسخی می دهیم؟ ما شیپ  هم  د نو   / مد آ صد  ن هک  گر از ما بپرسند: »شعر چو  15 ا

کند. کند بلکه باید نعمت و پاداش اخروی را جست وجو  کتفا  1( انسان نباید به دنیا راضی شود و به آن ا

کند. گرایش به بی نهایت طلبی است، باید هدفی جامع را انتخاب  2( انسان باید برترین هدف را برگزیند و از آنجایی که او دارای 

کند.  3( با نوع نگرش و جهان بینی خویش هدف صحیح را برگزیند و به سوی او حرکت 

کمتر توجه شود. که فرعی هستند،  کسب  مال و ثروت  کارهایی مانند  که به  4( الزمۀ تقرب به خداوند متعال این است 
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)انسانی 85(  . . . . . . . . . . . . . . که . م﴾ مفهوم می گردد 
ُ

سوِل ِاَذا َدعاُکم ِلما ُیحییک ِه و ِللّرَ ّلٰ ذیَن آَمُنوا اسَتِجیبوا لِ
َّ
َها ال ّیُ

َ
 241 از دقت در آیۀ شریفۀ﴿یا ا

2( مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهی انسان است. 1( دین، زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است.  

4( دین، مظاهر حیات را ارج می نهد و به آن تشویق می کند. 3( مخاطب دعوت خدا و رسول، زندگانند و نه مردگان. 

 242 عامل زنده کنندۀ جهان مادی و از جمله انسان چیست و پذیرش فرمان الهی و پیام آورش چه تأثیری در زندگی دارد؟

2( ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء﴾ _ ﴿اسَتجیبوا ِلّلِه﴾ م﴾ 
ُ

1( ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء﴾ _ ﴿ِلما ُیحییک

م﴾
ُ

﴾ _ ﴿ِلما ُیحییک 4( ﴿َتواَصوا ِبالَحّقِ ﴾ _ ﴿اسَتجیبوا ِلّلِه﴾  3( ﴿َتواَصوا ِبالَحّقِ

)خارج - 98( کدام یک از نیازها سعادت انسان را تضمین می کند؟   کرده است و پاسخ به  کدام نیازها را در جهان خلقت آماده   243 خداوند پاسخ به 

کرده است. که خداوند به انسان عطا  1( طبیعی _ برآمده از سرمایه های ویژه ای 

کرده است. که خداوند به انسان عطا  2( بنیادین _ برآمده از سرمایه های ویژه ای 

کرده است. که خداوند به انسان عطا  3( طبیعی _ نیازهای دنیوی و اخروی 

کرده است. که خداوند به انسان عطا  4( بنیادین _ نیازهای دنیوی و اخروی 

گاه متضاد از معنای سعادت و خوشبختی از جانب مکاتب بشری باشیم؟ که در طول تاریِخ بشر، همواره شاهد ارائۀ تعاریف متفاوت و متنوع و  گردیده   244 چه چیزی سبب 

کوچک و بزرگ و متفاوت 1( پیگیری های انسان در برآوردن امیدها و آروزهای 
2( منحصر نبودن نیازهای انسان به نیازهای طبیعی و غریزی و اندیشیدن در افق های برتر و عالی

3( استفادۀ دائمی انسان از قدرت تفکر و تعقل و اراده و اختیار در راستای رسیدن به سعادت واقعی
کند. که بتواند پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادتش را تضمین  4( نیاز دائمی انسان به داشتن برنامه ای 

 245 نیازهای برتر انسان برآمده از چیست و پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی چه چیزی را به دنبال دارد؟

1( سرمایه های ویژه ای مانند تعقل و اراده است _ معرفت انسان را زیاد می کند.

2( سرمایه های ویژه ای مانند تعقل و اراده است _ سعادت انسان را تضمین می کند.

3( درک آینده و پاسخ به سؤاالت مهم و اساسی است _ سعادت انسان را تضمین می کند.

4( درک آینده و پاسخ به سؤاالت مهم و اساسی است _ معرفت انسان را زیاد می کند.

کدام مصراع از سرودۀ شاعر مرتبط است؟ گذران عمر را در چه راهی می طلبد و این خواسته با   246 امام سجاد در مناجات خویش با پروردگار خود، 

کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود« 2( آیندۀ خدایی _ »از  کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود«  1( هدف زندگی _ »از 

کجا می روم آخر، ننمایی وطنم« 4( آیندۀ خدایی _ »به  کجا می روم آخر، ننمایی وطنم«  3( هدف زندگی _ »به 

)تجربی - 95( کدام است؟    247 دل مشغولی و درد متعالی انسان نشانۀ چیست و سؤال »چرا زیستن« مربوط به 

2( درک آیندۀ خویش _ کشف راه درست زندگی 1( نیازهای برتر _ کشف راه درست زندگی 

4( درک آیندۀ خویش _ شناخت هدف زندگی 3( نیازهای برتر _ شناخت هدف زندگی 

گر گفته شود: »نیازهای برتر به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی تبدیل می شوند که آرامش انسان را سلب می کنند« این عبارت، بدان معنی است که: ...............  248 ا

)زبان - 91( 1( انسان، هرگز خالی از دغدغه و اضطراب و دل مشغولی نیست. 

2( انسان، محصور در نیازهای روزمره و زندگی طبیعی نیست. 

3( نیازهای زندگی و روزمرۀ انسان، متغّیر و متفاوت است.

4( انسان، به دلیل انسان بودنش، نمی تواند به محدودها خرسند باشد. 

 Dr.Goustawe Lebon

تعليمات اخالقى قرآن، به مراتب باالتر از تعليمات انجيل است
دکتر گوستاو لویون 2

هدایت اهلیدرس اول
صفحۀ 12 تا 18 کتاب یازدهم
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کنیم؟ کشف راه زندگی ارتباط دقیقی با شناخت هدف زندگی دارد.« استدالل خود را در درستی این سخن چگونه می توانیم بیان  گر بگوییم: »نیاز   249 ا

1( انسان باید در فرصت تکرار نشدنی عمر از بین همۀ راه ها، راهی را انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهره مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد.

کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی را می یابد و به پیش می رود. 2( انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با 

گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ نیازهای اساسی انسان دست یافت و البته هر برنامۀ دیگری غیر از برنامۀ خداوند پاسخ درستی به این نیازها نمی دهد. کنار هم قرار  3( با 

کند.  4( هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار می گذرد و از طریق پیامبران ارسال می شود تا انسان در آن اندیشه 

کدام آیۀ شریفه به پاسخ درست آن اشاره گر است؟  250 دغدغۀ »چگونه زیستن« چه موقعی به طور جّدی نمود پیدا می کند و 

ِفی ُخسٍر﴾
َ
1( انسان بداند فقط یک بار زندگی را تجربه می کند _ ﴿َو الَعصِر، ِاّنَ الانساَن ل

وا الّصاِلحاِت﴾
ُ
ذیَن آَمنوا َو  َعِمل

َّ
ا ال

َّ
2( انسان بداند فقط یک بار زندگی را تجربه می کند _ ﴿ِال

وا الّصاِلحاِت﴾
ُ
ذیَن آَمنوا َو  َعِمل

َّ
ا ال

َّ
3( می خواهد بداند برای چه زندگی می کند _ ﴿ِال

ِفی ُخسٍر﴾
َ
4( می خواهد بداند برای چه زندگی می کند _ ﴿َو الَعصِر ِاّنَ الانساَن ل

)تجربی - 98( کدام آیۀ شریفه پاسخگوی آن می باشد؟   251 دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند چیست و 

اِلَحاِت﴾ وا الّصَ
ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
ا ال

َّ
ِفي ُخْسٍر ِإل

َ
ِإْنَساَن ل

ْ
1( شناخت هدف زندگی _ ﴿ ِإّنَ ال

اِلَحاِت﴾ وا الّصَ
ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
ا ال

َّ
ِفي ُخْسٍر ِإل

َ
ِإْنَساَن ل

ْ
کشف راه درست زندگی _ ﴿ِإّنَ ال  )2

ْمًنا﴾
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهم أ ّنَ

َ
ل ُیَبّدِ

َ
ُهْم َو ل

َ
ِذي اْرَتَضی ل

َّ
ُهْم ِدیَنُهُم ال

َ
َنّنَ ل ِ

ّ
ُیَمک

َ
3( شناخت هدف زندگی _ ﴿ ل

ْمًنا﴾
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهم أ ّنَ

َ
ل ُیَبّدِ

َ
ُهْم َو ل

َ
ِذي اْرَتَضی ل

َّ
ُهْم ِدیَنُهُم ال

َ
َنّنَ ل ِ

ّ
کشف راه درست زندگی _ ﴿ لُیَمک  )4

)زبان - 98( کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟   252 با توجه به آیات قرآن چه 

ا َکُفوًرا﴾ ا َشاِکًرا َو ِإّمَ ِبیَل ِإّمَ ا َهَدْیَناُه الّسَ
َ
1( ﴿ ِإّن

 ِمْن َقْبِلَك﴾
َ

ْنِزل
ُ
ْیَك َو َما أ

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ُهْم آَمُنوا ِبَما أ

َ
ّن

َ
ِذیَن َیْزُعُموَن أ

َّ
2( ﴿ ال

ْبر﴾ َحّقِ َو َتَواَصْوا ِبالّصَ
ْ
اِلَحاِت َو َتَواَصْوا ِبال وا الّصَ

ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
3( ﴿ ال

﴾ اَة و ُیْؤُتوَن الّزَ َکاَة َو ُهْم َراِکُعونَ
َ
ل ِذیَن ُیِقیُموَن الّصَ

َّ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه و َو ال

ُ
ُه َو َرُسول

َّ
ُم ال ل

ُ
ک َما َوِلّیُ

َ
4( ﴿ ِإّن

)ریاضی 95(  253 اشکال مهم پاسخ های احتمالی به نیازهای انسان، چیست؟ 

کارایی آن مشخص شود.  2( نیازمند تجربه و آزمون است تا  گرفته شده است.  1( قدرت انتخاب انسان در آن نادیده 

گرفته شده است. 4( بررسی همه جانبۀ نیازهای انسان در آن نادیده  ک است تا درست بودن آن مشّخص شود.  3( نیازمند تعقل و ادرا

کسب اعتماد« از ویژگی های  کاماًل درست بودن و قابلیت  که خود را در سؤال »چگونه زیستن« نشان می دهد و »همه جانبه و  کدام نیاز از نیازهای انسان است   254 

)خارج - 91( ............... انسان است.  
کشف راه درست زندگی _ سؤال های مطرح شده از سوی   )1

2( شناخت هدف زندگی _ سؤال های مطرح شده از سوی

گزیر کشف راه درست زندگی _ پاسخ های داده شده به پرسش های نا  )3

گزیر 4( شناخت هدف زندگی _ پاسخ های داده  شده به پرسش های نا
)انسانی - 88( کدام نوع هدایت است؟  که وسیلۀ فهم پیام الهی است« و »ارسال ُرُسل« به ترتیب  بیانگر   255 »عقل 

2( تشریعی _ تشریعی  1( عمومی _ عمومی  

4( عمومی _ تشریعی 3( تشریعی _ عمومی  

)زبان - 92( که ...............    256 احساسات شخصی و سلیقه ای، به این دلیل پاسخگوی نیازهای برتر انسان نیست 

2( هر نیازی راه پاسخ گویی خاّص خود را می طلبد. 1( احساسات و سالیق، متغّیر و متبّدل اند. 

