
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6040دین وزندگی مصور)  

 

: ه پدیدآورند   

 علیرضا یوسفیان پور 

 

قدر،    شامل: و  شناسی توحیدشناسی،قضا  شناسی،انسان  بخش،اخالص    ، معادشناسی  ، هدف  هستی 

اسالمی  اختیار،سنت،تمدن  و  ، ، وتوبه،قانونمندی  امامت  و  وتقوا هدایت،نبوت  ذلت سفر،عشق  و    ،   ،عزت 

   مقبولیت،عفاف،پوشش،ازدواج و تمدن جدید

   دوره متوسطه دومدانش آموزان  ،   مختلف رشته های    داوطلبان کنکور  :قابل استفاده
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 به نام خدا

 سالم 

ای از مشکل کسی باز کنیم و اگر خداوند  بزرگ و متعادل خرده همیشه آرزو داشتیم و داریم که بتوانم گره

علمی در وجودم به ودعیت نهاده به نحو احسن آن را نشر دهم تا زکات علمم را داده باشم. وقتی قدم در راه 

ا شدم مصمّم شدم تا مجموعه ای راآماده درس دین وزندگی و کنکور نهادم و با مشکالت دانش آموزان عزیز آشن

آموزان عزیر بتوانند با نگاه کردن پکیج های درس دین وزندگی کنیم که جامع و کامل باشد به طوری که دانش

 وبا استفاده ازاین کتاب به همه ی سؤاالت دینی کنکور سراسری پاسخ صحیح دهند؛ 

ی درس دین وزندگی در کنکور سراسری به آن نیاز هدانش آموزان عزیز! در این مجموعه هر آنچه در زمین

دارید، خواهید یافت. نحوه آموزش در این مجموعه برحسب سرفصل های درس دین وزندگی دوره متوسطه 

 اند تا یادگیری آنها برای شما آسان تر شود.دوم طوری چیده شده

ب موجود إن شاءاهلل خواهید توانست ویژگیهای مهم این مجموعه به روز بودن آن است که با یادگیری مطال 

به پرسش های چهارگزینه ای کنکور امروزی پاسخ صحیح دهید. امیدوارم توانسته باشم گامی هر چند کوچک  

 در موفقیت دانش آموزان عزیز و اعتالی فرهنگ این مرز و بوم داشته باشم.

 

 

 انم.از صمیم قلب موفقیت تمامی دانش آموزان را از خداوند منان خواه
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کهایمگفته......سخن«خداوندارادهبههمواستوابستهاواختیاروارادهبههم،انسانکار»بگوییماگر:تست
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98تجربی
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نماید؟میارائهراخداوندیگانگیوتوحیدمراتبترتیببه،موردکدام1

ربوبیت-والیت-خالقیت-مالکیت(1

والیت-ربوبیت-خالقیت-مالکیت(2

والیت-مالکیت-ربوبیت-خالقیت(3

ربوبیت-والیت-مالکیت-خالقیت(4

1400خارج
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کند؟میتبییندرستیبهرازندگیسبکوتوحیدمیانارتباط،موردکدام2

.داردزندگیسبکدرریشهبینیجهانانتخاب(2.داردزندگیسبکدرریشهخاصهایاندیشه(1

.گیردمیسرچشمهخاصیبینیجهاناززندگیازسبکیهر(4.گیردمیسرچشمهتوحیدیزندگیازتوحیدیبینیجهان(3

1400خارج

؟یابدمیتحقق(الْأَرْضِفِیمَاوَالسَّمَاوَاتِفِیمَالِلَّهِوَ)درآیهموجودپیام،موردکداممفهومپذیرشازپس3

«رَبُّکُمْوَرَبِّیاللَّهَإِنَّوَ»(1

«وَلِیٍّمِنْدُونِهِمِنْلَهُمْمَا»(3

«شَیْءٍکُلِّخَالِقُاللَّهُ»(2

«رَبّاًأَبْغِیاللَّهِغَیْرَأَقُلْ»(4

1400انسانی

واتَتَّخِذُُالآمَنُواالَّذینَأَیُّهَایا)شریفهآیهدررامسلمانانوخدادشمنانبانکردندوستیعلت،موردکدام4
کند؟میبیان(...أَوْلِیاءَعَدُوَّکُمْوَعَدُوِّی

«بِالْمَوَدَّةِإِلَیْهِمْتُلْقُونَ»(1

«تَتَّخِذُواالآمَنُواالَّذینَأَیُّهَایا»(3

«الْحَقِّمِنَجاءَکُمْبِماکَفَرُواقَدْوَ»(4

«أَوْلِیاءَعَدُوَّکُمْوَعَدُوِّی»(2

1400انسانی

؟دهدمیقرارسرزنشوشماتتموردچگونه،باشدمی(هَوَاهُإِلهَهُاتَّخَذَ)ویژگیدارایکهرافردیکریمقرآن5

«الْآخِرَةَوَالدُّنْیَاخَسِرَ»(1

«الًوَکِیعَلَیْهِتَکُونُفَأَنْتَأَ»(3

«الْمُبِینُالْخُسْرَانُهُوَذلِکَ»(2

«یَکْسِبُونَکَانُوابِمَافَأَخَذْنَاهُمْ»(4

1400زبان

.استنمودهبیانرافردیزندگیدرعملی،توحیدبازتاب(3

ت؟اسکدام«مُسْتَقِیمٌصِرَاطٌهذَافَاعْبُدُوهُرَبُّکُموَرَبِّیاهللَإنَّ»شریفهآیهپیام6

.استخداوندپرستشخاستگاهالهی،ربوبیت(1

.داردوجوداجتماعیوفردیتوحیدبیندوسویهارتباط(2

.داردتوجهخداوندربوبیتبهنسبتشناختومعرفتافزایشبه(4

99ریاضی

است؟چگونهزندگیمشکالتبهاونگاهوچیستثمرهروحیآرامشازموحدانسانبرخورداری7

.داندمیاشآیندههایموفقیتزمینهراآن-خدایگانگیدراعتقاد(1

.داندمیخودعملکردازالهیرضایتنشانهراهاآن-خدایگانگیدراعتقاد(3

.داندمیاشآیندههایموفقیتزمینهراآن-خدابندگیدراخالص(2

.داندمیخودعملکردازالهیرضایتنشانهراهاآن-خدابندگیدراخالص(4

99تجربی

دریافتپیامکدام«...أَوْلِیَاءَدُونِهِمِنْفَاتَّخَذْتُمْأَقُلْاهللُقُلِالْأَْرضِوَالسَّمَاوَاتِرَبُّمَنْقُلْ»شریفهآیهاز8
مُیشود؟

القیتخدرشرکبهمعتقدکسیاگر.هستندجهانازبخشیمالکهمدیگراناوکناردروخداوندبرعالوهاینکهبهاعتقاد(1
.داردهممالکیتدرشرک،باشد

99تجربی

ستنخواکمکوخداپرستشولیدارندقبولراخداخالقیتمشرکانکهاستروشنپس،خداستازدوهرپاسخوپرسش(2
.پذیرفتندنمیراشرکنفیواواز
بدونراندیگودارندراچیزآندرتغییروتصرفحقکههستندنیزدیگرانی،اوعرضدروخداوندبرعالوهاینکهبهاعتقاد(3

.کنندتصرفآندرتوانندنمیویاجازه
رایزچآندرتصرفحقوهستنیزآنمالکتنهاوجهانخالقتنهاخداوندداریدقبولکهشما:گویدمیمشرکانبهقرآن(4

.نگیریدشریکآفرینشکاردرپسدارد
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99هنر چیست؟ناآرامیاینعلتواستناپایدارشخصیتدارایکسیچهکریمقرآنتعالیمبهتوجهبا9

نفسانیامیالبرابردربودنتسلیم-«هَارٍجُرُفٍشَفَا»(1

نفسانیامیالبرابردربودنتسلیم-«هَوَاهإلّهَهُاتَّخَذَ»(3

نفسانیامیالازاجتنابوتوجهیبی-«هَوَاهإلّهَهُاتَّخَذَ»(4

نفسانیامیالازاجتنابوتوجهیبی-«هَارٍجُرُفٍشَفَا»(2

آنازحاکیشریفه،آیهکدامومعناستچهبهکندمیمعرفیهاانسانولیرا(ص)اکرمپیامبرخداونداینکه10
است؟

99زبان

.ایمهنشدشرکدچارشویمقائلتدبیرانسانبرایالهیربوبیتعرضدروبدانیماصلیمدبّرراخداونداگر(3

شود؟میدریافتمفهوم،کدام«...شَیْءٍکُّلِّرَبُّهُوَوَرَبّاًأَبْغِیاللِهغَیْرَأَقُلْ»شریفهآیهاز11
.خداستآنازتوانشونیروهموخودشهمیعنیدارد،قرارالهیربوبیتطولدرهاانسانتدبیر(1

.داردنپرورشدرنقشیانسانباشد،مینیزهستیربّتنهااستجهانولیومالکوخالقخداوندچون(2

.داردقرایالهربوبیتکناردرانسانتدبیربنابرایناوست،دستبهمخلوقتدبیرکهاستاختیاریصاحبخداوند(4

99هنر
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وْلِیَاءَأَدُونِهِمِنْفَاتَّخَذْتُمْأَقُل...»-استکردهواگذارپیامبربهراخودوالیتازبخشی،استمطلقخداوندوالیتچون(1
«ضَرّاًالَوَنَفْعاًلِأَنْفُسِهِمْیَمْلِکُونَالَ

مْلِکُونَیَالَأَوْلِیَاءَدُونِهِمِنْفَاتَّخَذْتُمْأَقُل...»-استدادهقرارهایشفرمانرسانندهوخودوالیتواسطهراپیامبرخداوند(3
«ضَرّاًالَوَنَفْعاًلِأَنْفُسِهِمْ

یُشْرِکُالَوَوَلِیِّمِنْدُونِهِمِنْلَهُمْمَا...»-استدادهقرارهایشفرمانرسانندهوخودوالیتواسطهراپیامبرخداوند(4
«أَحَداًحُکْمِهِفِی

الَوَوَلِیِّمِنْدُونِهِمِنْلَهُمْمَا...»-استکردهواگذارپیامبربهراخودوالیتازبخشی،استمطلقخداوندوالیتچون(2
«أَحَداًحُکْمِهِفِییُشْرِکُ

؟بودخواهدتأثیربی،شخصکداممورددر(ص)پیامبراکرمهدایتگری،کریمقرآنآیاتبهتوجهبا12

«شرکاءهللجعلوا»(1

«هواهُالههُاتّخذمن»(2

«حرفعلییعبداهللمن»(3

«الضرّاًونفعاًالنفسهمالیملکون»(4

98خارج

یفتوصچگونهبالوخیردرترتیببهکنندمیعبادترامتعالخداوندمقطعیصورتبهکهگروهیحال13
؟شدُهاند

«وجههعلیانقلب»-«بهاطمان»(1
«االخرهوالدنیاخسر»-«بهاطمان»(3

«وجههعلیانقلب»-«خیراصابه»(2
«االخرهوالدنیاخسر»-«خیراصابه»(4

98تجربی

؟چیستافتخارباالترینواستعزّتنهایتمبینعبارتکدام(ع)امیرالمومنینسخنبهتوجهبا14

ربوبیتدرتوحیدپذیرش-«القَّهارُالوَاحِدُهُوَوَءٍشَیکُلِّخَالِقُاهللُقُل»(1

ربوبیتدرتوحیدپذیرش-«مُستَقِیمُصِراطًهذَااعبُدُونیِأَنِوَ»(3

خالقیتدرتوحیدبهباور-«مُستَقِیمُصِراطًهذَااعبُدُونیِأَنِوَ»(4

خالقیتدرتوحیدبهباور-«القَّهارُالوَاحِدُهُوَوَءٍشَیکُلِّخَالِقُاهللُقُل»(2

98تجربی
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به،ترتیببه(أَحَدٌُکُفُواًُلَهُیَکُنلَموَُ)شریفهآیهو«استنیامدهپدیدمتعددهایاصلازجهان»عبارت15
دارد؟اشاره،توحیدابعادازبعدکدام

خالقیت-ربوبیت(1

خالقیت-خالقیت(3

توحیداصل-ربوبیت(2

توحیداصل-خالقیت(4

98تجربی

.باشندمیاثردارایهاانساناما،ندارداثرمستقلشکلبهاشیا(3

دهد؟میارائهراربوبیتدرتوحیدازمناسبیمفهوم،موردکدام16

.شودسلببایدهاانسانیاواشیاازاثرگونههر(1

.دانستخداوندناحیهازبایدرااثرآن،مخلوقاتاثرقبولضمن(2

.شودسلبانسانازاثرهرگونهداردضرورتربوبیتدرتوحیدقبولبرای(4

98انسانی

97زبان
؟شودمیدریافتمفهومکدام«احداًحکمهفیالیشرکوولیمندونهمنلهمما»شریفةآیةبهتوجهبا17

.کندتدبیرعالماموردرتواندمیشخصآن،دهداذنکسیبهاواگرواستعالمهمةولیخداوند(1

.استکردهواگذاراوبهراخودوالیتازبخشییعنی،کندمیمعرفیهاانسانولیرا(ص)پیامبرخداونداگر(3

.اوستآنازهمربوبیتومالکیتواستخداوندنیزهاآنحقیقیواصلیمالک،خدایندازجهانمخلوقاتچون(4

.نداردمستقلوالیتموجوداتبرکسیاوازغیرواستخداوندشایستةوحق،جهاندرتصرفهرگونه(2

است؟هاانسانزندگیدرصحیحوراستراهخداوندتنهابندگیپذیریشچرا18

ربکموربیاهللإنّ(1
ءشیکلّخالقاهلل(3

الضرّاًونفعاًالنفسهمالیملکون(2
هواهالههاتّخذ(4

96زبان

95انسانی

.نمایدمیهدایتمعینمقصدیسویبهوکندمیادارهراجهانخداوند_ربوبیت(3

کدامربیانگوداردتوحیدابعادازبعدکدامبهاشاره«کفوراًُامّاوشاکراًامّاالسّبیلهدیناهانّا»شریفةیةآ19
؟استمفهوم

.نیستشریکاوفرمانرواییدرکسهیچوخداستجهانفرمانروای_ربوبیت(1

.نیستشریکاوفرمانرواییدرکسهیچوخداستجهانفرمانروای_خالقیت(2

.نمایدمیهدایتمعینمقصدیسویبهوکندمیادارهراجهانخداوند_خالقیت(4
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ایم؟کردهاشارهموضوعکدامبه،هستندالهیتقدیربهمقدر،جهانمخلوقاتبگوییماگر20