4( نیازهای برتر، همراه با دل مشغولی و دغدغه و درد متعالی اند. 3( آن گونه از نیازها، فراتر از احساسات و سالیق اند. 

)هنر- 98(  257 پاسخ به سؤال های اساسی انسان چگونه مقدور است و با توجه به سخن حکیمانۀ امام کاظم چه کسی رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است؟ 

گرفتن عقل و وحی _ ایمانش بیش تر باشد.  کنار هم قرار  1( در 

کامل تر باشد. گرفتن عقل و وحی _ عقلش  کنار هم قرار  2( در 

کامل از سرمایه های الهی _ ایمانش بیش تر باشد. گاهی  3( با معرفت و آ

کامل تر باشد. کامل از سرمایه های الهی _ عقلش  گاهی  4( با معرفت و آ
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)تجربی - 98( کداماستوثمرۀآنچگونهظاهرمیگردد؟   481برترینعبادت

1(﴿ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته﴾ _ نیازمندی به خدا

2(﴿ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته﴾ _ شکوفایی استعدادها

3(﴿من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالَاعمار﴾ _ نیازمندی به خدا

4(﴿من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالَاعمار ﴾ _ شکوفایی استعدادها

کلهستیچیست؟ کدامپرسشمیبریموالزمۀآسانرسیدنبهمعرفترؤیتخداونددر  482باتفکردربارۀآغازوپایاناینهستیپهناور،پیبهپاسخ

1( آیا می توانیم به ذات و چیستی خداوند پی ببریم؟ _ عزم و ارادۀ قوی

کی طینت 2( آیا می توانیم به ذات و چیستی خداوند پی ببریم؟ _ روشن ضمیری و پا

کی طینت کسی هستند؟ _ روشن ضمیری و پا 3( موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه 

کسی هستند؟ _ عزم و ارادۀ قوی 4( موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه 

کدامدومقدمهبهنتیجۀ»نیازمندیماوجهانبهسرچشمۀمتعالیهستی«پیمیبریم؟  483بهترتیبازترکیب

که پدیده نیست« _ »نشأت نگرفتن وجود موجودات از خودشان« 1( »قائم به ذات بودن چیزی 

که پدیده نیست« _ »محتاج بودن پدیده ها به غیر خدا« 2( »قائم به ذات بودن چیزی 

3( »متکی نبودن موجودات به خود« _ »نشأت نگرفتن وجود موجودات از خودشان«

4( »متکی نبودن موجودات به خود« _ »محتاج بودن پدیده ها به غیر خود«

کدامآیۀنورانیاست؟ ه َو َبعده  َو َمَعه﴾مبتنیبرفهم
َ
یُت َقبل

َ
ا َو َرا

ّ
 ِال

ً
یُت َشیئا

َ
 484بیانامیردلهاعلی)ع(درحدیثشریف:﴿ما َرا

ّلَ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾
ُ
2(﴿ک  ﴾ ر�ضِ

َ
ماواِت َو اال ه و َمن فِی الّسَ

ُ
ل
َ
1( ﴿َیسأ

ی اهلِل﴾
َ
نُتُم الُفَقراُء ِال

َ
َها الّناُس ا ّیُ

َ
4(﴿یا ا  ﴾ ر�ضِ

َ
ماواِت و اال 3( ﴿اهلُل نوُر الّسَ

کدامعبارتنورانیاست؟ ماواِت َو الَارِض﴾فهم ه و َمن فِی الّسَ
ُ
ل
َ
 485خاستگاهزبانحالانسانبهپیشگاهخداباعبارتقرآنی﴿ َیسأ

ی اهلِل﴾
َ
نُتُم الُفَقراُء ِال

َ
2(﴿ ا ّلَ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾  

ُ
1( ﴿ ک

ماواِت و الَارِض﴾  ما فی الّسَ
ُ

4(﴿ اهلُل ماواِت و الَارِض﴾  3( ﴿ اهلُل نوُر الّسَ

)خارج _ 94( کدامموضوعاتمفهوممیگردد؟  ماوات َو الَارِض ُکّلَ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾ ُه َمن فِی الّسَ
ُ
ل
َ
 486ازآیۀشریفۀ﴿َیسأ

1( بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند و نیازمندی مخلوقات به خالق در مرحلۀ پیدایش

 در مرحلۀ پیدایش
ً

2( وابستگی دائمی مخلوقات به ارادۀ الهی و نیازمندی مخلوقات به خالق صرفا

3( بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند و وابستگی وجودی جهان در بقای خود به خدا

4( وابستگی دائمی مخلوقات به ارادۀ الهی و وابستگی وجودی جهان از جمله در بقای خود به خدا

)خارج _ 98( کدامبیت،بیانشدهاست؟   487مفهومنیازمندیمخلوقاتبهخداوندمتعالدرهرآن،در

نبود تقاضامان  و  نبودیم  ما  می شنود/1(  ما  انگفته  تو  لطف 
را نیست  نمودی  هستی  لذت  را/2(  نیست  بودی  کرده  خود  عاشق 

توست ز  ما  رد  نوا  و  انمیی  چو  ما  توست/3(  ز  ما  رد  صدا  و  کوهیم  چو  ما 
تهی آب  ز  بود  هک  اربی  خشک  دهی/4(  آب  صفت  وی  از  انید 

Henry.Corbin

اگر انديشة محمد (ص) خرافى بود و اگر وحى او وحى الهى نبود هرگز جرئت نمى
 كرد بشر را به علم دعوت كند

پرفسور هانری کربن 3
هستی خبشدرس اول

صفحۀ 2 تا 14 کتاب دوازدهم
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)ریاضی - 98( کنیم؟  کهمیدانیم»ماهمهشیرانولیشیرعلم/حملهمانازبادباشددمبهدم«شایستهاست،چگونهدعا کنون  488ا

ی أعمل صالًحا فیما ترکت﴾
ّ
2(﴿رب ارجعون لعل 1(﴿إّن صلاتی و نسکی و محیای َو مماتی هلل رّب العالمین﴾ 

4(﴿اهلل أعلم حیث یجعل رسالته﴾  ﴾ هم لا تکلنی ِالی نفسی طرفة عیٍن ابًدا
ّ
3(﴿الل

)انسانی- 98( کداممسئلهاست؟  ﴾ثمرۀفهم َبًدا
َ
که﴿ لا َتِکلنی ِالی َنفسی َطرَفَة َعیٍن ا  489ایندرخواست

اقرار خداوند  هب  ندارد  هک  ندارد  دل      / است    دل  خداوند  تنبیه  همه  1(آفرینش 

بینم تو  ردیا  بنگرم  ردیا  هب      / بینم       تو  صحرا  بنگرم  صحرا  هب   )2

دید دید اول خدا  ره چیزی هک  هب  دید      /     صفا  و  نور  معرفت  کز  دلی   )3

دم هب  دم  باشد  باد  از  حمله مان      / علم      شیر  ولی  شیران  همه  ما   )4
کهافزایشخودشناسی،زایندۀ...............استوقطع  490درصحنۀپرغوغایحیات،بینافزایشمعرفتانسانوافزایشعبودیتوی،رابطۀ...............برقراراست

)هنر- 90( رابطهبینجریانبرقوموّلدبرق................ 

2( مستقیم _ فقر و نیازمندی _ ناممکن است 1( عکس _ فقر و نیازمندی _ ناممکن است 

4( مستقیم _ غنا و بی نیازی _ به فنای جریان برق می انجامد 3( عکس _ غنا و بی نیازی _ به فنای جریان برق می انجامد 

)خارج - 98( گزینه،ثمرۀدرکنیازمندیبهخدایبینیازرانشانمیدهد؟  کدام 491 

گاهی افزایش خودشناسی درک بیش تر فقر و نیاز  1( افزایش معرفت و آ

گاهی افزایش خودشناسی  افزایش عبودیت و بندگی  2( افزایش معرفت و آ

گاهی درک بیش تر فقر و نیاز  کامل شدن معرفت حقیقی افزایش آ  )3

4( کامل شدن معرفت حقیقی درک بیش تر فقر و نیاز افزایش عبودیت و بندگی 

)هنر- 97( کدامعبارتبرایتقویتعبودیتوبندگیدرپیشگاهخداوندضروریاست؟   492فهم

﴾ ی اهللِ
َ
نُتُم الُفَقراُء ِال

َ
َها الّناُس ا ّیُ

َ
2(﴿یا ا 1(﴿ُقِل اهلُل خاِلُق ُکِلّ َشیٍء﴾  

﴾ م َو َیأِت ِبَخلٍق َجدیدٍ
ُ

4(﴿ ِان َیَشأ ُیذِهبک 3(﴿هذا ِصراٌط ُمستقیٌم﴾  

)خارج - 92( کهجهان،در...............نیازمندبهخدااستوتمامموجودات...............هستند.  ماواِت َو الَارِض﴾ایناست  493پیامآیۀشریفۀ﴿ اهلُل نوُر الّسَ

ی بخش خداوند
ّ
2( پیدایش و هستی یافتن _ تجل ی بخش خداوند 

ّ
1( پیدایش و بقا _ تجل

4( پیدایش و هستی یافتن _ نوری از انوار وجود 3( پیدایش و بقا _ نوری از انوار وجود 

کهبهترتیب...............و............... گربگوییم:»رابطۀماودیگرموجوداتباخدا،مانندرابطۀجریانبرقباموّلدآناست.«ازاینتشبیهبه...............پیمیبریم  494ا

)خارج - 91( مفهوممیگردد. 

2( خالقیت خداوند بی نیاز و مخلوقیت پدیده ها _ فقیر _ غنی 1( نیاز پدیده ها به پدیدآور در ایجاد و بقا _ فقیر _ غنی 

4( نیازمندی ذاتی پدیده ها و بی نیازی ذاتی پدیدآور _ غنی _ فقیر کامل مخلوقات به خالق توانا _ غنی _ فقیر  3( وابستگی 

»نیازمداومپدیدههابهخدادرموجودشدنوبقا«و»تجّلیگاهخداوصفاتشبودنازسویموجودات«،بهترتیبازدقتدرآیۀ...............و...............مفهوم 495 

)خارج - 90( میگردد.