.شودمیانجامخداوند،خواستوحکموفرمانباکهجهتآنازجهان،مخلوقات(1

.کندمیتعیینراجهانمخلوقاتهایویژگیحدود،اندازه،خود،علمبامتعالخدای(3

.باشدمیالهیارادهواجرابههاویژگیوهاکاریریزهوموجوداتهمهباجهاننقشه(2

.استخداوندارادهبهکارهابخشیدنحتمیتودادنپایانورساندنپایانورساندنانجامبه(4

99تجربی

98تجربی دارد؟ایرابطهچهخداوندارادهباویژگیاینواستکدامانسانذاتیویژگی21

.یستنتغییرقابلانسانتوسطوشدهتعیینخداوندتوسط-استمختارزندگیامورهمهدراوالهیتقدیرمبنایبر(3

.استانساناختیارتحتواستالهیارادهطولدر-دهدمیانجامخودارادهوخواستباراکارهایش(1

.استانساناختیارتحتواستالهیارادهطولدر-استمختارزندگیامورهمهدراوالهیتقدیرمبنایبر(2

.نیستتغییرقابلانسانتوسطوشدهتعیینخداوندتوسط-دهدمیانجامخودارادهوخواستباراکارهایش(4

توحید شناسی ، قضا و قدر 
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چیست؟ازبرخاستهوداردنامچههاپدیدهینقشهوهاویژگی،اندازهتعیین22

الهیحکمت-تقدیر(1

94انسانی

الهیحکمت-قضا(2

الهیقدرت-تقدیر(3

الهیقدرت-قضا(4

93سراسری
سویازشدهتعیینمحدودهدرآنانکارگزاریوفرشتگانوساطت»و«تکویننظامدرهاپدیدهتأثیرگذاری»23

.اندالهی..........و..........مظاهرازترتیببه،«خداوند
قضا-قدر(1

قدر-قضا(3
قدر-قدر(4

قضا-قضا(2

زایکهرخروجواستخداوند..........بیانگرآب،به«بودنمایع»وانسانبه«بودنمختار»ویژگیاعطای24
.است..........و..........ترتیببهدایره،این
ناممکن-ممکن-تقدیر(1
ممکن-ممکن-قضای(2
ناممکن-ناممکن-تقدیر(3
ممکن-ناممکن-قضای(4

92سراسری

توحید شناسی ، قضا و قدر 
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هدف شناسی ، انسان شناسی

هیچتآخردرولی،کنعطانیکیدنیادرمابهخداوندا:گویندمیمردمازبعضی»قرآنیعبارتبهتوجهاز25
1400ریاضیگردد؟میمفهومپیامکدام«.ندارندایبهره

.هستندمادنیاییهاینعمتازانسانمندیبهرهمانع،اخرویهایهدفگرفتنقراراصل(3

.شوندمیاخرویهایهدفبهرسیدنمانع،گیرندقراراصلدنیویهایهدفاگر(1

.هستندمامعنویاستعدادهایگویپاسخواندهمیشگیوناپذیرپایانهاهدفبرخی(2

.ندکنمیرشدمعنویومادیاستعدادهای،برگزینداصلیهدفعنوانبهراپذیرپایانهایهدفکسیاگر(4

بیانراسرانجامیچه،طلبدمیرادنیازودگذرزندگیتنهاکهکسآنبرایاسراءمبارکهسورهدرکریمقرآن26
مُیکند؟

.دادخواهیمقراراوبرایرادوزخسپس،دهیممیاوبهبخواهیمکهراآنازمقدارآن(3

.استالحسابسریع،آخرتدرخداوندونداردایبهرهونصیبخودکاراز1

.نداردایبهرههیچآخرتدرولی،کندمیعطانیکیدنیادرآنهابهخداوند(2

.استپایدارتروبهترخداستنزدآنچهالبته،شودمیدادهاوبهآنآرایشودنیازندگیکاالی(4

رایزیچچهآنبهدستیابیوکندمیکمکزندگیاصلیهدفیافتندرانسانبه،شریفهآیهکدامدردقت27
طلبد؟می
محکمارادهوبزرگهمت-«الْآخِرَةِوَالدُّنْیَاثَوَابُاللَّهِفَعِنْدَالدُّنْیَاثَوَابَیُرِیدُکَانَمَنْ»(1

محکمارادهوبزرگهمت-«الدَّهْرُإاِلَّیُهْلِکُنَامَاوَنَحْیَاوَنَمُوتُالدُّنْیَاحَیَاتُنَاإاِلَّهِیَمَا»(2

نهاییهدفومقصدشناخت-«الْآخِرَةِوَالدُّنْیَاثَوَابُاللَّهِفَعِنْدَالدُّنْیَاثَوَابَیُرِیدُکَانَمَنْ»(3

.استیافتهدستآنازمقداریبهواستبودهدنیازودگذرزندگیدنبالبهفقط(3

.استرسیدهجهانایندرخودنصیبهمهبهوکردهفراموشرااخرویپایدارزندگی(4

شود؟میدوزخواردآخرتجهاندر«سرافکندگیوخواریبا»کسیچهکریمقرآنآیاتمطابق28

.شوداوطلبنهایتبیروحیهشدنسیرابموجبکهایویژهاندیشهونگاهنوع(1

.برسانداوجبهراخویشهایتوانمندیبتواندآنهاواسطهبهکههاییهدفپیگیری(3

.نمایدراهنماییهستیجهاناسرارکشفسمتبهرااوکهانگیزیحیرتحرکت(2

.سازندمتوقفکمالورشدسرحددررااووباشندناپذیرپایانکههاییهدفدائمیانتخاب(4

؟؟استکردهایجاداینتیجهچهگیاهانوحیواناتخالفبرانساندرمعنویومادیاستعدادهایبودنفراوان29

نهاییهدفومقصدشناخت-«الدَّهْرُإاِلَّیُهْلِکُنَامَاوَنَحْیَاوَنَمُوتُالدُّنْیَاحَیَاتُنَاإاِلَّهِیَمَا»(4

.استکردهزندگیآسایشدروپرداختهآنزینتوآرایشودنیازندگیبه(2

.استماندهبهرهبیآخرتازوخواستهدنیاییزندگیدرنیکیخداونداز(1

99تجربی

1400زبان

1400هنر

99زبان
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مساویهاآنبهرسیدنوبردانددرنیزرادیگرهایهدفکههستندایگونهبههاهدفازبرخی»عبارت30

است؟موردکداممبین«هستنیزدیگرهایهدفبهرسیدن
.آفریدیمحقبهراهاستآنبینآنچهوزمینوهاآسمانماو(1

.استجهانیانپروردگارکهخداستبرایمنمرگوزندگیواعمالمتمامی،نمازمبگو(3

.خداستنزدآخرتودنیاپاداشونعمت،بخواهدرادنیاپاداشونعمتکسهر(2

.برخیزنددادوعدلاقامهبهمردمتا...فرستادیمروشندالیلباهمراهراپیامبرانمانکهراستیبه(4

98خارج

98تجربی است؟مخاطببهمفهومکدامانتقالدنبالبهزیربیت31
«سازدترنرگسصد،گلبرآردکهآنیاتودرگلوگلشنیاترخوشتوییباغای»

.بردارنددرنیزرادیگرهایهدفکههستندایگونهبههاهدفازبرخی(3

.استهدفانتخابحالدرهموارهخودزندگیدرانسان(1

.گردندمیهدفدنبالبهخوددرونهایزیباییوهاخوبیبابرخی(2

.اندگرفتهآرامآنبهواندشدهراضیدنیویحیاتبهکههستندفرادیا(4

است؟الزمفرایندکدام،هاآنبهبستندلوهاهدفصحیحانتخاببرای32

.کندانتخابراآنوبرودهدفیسراغبهبایدخودخاصنگرشوبینشبافردهر(1

98ریاضی

.کنندآرامراانساندرونطلبینهایتبیمیلکه،شوندانتخاببایدهاییهدفتنها(2
رانسانامتنوعاستعدادهایوطلبینهایتبیمیلباهمسوهایهدفآنبوسیلةکهمعیاریهستیممالکومعیارنیازمند(3

.کنیممشخص
.گیرندقرارتوجهمورداصلیهایهدففقطوشوندتقسیمفرعیواصلیبهزندگیهایهدف(4

98زبان
ست؟انهادهگامجهاناینبهایشدهحساببرنامهاساسبرموجودیهرکهکندمیتأکید،قرآنیعبارتکدام33

(اهللِاِلَیالفُقَرَاءُأَنتم)(1

(لِیَعبُدُونِاِلَّااالِنسَوَالجِنَّخَلَقتُمَاوَ)(4(القِیامَهِیَومِاِلَیلَیَجمَعَنَّکُم)(3

(بِالحَقَّاِلَّاخَلَقنَاهُمَامَا)(2
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به«شودمیگناهبهعادتسببکهدامی»و«وجبصدچه،وجبیکچهگذشتسرازکهآب»وعده34
شوند؟میتوبهازانسانکردندوربرایشیطانهایحیلهکدامازبرخواسته،ترتیب

توبهانداختنتاخیربه-الهیرحمتازکردنامیدنا(3

توبهانداختنتاخیربه-تسویف(1

گناهسویبهکشاندنگامبهگام-تسویف(2

گناهسویبهکشاندنگامبهگام-الهیرحمتازکردنامیدنا(4

به(فُوراًُکَإِمَّاوَشَاکِراًإِمَّاالسَّبِیلَهَدَیْنَاهُإِنَّا)شریفهآیهواستکدامرستگاریمسیردرحرکتبرایگاماولین35
دارد؟اشارهانسانویژگیکدام

رشکوهدایت-تقربمسیردرانسانحرکتموانعشناختوانسانیهایسرمایهوهاتواناییشناخت(3

شکروهدایت-آنبهتقربوزندگیهدفتریناصلیوترینجامعشناخت(1

انتخابواختیار-آنبهتقربوزندگیهدفتریناصلیوترینجامعشناخت(2

بانتخاواختیار-تقربمسیردرانسانحرکتموانعشناختوانسانیهایسرمایهوهاتواناییشناخت(4

انبیراشرابوقمارترویجبرایشیطانیهایدعوتبهکردنتوجهآثارموردکدام،کریمقرآنآیاتمطابق36
است؟نموده

نمازازبازداشتن-ظاهریپلیدیونجاست(1

نمازازبازداشتن-خداازدوری(2

نمازشدنخاصیتبی-ظاهریپلیدیونجاست(3

شیطاندعوتپذیرفتنوحیوانیغرائزدرشدنغرق(3

مردمنزددرایشانزشتاعمالدادنزینت(4

است؟عملکدامنتیجه،طوالنیآرزوهایباشدنفریفته،کریمقرآنآیاتمطابق37

هاآنازشدنمندبهرهتوانمندیاعطایوانسانبرایمخلوقاتوجهانآفرینش(1

خداسمتبهاوحرکتموانعشناختوالهیهایسرمایهازگیریبهرهبرایانسانامداد(3

زندگیدردرستوغلطهایراهتشخیصتوانوبیندیشدآنباکهنیروییاعطای(2

هاسرمایهاینکارگیریبهچگونگیوانساناستعدادهایوهاتواناییوهاسرمایهشناخت(4

است؟کدامهستی،نظامدراوویژهجایگاهومتعالخداوندسویازانسانگرامیداشتنشانه38

نمازشدنخاصیتبی-خداازدوری(4

هاآنبرایدینتبیینازپسالهیهدایتازیگردانیرو(2

قماروشرابوسیلهبهمردممیاندرعداوتوکینهایجاد(1

99انسانی

«اهللِرَحْمَةِمِنْتَقْنَطْواالَ»-«اللَّوَّامَةِبِالنَّفْسِأُقْسِمُالَوَ»(3

«اهللِرَحْمَةِمِنْتَقْنَطْواالَ»-«سَوّاهَامَاوَنَفْسٍوَ»(1

«یَحْزَنُونَهُمْالَوَعَلَیْهِمْخَوْفٌالَ»-«سَوّاهَامَاوَنَفْسٍوَ»(2

«یَحْزَنُونَهُمْالَوَعَلَیْهِمْخَوْفٌالَ»-«اللَّوَّامَةِبِالنَّفْسِأُقْسِمُالَوَ»(4

چیست؟افرادگونهاینبهالهیخطابوداردارتباطمورد،کدامباها،زشتیوهابدیجبراناندیشه39

1400ریاضی

1400تجربی

1400تجربی

99تجربی

99هنر

هدف شناسی ، انسان شناسی
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دارد؟مفهومیتناسبموردکدامبازیربیت40
«دورمویازمنکهترعجبویناستمنبهمنازترنزدیکدوست»

معهوبعدهوقبلهاهللرایتواالشیئاًرایتما(3

ابداًعینطرفةنفسیإلىتکلنیالاللّهم(1

اهللذاتفیتفکرواوالشیءکلَفیتفکروا(2

بالئهفیزیدایمانهفیزیدکلماالمیزانکفةبمنزلةالمؤمنانّما(4

99هنر

98خارج است؟امارهنفسکنندهتوصیف،عبارتکدام41

.استانساندادنفریبصرفاًاوکارونمایدمیسرگرمدنیابهوکندمیغافلخدایادازراانسان(3

.ندکمیسرزنشراخود،گناهازبعدودهدمینشانواکنشزشتیوگناهمقابلدر(1

.استکردنوسوسهفقطکارشوداردمیبازبهشتبهرسیدنازودهدمیفریبراآدمفرزندان(2

.داردمیبازوجدانوعقلپیرویازوکندمیدعوتگناهبهدنیاییهایلذتبهرسیدنبرایراهاانسان(4

98ریاضی
چهتسویفحیلهوکشاندمیگناهسمتبهگامبهگامرااو،شقاوتبهانسانکشاندنبرایشیطانچرا42

کند؟میایجادفردبرایمشکلی
توبهازامیدینا-نیستپذیرفتهامتوبهدیگربگویدوشودمأیوسخدارحمتاز(1
گناهبهعادت-نیستپذیرفتهامتوبهدیگربگویدوشودمأیوسخدارحمتاز(2
توبهزاامیدینا-نکندتوبهبهاقدامونشودآنقبحوگناهزشتیمتوجه(3

.نمودمعملآنخالفودادمایوعدهشمابهمناما،دادحقوعدهشمابهخداوند(3

.بکنمشمابهکمکیتوانمنمیاینجادروداشتمتسلطشمابردنیاییزندگیدرفقطمن(4

دهد؟میراگناهکارانپاسخچگونهقیامتروزدرشیطان،کریمقرانآیاتمطابق43

مردممیاندرکینهودشمنیایجاد-انساندادنفریبوکردنوسوسه(1

مردممیاندرکینهودشمنیایجاد-انساندروندرطغیان(3

وجدانوعقلازپیرویازبازداشتن-انساندادنفریبوکردنوسوسه(2

وجدانوعقلازپیرویازبازداشتن-انساندروندرطغیان(4

شود؟میماگمراهیوسقوطموجبراهیچهازمادشمنتریندشمن،هدفبهرسیدنموانعمیاندر44

98تجربی

.باشیدپاسخگوخودتانبایدواسترساندهاینجابهراشما،دنیادرشمااختالف(2

.هستیدمسئولخودتانوایدرسیدهخودهایلذتودنیاییهایزیباییبهشما(1

98هنر

95تجربی

«نبودیمدوزخیانمیاندر،کردیممیتعقلیاداشتیمشنواگوشمامااگر»(3

«دیدمآنباوآنازبعد،آنازقبلراخدااینکهمگر،نکردممشاهدهراچیزیهیچ»(1

«تقواهاوفجورهافالهمهاسوّاهاماونفسو»(2

«کفوراًامّاوشاکراًامّاالسبیلهدیناهانا»(4

؟استزیربیتبیانگر،شریفهعبارتکدامپیام45
«مهجورممنومنکناردراوکهگفتتوانکهباکنمچه»

هگنابهعادت-نکندتوبهبهاقدامونشودآنقبحوگناهزشتیمتوجه(4

هدف شناسی ، انسان شناسی
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95زبان
،مانینافرزیانواطاعتثمرة،رسیدهمادستبهانسانهدایتبرایالهیروشنرهنمودهایکهاینبهتوجهبا46

؟استکدام

«کفوراًاماوشاکراًاماالسّبیلهدیناهانّا»(2

«فعلیهاعمیمنوفلنفسهابصرفمن»(1

«بعدهمناحدمنامسکهماانزالتالئنو»(4

«للعبیدبظلّاملیساهللانّوایدیکمقدّمتبماذلک»(3

لم،ظوریانفس،حقارتدورویی،ازبیزاریوعدالتونفسعزّتکرامت،صداقت،:چونفضائلیداشتندوست47
؟استآیهکدامپیامدرتوجهازگرفتهنشأت

«کفوراًامّاوشاکراًامّاالسبیلهدیناهانّا»(1

93زبان

«تقواهاوفجورهافالهمهاسوّاهاماونفسو»(2

«االخرهوالدّنیاثواباهللفعندالدّنیاثوابیریدکانمن»(3

«اللّوّامهبالنّفساقسمالو»(4

هدف شناسی ، انسان شناسی
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معـــاد شناسی
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معـــاد شناسی

کرد؟خواهیمدرکراالهیوعدهکدام«نداردراهاانسانکاملپاداشوجزاظرفیتجهاناین»بفهمیماگر48
1400خارج«ارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّى»(1

«تُرْجَعُونَالَإِلَیْنَاأَنَّکُمْوَعَبَثاًخَلَقْنَاکُمْأَنَّمَافَحَسِبْتُمْأَ»(2

«فِیهِرَیْبَالَالْقِیَامَةِیَوْمِإِلَىلَیَجْمَعَنَّکُمْهُوَإاِلَّإِلهَالَاللَّهُ»(3

«الْأَرْضِفِیکَالْمُفْسِدِینَالصَّالِحَاتِعَمِلُواوَآمَنُواالَّذِینَنَجْعَلُأَمْ»(4

؟دارداشارهبرزخهایویژگیازیککدامبهزیرمواردازیکهر

:ندفهنگامبهمیّتتلقین(الف

:گذشتگانبرایآمرزشطلبوخیراتانجام(ب

:درگذشتگانقبورزیارت(ج
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«.استکردهدوردرماندگیورنجازوزدودهآنانازرااندوهوحزنکهگویندمیسپاسراخدا»قرآنیعبارت49
معناست؟چهبهدارالسالمواستعالمکدامبهمربوط

.نیستآنجادرناراحتیهیچوترسی،ایغصه،نقصانیهیچ-قیامت(1

1400خارج

.نیستآنجادرناراحتیهیچوترسی،ایغصه،نقصانیهیچ-برزخ(2

.روندمیآنسویبهرستگارانونیکوکاران،حسابرسیازپس-قیامت(3
.روندمیآنسویبهرستگارانونیکوکاران،حسابرسیازپس-برزخ(4

.نمایدانتخابشروخیرمیانبایدخوداوواندنداشتهانسانبرتسلطیهیچبیرونیعوامل(2
.هستیدسرزنششایستهوپذیرفتیدمرادعوتکهبودیدخودتاناینکهگفتخواهدروزآندرامارهنفس(3

«تَفْعَلُونَمَایَعْلَمُونَکَاتِبِینَکِرَاماًلَحَافِظِینَعَلَیْکُمْإِنَّوَ»(1

«نَاراًبُطُونِهِمْفِییَأْکُلُونَإِنَّمَاظُلْماًالْیَتَامَىأَمْوَالَیَأْکُلُونَالَّذِینَإِنَّ»(2

«قَائِلُهَاهُوَکَلِمَةٌإِنَّهَاکَالَّتَرَکْتُفِیمَاصَالِحاًأَعْمَلُارْجِعُونِلَعَلِّیرَبِّقَالَ»(3

«یَکْسِبُونَکَانُوابِمَاأَرْجُلُهُمْتَشْهَدُوَأَیْدِیهِمْتُکَلِّمُنَاوَأَفْوَاهِهِمْعَلَىنَخْتِمُالْیَوْمَ»(4

اند؟پذیرفتهراموردکدام(...لَعِبٌوَلَهْوٌإاِلَّالدُّنْیَاالْحَیَاةُهذِهِمَاوَ)دارندباورکهکسانی52

«صَالِحاًأَعْمَلُلَعَلِّیارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّى»(1

.دمیکنوسوسهوفرامیخواندگناهبهدنیاییزودگذرلذاتبهرسیدنبرایراانسانلوامهنفسودرونیعوامل(4

.کندتعقلباید،خودودهدفریبرااوکهیادکردهسوگندانساندروندرسرکشمیل(1

نمایند؟مالمتخودشانجزراکسهیچنبایدگناهکارانقیامتدرچرا50

انبیتوجیهکدامبادرخواستاینوشودمیمطرحزمانیچهدنیابهبازگشتبرایگناهکاراندرخواست53
مُیگردد؟

«قَائِلُهَاهُوَکَلِمَةٌإِنَّهَاکَالَّ»-«الْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّى»(3

«تَرَکْتُفِیمَاصَالِحاًأَعْمَلُلَعَلِّی»-«الْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّى»(1

«تَرَکْتُفِیمَاصَالِحاًأَعْمَلُلَعَلِّی»-«القِیامةُیَومِالَیلَیَجمَعَنَّکُم»(2

«قَائِلُهَاهُوَکَلِمَةٌإِنَّهَاکَالَّ»-«القِیامةُیَومِالَیلَیَجمَعَنَّکُم»(4

است؟هنموداشاره(یُبْعَثُونَُیَوْمِإِلَىبَرْزَخٌوَرَائِهِمْمِنْوَ)شریفهعبارتدر(یُبعَثُونَیَومِ)وقایعبه،موردکدام51

شود؟میبرخوردچگونهخورندمیدروغسوگندقیامتروزدرکهبدکارانیبا54

«أَفْوَاهِهِمْعَلَىنَخْتِمُالْیَوْمَ»(3

«نَاراًبُطُونِهِمْفِییَأْکُلُونَإِنَّمَا»(1

«أَخَّرَوَقَدَّمَبِمَایَوْمَئِذٍالْإِنْسَانُیُنَبَّأُ»(2

«الْجِبَالُوَالْأَرْضُتَرْجُفُیَوْمَ»(4

1400ریاضی

1400تجربی

1400ریاضی

1400تجربی

1400تجربی

«الْأُمُورِعَزْمِمِنْذلِکَإِنَّأَصَابَکَمَاعَلَىاصْبِرْوَ»(2

«فِیهِرَیْبَالَالْقِیَامَةِیَوْمِإِلَىلَیَجْمَعَنَّکُمْهُوَإاِلَّإِلهَالَاللَّهُ»(3

«الدَّهْرُإاِلَّیُهْلِکُنَامَاوَنَحْیَاوَنَمُوتُالدُّنْیَاحَیَاتُنَاإاِلَّهِیَمَا»(4

معـــاد شناسی



گویند؟میچه«؟درآورددوزخبهراشماچیزیچه»سوالبهپاسخدرجهنمیانمدثرسورهآیاتمطابق55
ناهانگبروبودیمگمراهوشدچیرهمابرشقاوت،کردیمنمیاطاعترااوپیامبروبردیمنمیفرمانراخدا(1

.ورزیدیممیاصراربزرگ
1400تجربی

بزرگگناهانبروبودیمگمراهوشدچیرهمابرشقاوت،کردیمنمیدستگیریمحرومانازوخواندیمنمینمازدنیادرما(2
.ورزیدیممیاصرار

رازرستاخیروزوشدیممیخدامعصیتدرغرقبدکارانهمراه،کردیمنمیاطاعترااوپیامبروبردیمنمیفرمانراخدا(3
.کردیممیتکذیب

روزوشدیممیخدامعصیتدرغرقبدکارانهمراه،کردیمنمیدستگیریمحرومانازوخواندیمنمینمازدنیادرما(4
.کردیممیتکذیبرارستاخیز

.نندکمیآمادهآنبرایراخوددیگرانازبهترواندمرگیادبهفراوان-«...نَحْیَاوَنَمُوتُالدُّنْیَاحَیَاتُنَاإِالَّهِیَمَاقَالُواوَ»(2

دلآنهباما،کنندمیزندگیهمزیباوکنندمیزندگیدنیادرگرچه-«...نَحْیَاوَنَمُوتُالدُّنْیَاحَیَاتُنَاإاِلَّهِیَمَاقَالُواوَ»(3
.سپرندنمی

«تَقْوَاهَاوَفُجُورَهَاسَوَّاهَافَأَلْهَمَهَامَاوَنَفْسٍوَ»(1

«تَرَکْتُفِیمَاصَالِحاًأَعْمَلُلَعَلِّیارْجِعُونِرَبِّقَالَ»(2

«تَفْعَلُونَمَایَعْلَمُونَکَاتِبِینَکِرَاماًلَحَافِظِینَعَلَیْکُمْإِنَّوَ»(3
«رَبِّهِمْعِنْدَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصَالِحاًعَمِلَوَالْآخِرِالْیَوْمِوَبِاللَّهِآمَنَمَنْ»(4

اصرارانگناهبروبودندنعمتمغرورومستدنیادرکهحالیدردوزخیان،واقعهمبارکهسورهآیاتبهتوجهبا58
گفتند؟میچه،کردندمی

آنبهاما،کنندمیزندگیهمزیباوکنندمیزندگیدنیادرگرچه-«...ارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّى»(4
.سپرندنمیدل

.میکنندآمادهآنبرایراخوددیگرانازبهترواندمرگیادبهفراوان-«...ارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّى»(1

باهوش(ص)اکرمپیامبرواستمفهومهم،شریفهآیهکدامبا«انتهبواماتوافاذانیامالناس»شریفحدیث56
کنند؟میمعرفیکسانیچهرامؤمنانترین

شود؟میدریافتمفهومکدام(کَاتِبِینَُکِرَاماًلَحَافِظِینَُعَلَیْکُمْإِنَّوَ)شریفهآیهاز59

.اندکردهضبطوثبتراآنهااعمالتمامیواندبودهآنهامراقب،هاانسانزندگیطولدرالهیامینفرشتگان(3

.اندقیامتگواهانبهترین،انددیدهدنیادرراهاانساناعمالباطنوظاهرچونالهیامینفرشتگان(1

.اندقیامتگواهانبهتریناز،انددیدهدنیادرراهاانساناعمالباطنوظاهرچونامامانوپیامبران(2

.اندکردهضبطوثبتراآنهااعمالتمامیواندبودهآنهامراقب،هاانسانزندگیطولدرامامانوپیامبران(4

دارد؟اشارهمرگازپسآگاهیوشعوروجودبه،عبارتکدام57
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1400انسانی

1400زبان

1400انسانی

1400هنر

.نیستمادنیاییحیاتوزندگیهمینجزچیزیماحیاتوزندگی(3

.کندمینابودروزگارراماوشویممیزندهگروهیومیریممیماازگروهی(1

.نکنیمگناهودهیمانجامصالحعملکهباشد،بازگردانیدراماپروردگارا(2

.شدخواهیمبرانگیختهآیا،شدیماستخوانومردیمماکههنگامی(4

معـــاد شناسی
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افزاید؟میاوپروندهبدوخوببرواوستگیرگریبانزمانیچهتافردیکاعمالماتأخرآثار62

«سَعِیراًسَیَصْلَوْنَ»-خورندمیظلمرویازرایتیماناموالکهکسانی(2
«شَدِیدٌعَذَابٌلَهُمْوَ»-کنندنمیانفاقخداوندراهدرکهکسانی(3

«یَعْلَمُونَکَانوُالَوْالْحَیَوَانُلَهِیَالْآخِرَةَالْدَّارَإِنَّوَ»-یظنون(1

«عِلْمٍمِنْبِذلِکَلَهُمْمَاوَالدَّهْرٌإالَّیُهْلِکُنُامَاوَ»-یظنون(2

«یَعْلَمُونَکَانوُالَوْالْحَیَوَانُلَهِیَالْآخِرَةَالْدَّارَإِنَّوَ»-نیام(3

«عِلْمٍمِنْبِذلِکَلَهُمْمَاوَالدَّهْرٌإالَّیُهْلِکُنُامَاوَ»-نیام(4

«نَاراًبُطُونِهِمْفِییَأْکُلُونَ»(1

«الْموتأحدهمْجَاءَاذاحتی»(2

«سَعِیراًسَیَصْلَوْنَ»-کنندنمیانفاقخداوندراهدرکهکسانی(4

«شَدِیدٌعَذَابٌلَهُمْوَ»-خورندمیظلمرویازرایتیماناموالکهکسانی(1

شدهنیبیپیشآنهابرایعاقبتیچهواستکسانیچهخصوصدر(نَاراًبُطُونِهِمْفِییَأْکُلُونَإِنَّمَا)شریفهآیه60
است؟

«مَهِیالًکَثِیباًالْجِبَالکَانَتِ»(3

«مَتِینٌکَیْدِیاِنَّلَهُمْأُمْلِیوَ»(4

ازپسزندگیدرحقیقیهاینعمتوجودواندنمودهتوصیفچگونهجهانایندررامردم(ع)معصومینروایات61
است؟شدهبیانشریفه،عبارتکدامدرمرگ

؟استدلیلکدامبهروایاتوآیاتبهتوجهبا«لِلْعَبِیدِبِظَالَّمٍلَیْسَاهللَأَنَّ»اینکهپذیرفتن63