ماواِت َو الَارِض ُکّلَ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾ _ ﴿اهلل نور الّسماوات و الأرض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح﴾ ُه َمن فِی الّسَ
ُ
ل
َ
1(﴿َیسأ

ماواِت َو الَارِض ُکّلَ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾ _ ﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید﴾ ُه َمن فِی الّسَ
ُ
ل
َ
2(﴿َیسأ

3(﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید﴾ _ ﴿اهلل نور الّسماوات و الأرض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح﴾

ماواِت َو الَارِض ُکّلَ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾ ُه َمن فِی الّسَ
ُ
ل
َ
4(﴿یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید﴾ _ ﴿َیسأ

)ریاضی - 90( که...............وزمینهسازقابلدسترسبودنآن...............است.   496معرفتعمیقوواال،معرفتیاست

کی و صفای قلب 1( انسان همراه با هر چیزی، خدا را ببیند _ پا

کی و صفای قلب کاوشگر، باقی نگذارد _ پا 2( هیچ نقطۀ مبهم و ناشناخته ای برای انسان 

کاوشگر، باقی نگذارد _ عزم و تصمیم 3( هیچ نقطۀ مبهم و ناشناخته ای برای انسان 
4( انسان همراه با هر چیزی، خدا را ببیند _ عزم و تصمیم
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کیفیتاست؟  497نیازمندیموجوداتدرپیدایشوبقابهخداوند،چگونهقابلتوصیفاستوخدایابیانسانبهچه

2( در مرتبۀ پیدایش بیشتر از بقاست _ فطری 1( در هر دو مرتبه یکسان است _ استداللی 

4( در مرتبۀ پیدایش بیشتر از بقاست _ استداللی 3( در هر دو مرتبه یکسان است _ فطری 

)زبان- 98( کداماستودلیلآنچیست؟  گرسؤالشود»آیامیتوانیمبهذاتخداپیببریم؟«پاسخما  498ا

کل محال است. 1( منفی _ احاطۀ جزء بر 

2( مثبت _ ذات و صفات خداوند یکی است.

3( مثبت _ در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چیزی خداوند را می توان دید.

4( منفی _ فقط با اندیشه و دستگاه بینایی نمی توان به صفات خدا پی برد.

)ریاضی - 95( ﴾دستوردادهاند؟  وا فی ذاِت اهللِ ر
َّ

وا فی ُکِلّ َشیٍء َو لا َتَفک ر
َّ

گرامیاسالمبه﴿َتَفک کدامعلت،پیامبر  499به

1( الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم.

2( تفکر در ذات خداوند موجب محدود شدن هستی خداوند می شود و ما فقط توان فهم چیستی خدا را داریم.

گنجایش و توانایی شناخت امور محدود را دارد.  کرده ایم؛ زیرا ذهن ما فقط  کنیم، او را محدود  گر چیستی برای خداوند فرض  3( ا

4( هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم.

کدامموضوعبهذهنانسانمتبادرمیشود؟ گربخواهیممقایسهایمیانرابطۀجهانباخداوندوساعتباسازندۀآنداشتهباشیم،  500ا

1( جهان و ساعت هر دو پدیده اند و ساعت ساز هستی بخش ساعت است و خداوند هستی بخش و خالق جهان است.

2( جهان و ساعت هر دو مرکب از اجزا هستند و نظم و پیچیدگی جهان فراتر است و ساعت ساز نظم دهنده و هستی بخش ساعت است.

3( جهان و ساعت هر دو نیازمند خالق هستند و این نیاز در هستی بخشی و بقا است؛ یعنی یک نوع نیاز دائمی دارند.

4( دوام و بقای ساعت وابسته به ساعت ساز نمی باشد؛ ولی بقای جهان وابسته به خالق آن است. 

صفحۀ 2 تا 14 کتاب دوازدهم
یگانه بی همتا درس دوم

کدامآیهمتجلیاست؟ کالمامیرالمؤمنینعلیبندۀحقیقیبهچهچیزیمفتخراستواینموضوعدر  501در

ماواِت َو  ما فِی الَارِض﴾ 1( همه چیزش از آن خداست _ ﴿َو هلل ما فی الّسَ

2( همه چیزش از آن خداست _ ﴿َو ُهَو َرّبُ ُکِلّ َشیٍء﴾

3( پروردگارش خداوند است _ ﴿َو ُهَو َرّبُ ُکِلّ َشیٍء﴾

ماواِت َو ما فِی  الَارِض﴾ 4( پروردگارش خداوند است _ ﴿َو هلل ما فی الّسَ

کداماستوعدماعتقادبهآنچهپیامدیبهدنبالخواهدداشت؟  502مهمتریناعتقاددینی

1( یکتاپرستی _ تمام اعتقادات دینی دیگر سست خواهند بود.

2( یکتاپرستی _ هیچ اعتقاد دینی دیگری، اعتبار ندارد.

3( ایمان به رستاخیز الهی _ هیچ اعتقاد دینی دیگری، اعتبار ندارد.

4( ایمان به رستاخیز الهی _ تمام اعتقادات دینی دیگر سست خواهند بود.

کدامعبارتتماماحکاموحقوقاسالمیفردتازهمسلمانبهرسمیتشناختهمیشد گفتن کرمازهمانآغازرسالتازمشرکانچهخواستهاستوبا  503پیامبرا

وچهچیزیواجبمیگشت؟

گفتن جملۀ ﴿لا اله الا اهلل﴾ از شرک و بت پرستی دست بردارند. _ لا اله الا اهلل _ دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان 1( با 

گفتن جملۀ ﴿لا اله الا اهلل﴾ از شرک و بت پرستی دست بردارند. _ اهلل اکبر _ دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان 2( با 

گرفتن در زمرۀ برادران و خواهران دینی ا اهلل﴾ رابطۀ خود و خانواده و اجتماع را تغییر دهند. _ اهلل اکبر _ قرار 
ّ
3( با پایبندی به جملۀ ﴿لا اله ال

گرفتن در زمرۀ برادران و خواهران دینی ا اهلل﴾ رابطۀ خود و خانواده و اجتماع را تغییر دهند. _ لا اله الا اهلل _ قرار 
ّ
4( با پایبندی به جملۀ ﴿لا اله ال
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کدام است و در روایات چگونه ترسیم شده است؟ کنندۀ استعدادهای انسان   681 نویدبخش آینده ای زیبا و شکوفا

ِر فِی الّله و فِی ُقدَرِتِه﴾
ُّ

َفک فَضُل الِعباَدِة ِادماُن الّتَ
َ
1( تفکر و اندیشه _ ﴿ا

ه َو َبعَده َو َمَعه﴾
َ
یُت الّلُه َقبل

َ
ا َو َرا

ّ
یُت َشیًئا ِال

َ
2( تفکر و اندیشه _ ﴿ما َرا

ه َو َبعَده َو َمَعه﴾
َ
یُت الّلُه َقبل

َ
ا َو َرا

ّ
یُت َشیًئا ِال

َ
کی و صفای قلب _ ﴿ما َرا 3( پا

﴾ ِر فِی الّله و فِی ُقدَرِتهِ
ُّ

َفک فَضُل الِعباَدِة ِادماُن الّتَ
َ
کی و صفای قلب _ ﴿ا 4( پا

کرم  را ولّی انسان ها معرفی می کند، به چه معناست؟ گر خداوند پیامبر ا کدام مرتبۀ توحید است و ا  682 مالکیت خداوند برخاسته از 

کرده است. گذار  1( والیت ـ خداوند والیت خویش به پیامبر وا

کرده است. گذار  2( خالقیت ـ خداوند والیت خویش به پیامبر وا

3( والیت ـ پیامبر واسطۀ والیت الهی است و رسانندۀ فرمان هایش است.

4( خالقیت ـ پیامبر واسطۀ والیت الهی است و رسانندۀ فرمان هایش است.

 ...﴾ را پذیرفته اند و آنان دارای چه ویژگی هایی هستند؟
ً

 صاِلحا
َ

که ﴿ َمن آَمَن ِباهلِل َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمل کسانی است  کدام مورد نگاه ژرف   683 

موَن﴾
َ
و کانوا َیعل

َ
1( مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند _ ﴿ل

موَن﴾
َ
و کانوا َیعل

َ
2( زندگی چندروزۀ دنیوی برایشان بی ارزش است _ ﴿ل

3( زندگی چندروزۀ دنیوی برایشان بی ارزش است _ ﴿َو لا ُهم َیحَزنوَن﴾

4( مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند _ ﴿َو لا ُهم َیحَزنوَن﴾

 684 انسانی که بهای خویش را بهشت موعود می داند، چه رفتاری را سرلوحۀ زندگی خود قرار می دهد و آن کس که خود را به گناه آلوده می کند، چه عاقبتی نصیبش می گردد؟

ٌة﴾
َّ
ا ِبها﴾ _﴿َو لا َیرَهُق ُوُجوَهُهم َقَتٌر َو لا ِذل

ّ
2( ﴿َفلا َتبیُعوها ِال ٌة﴾ 

َّ
ا ِبها﴾ _ ﴿َترَهُقُهم ِذل

ّ
1( ﴿َفلا َتبیُعوها ِال

ٌة﴾
َّ
4( ﴿الُحسنی و ِزیادٌة﴾ _ ﴿َترَهُقُهم ِذل ٌة﴾ 

َّ
3( ﴿الُحسنی و ِزیادٌة﴾ _ ﴿َو لا َیرَهُق ُوُجوَهُهم َقَتٌر َو لا ِذل

کدام است؟ گناه در فرهنگ و معارف اسالمی   685 مهم ترین موانع رسیدن به هدف و عوامل سقوط و 

که با زینت دادن متاع دنیا سبب سقوط انسان می گردد. 1( غرایز پست و شیطان 

گناه دعوت می کند. که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به  2( شیطان و نفس اّماره 

گناه دعوت می کند. که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به  3( غرایز پست و شیطان 

که با زینت دادن متاع دنیا سبب سقوط انسان می گردد. 4( نفس اّماره و شیطان 

که به علوم و دانش  گر یکی از پیروان  که پدر را از دست داده است، چیست و ا کالم پیامبر  علت این که برخی از افراد حالشان سخت تر از حال یتیمی است   686 در 

کار آموزش را انجام  دهد، چه جایگاهی خواهد داشت؟ اهل بیت آشناست، 

1( زیرا در طول زندگی، امام خود را مالقات نمی کنند. _ در بهشت هم نشین پیامبر  خواهد بود.

کم و قاضی می شناسد. 2( زیرا در طول زندگی، امام خود را مالقات نمی کنند. _ پیامبر او را به عنوان حا

3( زیرا در مسائل زندگی، حکم و نظر امام خود را نمی دانند. _ در بهشت هم نشین پیامبر  خواهد بود.

کم و قاضی می شناسد. 4( زیرا در مسائل زندگی، حکم و نظر امام خود را نمی دانند. _ پیامبر او را به عنوان حا

١

٢
آزمون جامع
آزمون جامع

Final Assessment Test

آزمون جامع 1
دهم + یازدهم + دوازدهم
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که »بعد اجتماعی توحید عملی و ثمرات آن« مورد بررسی قرار می گیرد، چه زمانی یک جامعه توحیدی خواهد بود و چرا یک انسان موّحد شخصیتی ثابت   687  آن جا 

و پایدار دارد و از آرامش روحی برخوردار است؟

کمیت طاغوت و دستوراتش را برنمی تابد. کم آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد _ حا 1( حا

گر خیری به او برسد، دلش به آن آرام می گیرد. کرده است دارا باشد _ ا که خداوند برای او تعیین  کم، شرایطی  2( حا

کرده است دارا باشد _ میان بعد فردی و اجتماعی توحید توازن و رابطۀ متقابل وجود دارد. که خداوند برای او تعیین  کم، شرایطی  3( حا

کرده است. کم آن را براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد _ زندگی خویش را براساس رضایت الهی تنظیم  4( حا

کدام یک از طرق افزایش اخالص در وجود انسان است؟ گستردۀ دشمن قسم خوردة انسان، نیازمند چیست و نشانگر   688 پایداری در مقابل دام های 

1( پذیرش خالصانۀ فرمان های الهی است _ نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطانی

گناه و تالش برای انجام واجبات الهی 2( پذیرش خالصانۀ فرمان های الهی است _  دوری از 

3( روی آوردن به پیشگاه الهی است _ دست یافتن به مراتبی از علم محکم و استوار

4( روی آوردن به پیشگاه الهی است _ دریافت پاداش های غیرقابل توصیف

کدام آیۀ شریفۀ مددرسان ما به نسبت درک سنت امداد عام الهی است؟  689 

َحٍد ِمن َبعِده﴾
َ
ُهما ِمن ا

َ
مَسک

َ
تا ِان ا

َ
ِئن زال

َ
ولا َو ل ن َتز

َ
ماواِت َو الَا رَض ا 1(﴿ِاّنَ الّلَه ُیمِسُك الّسَ

یها﴾ 
َ
بَصَر َفِلَنفِسه َو َمن َعِمَی َفَعل

َ
م َفَمن ا

ُ
ک م َبصاِئُر ِمن َرّبِ

ُ
2(﴿َقد جاَءک

اٍم ِللَعبیِد﴾
ّ
یَس ِبَظل

َ
ّنَ اهلَل ل

َ
م َوا

ُ
یدیک

َ
َمت ا 3(﴿ذِلَک ِبما َقّدَ

ن َتُقوموا ِلّله َمثنی َو ُفرادی﴾
َ
م ِبواِحَدٍة ا

ُ
ِعُظک

َ
ما ا

َ
4(﴿ُقل ِاّن

کدام سخن هم آوایی دارد؟ کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است« با  کرم می فرماید: »هر  که پیامبر ا  690 آن جا 

کند، باید والیت و محبت امام عصر  را بپذیرد.« کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات  کس دوست دارد خدا را در حال ایمان  1( »هر 

که به حضور »قائم« برسد در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد.« کسی  2( »خوشا به حال 

کارها نزد خدا انتظار فرج است.« که محبوب ترین  3( »منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید 

کدامن باشند و در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.« که در امانت خیانت نکنند، پا 4( »امام با این شرط با آن ها بیعت می کند 

 691 تشخیص راه حق و باطل، در میان انبوه تحریفات نتیجۀ تالش امامان در راستای کدام مسئولیت ایشان بود و امام علی در این باره، مردم را به چیزی دعوت کردند؟

1( مرجعیت دینی _ شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم

2( مرجعیت دینی _ شناخت و تشخیص پیمان شکنان 

3( والیت ظاهری _ شناخت و تشخیص پیمان شکنان

4( والیت ظاهری _ شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم

کدام نوع از رابطۀ عمل و جزای آن اشاره دارد؟ کسانی است و به  گرفتن در زمرۀ چه  ﴾ نتیجۀ قرار 
ً
را �نَ َسع�ی

َ
صل گرفتار آمدن در وعید الهی در عبارت قرآنی: ﴿َسیَ  692 

 الَیتامى ُظلًما﴾_ تجسم باطن عمل انسان
َ

موال
َ
ذیَن َیأُکلوَن ا

َّ
1(﴿ِاّنَ ال

 الَیتامى ُظلًما﴾ _ صورت طبیعی عمل انسان
َ

موال
َ
ذیَن َیأُکلوَن ا

َّ
2(﴿ِاّنَ ال

ما َیأُکلوَن فی ُبطوِنِهم ناًرا﴾ _ صورت طبیعی عمل انسان
َ
3(﴿ِاّن

ما َیأُکلوَن فی ُبطوِنِهم ناًرا﴾ _ تجسم باطن عمل انسان
َ
4(﴿ِاّن

کدام است؟  693 در بیان آیات و روایات چه زمانی مهر خاموشی بر دهان بدکاران زده می شود و پیامد آن 

گواهی اعضای بدن 2( وقتی دادگاه عدل الهی برپا می گردد _  1( وقتی دادگاه عدل الهی برپا می گردد _ دادن نامۀ اعمال 

گواهی اعضای بدن 4( وقتی بدکاران سوگند دروغ می خورند _  3( وقتی بدکاران سوگند دروغ می خورند _ دادن نامۀ اعمال 

گناه کدام است و با عقوبت بیان شده در کدام عبارت قرآنی هم آوایی دارد؟ گناهکار پس از انجام   694 در کالم شریف امام صادق، هدف خداوند از نعمت دادن به فرد 

خذناهم ِبما کانوا َیکِسبوَن﴾
َ
2( امتحان همه جانبه _ ﴿ َفا خذناهم ِبما کانوا َیکِسبوَن﴾ 

َ
1( فراموشی استغفار _﴿َفا

موَن﴾
َ
4( فراموشی استغفار _﴿ سنستدرجهم ِمن َحیُث لا َیعل موَن﴾ 

َ
3( امتحان همه جانبه _ ﴿ سنستدرجهم ِمن َحیُث لا َیعل
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درس اول  سال دهم

که »هدف زندگی انسان در این جهان  یافتن به پاسخ این سؤال  1 1 دست 

ک نیست. گر جمله چیزها فراموش شود، انسان را با چیست؟« آن قدر مهم است که ا
می فرماید: »ای مردم ... هیچ  کس بیهوده آفریده نشده تا خود را   علی امام 

سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وا نگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.«

خلقت  بودن  هدفدار  معنای  به  زمین  و  آسمان ها  آفرینش  بودن  حق   2 2

ْقَناُهَما 
َ
َخل َما  لاِعبیَن  َبیَنُهما  َو ما  الَارَض  َو  ماواِت  الّسَ قَنا 

َ
َخل َو ما   ﴿ آیۀ  آن هاست. 

﴾: » و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.  َحّقِ
ْ
ا ِبال

َّ
ِإل

که جهان آفرینش  آن ها را جز به حق خلق نکردیم.«، به خوبی داللت بر این دارد 

گام  بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان 

نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.

1 3 انسان نیز مانند سایر موجودات، از قاعدۀ  هدفمندی )غایتمندی( خلقت 
 هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این دنیا، 

ً
جدا نیست و قطعا

فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از این رو، حضرت 
 سخن خود را با این عبارت آغاز 

ً
علی  هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموال

می کرد: »ای مردم، هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند ...«

او در دستیابی به  انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش   4 2

کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد و به سر حّدی از  خواسته هایش نه تنها 

کمال محدود نمی شود. به عالوه، انسان مجموعه ای فراوان از استعدادهای  رشد و 

مادی و معنوی دارد. 

3 5 مفهوم بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه، 

صد عقل و نظر سازد؟« انتخاب هدف جامع و دربر دارنده است. یعنی انسان، هدف 

اصلی خود را خداوند قرار دهد که سازنده و خالق عقل و نظر و فکر اوست و انتخاب 

این گونه اهداف، نشان از هوشمندی، زیرکی و ذکاوت انسان است.

جست وجوی  در  خود  ذات  در  که  می بیند  کند،  تأمل  اندکی  کس  هر   6 4
سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پای 
که خالق همۀ  نخواهد نشست. این سرچشمه همان خداوند )ُقرب الهی( است 
کمال مطلوب(  کماالت و زیبایی هاست، پس مقصود و هدف نهایی )غایت ُقصوی و 

ما خداوند است. 

3 7 با توجه به تفاوت و نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به 
آن ها نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو 
با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم؛ بدین وسیله، 
هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن به آن ها 

صرف خواهیم کرد. 
بررسیسایرگزینهها:

 هدف صحیح 
ً

گر هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی برود، لزوما 1 ا
انتخاب نمی شود.

4  قیدهای »تنها« و »فقط« برای هدف های اصلی، نادرست اند. زیرا هدف های  , 2  
فرعی نیز خوب و ضروری اند.

گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی  گر هدف های دنیوی اصل قرار  ا  8 2

می شوند. این مفهوم در آیۀ »بعضی از مردم می گویند؛ خداوندا به ما در دنیا نیکی 

کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.« تبیین شده است. عطا 

می گویند:  بعضی  و   « می فرماید:  بقره  سورۀ   202 و   201 آیات  در  کریم  قرآن   9 2

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

آتش نگه دارد. اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.«

1 10 قرآن کریم در آیات 201 و 202 سورۀ بقره می فرماید: »بعضی می گویند: پروردگارا 

از عذاب آتش  را  نیز نیکی مرحمت فرما و ما  کن و در آخرت  به ما در دنیا نیکی عطا 

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

اندیشۀ  و  نگاه  نوع  به،  بستگی  هدف ها  انتخاب  در  اختالف  سرچشمۀ  و  منشأ 
)جهان بینی( متفاوت  انسان دارد. 

کنیم،  انتخاب  را  نگاهی درست، هد ف های خود  با  بتوانیم  این که  برای   11 3
که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو  نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری 
کنیم. بدین وسیله،  با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص 
گزید و عمر خود را برای رسیدن به آن ها  هدف های زندگی را به درستی برخواهیم 

کرد.  صرف خواهیم 
که از همه به ما مهربان تر )رحیم( و از خود ما به نیازهای ما  خدای رحیم و مهربان 

کرده و معیار انتخاب  م﴾ است، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی 
َ
ْعل

َ
گاه تر ﴿  ا آ

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

گر کسی هدف های پایان ناپذیر و همیشگی را به عنوان هدف اصلی برگزیند  2 12 ا

و سعی و تالش کند، به هدف خود خواهد رسید، این موضوع در آیۀ 19 اسراء مذکور 

کند پاداش  کوشش  که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و  کس  است: »و آن 

داده خواهد شد«.