.شودمیدادهنمایشاند،کردهثبتدقتبهراآنفرشتگانکهانسانعملدقیقگزارشقیامتدر(3

.دنمایتضمینراخودسعادتقوانینوضعباوکندهماهنگکیفروپاداشباراخودکاملآگاهیباتواندمیانسان(1

.ستنیبدکارانمجازاتوتنبیهپیدرخداوندویافتهسبقتغضببررحمتالهی،هایسنتمطابق(2

.نیستمشاهدهقابلدنیاایندراکنونکهاستاعمالیباطنبرد،میقیامتبهخودباانسانآنچه(4

دارد؟الهیصفاتازیککدامدرریشهضرورت،اینونمودهاستداللمعادضرورتبرعبارت،کدام64

الهیحکمت-«الَعِبِینَبَینَهُمَامَاوَاألْرْضَوَالسَّمَاَواتِخَلَقْنَاماوَ»(1

الهیعدل-«الَعِبِینَبَیْنَهُمَامَاوَاألرضَوَالسَّمَاَواتِخَلَقْنَاماوَ»(2

الهیحکمت-«فِیهِرَیْبَالَالْقِیامَةِیَوْمِإلَىلَیَجْمَعَنَّکُمهُوَإالَّإلهَالَاهللُ»(3
الهیعدل-«فِیهِرَیْبَالَالْقِیامَةِیَوْمِإلَىلَیَجْمَعَنَّکُمهُوَإالَّإلهَالَاهللُ»(4

.کندمیغافلگیرراهمهکهمهیبصدایشدنشنیده-رویدمیخیزحاصلزمیندرکهایدانهوبذر(2
.ردندگمیفرارراهدنبالبهگناهکارانآنازپسکهسهمناکیبانگ-رویدمیخیزحاصلزمیندرکهایدانهوبذر(3
.ندگردمیفرارراهدنبالبهگناهکارانآنازپسکهسهمناکیبانگ-انددرآمدهحرکتبهبادتوسطکهابرهایی(4

.کندمیغافلگیرراهمهکهمهیبصدایشدنشنیده-انددرآمدهحرکتبهبادتوسطکهابرهایی(1

لهوسیوشودمیانجامایوسیلهچهبهطبیعترستاخیزدرمردهزمینشدنزندهکریمقرآنآیاتمطابق65
است؟کدامرستاخیزآدمیان

1400هنر

99خارج

99خارج

99خارج

99ریاضی

99ریاضی

معـــاد شناسی
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است؟نمودهاشارهآیه،کدامدرشدهبیانزمانبه«أَفْوَاهِهِمْعَلَىنَخْتِمُاَلْیَوْمَ»شریفهعبارت68

«تُرْجَعُونَالْأَنَّکُمْوَعَبَثاًخَلَقْنَاکُمْأَنَّمَافَحَسِبْتُمْأَ»(2

«الْآخِرَةوَالدُّنْیَاثَوَاُباهللِفَعِنْدَالدُّنْیَاثَوَابَیُرِیدُکَانَمَنْ»(3

کشیدهداردآنازدستبالشکشنیدهداردسخنآنطفلازچو(1

راهبرصعبکاریبودخواهدکهآگاهپیمبرکردهچندینراتو(2

دورمویازمنترکهعجبویناستمنبهمنازترنزدیکدوست(3

سازدقمرکهآنیابهترقمرخوبیسازدشکرکهآنبابهترشکردوستای(4

«أَخَّرَوَقَدَّمَبِمَایَؤمَئِذٍالْإِنْسَانیَنَبِّأُ»(1

«لَمُوسِعونَاِنَّاوَبِأَیْدٍبنَیْنَاهَاالْسَّمَاءَوَ»(2

«عَلَیْهِمْخَوْفٌفَالَصَالِحاًعَمِلَوَالْآخِرِالْیَوْمِوَبِاللَهِآمَنَمَنْ»(4

«تَقْوَاهَاوَفُجُورَهَافَأَلْهَمَهَاسَوَّاهَامَاوَنَفْسٍوَ»(1

ت؟اسشدهبیان،عبارتکدامدر«نَحیَاوَنَمُوتُالدُّنیَاحَیَاتُنَاإاِلَّهِیَمَا»:گویندمیکهکسانیبهپاسخ66

«تَرَکْتُفِیمَاصَالِحاًأَعْمَلًلَعَلِّىارْجِعُونِرَبِّقَالَ»(3

«مَهِیالًکَثِیباًالْجِبَالُکَانَتِوَالْجِبَالوَالْأَرْضتَرْجُفُیَوْمَ»(4

نماید؟میتأییدرابیتکداممضمون«حَدِیثاًاهللِمِنَأَصْدَقُمَنْوَ...»شریفعبارت67

99تجربی

99هنر

99انسانی

(...سَعِیراًسَیَصلَونَوَ)(1

(لَعِبٌوَلَهْوٌإاِلَّالدُّنْیَاالْحَیَاةُهذِهِمَاوَ)(3

(...الدُّنیَاحَیَاتُنَاااِلَّهِیَمَاقَالُواوَ)(2

(أَنْدَاداًاللَّهِدُونِمِنْیَتَّخِذُمَنْالنَّاسِمِنَوَ(4

98خارج

دارد؟ارهاش،نیستندقائلتنوجسمجزحقیقتیانسانبرایکهافرادیدیدگاهبه،شریفهآیهکدام69

.گرددمیمحسوبماتقدمآثارازغلطرسوموآدابتقویتیاایجاد(3

.شنودمیراپاسخشانوکندمیگفتگوبازماندگانازبرخیباانسان(1

.ماندمیباقینیزماحیاتازبعدحتیآثارشانروزههمچوناعمالی(2

.استموثربرزخعالمدرگذشتگاندروضعیتدربازماندگاناتفاق(4

98خارج شود؟میفهمیدهمعادامکان،مواردکدامدرتوجهودقتاز71

جمعیکشتارسالحازاستفادهمجازات-جاودانگیوبقابهگرایش(2

خلقتآغازدرانساننخستینپیدایش-جاودانگیوبقابهگرایش(1

جمعیکشتارسالحازاستفادهمجازات-شهادتماننداعمالیپاداش(3

98خارج

باشد؟میدنیابابرزخعالمدرانسانارتباطبرایاینمونه،موردکدام70

زمستانازگذرازپسطبیعتدربهارفرارسیدن-(ع)نبیعزیرماجرای(4

ترنمماییجملهچهبهآنانواستکدام«اندصحبتهمخداباجاآندربهشتیان»کهبهشتدرجهباالترین72
اند؟

منزهیوپاکتوخدایا-رستگاریودارالسالم(1
98خارج

منزهیوپاکتوخدایا-خداوندخشنودیولقاء(2

گردانیدمحققرااشوعدهکهراخدایستایش-رستگاریودارالسالم(3

گردانیدمحققرااشوعدهکهراخدایستایش-خداوندخشنودیولقاء(4

معـــاد شناسی
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98ریاضی
رتآخجهانآنانواندنمودهباوررا(...لَعِبًوَلَهوٌاِلّاالدُّنیَاالحَیَاهُهذِهِمَاوَ)کهاستکسانیاعتقادموردکدام73
کنند؟میتوصیفچگونهرا
«الحَیَوَانُلَهِیَ»-داردپیدرتردرخشانطلوعیکهدانندمیغروبیرامرگ(1

«عَلَیهِمٌخَوفٌفَالَ»-داردپیدرتردرخشانطلوعیکهدانندمیغروبیرامرگ(2

«الحَیَوَانُلَهِیَ»-نیستدلبستگیالیقواستاعتبارکموارزشبیدنیاروزهچندزندگی(3

«هِمٌعَلَیخَوفٌفَالَ»-نیستدلبستگیالیقواستاعتبارکموارزشبیدنیاروزهچندزندگی(4

98ریاضی

.استاعمالشدنپدیداربرایکهآنشدنروشنوزمینشدننورانی(3

.کندمیغافلگیرراهمهودادهرخناگهانیکهسهمگینیواقعه(1

.هستندشاهدانکهانسانبدنجوارحواعضاوالهیفرشتگانحضور(2

.استعدلمبنایبرکهبزرگوکوچکازهاانسانهمهاعمالبهرسیدگی(4

98تجربی رند؟داداللت«جسمانیمعاد»و«الهیحکمتپرتودرمعادضرورت»بر،ترتیببهآیاتکدامپیام75

(نحیاونموتالدنیاحیاتناالّاهیما)-(الْقِیَامَةِیَوْمِإِلَىلَیَجْمَعَنَّکُمْهُوَإِالَّإِلهَالَاللَّهُ)(2

لقتیخهربهاووآفریدبارنخستینبرایراهاآنکهخداییهمانبگو)-(الْقِیَامَةِیَوْمِإِلَىلَیَجْمَعَنَّکُمْهُوَإاِلَّإِلهَالَاللَّهُ)(1
(داناست

(نحیاونموتالدنیاحیاتناالّاهیما)-(تُرْجَعُونَالَإِلَیْنَاأَنَّکُمْوَعَبَثاًخَلَقْنَاکُمْأَنَّمَافَحَسِبْتُمْأَ)(3

؟افتدمیاتفاقحادثهکدامبالفاصله،جهانایندرهاانسانزندگیدورانیافتنپایانبا74

هربهاوودآفریبارنخستینبرایراهاآنکهخداییهمانبگو)-(تُرْجَعُونَالَإِلَیْنَاأَنَّکُمْوَعَبَثاًخَلَقْنَاکُمْأَنَّمَافَحَسِبْتُمْأَ)(4
(داناستخلقتی

روحواستبرقراردنیاباانسانارتباطآندرکهداردمرگازپسعالمبهاشاره،کریمقرآنازآیهکدام76
دهد؟میادامهفعالیتشبههمچنان

(فِیهِرَیبَالَالقِیامَهِیَومِالَیلَیَجمَعَنَّکُمهُوَالَّاالَهَالَاهلل)(1

98تجربی

(جَهَنَّمَنَارِفِیبِهِفَانهَارَهَارٍجُرُفٍشَفَاعَلَیبُنیَانَهُأسَّسَ)(2

(المُبینُالخُسرَانُهُوَذلِکَاآلخِرَهَوَالدُّنیَاخَسِرَ)(3

(ارجِعُونِرَبِّقَالَالمَوتُأَحدَهُمُجَاءَاِذَاحَتَّی)(4

.اوستقربمقامبهرسیدنوخدابندگیوعبادتانسانخلقتازهدف(3

.استدنیامحصولکشتبرایزمینترینمناسبوبهترینانسانقلب(2

.شودمیتعیینهاآنکنونیرفتاربراساسهاانسانابدیسرنوشت(1

98انسانی آموخت؟خواهدرامطلبکدام«االخرهمزرعهالدنیا»نبویحدیثازخردمندانسان77

98انسانی

تَرَکْتُفِیمَاصَالِحاًُأَعْمَلُلَعَلِّیارْجِعُونُِرَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّى)شریفهآیهعبارتکدامدردقتاز78
نیست؟واقعیکافریندرخواستکهگرددمیمشخص(یُبْعَثُونَُیَوْمِإِلَىبَرْزَخٌوَرَائِهِمْمِنْوَقَائِلُهَاهُوَکَلِمَةٌإِنَّهَاکَالَّ

(ارْجِعُونِرَبِّقَالَ)(2

(صَالِحاًأَعْمَلُلَعَلِّی)(1

(قَائِلُهَاهُوَکَلِمَةٌإِنَّهَا)(3

(بَرْزَخٌوَرَائِهِمْمِنْوَ)(4

معـــاد شناسی



یامدپکدامبهموضوعاینوداردایثمرهچه(...صَالِحاًعَمِلَوَاآلخِرِالیَومِوَبِاهللِآمَنَمَن)شریفهآیهبهعمل79
کند؟میاشارهمعادبهاعتقاد

دنیویزندگیبودنگذرا-دنیازندگیبهنبستندل(1

دنیویزندگیبودنگذرا-اندوهوحزنبهنشدندچار(2

انسانرویبهروشناییوامیدپنجرهشدنباز-دنیازندگیبهنبستندل(3

98زبان

انسانرویبهروشناییوامیدپنجرهشدنباز-اندوهوحزنبهنشدندچار(4
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مفیدکارهایازرااوکهشودمیمشغولکارهاییبهانساندنیاایندر»کهاستاینازحاکی،آیهکدامپیام83
،آوردمیدستبهصالحوعملایمانراهازکهواقعیباکماالتانسانکهاستجاییدیگرسرایاما،داردمیباز

؟«کندمیزندگی

آنانجامبرخداوندوباشدمیشدنیوممکنامریمعادکهاستاینبراستداللی،شریفهآیهکداممفهوم80
98زبانتواناست؟

ایم؟آفریدهبیهودهراشماوشویدنمیگرداندهبازماسویبهکردیدگمانآیا(3

.گردانیدبازمرا!پروردگارا:گویدمی،رسدفراهاآنازیکیمرگکهآنگاه(1

.بودکردهفراموشراراخودنخستینآفرینشکهحالیدر،زدمثلیمابرای(2

داد؟خواهیمقراریکسانتباهکارانباانددادهانجامشایستهکارهایوآوردهایمانکهراهایآنماآیا(4

دادهوعدهمابهپروردگارمانآنچه»:فرمودکهکفرلشگرکشتگانبهبدرجنگدر(ص)خدارسولسخناناز81
ود؟شمیفهمیدهمطلبکدام«؟یافتیدحق،بوددادهوعدهپروردگارتانآنچهنیزشماآیا،یافتیمحق،بود

.استبرقرارهمچناننیزمرگازپس،دنیابابرزخعالمدرانسانارتباط(1
98هنر

.دهندتغییرراآنتوانندنمیهاانسانواستعملخودنتیجهکیفروپاداش(2

.استآنبخشتداومآخرتجهانواستکوتاهخوابیهمچوندنیویزندگی(3
.بیندمیراخودعملعینانسانوشودمیحاضرقیامتدرانساناعمالتمام(4

97سراسری

«تُرجَعونَالألیناأنَّکُموعَبَثاَخَلَقنَاکُمأنَّمافَحَسِبتُمأ»(2

«فیهِرَیبَالَالقیامهِیَومِإلیلَیَجمَعَنَّکمهوأالَّألهَالاهلل»(3

96ریاضی

«یحزنونالهموعلیهمفالخوفصالحاًعملواالخرالیوموباهللآمنمن»(2

«.....الدّهرالّایهلکناماونحیاونموتالدّنیاحیاتناالّاهیماقالواو»(1

«....الحَیَوانُلَهِیاآلخِرَةارَالدَّإنَّوَلَعِبٌوَلهوٌإِلّاالدُّنیَاالحَیاةهِذِهِمَاوَ»(3