به ما در  پروردگارا  بقره: »و بعضی می گویند:  سورۀ   202 201 و  آیات  3 13 طبق 

کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه  دنیا نیکی عطا 

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

کار خود نصیب و  که هم دنیا و هم آخرت را از خداوند، خطاب مژدۀ خداوند:»از 

بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است« قرار می گیرند و هدف قرار دادن خدا 

برای رسیدن به نعمت و پاداش دنیا و آخرت، در آیۀ ﴿ َمن کاَن ُیریُد ثواب الّدنیا 

فعند اهلل ثواب الدنیا والآخرة﴾ مطرح شده است.

کامل تر و برتر به  که هدف جامع تر و  2 14 انتخاب هدف ها باید به  گونه ای باشد 
که هدف های  گیرد. زیرا برخی از اهداف به گونه ای هستند  عنوان هدف اصلی قرار 
نیز  دیگر  هدف های  به  رسیدن  مساوی  آن ها  به  رسیدن  و  دربردارند  نیز  را  دیگر 
را دربرمی گیرند. آن هدف  هست. یعنی هم اهداف دنیوی و هم اهداف اخروی 
نیا  که در آیۀ ﴿ َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّدُ جامع، انتخاب خدا برای تقرب الهی است 
کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و  نیا َو الآِخَرة﴾: »هر  َفِعنَد اهلِل َثواُب الّدُ

پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« به آن اشاره شده است.
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کامل ترین هدف را برای خود انتخاب  که انسان باید برترین و  2 15 از آن جایی 
گرایش به بی نهایت طلبی است،  لذا  کند و این که دارای استعدادهای متنوع و دارای 
گیرد و به قول معروف با  کند تا همۀ هدف های دیگر را دربر  باید هدفی را انتخاب 

که صد آمد، نودهم پیش ماست( یک تیر چند نشان بزند. )چون 

2 16 افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی 
کارهای دنیوی خود را در جهت  که تمام  زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی 
رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای 

آخرت خویش را نیز آباد می کنند. 

که هدف های  که برخی از هدف ها به  گونه ای هستند  2 17 افراد زیرک، می دانند 

دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست 

که هدف ما برتر و جامع تر باشد، هدف های بیش تری را در درون خود  و به میزانی 

جای می دهد. افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان 

که  می زنند. هم از بهره های مادی زندگی استفادۀ درست می کنند و هم از آن جایی 

کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به  تمام 

خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند و این موضوع 

الآخرة﴾: »هر  و  الدنیا  ثواب  فعند اهلل  الدنیا  ثواب  یرید  ﴿من کان  آیۀ شریفۀ  در 

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

مورد توجه واقع شده است.

که زیبایی ها و  2 18 خدا سرچشمۀ زیبایی و خوبی هاست و انسان ها به میزانی 
خوبی ها را کسب کنند، به خدا نزدیک می شوند. 

ا 
ّ
ِال قناُهما 

َ
ا ( و کلید واژۀ »حق« در عبارت قرآنی ﴿ما َخل

ّ
با توجه به کلمات حصر )ماـ   ال

﴾ قطعیت حق بودن و غایتمند )هدفمند( بودن جهان )آسمان ها و زمین(  ِبالَحِقّ
مشهود است. 

3 19 مؤمنان با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره های مادی 

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

رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای 

آخرت خود را آباد می سازند. 

که  افراد زیرک می دانند  به بیت »ای باغ تویی خوش رت یا  گلشن و گل رد تو / ...«  با توجه   20 3

نیز دربردارند و رسیدن  را  که هدف های دیگر  به گونه ای هستند  از هدف ها  برخی 

که هدف ما  به میزانی  و  نیز هست   به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر 

برتر و جامع تر باشد، هدف های بیش تری را درون خود جای می دهند. افراد زیرک با 

انتخاب تقرب به خدا به عنوان هدف اصلی، با یک تیر چند نشان می زنند. 

 
درس دوم  سال دهم

ک  1 21 یکی از ودیعه های الهی )سرمایه های الهی( ارسال پیامبران و پیشوایان پا
و دلسوزی هستند که همراه کتاب راهنما راه سعادت را به ما نشان می  دهند و در پیمودن 

 :  ﴾... بیَل  الّسَ َهَدیناُه  ِاّنا   ﴿ قرآنی  این موضوع در عبارت  و  راه حق به ما کمک کنند 

»ما راه را به او )انسان( نشان دادیم«، متجلی است . وجدان یا همان نفس لوامه 

می دارد. باز  راحت طلبی  از  را  انسان  محکمه هایش  با  وامة( 
ّ
الل بالّنفس  اقسم  ال  )و 

2 22 خداوند متعال برای این که انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند 
و به هدف خلقت دست یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. شناخت 
گام بعد، عامل بسیار  گام نخست و بهره گیری از آن ها در  انسان و سرمایه هایش، در 

مهمی برای حرکت به سوی هدف است.

گرامی داشته و  2 23 خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان، او را 
کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است؛ آن چه در آسمان ها  به او 
قرار  او  را در وجود  از آن ها  بهره مندی  توانایی  و  آفریده  انسان  برای  و زمین است، 
داده است. همۀ این ها نشان می دهد خداوند متعال برای انسان در نظام هستی 

جایگاه ویژه ای قائل شده است.

تعقل  یا  گوش شنوا داشتیم  ما  گر  ا 10 سورۀ ملک: »و می گویند:  آیۀ  2 24 طبق 

گرو برخورداری  می کردیم،  در میان دوزخیان نبودیم.«،  جدایی از صف دوزخیان در 

از روحیۀ استماع و تعقل است.

1 25  بیت »هچ کنم با هک توان گفت هک او / رد کنار من و من مهجورم« با اشاره به سرشت خدا  آشنای 

انسان و فطرت خداجوی او، با این حدیث امام علی  مرتبط است: »هیچ چیزی 

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

1 26 آیۀ شریفۀ ﴿ و نفس و ماسّواها فالهمها فجورها و تقواها﴾ مؤید تفاوت انسان 
کرده است و آیۀ  با سایر موجودات است، زیرا خداوند به انسان بدی و تقوا را الهام 
شریفۀ ﴿ ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین﴾ بیانگر هدفداری جهان 

است، نه فقط هدفداری انسان. 

2 27 تنفر و بیزاری از دورویی و ذلت و حقارت نفس و سرزنش و مالمت در برابر 

 گناه یعنی نفس لّوامه، هر دو برخاسته از گرایش به نیکی و زیبایی ها هستند که در آیۀ شریفۀ 

﴿ و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها﴾ مشهود است.

او نشان دادیم«  به  را  راه  الّسبیل﴾: »ما  اّنا هدیناه   ﴿ به عبارت  توجه  با   28 1

فلسفۀ نبوت نتیجه می گردد و عبارت شریفۀ ﴿ اّما شاکًرا و اّما کفوًرا﴾ اشاره به 

کفران( دارد.  اختیار انسان در انتخاب این دو راه )شکرگزاری یا 

گرایش به خود را در وجود ما قرار داد.  کرد و  2 29 خداوند سرشت ما را با خود آشنا 
کس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، خدا را می یابد و  از این رو هر 
محبتش را در دل احساس می کند. امیر مؤمنان علی  می  فرماید: »هیچ چیزی 

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

که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره  1 30 طبق آیۀ »آنان هنگامی 

که تعقل نمی کنند«،  گروهی هستند  که آن ها  و بازی می گیرند؛ این به خاطر آن است 

تمسخر و استهزای احکام الهی از نتایج تعقل نکردن است. 

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

کنار خود می یابیم و می گوییم: »دوست زندیک رت از من هب من است / وین  باز می گردیم، او را در 

عجب رت هک من از وی دورم«.
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4 233 آیۀ شریفۀ ﴿ ... یدنین علیهّن من جلابیبهّن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین﴾ 
به علت و فلسفۀ حجاب اشاره دارد.

2 234 با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿ ... یدنین علیهن من جلابیبهّنَ ...﴾ زنان مسلمان 

دارای پوشش بوده اند و حجاب را رعایت می کردند ولی حدود آن را نمی دانستند 

کردن پوشش ها به آن ها داده شده است.  و لذا دستور نزدیک 

کردن  3 235 بیان فواید حجاب برای تشویق و ترغیب زنان باایمان به نزدیک 

گرفته است و غفاریت و رحمانیت خداوند در ادامه  پوشش هایشان به خود صورت 

.﴾
ً
 َرحیما

ً
ن ُیعَرفَن َفلا ُیؤَذین َو کاَن اهلُل َغفورا

َ
دنی ا

َ
بیان شده است: ﴿ ذِلَک ا

4 236 ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن و سیرۀ پیشوایان 

که همگان، چه  کریم عفت حضرت مریم )س( را در معبدی  دین ناسازگار است. قرآن 

زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید.

که می توان ایران باستان را منشأ اصلی  4 237 برخی از موّرخان غربی بر این باورند 

گسترش حجاب در جهان دانست. در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان 

که زنان آن پوشش  کم تر قوم و ملتی است  به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و 

مناسبی نداشته باشند. تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است.

که در اصل و حقیقت یک دین هستند، همواره بر پوشش  ادیان الهی   238 1

کرده اند و آن را الزمۀ دینداری )دیانت( شمرده اند.  کید  تأ

م 
ُ

ذیَن ِمن َقبِلک
َّ
ی ال

َ
ُم الّصیاُم َکما ُکِتَب َعل

ُ
یک

َ
طبق عبارت قرآنی ﴿ ... ُکِتَب َعل

قوَن﴾، روزه از مشترکات دین واحد الهی در طول تاریخ بوده است.  م َتّتَ
ُ

ک
َّ
َعل

َ
ل

که هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را به همراه دارد و زنان را  3 239 از آن جا 

بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است، لذا زنان در مورد نعمت زیبایی، مسئولیت 

بیش تری دارند و نباید زیبایی خود را در خدمت هوس رانان قرار دهد. 

که در اصل و حقیقت یک دین هستند، همواره بر پوشش  ادیان الهی   240 3

کردند و آن را الزمۀ دینداری )دیانت( شمرده اند )درستی مورد  (. اصول  کید  تأ

کلی دعوت پیامبران یکسان بوده است و همۀ آنان مردم را به اقامۀ نماز و نیایش 

با پروردگار فراخوانده اند. )درس 2، سال یازدهم(  طبق آیۀ ﴿ کتب علیکم الصیام 

کما کتب علی الذین من قبلکم ...﴾ روزه از مشترکات ادیان است. 

دلیل نادرستی مورد  تفاوت ها در اقوام و ملل مختلف مربوط به چگونگی و 

که تابع آداب  گونی در پوشش را  گونا حدود حجاب بوده است و ادیان الهی تنوع و 

و رسوم است، پذیرفته اند. 

 
درس اول  سال یازدهم

1 241 با توجه به این آیۀ شریفه، دین )اجابت خدا و رسول( زندگی بخش و مایۀ 

م﴾
ُ

حیات حقیقی انسان است. ﴿َدعاُکم ِلما ُیحییک

1 242 عامل زنده کننده )حیات بخش( به جهان مادی و از جمله انسان »آب« است 

﴾مذکور است و همچنین  و این موضوع در آیۀ شریفه﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء ُکّلَ َشیٍء حّیٍ

َها  ّیُ
َ
که در آیۀ ﴿یا ا پذیرش فرمان الهی و پیام آورش باعث حیات بخشی انسان می شود 

م﴾ آمده است. 
ُ

سوِل، ِاذا َدعاُکم ِلما ُیحییک ذیَن آَمُنوا اسَتجیبوا ِللِه َو ِللّرَ
َّ
ال

1 243 دسته ای از نیازهای انسان، طبیعی و غریزی اند. مانند نیاز به آب، غذا، هوا 

گاه شدن از  ک که خداوند پاسخ به  آن ها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آ و پوشا

آن ها را به انسان داده است.

برتر،  نیازهای  می کند،  تضمین  را  او  سعادت  که  انسان  نیازهای  از  دیگر  دسته ای 

که خدا به  که برآمده از سرمایه های ویژه ای است  اساسی، متعالی و بنیادین است 

کرده است و هنگامی که انسان اندکی از سطح نیازهای روزمره فراتر رود،  انسان عطا 

خود را با آن ها روبه رو می بیند.

4 244 احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت 

او را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ برنامه های 

متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری  باشیم. 

به  خداوند  که  است  ویژه ای  سرمایه های  از  برآمده  انسان  برتر  نیازهای   245 2

این  به  صحیح  پاسخ  و   ... و  اختیار  و  اراده  تعقل،  مانند  است،  کرده  عطا  انسان 

که سعادت انسان را تضمین می کند. نیازهای اساسی است 

1 246 امام سجاد  پیوسته این دعا را می خواند که: »خدایا، ایام زندگانی مرا به 

آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.« این حدیث ناظر بر شناخت هدف 

اشاره  زندگی  زندگی است و با مصراع »از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود« که به هدف 

دارد، مرتبط است.

3 247 نیازهای برتر به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل 

می شود که تا انسان پاسخ آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد. یکی از آن نیازها »شناخت هدف 

زندگی« است. انسان می خواهد بداند برای  چه زندگی می کند) = چرا زیستن( و کدام 

هدف است که می تواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن نماید. 

دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی که نشانۀ بیداری و هوشیاری است،   248 2

بیانگر محصور نبودن انسان در نیازهای روزمره و زندگی طبیعی است. 

شناخت  نیازهای  با  دقیقی  ارتباط  زیستن  چگونه  یا  زندگی  درست  راه   249 1

هدف و درک آیندۀ خویش دارد. زیرا انسان در فرصت تکرار نشدنی عمر، باید از بین 
که به آن مطمئن باشد و بتواند با استفاده از  کند  همۀ راه های پیش رو، راهی را انتخاب 

سرمایه های خدادای به هدف خلقت برسد.

که انسان فقط  2 250 دغدغۀ چگونه زیستن از آن رو دغدغه ای جّدی است 

این  در  بنابراین  می کند،  تجربه  را  دنیا  در  زندگی  بار  یک  و  می آید  دنیا  به  بار  یک 

زندگی  برای  را  راهی  روست،  پیش  که  راه هایی  بین  از  باید  نشدنی  تکرار  فرصت 

ذیَن آَمنوا ...﴾ به این راه مطمئن 
َّ
ا ال

َّ
که به آن مطمئن باشد و در آیۀ ﴿ ِال کند  انتخاب 

که همان راه الهی است، اشاره شده است. 
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دیگر  دغدغۀ  زیستن«،  »چگونه  یا  زندگی«  درست  راه  »کشف  به  نیاز  251 2

که انسان فقط یک بار به  انسان های فکور و خردمند است و از آن رو جّدی است 

 دنیا می آید و یک بار زندگی را تجربه می کند و پاسخگوی آن آیۀ شریفۀ ﴿اّن الانساَن 

لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات ...﴾ است. 

بیان می کند:  را این گونه  زیان  از  راه خروج  آیات سورۀ عصر، خداوند  3 252 در 

وا الّصاِلحاِت َو َتواَصوا ِبالَحِقّ 
ُ
ذیَن آَمنوا َو َعِمل

َّ
ا ال

َّ
فی ُخسٍر ِال

َ
﴿ َو الَعصِر ِاّنَ الِانساَن ل

بِر ﴾: »سوگند به زمان؛ همانا انسان در زیان است. جز کسانی که ایمان  َو َتواَصوا بِالّصَ

آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به حق توصیه کنند و به صبر سفارش کنند.«

پاسخ به نیازهای برتر باید کاماًل درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ   253 2

احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی برای 

و  زیاد  راه های پیشنهادی هم بسیار  که  به خصوص  نیست،  کافی  چنین تجربه ای 

گون اند.  گونا

3 254 کشف راه زندگی یا »چگونه زیستن« دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند 

گزیر از آن است( عبارتند از: است. دو ویژگی پاسخ مناسب به نیازهای برتر )که انسان نا

2 همه جانبه بودن  کاماًل درست و قابل اعتماد بودن   1

گرفتن  4 255  انسان به کمک عقل خود در پیام الهی تعقل می کند؛ یعنی با کنار هم قرار 

عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت. پس عقل، وسیلۀ فهم 

پیام الهی است و هدایت انسان توسط عقل، بیانگر هدایت تکوینی )عمومی( است؛ 

اّما هدایت او توسط ارسال ُرسل، هدایت تشریعی نام دارد. 

لذا  سالیق اند،  و  احساسات  از  فراتر  انسان  برتر  نیازهای  که  آن جا  از   256 3

احساسات شخصی و سلیقه ای پاسخگوی این نیازها نیستند. 

2 257 پاسخ به سؤال های اساسی انسان هنگامی مقدور است که عقل و وحی در 

گرد برجسته اش هشام بن حکم فرمود:  کاظم  به شا کنار هم قرار بگیرند و امام 

کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.« که عقلش  کس  »... و آن 

گرد برجسته اش، هشام بن حکم می فرماید: »...  کاظم  به شا 4 258 امام 

که از معرفت برتری برخوردار باشند ...« و یکی  کسانی پیام الهی را بهتر می پذیرند 

کمک فکر و اندیشه و دیگری  کارها به  از سرمایه های انسان، توانایی تفکر و انجام 

که می خواهد  کاری  ابتدا دربارۀ هر  قدرت اختیار و انتخاب اوست. یعنی انسان، 

کار مفید است و او را به هدفش  که آن  گر تشخیص داد  انجام دهد، تفکر می کند و ا

می رساند، آن را انتخاب می کند و انجام می دهد. 

ٌة«، این آیه مؤّید لزوم بهره مندی از  ا ـ ُحّجَ
ً
کلیدواژه های »ُرُسل 1 259 با توجه به 

هدایت پیامبران الهی است و بیانگر اتمام حجت و نبودن هیچ بهانه و دستاویزی 
برای انسان در قیامت با ارسال رسل است. 

3 260 مطابق سؤال اندیشه و تحقیق، ابیات »مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست رد این روزگار 

کشف راه درست زندگی به عنوان یکی  / ات هب یکی تجرهب آموختن / با دگری تجرهب ربدن هب کا ر  «، به نیاز 
از دغدغه های جدی انسان فکور و خردمند اشاره دارد. نیاز به چگونه زیستن از آن 

که انسان یک بار به دنیا می آید و تنها یک بار زندگی  جهت دغدغه ای جدی است 

را تجربه می  کند.

راه درست زندگی و انجام عمل صالح و سفارش به حق و صبر برای خروج از اتالف 

َو  اِلحاِت  الّصَ وا 
ُ
َعِمل َو  آَمُنوا  ذیَن 

َّ
ال ا 

ّ
إل ُخْسٍر  ِفي 

َ
ل الإْنَساَن  إّنَ  الَعصِر  َو  آیۀ﴿  در  عمر، 

است،  زیان  در  انسان  همانا  زمان،  به  »سوگند  بِر﴾:  ِبالّصَ َتواَصوا  َو  ِبالَحِقّ  َتواَصوا 

کارهای نیک انجام دادند و به حق و صبر سفارش  که ایمان آوردند و  کسانی  جز 

کید شده است.  کردند.« تأ

 
درس  دوم   سال یازدهم

1 261 طبق ترجمۀ  آیۀ »ابراهیم نه یهودی و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست 

)حق گرا( و مسلمان بود.«، حضرت ابراهیم، یکتاپرست و مسلمان خوانده شده 
است.دین ابراهیم   اسالم به معنای تسلیم خدا شدن )نه به تسلیم کشیده شدن 

به اجبار( می باشد و اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( او را پیرو آیین خود می دانستند. 

کتاب  که میان اهل  2 262 منشأ اختالف میان ادیان، رشک و حسدی است 
کتاب در آ ن،   دین نزد خداوند، اسالم است و اهل 

ً
که در آیۀ »قطعا وجود داشت 

گاه شدند، آ ن هم به دلیل  راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت آن آ
که میان آن ها وجود داشت.« به آن اشاره شده است. رشک و حسدی 

3 263 خداوند در قرآن کریم می فرماید: »خداوند برایتان از دین همان را تشریع کرد 
که نوح را بدان توصیه کرد و آن چه ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی 
بر  ناظر  امر  توصیه نمودیم این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.« این 

هدایت تشریعی می باشد.

4 264 به سبب ویژگی های مشترک )فطرت(، خداوند یک برنامۀ کلی به انسان ها 
ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند. این 

کید   دین نزد خداوند، اسالم است ...« مورد تأ
ً

برنامه، اسالم نام دارد که در آ یۀ »قطعا

قرار گرفته است.

انسان  از  عمل  عرصۀ  در  اسالم  عدالت محور:  جامعه ای  نهادن  بنا   265 4
کرده تالش نماید تا جامعه ای عادالنه بنا نهد. کسب  که  می خواهد با ایمانی 

با اندیشه در خود و  تا  از انسان خواسته است  عادالنه  بودن نظام هستی: اسالم 
جهان هستی، به ایمان قلبی دست یابد. 

که فضیلت های اخالقی مانند  دوستداری عدالت: از ویژگی های فطری بشر است 
عدالت را دوست دارد.