«األرضِفیکالمفسدینَالصالِحاتِعملوُاوآمنواالَّذینَنَجعلُأم»(4

.«العبینبینهماماواالرضوالسّماواتخَلَقنامَاوَ»(1

«...فیهالریبالقیامهیومالیلیجمعنّکمهوالّاالهالاهلل»(4

؟«حَدیثاًاهللِمِنَأصدقُمَنوَ»:فرمایدمیموضوعکداممورددرمتعالخداوند82

عةواقکدامبهآنمشابهآیاتو(ارجلهمتشهدوایدیهمتکلّمناوافواههمعلینختمالیوم)شریفةآیة84
96زبانکند؟میبیانرامفهومیچهودارداشارهقیامت

مجرمینباخداوندگفتگویـهاانسانهمةشدنزنده(3

جماداتواشیاءتکلمـهاانسانهمةشدنزنده(1

جماداتواشیاءتکلمـگواهانوشاهدانحضور(2

مجرمینباخداوندگفتگویـگواهانوشاهدانحضور(4

معـــاد شناسی
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برانیمردهمسرزمینیسویبهراابرآنسپس.برانگیزندراابرتافرستدمیرابادهاکهخداست»شریفةآیةاز85
میدریافت،مفهومکدام«استچنیننیزقیامتشدنزنده.بخشیدیمزندگیمرگشازپسرامردهزمینآنو

95خارج؟گردد

آخرتدرروحبهپیوستنبرایجسممجددآفرینشضرورت(2
.شودنمینابودمرگباکهاستروحوجسمانسانوجودحقیقت(3
.داردمجددحیاتبرزخدرهمانسان،شودمیزندهبهاردرزمینکهمانطوره(4

آخرتدرروحبهپیوستنبرایجسممجددآفرینشامکان(1

.گرددمیضروریخداراهدرفداکاریوشودنمیذلتوننگجزچیزیدنیاایندرحیات(1

.شوندمیهاانسانفدایوروندمیشهادتاستقبالبهوکنندمیمرگآرزویآنان(2

.باشندمرگآرزویدرهمیشهتاشودمیسببعاملهمینوبینندمیگناهازباریکولهرازندگی(3
.رسندمیعالیمرحلهبهشجاعتدروشودمیآسانآنانبرایگذشتگیخودازومظلومانوحقازدفاع(4

95خارج
؟داردآنانزندگیدرایثمرهچه،الهیپیامبرانپیروانمیاندرفداکاریبرایآمادگیومرگازنهراسیدن86

معـــاد شناسی
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هستی بخش ، اخالص و توبه



35

است؟کدامانسان،استعدادهایشکوفاییوجوانیبهارزیباییوطراوتمایة90

د؟کرمشاهدهراخداچیزیهردرتوانمی،هستیجهاندراندیشهودقیقنگاهباچرا،زیربیتبهتوجهبا87
«دیدخدااول،دیدکهچیزیهربهدیدصفاونورمعرفتکزدلی»

.استنیازمندخداوندبهآنهردروهموارهموجوداتشتمامیباجهان(1

.دانندمیالهیپیوستهعنایاتنیازمندراخویشوجودهستیموجوداتتمام(2

.استالهیصفاتنشانگروخداوندبخشتجلیخودظرفیتاندازهبهموجودیهر(3

میاندرتوباباشیمماکهتاجانجانراماتوایباشیمکهما(1

دوسترخمقابلدرهاآینهنهادممهرومهازچهاگر،ندیدمدوستنظیر(2

1400خارج

سودچهنابینادیدهونورزپرعالمدوهرجهانذراتزتابدمیتورخسارمهر(3

زاززازبخستیدرویشانپایخارزبدریدیخلقهایجامه(4

سترسیدامکانچراونمودهبیانرا«معهوبعدهوقبلهاهللرأیتواالشیئاًرأیتما»عبارتمفهومبیت،کدام89
است؟بیشترنوجوانانوجوانانبرایآنبه

واالوعمیقمعرفت-بینمتورعناقامتازنشاندشتودروکوهبنگرمهرجابه(1

.داردراهستیجهانموجوداتهمهذاتوچیستیفهمگنجایشتوانانسانذهن(4

.«شودنمیکمیاقطعگاههیچنیازاینوهستندنیازمندخداوندبهآنهردروهموارهجهانموجودات»88
است؟آمدهموضوعاینتبییندر،بیتکدام

قلبصفایوپاکی–بینمتورعناقامتازنشاندشتودروکوهبنگرمهرجابه(2

قلبصفایوپاکی-رابینندهدومرنجاننبینیراآفرینندهبینندگانبه(3

واالوعمیقمعرفت-رابینندهدومرنجاننبینیراآفرینندهبینندگانبه(4

قدرتهفیواهللفیالتفکرادمان(1

باألَعماریعیشممناکثرباالحسانیعیشمن(2

بالئهفیزیدایمانهفیزیدکلما(3

الحمیدالغنیهواهللواهللإلىالْفقراءأنتم(4

«أَحَدًکُفُواًلَهُیَکُنْلَمْوَ»(1
«شَأنٍفِیهُوَیَومٍکُلَّ»(2

«األرْضِوَالسَّمَاوَاتِنُورُاهللُ»(3

«فَاعْبُدُوهَرَبُّکَمْوَرَبِّیاهللَإنَّ»(4

وحکمتنشانگروخداوندبخشتجلّیخودشحددرموجودیهرکهاستآنازحاکیشریفه،آیهکدامپیام91
است؟الهیقدرت

1400انسانی

99خارج

99تجربی

99تجربی

ونهچگ،استشایسته«دمبهدمباشدبادازمانحملهعلمشیرولیشیرانهمهما»دانیممیکهاکنون92
؟کنیمدعا

«العالمینربهللمماتیوَمحیایونسکیوصالتیاِنَّ»(1

98ریاضی

«ترکتفیماصالحاًأعمللعلّیارجعونرب»(2

«ابداًعینطرفهنفسیالیتکلنیالاللهم»(3
«رسالتهیجعلحیثأعلماهلل»(4
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«ءٍشَیکُلَّرَبُّهُوَوَرَبّاًأَبغِیاهللِأَغَیرَقُل»(1

«تَشَاءُمَنالمُلکَتُؤتِیالمُلکِمَالِکَاللَّهُمَّقُلِ»(2

«مُستَقیمٌصِراطهذَافَاعبُدوُهُرَبُّکُموَرَبّیاهللَاِنَّ»(3
«شَأنٍفِیهُوَیَومٍکَلَّاألَرضِوَالسَّماوَاتِفِیمَنیَسأَلُهُ»(4

98ریاضی ؟استنمودهبیانرا«الصَّمَدُاهللُ»شریفعبارتمفهوم،موردکدام93

98تجربی

استعدادهاشکوفایی-قدرتهفیواهللفیالتفکرادمان(2
خدابهنیازمندی-باالعماریعیشممناکثرباالحسانیعیشمن(3
استعدادهاشکوفایی-باالعماریعیشممناکثرباالحسانیعیشمن(4

خدابهنیازمندی-قدرتهفیواهللفیالتفکرادمان(1

گردد؟میظاهرچگونهآنثمرهواستکدامعبادتبرترین94

بترتیبه«توحیدمراتبهمهدرخداوندهمتاییبی»و«گیرندمیخداوندازراخودوجود،موجوداتتمام»95
98انسانیگردد؟میمفهومکریمقرآنآیاتکدامدردقتاز

(شیءٍکلّخالقاهللقل)-(االرضوالسّماواتنوراهلل(3

(احدٌکفواًلهیکنلمو)-(ولیٍمندونهمنلهمما)(1

(شیءٍکلّخالقاهللقل)-(ولیٍمندونهمنلهمما)(2

(احدٌکفواًلهیکنلمو)-(االرضوالسّماواتنوراهلل)(4

98زبان؟چیستآندلیلواستکدامماپاسخ«ببریم؟پیخداذاتبهتوانیممیآیا»شودسوالاگر96

.دیدتوانمیراخداوندچیزیهروراءدروظاهرپردهپشتدر-مثبت(3

.استمحالکلبرجزءاحاطه-منفی(1

.استیکیخداوندصفاتوذات-مثبت(2

.بردپیخداصفاتبهتواننمیبیناییدستگاهواندیشهبافقط-منفی(4

98هنر کند؟یمراهنمایی،آیهکداممفهومبهراما(اللَّهِإِلَىالْفُقَرَاءُأَنْتُمُالنَّاسُأَیُّهَایَا)شریفعبارتفهمیدن97

(أَوْلِیَاءَدُونِهِمِنْفَاتَّخَذْتُمْأَقُلْ(2

(فَاعْبُدُوهُرَبُّکُمْوَرَبِّیاللَّهَإِنَّ)(1

(حَرْفٍعَلَىاللَّهَیَعْبُدُمَنْالنَّاسِمِنَوَ)(3

(شَیْءٍکُلِّرَبُّهُوَوَرَبّاًأَبْغِیاللَّهِغَیْرَأَقُلْ)(4

اند؟دادهدستور«اهللذاتفیالتفکرواوشیءکلفیتفکروا»به(ص)اسالمگرامیپیامبرعلت،کدامبه98

.منداریدسترسیخداچیستیوهستیبههرگزماواستآنبهدسترسیواحاطهچیزیهرشناختیازمه(1
95ریاضی

.داریمراخداچیستیفهمتوانفقطماوشودمیخداوندهستیشدنمحدودموجبخداوندذاتدرتفکر(2

.ایمکردهمحدودوآوردهپایینخودذهنیتصوراتحددررااوکنیم،فرضخداوندبرایکهچیستیهر(3
.داریمراخداوندمخلوقاتفهمتواناییفقطماوگنجدنمیماذهنظرفدرخداوندچیستیوهستی(4
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چیدهپیوسختشرایطدرآدمیکهشودمیسببموردکدامودارداخالصتقویتدرخاصیتاثیر،عملکدام99
نشود؟باطلگرفتارودهدتشخیصباطلازراحق
عدالت-تقوا(1

حکمت-روزه(2

فرادیومثنی-هلل(1
اعظکم-هلل(2
هلل-فرادیومثنی(3

«جَمِیعاًالذُّنُوبَیَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَحْمَةِمِنْتَقْنَطُواالَ»(1

«فُرَادَىوَمَثْنَىلِلَّهِتَقُومُواأَنْبِوَاحِدَةٍأَعِظُکُمْإِنَّمَاقُلْ»(2

«مِثْلَهَاإاِلَّیُجْزَىفَالَبِالسَّیِّئَةِجَاءَمَنْوَأَمْثَالِهَاعَشْرُفَلَهُبِالْحَسَنَةِجَاءَمَنْ»(3

«شَیْئاًاللَّهَیَضُرَّفَلَنْعَقِبَیْهِعَلَىیَنْقَلِبْمَنْوَأَعْقَابِکُمْعَلَىانْقَلَبْتُمْقُتِلَأَوْمَاتَأَفَإِنْ»(4

»بریبترتبهآیهواژگانکدام(فَُرادَىوَمَثْنَىلِلَّهِتَقُومُواأَنْبِوَاحِدَةٍأَعِظُکُمْإِنَّمَاقُلْ)شریفهآیهدرتدبیربا100
دارند؟داللت«فاعلیحسن»و«فعلیحسن

«اتَّقَوْاوَآمَنُواالْقُرَیأَهْلَأَنَّ»(1

«بِهِاعْتَصَمُواوَبِاهللِآمَنُواالَّذِینَفَأَمَّا»(2

کند؟میتبدیلحسناتبهراگناهانشانکهدهدمیوعدهکسانیچهبهخداوندکریم،قرآنآیاتبهتوجهبا103

.هنددانجامراخدابندگیوبگوینداستغفاربیاورند،ایمان(2

.بگویندراخداوندیادوذکرونکنندگناهبکنند،خدابندگی(1

.نددهانجامصالحعملونکنندگناهبگویند،استغفار(3

اعظکم-فرادیومثنی(4

حکمت-تقوا(3

سیاهگیسنتختهبرتاریکشبدرسیاهایمورچهرفتنراهازانساندلبهشرکراهیابی»کهاینبهتوجهبا101
شد؟باشرکبهشدنآلودهازپرهیزبرایمناسبیراهکارتواندمیقرآنیالعملدستورکدام«.استترپنهان

کند؟میهدایتراستراهبهوخودسویبهراکسانیچهخداوند102

«صَالِحاًعَمِلَوَالْآخِرِالْیَومِوَبِاهللِآمَنَ»(3

«اللَّهِمِنَتَقْوَىعَلَىبُنْیَانَهُأَسَّسَفَمَنْأَ»(4

ددهنانجامصالحعملوبیاورندایمانکنند،توبه(4

عدالت-روزه(4

1400خارج

1400انسانی

1400زبان

99ریاضی

99خارج

الهیحقوقجبرانواجتماعیتوبهوگناهنکردنتکراربرتصمیم(1

مردمحقوقجبرانودرونیانقالبوگناهنکردنتکراربرتصمیم(2

شود؟کاملانسانتوبهتااستالزمدیگریکارهایچهگناهازپشیمانیبرعالوه104

اجتماعیتوبهودرونیانقالبوگناهازشدندورجهتدرتالش(3

مردمحقوقوالهیحقوقجبرانوگناهازشدندورجهتدرتالش(4

99ریاضی
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دارد؟مفهومیتناسب،شریفهآیهکدامبازیربیت105
«آشیانهاستبلندراعنقاکهنهدگرمرغیبرداماینبرو»
«إِلَیْهِیَدْعُونَنِیمِمَّاإِلَىَّأَحَبُّالسِّجْنُرَبِّقَالَ»(1

«مُسْتَقِیمٌصِرَاطٌهَذَافَاعْبُدُوهُرَبُّکُمْوَرَبِّیاللَهَاِنَّ»(2

.استپنهاندشمناوچونپرستندنمیراشیطانهرگزبستند،پیمانخداباچونآدمفرزندان(1
.باشیداوهایتوطئهمراقبونکنیدپیرویاوازپسشماست،شدهاعالموپنهاندشمنشیطان(2
.هستندآنمفاداجرایبهملزمهمگانواستالهیپیمانیکشیطانازاطاعتعدموخداپرستی(3

ندهکنتوبهبسیار-خداستغفرانوعفودامندرگرفتنقراروخداوندسویبهگناهازبازگشت(1

کارتوبهجوانان-خداستغفرانوعفودامندرگرفتنقراروخداوندسویبهگناهازبازگشت(2

کارتوبهجوانان-استامارهنفسهمانکهدرونیوبیرونیموانعبرابردرایستادگی(3

کنندهتوبهبسیار-استامارهنفسهمانکهدرونیوبیرونیموانعبرابردرایستادگی(4

رَاطٌصِهذَااعْبُدُونِیأَنِوَُمُبِینٌعَدُو ُلکَمْإِنَّهُالشَّیْطَانَُتَعْبُدُواالَأَنُْآدَمَبَنِییَاإِلَیْکُمْأَعْهَدْلَمْأَ»شریفهآیهاز106
شود؟میدریافتپیامکدام«مُسْتَقِیمٌ

«اهللَفَاسْتَغْفَرُواجَاءُوکَأَنْفُسَهُمْظَلَمُواإِذْأَنَّهُمْلَوْوَ»(1

«وَکِیالًعَلَیْهِتَکُونُفأَنْتَأَهَوَاهٌإِلهَهُاتَّخَذَمَنِرَأَیْتَأَ»(2

.کندمیانتخابراراهبهترینهمیشهوداردقرارنفسهوایبندگیوخداوندبندگیراهیدوسربرهموارهانسان(4

«فُرَادَیوَمَثْنَیلِلّهِتَقُومُواأَنْبِوَاحِدَةٍأَعِظُکُمْإِنَّمَاقُلْ»(3

دارد؟دوستبسیارراکسانیچهخداوندنبویروایتمطابقومعناستچهبهدینیاصطالحدر«توبه»107

(ع)یوسفحضرتبرایدامیمصرعزیزهمسرتوسطشیطانکهاستاینازحاکیشریفه،آیهکدامپیام108
بکشاند؟فسادوگناهبهراایشانتابودگسترده

«الصَّاغِرِینَمِنَلَیَکُوناًوَلَیُسْجَنَنَّآمَرَهُمَایَفْعَلَّلَمْلَئِنْوَ»(3

«مُبِینٌعَدُوِّلَکُمْإنَّهُالشَّیْطآنَتَعْبُدُواالَأَنْآدَمَبَنِییَاإَلَیْکُمْأَعْهَدْلَمْأَ»(4

«وَکِیالًعَلَیْهِتَکُونُفَأَنْتَأَهَوَاهُإِلهَهُاتَّخَذَمَنِرَأَیْتَأَ»(4

99تجربی

99انسانی

99زبان

99هنر

98خارج

.استشدهانجامریاوشرکبدونوخالصانهکار-عملکمیّت(2
.استشدهانجامخدافرمانمطابقوصحتباکار-فردقصد(3
.استشدهانجامریاوشرکبدونوخالصانهکار-فردقصد(4

.استشدهانجامخدافرمانمطابقوصحتباکار-عملکمیّت(1

معناست؟چهبهآنوجودواستموردکدامبامرتبطفعلیحسن109

اردیوودربرعجبنقشهمهاین»اینازایبهرهکسیچه«جهانذرّاتزتابدمیتورخسارمهر»اینکهبا110
98ریاضی؟بردنخواهد«وجود

.ننمایدتقویترازندگیدرخدافقدانوساختهمحرومخداوندغیبیامدادهایازراخود،غفلتبا(1

.نمایدانکاررامومنانخواهیخیرونمایدپیرویهوسوهویاز،عقلازپیرویجایبه(2

ننمایدتدبروتفکرخداوندآفرینشدرونزندکنارراغفلتپرده(3

.ننمایداقراراوبزرگیبهونمودهانکارراخدا،دیدگانوجودبا(4
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98ریاضیشود؟میالهیامدادازانسانمندیبهرهموجبچگونه،الهیدرگاهبهنیایشودعا111

.شودنمیاودامگرفتاروخوردنمیراشیطانفریبدیگرکهرسدمیایمرحلهبه(3

.کندمیتقویتانسانقلبدررااومحبتوکاهدمیراخداوندازغفلت(1

.کندمیآبیاریراآنتدریجبهونمودهتقویترابندگیواخالصدرختریشه(2

.شودنمیباطلگرفتارسختشرایطدرکهرسدمیبینیروشنوبصیرتازدرجاتیبه(4

98تجربی

کنیمرهادشمنبهدوستمقامکیتادلسرایدررودوخیالاینآیدچند(2
بازآشکستیتوبهاگرصدبارنیستنومیدیدرگهمادرگهاین(3
کنیمخدادرروهمهکزمحضتوحیداستخالصشرککنیکههربهخداازروی(4

سودچهنابینادیدهونورزپرعالمدوهرجهانذراتزتابدمیتورخسارمهر(1

است؟نمودهبیانرا(اهللرَحمَهِمِنتَقنَطُواالَأَنفُسِهِمعَلَیأَسرَفوُاالَّذینَعِبَادیَیَاقُل)عبارتمفهوم،موردکدام112

98هنر

اقرارخداوندبهنداردکهندارددلاستدلخداوندتنبیههمهآفرینش(2
سودچه،نابینادیدهونورزپرعالمدوهرجهانذراتزتابدمیتورخسارمهر(3
نگذارماواندیشهجزپردهایندرتاشبهمهشبامشدهدلحرمپاسبان(4

رودمیکاریانجامپیازرودمیجویباریکزایقطره(1
است؟شدهنمایان،بیتکدامدرخداپسندانهوتوحیدیزندگیبرایتالش113

چهوبهتبرایوقتبهترین،سازدمیگرفتارراانسانتورهاییهمچونناپسندهایخصلتاینکهبهتوجهبا114
است؟زمانی

.کردتوبهتوانمیمرگلحظهتاواستتوبهزمانظرفعمرتمام(1

.استفرددرهاخصلتوهاخویتثبیتدورانکهبزرگسالیدوره(2

.شودبزرگترگناهانومهمکارهایدرگیرانساناینکهازقبل(3

98هنر

.استدگرگونیوتحول،پذیریانعطافدورانکهجوانیدوره(4

چیست؟ترتیببهالهیحقوقوالناسحقبخشترینمهم115

ذاتیتوحیدیـمعنویحقوق(1

96تجربی
ذاتیتوحیدـمردمحقوق(2

عبادیتوحیدـمردمحقوق(4عبادیتوحیدـمعنویحقوق(3

95هنراست؟کداماست،بستهپیمانانسانباآنبرایمتعالخداوندکهعهدی116

«فرادیومثنیهللتقومواانبواحدهاعظکمانّماقل»(3

«العالمینربّهللمماتیومحیایونسکیوصالتیانّقل»(1

«الحمیدالغنیّهواهللواهللالیالفقراءانتمالناسایهایا»(2

«اعبدونیوأنمبینٌعدوٌّلکماِنّهالشیطانَتَعْبُدواالاَن»(4

دارد؟نامچهعملاینواستتوبهبادلشویوشستوقلبازگناهانخروجبیانگرروایت،کدام117
94انسانیو95هنر

پشیمانی-«لهذنبَالکمنالذّنبمنالتائب»(2
پیرایش-«بربّهکالمستهزییفعلهوالذّنبمنالمستغفر»(3
پشیمانی-«بربّهکالمستهزییفعلهوالذّنبمنالمستغفر»(4

پیرایش-«لهذنبَالکمنالذّنبمنالتائب»(1

هستی بخش ، اخالص و توبه
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ارائهیفهشرآیهکدامپیرامونروشنگریوتبییندر«...المیزانِکَفَّةبمنزَلةِالمؤمنُاِنَّما»(ع)صادقامامسخن119
است؟شده

رانچهآورفتهبرباداندکردهدنیادرچههروندارددوزخآتشجزآخرتدرکهافرادی»شریفهآیهترتیببه118
او،خداپوشیپردهوکندگرفتارراکسی،خداپیاپیاحساسبساچه»روایتو«استباطل،دهندمیانجامکه
؟دارنداشارهالهیسنتکدامبه«سازدمغروررا
استدراجوامالء-الهیعامامداد(1

«سُبُلَنَالَنَهْدِیَنَّهُمْفِینَاجَاهَدُواالَّذِینَوَ»(1

«الْأَرْضِوَالسَّمَاءِمِنَبَرَکَاتٍعَلَیْهِمْلَفَتَحْنَا»(2

«فِتْنَةًالْخَیْرِوَبِالشَّرِّنَبْلُوکُمْوَالْمَوْتِذَائِقَةُنَفْسٍکُلُّ»(3

إاِلَّیُجْزَىفَالَبِالسَّیِّئَةِجَاءَمَنْوَأَمْثَالِهَاعَشْرُفَلَهُبِالْحَسَنَةِجَاءَمَنْ»(4

استدراجوامالء-ابتالء(2

(الهیتوفیق)خاصامداد-ابتالء(3

(الهیتوفیق)خاصامداد-الهیعامامداد(4
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1400خارج

1400تجربی

فاصلهکهمرواریدهاییمجموعاز،دهمپاسخکهسؤالیهربرابردرمنمزد»،(ع)فاطمهحضرتسخن120
ابلقآنبامرتبطاسالمیتمدنمعیاروعبارتکدامتشریحدر«استبیشترکندپرراآسمانوزمینمیان

باشد؟میاستفاده
«سُبُلَنَالَنَهْدِیَنَّهُمْفِینَاجَاهَدُواالَّذِینَوَ»(1

«یَعْلَمُونَالَالَّذِینَوَیَعْلَمُونَالَّذِینَیَسْتَوِیهَلْقُلْ»(2

«الْبَیْتِأَهْلَالرِّجْسَعَنْکُمُلِیُذْهِبَاللَّهُیُرِیدُإِنَّمَا»(3

«یَتَفَکَّرُونَلِقَوْمٍلَآیَاتٍذلِکَفِیإِنَّرَحْمَةًوَمَوَدَّةًبَیْنَکُمْوجَعَلَ»(4

1400تجربی

است؟شدهاشارهاسالمیتمدناولیهمعیاردوبه،شریفهآیهکدامدر121

«فِیهِرَیْبَالَالْقِیَامَةِیَوْمِإِلَىلَیَجْمَعَنَّکُمْهُوَإِالَّإِلهَالَاللَّهُ»(1

«الْأَلْبَابِأُولُوایَتَذَکَّرُإِنَّمَایَعْلَمُونَالَالَّذِینَوَیَعْلَمُونَالَّذِینَیَسْتَوِیهَلْقُلْ»(2

«بِالْقِسْطِالنَّاسُلِیَقُومَالْمِیزَانَوَالْکِتَابَمَعَهُمُأَنْزَلْنَاوَبِالْبَیِّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْ»(3

«رَحْمَةًوَمَوَدَّةًبَیْنَکُمْجَعَلَوَإِلَیْهَالِتَسْکُنُواأَزْوَاجاًأَنْفُسِکُمْمِنْلَکُمْخَلَقَأَنْآیَاتِهِمِنْوَ»(4

1400انسانی

؟استکدام،آندربارهتوضیحترینمناسبوشودمیهادورانهمهدرهاانسانهمهشاملالهیقانونکدام122

.استافراددرونیتمایالتدادننشانوهااستعدادرساندنظهوربهودادنرشدبرایسنتاین-ابتالء(1

.استافراددرونیتمایالتدادننشانوهااستعدادرساندنظهوربهودادنرشدبرایسنتاین-امالء(2

.ازدسمیفراهمرامومنانسانرشدزمینهوباشدمیافراددرونحقیقتازشدنآگاهبرایقانوناین-امالء(3

.ازدسمیفراهمرامومنانسانرشدزمینهوباشدمیافراددرونحقیقتازشدنآگاهبرایقانوناین-ابتالء(4

1400زبان

درلهیاقانوناین.باشدمیگناهکارونیکوکاربندگانبهنسبتخداوندمهربانیولطفالهیهایسنتاز123
باشد؟میمتجلی،شریفآیهکداممفهوم

«اللَّهِرَحْمَةِمِنْتَقْنَطُواالَأَنْفُسِهِمْعَلَىأَسْرَفُواالَّذِینَعِبَادِیَیَاقُلْ»(1

«تُرْجَعُونَإِلَیْنَاوَفِتْنَةًالْخَیْرِوَبِالشَّرِّنَبْلُوکُمْوَالْمَوْتِذَائِقَةُنَفْسٍکُلُّ»(2

«مَحْظُوراًرَبِّکَعَطَاءُکَانَمَاوَرَبِّکَعَطَاءِمِنْهَؤاُلَءِوَهؤاُلَءِنُمِدُّکُالًّ»(3

«یَکْسِبُونَکَانُوابِمَافَأَخَذْنَاهُمْکَذَّبُوالکِنْوَالْأَرْضِوَالسَّمَاءِمِنَبَرَکَاتٍعَلَیْهِمْلَفَتَحْنَا»(4

1400هنر

قانونمندی و اختیار ، سنت ، تمدن اسالمی



46

است؟موردکدامبامرتبط«سُبُلَنَالَنَهْدِیَنَّهُمْفِینَاجَاهَدُواالَّذِینَوَ»شریفهآیه125

رورمغرااوخداپوشیپردهوکندگرفتارراکسیخدا،پیاپیاحسانبساچه»:فرمایدمی(ع)علیحضرت124
با«.تاسنکردهآزمایشوامتحاناوهمانندراکسهیچخداوگرددخودشیفتهوفریفتهمردمستایشباوسازد
چیست؟عملشنتیجهوشودمیاوشاملالهیسنتکدامحضرت،فرمایشبهتوجه

«سنستدرجهمبایاتناکذّبواالّذینو»-ابتالء(1

.داردکنندهتعییننقشالهیتوفیقکسبدرپذیریحقروحیهداشتن(1

.گذارندمیحقراهدرقدمپاک،نیتباکهشودمیکسانیشاملالهیعامامداد(2
.شوندمیخورداربرالهیامدادازدهندمیمثبتپاسخحقیقتندایبهکهکسانی(3

.کندمیرفتارمهربانیباگناهکارچهونیکوکارچهآنانهمهباوداردمحبتخودبندگانبهخداوند(4

«سنستدرجهمبایاتناکذّبواالّذینو»-استدراج(2

«یَکْسِبُونَکَانُوابِمَافَأَخَذْنَاهُمْکَذَّبُواوَلکِنْ»-ابتالء(3

«یَکْسِبُونَکَانُوابِمَافَأَخَذْنَاهُمْکَذَّبُواوَلکِنْ»-استدراج(4

99تجربی

99انسانی

واستکدامگناهدرشدگانغرقومعاندانزندگیبرحاکمسنتعمران،آلسورة178شریفهآیهمطابق126
بود؟خواهدچهآنانسرانجام

«الیعلمونحیثمنسنستدرجهم»-استدراجوامالء(1

«الیعلمونحیثمنسنستدرجهم»-امتحانوابتالء(2

«الظَّالِمِینَالْقَوْمُیَهْدِیالَ»-استدراجوامالء(3

«الظَّالِمِینَالْقَوْمُیَهْدِیالَ»-امتحانوابتالء(4

99زبان

الهینتسکدامبرناظر«الْأَرْضِوَالسَّمَاءِمِنَبَرَکَاتٍعَلَیْهِمْلَفَتَحْنَااتَّقَوْاوَآمَنُواالْقُرَىأَهْلَأَنَّلَوْوَ»شریفهآیه127
است؟مفهومهمروایت،کدامباواست