ابتدایی  یا تحریف آن )معلول( به علت  انبیای  الهی  فراموشی تعلیمات   266 1

کتابت بود. )علت( بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ 
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ازدواج  امکان  »برای دختران و پسران خود   می فرماید:  کرم  ا پیامبر   480 2

گرداند و در رزق و روزی آن ها توسعه دهد  کنید تا خداوند اخالقشان را نیکو  فراهم 

گرداند.« و عفاف و غیرت آن ها را زیاد 

 
درس  اول    سال دوازدهم

 :﴿افضل العبادة ادمان التفکر فی اهلل  کرم  2 481 بر اساس حدیث پیامبر ا

اوست.«،  قدرت  و  خدا  دربارۀ  مداوم  اندیشیدن  عبادت،  »برترین  قدرته﴾:  فی  و 

اندیشه، بهار جوانی را پر طراوت و زیبا می سازد و استعدادها را شکوفا می کند و امید به 

آینده ای زیباتر را نوید می بخشد. 

کرده اید )علت( تا بدانید:  3 482 آیا هرگز دربارۀ آغاز و پایان این هستی پهناور فکر 

کسی هستند؟« )معلول( »موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه 

که در نگاه  این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست 

برای  خصوص  به  است،  قابل دسترس  هدفی  اما  می آید،  نظر  به  مشکل  نخست 

ک طینتی( دارند.  کی و صفای قلب )روشن ضمیری و پا که پا جوانان و نوجوانان 

مقدمۀ اول و دوم نیازمندی جهان به خدا در پیدایش برای حصول نتیجۀ  483 4

مذکور به ترتیب خواسته شده است.

از  گر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان  مقدمۀ اول: ا

خودمان نیست. )متکی نبودن موجودات به خود(

که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند  مقدمۀ دوم: پدیده ها، 

به پدیدآورنده ای هستند. )محتاج بدان پدیده ها به غیر از خود( 

کلمۀ »نور« به معنای  کریم، رابطۀ میان خداوند و جهان هستی را با  3 484 قرآن 

ماواِت و الَارِض﴾.  سبب پیدایی و آشکاری موجودات، بیان می دارد:﴿ اهلُل نوُر الّسَ

که تمام موجودات، »وجود« خود را از خدا می گیرند، پس هر موجودی در  از آنجا 

ی بخش خداوند است و رؤیت خدا در هستی، امکان پذیر است. 
ّ
حّد خودش تجل

.﴾... 
ً
یُت َشیئا

َ
از این رو امام علی )ع( می فرماید: ﴿ما َرا

به  انسان  ی اهللِ﴾، 
َ
ِال الُفَقراُء  نُتُم 

َ
﴿ا نیازمندی جهان به خدا  از درک  2 485 پس 

 با زبان حال، 
ً

نیازمندی دائمی به خدا و درخواست پیوسته از او پی می برد و دائما

به پیشگاه الهی عرض نیاز می کند.

ُه﴾ و ﴿َشأِن﴾ در آیۀ مذکور، وابستگی دائمی 
ُ
ل
َ
کلید واژه  های﴿ َیسأ 4 486 با توجه به 

مخلوقات به ارادۀ الهی )دست اندرکاربودن( و وابستگی وجودی جهان در بقای خود 

به خدا مفهوم می گردد.

 و در هر آن به خدا نیازمند هستند 
ً

3 487 موجودات جهان همواره، پیوسته، دائما

چو کوهیم و صدا رد ما ز  ما  »ما چو انمیی و نوا رد ما ز توست /  و این گونه در پیشگاه او عرض نیاز می کنند: 

که ماندن صدای  توست«. مولوی در این بیت موجودات را به یک نی تشبیه می کند 
کوهی تشبیه  درون آن به نوای پیوستۀ صاحب آن وابسته است و موجودات را به 

که ماندن صدای آن به فریادکنندۀ آن وابستگی دائمی دارد. می کند 

خداوند  پیوستۀ  عنایات  و  لحظه  به  لحظه  و  دائمی  نیاز  به  که  شخصی   488 3

به  یعنی معرفت خود  باشد،  آگاه  دم هب دم«  حمله مان از باد باشد   / »ما همه شیران ولی شیر علم  در بیت 

نیازمندی به خدا را بیش تر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند. 

الهی،  پیشگاه  در  خود  منزلت  و  مقام  آن  با  ما،  گرامی  پیامبر  که  است  همین  برای 

عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک لحظه هم، لطف و رحمت خاصش را از 

َبًدا﴾: 
َ
ُهّمَ لا َتِکلنی ِالی َنفسی َطرَفَة َعیٍن ا

ّ
 او نگیرد و او را به حال خود واگذار نکند: ﴿الل

»خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار.«

 سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود 
ً

گاه دائما 4 489 انسان های آ

را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند. هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا 

بیش تر شود، نیاز به او را بیش تر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند. 

ُهّمَ لا َتِکلنی ِالی َنفسی َطرَفَة 
ّ
لل

َ
گرامی ما دعا می کرد: ﴿ا که پیامبر  برای همین است 

از این رو موجودات  زدنی به خودم وا مگذار.«  َبًدا﴾: »خدایا مرا چشم به هم 
َ
ا َعیٍن 

حمله مان   / »ما همه شیران ولی شیر علم  الهی عرض نیاز می کنند:  به پیشگاه  زبان حال،  با   
ً

دائما

از باد باشد دم هب دم«.

2 490 میان افزایش معرفت و افزایش عبودیت، رابطۀ مستقیم برقرار است؛ زیرا هر 

چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر شود، نیاز به او را بیش تر احساس 

و ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند. لذا افزایش خودشناسی زایندۀ )علت( درک 

د برق ناممکن 
ّ
بهتر فقر و نیازمندی است )معلول( و قطع رابطه میان جریان برق و مول

د برق نباشد جریان برقی هم نیست. )فنا(
ّ
گر لحظه ای مول است؛ زیرا ا

3 491 هر چه معرفت انسان نسبت به رابطه اش با خداوند افزایش یابد، فقر و 

نیازمندی خود را بیش تر به خدا احساس و ناتوانی و بندگی خدا را بیش تر به پیشگاه 

او ابزار می کند. افزایش معرفت انسان درک بیش تر فقر و نیازمندی  افزایش 

عبودیت و بندگی 

2 492 هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر می شود، نیاز به او را 

بیش تر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند. پس درک ﴿انتم الفقراء 

الی اهلل﴾ موجب تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداست.

ماواِت َو الَارِض﴾ جهان در پیدایش و  3 493 با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿اهلُل نوُر الّسَ

کنیم: پیدایش و هستی یافتن مترادف  بقا )هر دو( نیازمند به خداوند است )دقت 

تمام  که  می گیریم  نتیجه  است،  هستی  نور  خداوند  که  جهت  آن  از  و  هستند( 

موجودات، وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان 

ی بخش 
ّ
به وجود او وابسته است، به همین جهت هر موجودی در حّد خودش تجل

خداوند و نشانۀ صفات الهی است.
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د 
ّ
3 494  از تشبیه »رابطۀ ما و دیگر موجودات با خدا مانند رابطۀ جریان برق با مول

آن است«، به نیاز پدیده ها به پدیدآور )خالق( در ایجاد و بقا پی می بریم و به ترتیب 

د آن، غنی است.
ّ
جریان برق، فقیر و مول

1 495 نیاز دائمی، لحظه به لحظه و مداوم موجودات و پدیده ها در همۀ شئون، از 

می شود.  برداشت  َشأنٍ﴾  فی  ُهَو  َیوٍم  ُکّلَ  الَارِض  َو  ماواِت  الّسَ فِی  َمن  ُه 
ُ
ل
َ
﴿َیسأ آیۀ 

ی بخش خداوند و نشانگر صفات اوست، 
ّ
این که هر موجودی در حّد خودش تجل

که موجودات به سبب خداوند پیدا و آشکار شده اند یا به تعبیر دیگر،  این موضوع 

ماواِت َو الَارِض﴾ به روشنی  خداوند نور آسمان ها و زمین است، در آیۀ ﴿اهلُل نوُر الّسَ

گردیده است.  تبیین 

1 496 این که انسان با هر چیزی، در پشت پردۀ ظاهر و در ورای هر چیزی، خدا را 

که در قدم نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی  ببیند، معرفتی عمیق و واال است 

ممکن و قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان؛ زیرا شرط اصلی حرکت به 

کی و صفای قلب است. سوی این هدف، پا

لحظۀ  مانند  همچنان،  نیز  بقا(  )در  پیدایش  از  پس  جهان،  موجودات   497 3

کدام از ما، براساس  نخسِت خلق شدن )پیدایش( به خداوند نیازمند هستند. هر 

فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم. 

الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است. در واقع، ما به   498 1

کنیم و چگونگی  دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور 

وجودشان را دریابیم. خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند 

کند و ذاتش را شناسایی نماید. به عبارت دیگر، نمی توانیم  به حقیقت او احاطه پیدا 

کل محال است. به ذات خدا پی ببریم. زیرا احاطۀ جزء بر 

3 499 چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد، در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ذهن 

گر  که چیست. ا به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمی کند. از این رو نمی توانیم بگوییم 

  که پیامبر کرده ایم. از این جهت است  کنیم، او را محدود  چیستی برای او فرض 

وا فی ذاِت اهلل﴾.  ر
ّ

وا فی کل شیء و لا تفک ر
ّ

فرموده است: ﴿تفک

4 برای خداوند از موارد غلط است؛ چون  2 و ، 1 گزینه های عبارت »هستی« در 

هستی خداوند قابل شناخت است.

4 500 ساعت به سازندۀ آن در بقا نیازمند نیست؛ اما موجودات جهان در بقای 

خود به خداوند نیازمندند. ساعت ساز، هستی بخش به ساعت و اجزای آن نیست؛ 

) 3 2 و ، 1 گزینه های کنندۀ اجزای آن است. )رد  بلکه نظم دهنده و جابه جا 

 
درس  دوم    سال دوازدهم

که بندۀ تو باشم  3 501 امام علی  می فرماید: »خدای من! مرا این عزت بس 

که من دوست  گونه ای  که تو پروردگار منی. خدای من! تو همان  و این افتخار بس 

که به توحید در  که تو دوست داری« و عبارتی  گونه قرار ده  دارم، پس مرا همان 

ربوبیت )پروردگاری خداوند( اشاره دارد این است: ﴿َو ُهَو َرّبُ ُکِلّ َشیٍء﴾

2 502 مهم ترین اعتقاد دینی، توحید و یکتاپرستی است. اسالم، دین توحید و 

کتاب توحید است، بدون این اعتقاد، هیچ  اعتقاد دیگری اعتبار ندارد. قرآن 

کرم  از همان آغاز رسالت از مشرکان می خواست با گفتن جملۀ »ال  1 503 پیامبر ا

گفتن  اله اال اهلل« دست از شرک و بت پرستی بردارند و به خدای یگانه ایمان آورند. با 

شناخته  رسمیت  به  مسلمان  تازه  فرد  اسالمی  حقوق  و  احکام  تمام  عبارت،  این 

می شد و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گشت و در زمرۀ برادران و خواهران 

دینی قرار می گرفت.

1 504 وقتی می گوییم »هستی بخشی« منظور همان توحید در خالقیت است و 

 در آیۀ شریفۀ ﴿قل اهلل خالق 
ً

که دقیقا انحصار هم به معنای توحید و یگانگی است 

﴿و هو الواحد القّهار﴾ مورد  کّل شیء و هو الواحد القّهار﴾ مذکور است و با عبارت  

گرفته است.  کید قرار  تأ

که خداوند تنها مالک جهان است، تنها  2 505  توحید در والیت یعنی: از آن جا 
او نمی توانند در  نیز هست و مخلوقات، جز به اذن و اجازۀ  ولی و سرپرست جهان 
گذاری والیت خداوند به دیگری نیست،  جهان تصرف کنند، چنین اذنی به معنای وا
که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت خود قرار  بلکه بدین معناست 

داده است.
بررسی نادرستیسایرگزینهها:

3 و عبارات  گزینۀ  کرده است در  گذار  ، بخشی از والیت خود را وا 1 گزینۀ   تدبیر در 

از آن اوست در  ربوبیت هم  و  از آن خداست و مالکیت  مالکیت اصلی و حقیقی 

. 4 گزینۀ 

4 506 این که »تمام موجودات، وجود خود را از خداوند می گیرند«، یعنی خداوند 

که اشاره به توحید در خالقیت دارد. پس با آیۀ   به موجودات هستی بخشی می کند 

ماواِت َو الَارَض﴾: »خداوند نور آسمان ها و زمین است.« مرتبط است.  ﴿ اهلُل نوُر الّسَ

و  یگانگی  و آشکاری است. بی همتایی خداوند،  پیدایی  به معنای سبب  نور  زیرا 

ن 
ُ

م َیک
َ
که در آیۀ ﴿َو ل شریک نداشتن او، به مفهوم اصل اساسی توحید اشاره دارد 

کید شده است. َحٌد﴾: »و برای او هیچ همتایی نیست« تأ
َ
 ا

ً
ُه ُکُفوا

َ
ل

با توجه به توحید در ربوبیت، باغبان وقتی رابطۀ خویش را با خدا بررسی   507 4
که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست. لذا این مفهوم رابطۀ  می کند، می بیند 
طولی تدبیر باغبان و خداوند را بیان می کند؛ یعنی با وجود این که باغبان قدرت ربوبّیت 
 َو ُهَو َرّبُ 

ً
بغی َرّبا

َ
َغیَر اهلِل ا

َ
دارد، اّما تدبیر او در طول تدبیر خداوند است. آیۀ شریفۀ﴿ُقل ا

ّلِ َشیٍء﴾ بیانگر توحید در ربوبیت است.
ُ
ک

که با عرض نیاز دائمی و  َمُد﴾ بیانگر بی نیازی خداوند است  4 508  آیۀ﴿اهلُل الّصَ

ماواِت َو الَارِض ُکّلَ  ُه َمن فِی الّسَ
ُ
ل
َ
پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ ﴿َیسأ

َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾: »هر آن چه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست 

می کند. او همواره دست  اندرکار امری است.«، مرتبط است.

2 509  برخی از افراد توحید در خالقیت را قبول دارند ولی دچار شرک در ربوبیت 

که خداوند این جهان را آفریده ولی در تدبیر امور دچار  می شوند؛ یعنی قبول دارند 

گانه  کنار ربوبیت الهی برای خود یا سایر مخلوقات حساب جدا شرک شده اند و در 

کند، این  کسی می تواند مستقل از خداوند امور را تدبیر  گمان می کنند  باز می کنند و 

خود شرک در ربوبیت است.
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1 673 پیشرفت علمی، پایه های استقالل یک ملت را تقویت می کند و مانع تسلط 

بیگانگان می شود. یک کشور ضعیف، به  طور طبیعی منزوی می شود و همراه و همدلی 

در دنیا نمی یابد.

گرامی اسالم ، در  1 674 اندرز )موعظه( و دانش )حکمت( در دستور به پیامبر 

حَسُن﴾ 
َ
تی ِهَی ا

َّ
دُع ِالی َسبیِل َرّبَك ِبالِحکَمِةِ َو الموِعَظِة الَحَسَنِة و   جاِدلُهم ِبال

ُ
آیۀ ﴿ا

ی یافته است.
ّ
تجل

2 675 مسئولیت بزرگ و حساس احیای تمدن آرمانی اسالم، نیازمند برنامه ای 

که ما را به آن سطح الزم از توانمندی برساند و قدرت الزم برای ایفای نقش در  است 
جهان کنونی را به ما ببخشد.

فناوری  و  علم  در  شدن  پیشگام  برای  تالش  دربارۀ  رهبری  معظم  مقام   676 2

این گونه تذکر می دهند: »باید علم را که مایۀ اقتدار ملی است، همه جدی بگیرند و دنبال 

که مردم آن از علم بی بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهند  کشوری   کنند. 

کرد. علم، درون جوش و درون زاست.« گدایی  یافت. نمی شود علم را از دیگران 

به آن توجه  باید  که همۀ ما  امام خمینی )ره( می فرمایند: »نکتۀ مهمی   677 3

که  است  این  دهیم،  قرار  بیگانگان  با  خود  سیاست  اساس  و  اصل  را  آن  و  کنیم 

کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقالل  کی و تا  دشمنان ما و جهان خواران تا 

و آزادی ما را قبول دارند. به یقین، آنان مرزی جز عدول از همۀ هویت ها و ارزش های 

معنوی و الهی مان نمی شناسند.«

کنیم  که همه باید به آن توجه  2 678 امام خمینی )ره( می فرمایند: »نکتۀ مهمی 

که دشمنان  و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این است 

کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقالل و آزادی  کی و تا  ما و جهان خواران تا 

ما را قبول دارند. به یقین، آنان مرزی جز عدول از همۀ هویت ها و ارزش های معنوی و 

الهی مان نمی شناسند.«

4 679 عبارت قرآنی ﴿جعل بینکم مودة و رحمة﴾ بیانگر حوزۀ دوم از برنامه ریزی 

خانواده  بنیان  تحکیم  یعنی  اسالم،  آرمانی  تمدن  و  اهداف  پیشبرد  جهت  در 

کاهش فساد و  می باشد، تحکیم این بنیان سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه، 

کارآمد می گردد. جرم و حضور انسان های با فضیلت و 

َك ِبالحکَمِة َو الموِعظِة الَحَسَنِة و ...﴾  دُع ِالی َسبیِل َرِبّ
ُ
4 680 بر اساس آیۀ شریفۀ ﴿ا

که بیانگر اقدام  گفت وگو با مردم موعظۀ حسنه یا اندرز نیکو است  دومین روش برای 

برای »ترسیم چهرۀ عقالنی و منطقی دین اسالم« در حوزۀ »عدل و قسط« می باشد.

N
O

T
E

 
آزمون جامع ) 1(

1 681 اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند 

عبادت ها  برترین  می تواند  آن  بر  عالوه  می بخشد.  نوید  را  زیبا  آینده ای  به  امید  و 

ِر فِی الّلِه و فِی ُقدَرِتِه﴾:
ُّ

َفک فَضُل الِعباَدِة ِادماُن الّتَ
َ
کرم  می فرماید: ﴿ا  باشد، پیامبر ا

 »برترین عبادت اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت اوست.«

هر کس که چیزی را پدید آورد )خالقیت(، مالک آن نیز هست. از آن جا که   682 4

خداوند تنها خالق جهان است، پس تنها مالک آن نیز هست. یعنی مالکیت خداوند 

از )معلوِل( خالقیت خداوند است. خداوند پیامبر را مسیر و مجرای والیت  برخاسته 

کرم  را ولّی انسان ها معرفی می کند،  گر خداوند پیامبر ا خویش قرار داده است و ا

بدین معناست که  ایشان را واسطۀ والیت خود و رسانندۀ فرمان هایش قرار داده است. 

َفلاَخوف   
ً
َعِمَل صاِلحا َو  الآِخِر  الَيوِم  َو  ِبالّلِه  آَمَن  ﴿َمن  آیۀ شریفۀ  براساس  683 4

که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و عمل  کس  يِهم َو لا ُهم َیحَزنوَن﴾: »هر 
َ
َعل

صالح انجام دهد نه ترسی بر آنان است و اندوهگین نمی شود.« معتقدان به معاد، 

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند، بلکه آن را غروبی برای جسم و تن و طلوعی 

درخشان تر برای روح خود می دانند.

که بهای انسان را بهشت معرفی    مطابق فرمایش امیر المؤمنین علی 684 1

ا بها﴾، انسان نباید خود 
ّ
َة، َفلا َتبیُعوها ِال ا الَجّنَ

َّ
م َثَمٌن ال

ُ
یَس لَانُفِسک

َ
ُه ل

َ
می کند: ﴿ِاّن

کمتر از  بهشت  بفروشد.  را  به 

گناه ذلت است:  ِیّئاِت ...﴾ سرانجام آلودگی به  ذیَن َکَسُبوا الّسَ
َّ
طبق آیۀ شریفۀ ﴿َو ال

ٌة﴾ .
َّ
﴿َترَهُقُهم ِذل

گناه عبارت اند از: موانع رسیدن به هدف و عوامل سقوط و  685 2

که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی  1 نفس اّماره )عامل درونی( 
گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد.  به 

2 شیطان )عامل بیرونی( که خود را برتر از آدمیان می  پندارد و سوگند یاد کرده که 
فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد. کار او وسوسه کردن و فریب 
دادن است. قرآن کریم می فرماید: شیطان، هر کاری را که ]گناهکاران[ می کردند در 
4 (  دقت کنیم غرایز پست )تمایالت  1 و  نظرشان زینت داد. )نه دنیا را( )رد گزینۀ 

زندگی دنیوی ضروری اند. )رد  برای  بلکه  دانی( از موانع رسیدن به هدف نیستند؛ 

) 3 1 و  گزینۀ

که از امام خود دور افتاده و به  کسی  »حال   می فرماید:  کرم  پیامبر ا 686 3

که پدر را از دست داده است؛ زیرا  او دسترسی ندارد، سخت تر از حال یتیمی است 

گر یکی از پیروان  چنین شخصی، در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی داند. البته ا

که به احکام  که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را  ما 

این  آموزش دهد. در  به آن ها  را  کند و دستورات دین  راهنمایی  نیستند،  آشنا  ما 

صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.«
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