باالجالیموتممناکثربالذّنوبیموتمن-اوزندگیدرانسانأعمالتأثیر(1

باالجالیموتممناکثربالذّنوبیموتمن-خداوندعامامدادازالهیتوفیق(2

باالعماریعیشممناکثرباالحسانیعیشمن-اوزندگیدرانساناعمالتأثیر(3

باالعماریعیشممناکثرباالحسانیعیشمن-خداوندعامامدادازالهیتوفیق(4

99هنر

ضیلتفبه،شریفهآیهکداموهستنداماندردوزخآتشازکسانیچه(ص)اکرمرسولفرمایشاتبهتوجهبا128
است؟نمودهاشارهآنان

(أُولُوالْأَلْبَابِیَتَذَکَّرُإِنَّمَایَعْلَمُونَالَالَّذِینَوَیَعْلَمُونَالَّذِینَیَسْتَوِیهَلْقُلْ)-دینبزرگان(1

(أُولُوالْأَلْبَابِیَتَذَکَّرُإِنَّمَایَعْلَمُونَالَالَّذِینَوَیَعْلَمُونَالَّذِینَیَسْتَوِیهَلْقُلْ)-دانشجویندگان(2

(لدِّینِافِیلِیَتَفَقَّهُواطَائِفَةٌمِنْهُمْفِرْقَةٍکُلِّمِنْنَفَرَالَفَلَوْکَافَّةًلِیَنْفِرُواالْمُؤْمِنُونَکَانَمَاوَ)-دینبزرگان(3

98خارج

(الدِّینِیفِلِیَتَفَقَّهُواطَائِفَةٌمِنْهُمْفِرْقَةٍکُلِّمِنْنَفَرَالَفَلَوْکَافَّةًلِیَنْفِرُواالْمُؤْمِنُونَکَانَمَاوَ)-دانشجویندگان(4

98ریاضی

.آیدنمیپدیداختیاریکاربرایایزمینههیچوشودنمیبرقرارنظمیهیچالهیقدروقضاپذیرشبدون(1

.کندمیلغوراقانونیهرگرفتتعلقایحادثهبهوقتیواستنظمومندیقانونورایچیزیالهیتقدیر(2

.دهیمرتغییراآنوکنیمغلبهنظماینبرکهدهدمیمابهراامکاناینجهانقوانینازاستفادهوشناخت(3

.نیستاشتباهیآناصلدروکندایجادتغییرانساناختیاراستممکنعالمنقشهکردنپیادهواجرادرتنها(4

شود؟میتبیینوتوصیفچگونه،انساناختیارباالهیقدروقضانظامرابطه129
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98ریاضیت؟اسنمودهعذابگرفتارراایشانچگونهسنتاینوشوندمیاستدراجسنتگرفتارکسانیچه130

(یُظلَمُونَلَاهُموَ)-(القُرَیاَهلَ)(1
(یُظلَمُونَلَاهُموَ)-(بِآیَاتِنَاکَذَّبُوااَلَّذِینَ)(2

(یَعلَمُونَالَحَیثُمِن)-(القُرَیاَهلَ)(3

(یَعلَمُونَالَحَیثُمِن)-(بِآیَاتِنَاکَذَّبُوااَلَّذِینَ)(4

ئلهمسکدامگرفتارصورتاینغیردروبینندمیاینتیجهچهباشندتقوااهلوبیاورندایمانمردماگر131
98تجربیشد؟خواهند

(یُظلَموُنَالَهُموَ)-(رَبِّکَعَطَاءِمِنهَؤاُلَءِوَهؤاُلَءِنُمِدُّکُالً)(1
(یُظلَموُنَالَهُموَ)-(االَرضِوَالسَّماءِمِنَبَرَکاتٍعَلَیهِملَفَتَحنَا)(2

(یَکسِبوُنَکانوُابِمافَأَخَذنَاهُم)-(رَبِّکَعَطَاءِمِنهَؤاُلَءِوَهؤاُلَءِنُمِدُّکُالً)(3
(یَکسِبوُنَکانوُابِمافَأَخَذنَاهُم)-(االَرضِوَالسَّماءِمِنَبَرَکاتٍعَلَیهِملَفَتَحنَا)(4

عیشیمن)عبارتدرشدهبیانسنتبهتوجهباکهاستفردیبرایالهیقانونبیانگر،شریفهآیهکدام132
دارد؟طوالنیعمر(باالعماریعیشممناکثرباالحسان

(یُفتَنُونَالَهُموَآمَنَایَقُولُواأَنیُترَکُواأَنالنَّاسُآَحَسِبَ)(1

(الْمُحْسِنِینَلَمَعَاللَّهَإِنَّوَسُبُلَنَالَنَهْدِیَنَّهُمْفِینَاجَاهَدُواالَّذِینَوَ)(2

(الْأَرْضِوَالسَّمَاءِمِنَبَرَکَاتٍعَلَیْهِمْلَفَتَحْنَااتَّقَوْاوَآمَنُواالْقُرَىأَهْلَأَنَّلَوْوَ)(3

98زبان

(یُظْلَمُونَالَهُمْوَمِثْلَهَاإاِلَّیُجْزَىفَالَبِالسَّیِّئَةِجَاءَمَنْوَأَمْثَالِهَاعَشْرُفَلَهُبِالْحَسَنَةِجَاءَمَنْ)(4

.بودندتوجهبیخانوادهنظامبهکهافرادینکوهشوجامعهآبادانی(1

کریمقرآنآیاتتدریجینزولوخدارسولدائمیهایتشویق(2

98زبان کرد؟علممشتاقرامردموشکسترامردانوزنانگوییخرافهسد،عاملکدام133

.بستاندراخودحقمظلومکهمحورعدالتایجامعهایجادوظلمرفع(3

جامعهدرحضوربامالیاستقاللآوردندستبهوزنانانسانیمنزلت(4

(الْمُحْسِنِینَلَمَعَاللَّهَإِنَّوَسُبُلَنَالَنَهْدِیَنَّهُمْفِینَاجَاهَدُواالَّذِینَوَ)(1
(تُرْجَعُونَإِلَیْنَاوَفِتْنَةًالْخَیْرِوَبِالشَّرِّنَبْلُوکُمْوَالْمَوْتِذَائِقَةُنَفْسٍکُلُّ)(2

(مَحْظُوراًرَبِّکَعَطَاءُکَانَمَاوَرَبِّکَعَطَاءِمِنْهَؤاُلَءِوَهؤُالَءِنُمِدُّکُالًّ)(3

(الْأَرْضِوَالسَّمَاءِمِنَبَرَکَاتٍعَلَیْهِمْلَفَتَحْنَااتَّقَوْاوَآمَنُواالْقُرَىأَهْلَأَنَّلَوْوَ)(4

98هنر
ریفهشآیهکداممصداق،بگویدسخنحقبهستمگرسلطانمقابلدرکهکسی،نبویروایاتبهتوجهبا134

بود؟خواهد

وزشآمیارانشانبهرامطلبیچه«برممیپناهالهیقدربهالهیقضایاز»جملةبیانبا(ع)علیحضرت135
97هنر؟دادند

.یابدمیتحققعقلدستوربراساساوهایگیریتصمیموحضرتحرکاتتمام(2

.استگرفتهنشأتالهیتقدیرازپایدارومستحکمدیوارسایةدرنشستن(1

.استانسانعملوتحرکساززمینهوعامل،انسانزندگیقوانینبهصحیحنگرش(3
.کندمیتغییرخاصشرایطباکهاستالهیتقدیروقانونیک،کجدیوارریختنفرو(4
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هچگونبهاشارهوگرددمیاستنباطمفهومکدام«...ربّکعطاءمنهوالءوهوالءنمدّکلّا»شریفةآیةاز136
؟داردسنتی

عام–گیردمیقرارخداوندلطفمورد،گزیندمیبرراحقراهکهکسی(1

خاص–گیردمیقرارخداوندلطفمورد،گزیندمیبرراحقراهکهکسی(2

عام–کندمیرفتاربندگانباخودفضلباهاانساناعمالبرابردرخداوند(3

97زبان

خاص–کندمیرفتاربندگانباخودفضلباهاانساناعمالبرابردرخداوند(4

ومقامبهتوجهواستخانوادهجایگاهتبیینبرای(ص)پیامبربرنامةاصلیعناصرازیکیبیانگرموردکدام137
؟داشتثمراتیچهجامعهدرزنانمنزلت

تباهیوفسادازمحافظت-اواصیلهایارزشوزنمنزلتاحیای(1

تبعیضایجادازجلوگیری–باریوبندبیوفسادازجامعهجامعهمحیطحفظ(2

الهیایقضیکاست،آنسستیوکجیمتوجّهونشستهآنزیرکهانسانیبرراکجدیوارریختنفروگاههر138
93زبان.استحقیقتاینازحاکی..........یشریفهیآیهپیامکهاست..........امریقضا،اینازفراربدانیم،

«کَفُوراًإمّاوَشاکِراًإمّاالسَّبیلَهَدَیْناهُإنّا»-ممکن(2

«کَفُوراًإمّاوَشاکِراًإمّاالسَّبیلَهَدَیْناهُإنّا»-ناممکن(1

«...العبینبینهماماواالرضوالسّماواتخلقناماو»-ناممکن(3

95و96سراسری

تباهیوفسادازمحافظت–باریوبندبیوفسادازجامعهجامعهمحیطحفظ(3
تبعیضایجادازجلوگیری-اواصیلهایارزشوزنمنزلتاحیای(4

«...العبینبینهماماواالرضوالسّماواتخلقناماو»-ممکن(4

قانونمندی و اختیار ، سنت ، تمدن اسالمی
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(1)هدایت ، نبوت و امامت 
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(1)هدایت ، نبوت و امامت 
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(1)هدایت ، نبوت و امامت 
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(1)هدایت ، نبوت و امامت 
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است؟نمودهبیانرازیرروایتمفهوم،موردکدام139
«.استآوردهکتابشدردارداحتیاجآنبهقیامتروزتاامتکهراآنچهخداوند»
.استگفتهپاسخهادانشهمهدراوسواالتوبشرزندگیدربارهنظیربیهماهنگییکدرآیههزارششازبیش(1

.استمودهنارائهراهدایتبرنامهتدریجیصورتبهوپیامبرعمرطولتمامدرکلماتزیباترینباکریمقرآن(2

.استودهنمبحثآنمورددرمفصلصورتبهونمودهبیانراایسابقهبیعلمینکاتشیوابیانباآسمانیکتاباین(3

1400خارج

.دهدمیقراراختیارشدرجامعایبرنامهبلکه،گویدنمیسخنانسانرابطهوآخرتیامعنویامورازفقطقرآن(4

عدموگرددمیحاصلبرترنیازهایبهمناسبگوییپاسخمطلوبنتیجههمان،الهیفرمانکدامبهعملدر140
شود؟میانسانعمرشدنتباهسبب،برترنیازکدامشناخت

خویشآیندهدرک-«الْأُمُورِعَزْمِمِنْذلِکَإِنَّأَصَابَکَمَاعَلَىاصْبِرْوَ»(1

زندگیهدفشناخت-«الْأُمُورِعَزْمِمِنْذلِکَإِنَّأَصَابَکَمَاعَلَىاصْبِرْوَ»(2

انسانامجملهاز،مادیجهانبخشحیاتفایدهوچیستبهوابسته،انسانتوسطحیاتاکسیربهدستیابی141
1400ریاضیاست؟کدامها

«مَیْتاًبَلْدَةًبِهِلِنُحْیِیَ»-«حَیٍّشَیْءٍکُلَّالْمَاءِمِنَجَعَلْنَا»(2

«یُحْیِیکُمْلِمَادَعَاکُمْإِذَا»-«حَیٍّشَیْءٍکُلَّالْمَاءِمِنَجَعَلْنَا»(1

«یُحْیِیکُمْلِمَادَعَاکُمْإِذَا»-«لِلرَّسُولِوَلِلَّهِاسْتَجِیبُوا»(3

1400ریاضی

خویشآیندهدرک-«فُرَادَىوَمَثْنَىلِلَّهِتَقُومُواأَنْبِوَاحِدَةٍأَعِظُکُمْإِنَّمَاقُلْ»(3

زندگیهدفشناخت-«فُرَادَىوَمَثْنَىلِلَّهِتَقُومُواأَنْبِوَاحِدَةٍأَعِظُکُمْإِنَّمَاقُلْ»(4

«مَیْتاًبَلْدَةًبِهِلِنُحْیِیَ»-«لِلرَّسُولِوَلِلَّهِاسْتَجِیبُوا»(4

موردکدامدرترتیببه،قرآنتحدیآغازینمرحلهودارندشککریمقرآنبودنالهیدرکهکسانیگفتار142
1400ریاضیاست؟آمده

«...هذَابِمِثْلِیَأْتُواأَنْعَلَىالْجِنُّوَالْإِنْسُاجْتَمَعَتِلَئِنِ»-«الْمُبْطِلُونَالَرْتَابَ»(2

«...بِیَمِینِکَتَخُطُّهُالَوَکِتَابٍمِنْقَبْلِهِمِنْتَتْلُوکُنْتَمَاوَ»-«الْمُبْطِلُونَالَرْتَابَ»(1

«...بِیَمِینِکَتَخُطُّهُالَوَکِتَابٍمِنْقَبْلِهِمِنْتَتْلُوکُنْتَمَاوَ»-«افْتَرَاهُیقُولُونََ»(3

«...هذَابِمِثْلِیَأْتُواأَنْعَلَىالْجِنُّوَالْإِنْسُاجْتَمَعَتِلَئِنِ»-«افْتَرَاهُیَقُولُونَ»(4

(1)هدایت ، نبوت و امامت 
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است؟نمودهبیان«استاسالم،خداوندنزددینقطعاً»قرآنیعبارتبرایدلیلی،موردکدام143

.میکنندمخالفتدینراهدرحسادتدلیلبهفقطوهستندآگاهآنحقانیتازادیانهمهپیروان(1

.داردوجودآنهافرعیاحکامواصولدرتفاوتیاندکوبودهیکسانپیامبرانهمهدعوتاصلیمحتوای(2

.هستندمشترکالهیاحکامبهعملواخالقیرذایلازبیزاریواخالقیفضایلداشتندوستدرهاانسانهمه(3

1400تجربی

.ستامشترکانساننوعدرومتفاوتموجوداتسایربااستدادهقرارانسانآفرینشاصلدرخداوندکههاییویژگی(4

اننشسخنکدامبا،راتحدیدرآنانناتوانیوعجزواستنمودهدعوتمبارزهبهراکسانیچهکریمقرآن144
؟استداده

«ظَهیِراًلِبَعْضٍبَعْضُهُمْکَانَلَوْوَبِمِثْلِهِیَأْتُونَالَ»-«افْتَرَاهُیَقُولُونَ»(1

«کَثِیراًاخْتِالَفاًفِیهِلَوَجَدُوااللَّهِغَیْرِعِنْدِمِنْکَانَلَوْوَ»-«افْتَرَاهُیَقُولُونَ»(2

اعجازازهوجکدامبیانگر،دانندنمیراقرانزبانحتیکهکسانیقلوبوافکاردرکریمقرآنالعادهخارقنفوذ145
1400زباناست؟آسمانیکتاباین

.استخداوندکالمونکردهتراوشاندیشمندیهیچقلمازقرآندهدمینشانکهلفظیاعجاز(2

.استخداوندکالمونکردهتراوشاندیشمندیهیچقلمازقرآندهدمینشانکهمحتواییاعجاز(1

.استآنهاینشانهموزونآهنگوزیباساختاروبیانشیرینیکهمحتواییاعجاز(3

1400انسانی

«ظَهیِراًلِبَعْضٍبَعْضُهُمْکَانَلَوْوَبِمِثْلِهِیَأْتُونَالَ»-«الْقُرْآنِهذَابِمِثْلِیَأْتُواأَنْ»(3

«کَثِیراًاخْتِالَفاًفِیهِلَوَجَدُوااللَّهِغَیْرِعِنْدِمِنْکَانَلَوْوَ»-«الْقُرْآنِهذَابِمِثْلِیَأْتُواأَنْ»(4

.استآنهاینشانهموزونآهنگوزیباساختاروبیانشیرینیکهلفظیاعجاز(4

1400هنراست؟کدام،اوسعادتمسیرطراحیدرانسانوجودیابعادکاملارتباطبهتوجهتاثیر146

.باشدداشتهجهانوانسانازکاملیآگاهیکهکسیتوسطشدهارائههایبرنامهبودنجانبههمه(2

.استشدهدادهبرتروجودیکتوسطهاانسانبرترهایپرسشبهکهپاسخیبودندرستکامالً(1

.باشدداشتهمرگازپسزندگیوهستینظامدراوجایگاه،خلقتازانسانبایدکهدقیقیآگاهی(3

.استشدهدادهابدیزندگیدررستگاریبهرسیدنبرایانسانبهکهدستوراتیبودناعتمادقابل(4

1400هنرگردد؟مردمزندگیسبکازجزئیوشودواردجوامعفرهنگبهالهیتعالیمشدسبب،عاملکدام147

دورانهرهایانساناندیشهوفهمخوردرالهیدینثابتاصولبیان(2

زمانطولدردینتبلیغبرایپیامبرانمانندبیتالشواستوارایمان(1

پیامبرانوسیلهبهمختلفهایزماندرمردمدانشوفرهنگتدریجیرشد(3

خاتمپیامبرتوسطهایدشواریوهاسختیتحملودعوتدرپیوستگیواستمرار(4

باشند؟میموضوعکدامتوضیحوتشریحدرصددآید،میپیدرکههاییعبارتازیکهر148
اختیارقدرتوتفکرازانسانبرخورداری-
هستینظامبودنعادالنه-
حقبهکردنسفارش-

99تجربی

انسانبهخداوندکلیبرنامهداشتنارزانی-مشترکفطریهایویژگی-انسانویژهسرمایه(2

شوندنمیخسراندچارکهکسانیویژگی-انسانویژهسرمایه-انسانویژهسرمایه(1

انسانبهخداوندکلیبرنامهداشتنارزانی-مشترکفطریهایویژگی-مشترکفطریهایویژگی(3

.وندشنمیخسراندچارکهکسانیویژگی-انسانبهخداوندکلیبرنامهداشتنارزانی-مشترکفطریهایویژگی(4

(1)هدایت ، نبوت و امامت 
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دارد؟ارتباطعنوانکدامبهترتیب،بهزیرهایعبارت149
.نامحدودندکماالتوهاخوبیها،زیباییدنبالبههاانسان-
.شودمیخواستهانسانازدینراهنمایانوالهیفرستادگانبهایمان-
.استمخالفرساندنضررودیدنضرربااسالم-

99انسانی 

وجودقوانینتنظیمکننده-آنچهدرعرصهعملازانسانمیخواهند-راههایتقویتعزّت(2

وجودقوانینتنظیمکننده-برنامهایبهناماسالم-ویژگیهایفطریمشترک(1

ویژگیهایفطریمشترک–آنچهدرعرصهعملازانسانمیخواهند-راههایتقویتعزّت(3

آنچهدرعرصةعملازانسانمیخواهند-برنامهایبهناماسالم-ویژگیهایفطریمشترک(4

99هنر دهد؟میقرارتأکیدموردوتبیینرا(الْمُبْطِلُونَالَرْتَابَ)تحققعدمعلتکریمقرآنازعبارت،کدام150

«وَلَوْکَانَمِنْعِنْدغَیْرِاهللِلَوَجَدُوافِیهِاخْتِالَفاًکَثِیراً»(2

«وَمَاکُنْتَتَتْلُومِنْقَبْلِهِمِنْکِتَابٍوَالَتَخُطُّهُیِیَمِینکَ»(1

«الَیَأْتُونَبِمِثْلِهِوَلَوکَانَبَعْضُهُمْلِبَعْضٍظَهِیراً»(3

«أَمْیَقُولُونَافْتَرَاهُقُلْفَأتُوابسُورَةٍمِثْلِهِ»(4

راانسانسعادتنیازهاازیککدامبهپاسخواستکردهآمادهخلقتجهاندررانیازهاکدامبهپاسخخداوند151
98خارجکند؟میتضمین

.استکردهعطاانسانبهخداوندکهاخرویودنیوینیازهای-طبیعی(1

.استکردهعطاانسانبهخداوندکهایویژهیهاسرمایهازبرآمده-بنیادین(2

.دحرکتنحالدرسرعتباوافتندنمیعلتهمینبه،اندچسبیدهآسمانسقفبهستارگان،جهانانبساط(1
.حرکتندحالدرسرعتباوافتندنمیعلتهمینبه،اندچسبیدهآسمانسقفبهستارگان،جاذبهنیروی(2
.یکدیگرندازگرفتنفاصلهوحرکتحالدرالعادهفوقسرعتباهاکهکشان،جهانانبساط(3

فروعدرتفاوت-کتابتتوسعهعدمواجتماعیزندگیوفرهنگسطحبودنابتدایی(1

اصولدرتغییر-کتابتتوسعهعدمواجتماعیزندگیوفرهنگسطحبودنابتدایی(2

98خارج

فروعدرتفاوت-فرهنگودانشمانندآنبهمربوطامورواندیشهوفکرتدریجیرشد(3

اصولدرتغییر–فرهنگودانشمانندآنبهمربوطامورواندیشهوفکرتدریجیرشد(4

؟استدریافتقابلموضوعکدام«لموسعونانّاوبایدٍبنیناهاالسّماءو»شریفةآیةاز152

98خارج

«اهللَاعبُدُواأَنِرَسُوالًاُمَّهٍکُلِّفیبَعَثنَالَقَدوَ»-کنندمیپیرویگذشتهپیامبرانازوسرپیچیخودکتاباز(1

«...مِنهُیُقبَلَفَلَندِیناَاالِسالمِغَیرَیَبتَغِمَنوَ»-کنندمیپیرویگذشتهپیامبرانازوسرپیچیخودکتاباز(2

.یکدیگرندازگرفتنفاصلهوحرکتحالدرالعادهفوقسرعتباهاکهکشان،جاذبهنیروی(4

.استکردهعطاانسانبهخداوندکهاخرویودنیوینیازهای-طبیعی(3

است؟کدامآنانتعلیماتتحریفنشانهوچیستانبیاءتعلیماتتدریجیشدنفراموشدلیل153

98ریاضی کند؟میهاآنبهایتوصیهچهکریمقرآنوچیستنشانگرزمانایندردینچندیادووجود154

«...اهللَاعبُدُواأَنِرَسُوالًاُمَّهٍکُلِّفیبَعَثنَالَقَدوَ»-اندنیاوردهایمانپیامبرآخرینبهقبلیپیامبرانپیروان(3

«...مِنهُقبَلَیُفَلَندِیناَاالِسالمِغَیرَیَبتَغِمَنوَ»-اندنیاوردهایمانپیامبرآخرینبهقبلیپیامبرانپیروان(4

.استکردهعطاانسانبهخداوندکهاخرویودنیوینیازهای-بنیادین(4

(1)هدایت ، نبوت و امامت 



56

98تجربیباشد؟میآنپاسخگویشریفهآیهکداموچیستخردمندوفکورهایانساناصلیدغدغه155

(الصَّالِحاتِعَمِلوُاوَآمَنوُاالَّذِینَالَّاخُسرٍلَفِیاالنسَانَانَّ)-زندگیدرستراهکشف(2

(الصَّالِحاتِعَمِلوُاوَآمَنوُاالَّذِینَالَّاخُسرٍلَفِیاالنسَانَانَّ)-زندگیهدفشناخت(1

(أَمناًخَوفِهِمبَعدِمِنلَیُبَدِّلَنَّهُموَلَهُمارتَضَیالَّذِیدِینَهُمُلَهُملَیُمَکِّنَنَّ)-زندگیهدفشناخت(3

(أَمناًخَوفِهِمبَعدِمِنلَیُبَدِّلَنَّهُموَلَهُمارتَضَیالَّذِیدِینَهُمُلَهُملَیُمَکِّنَنَّ)-زندگیدرستراهکشف(4

98زبانشوند؟نمیزیانوخسارتدچارکسانیچهکریمقرآنآیاتبهتوجهبا156

(کَفُوراًاِمَّاوَشَاکِراًاِمَّاالسَّبِیلَهَدَینَاهُاِنَّا)(1

(قَبلِکَمِناُنزِلَمَاوَاِلَیکَاُنزِلَبِمَاآمَنُوااَنَّهُمیَزعُمُونَاَلَّذِینَ)(2

.دادندمیانجامرارباهاآناما،بودکردهحاللرامعاملهخداوند(1

.کردنداختالفدینامردرکهمسیحیانویهودیان،کتاباهل(2

.هاستآنانتظاردرسرنوشتیچهمرگازپسکهداندنمیانسان(3

98زبان کند؟میبیانراکسانیچهاحوال(الخَاسِرینَمِنَاآلخرهِفِیهُوَوَ)شریفهآیه157

.شدنخواهدپذیرفتهایشاناعمالکهکننداختیاراسالمجزرادینی(4

(بِالصَّبْرِتَوَاصَوْاوَبِالْحَقِّتَوَاصَوْاوَالصَّالِحَاتِعَمِلُواوَآمَنُواالَّذِینَالَّإ)(3
(رَاکِعُونَهُمْوَالزَّکَاةَیُؤْتُونَوَالصَّالَةَیُقِیمُونَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَوَرَسُولُهُوَاللَّهُوَلِیُّکُمُإِنَّمَا)(4

رتبهیکسچه(ع)کاظمامامحکیمانهسخنبهتوجهباواستمقدورچگونهانساناساسیهایسؤالبهپاسخ158
است؟باالترآخرتودنیادراش

باشدترکاملعقلش-وحیوعقلگرفتنقرارهمکناردر(2

باشدبیشترایمانش-وحیوعقلگرفتنقرارهمکناردر(1

باشدبیشترایمانش-الهیهایسرمایهازکاملآگاهیومعرفتبا(3

باشدترکاملعقلش-الهیهایسرمایهازکاملآگاهیومعرفتبا(4

98هنر

«...بلکه،مسیحینهوبودیهودینهابراهیم»_حقایقبهآگاهیازپسکتاباهلتعصبوظلم(1

«...بلکه،مسیحینهوبودیهودینهابراهیم»_خودمذهببهمسلماناندعوتبرایآنهاکوشش(2

«...استاسالم،خداوندنزددینقطعاً»_حقایقبهآگاهیازپسکتاباهلتعصبوظلم(3

«...استاسالم،خداوندنزددینقطعاً»_خودمذهببهمسملناناندعوتبرایآنهاکوشش(4

96تجربی
ازناشیشود،میدیدهکتاباهلبیناختالفیاگر.نداردوجودذاتیتضادهیچالهیادیانتماممیاندر159

است؟آنمؤیدشریفه،آیةکداموچیست

واندتمیکهاستنیازکدامبهصحیحپاسخوچیستمعلولترتیببهانسانمتعالیدردوهامشغولیدل160
95تجربی؟کندتضمینراانسانسعادت

زندگیهدفشناخت-خویشیآیندهدرک(2زندگیهدفشناخت-برترنیازهای(1
اساسینیازهای-برترنیازهای(3

ةٌ اهللُِعَلَیلِلنَّاسِیَکُونَُلِئَلَّامُنْذِرِینَُوَمُبَشِّرِینَرُسُالً»شریفهآیهدر161 به«حَکِیماًزِیزاًعَاهللُُکانَوَالرُّسُلُِبَعْدَُحجَّ
آید؟میدستبهمفاهیمکدمترتیب،

هدایتبودناختیاریونهانحجتارسال(2

الهیحجتازمندیبهرهوانسانبرحجتاتمام(3

الهیحجتازمندیبهرهونهانحجتارسال(4

95انسانی

اساسینیازهای–خویشیآیندهدرک(4

هدایتبودناختیاریوانسانبرحجتاتمام(4

(1)هدایت ، نبوت و امامت 
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(2)هدایت ، نبوت و امامت 
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(2)هدایت ، نبوت و امامت 
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(2)هدایت ، نبوت و امامت 



1400خارج 
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است؟نمودهاستدالل(ع)حجُةبُنالحسنحضرتغیبتعصردرفقهابهمراجعهلزومبرموردکدام162

لیمکننلهمدینهمالذیارتضیلهم(2

لینذرواقومهماذارجعواالیهم(1

ذلکبانَّاهللَلمیکٌمُغیراًنِعمة(3

فانهمحجتیعلیکمواناحجةاهللعلیهم(4
1400تجربی  است؟شدهبیانقرآنیعبارتکدامدر«مصلحمنتظران»برایالزمویژگی163

«الَّذِینَآمَنُوامِنْکُمْوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ»(2

«وَنُرِیدُأَنْنَمُنَّعَلَىالَّذِینَاسْتُضْعِفُوا»(1

«لَیُمَکِّنَنَّلَهُمْدِینَهُمُالَّذِیارْتَضَىلَهُمْ»(3

«وَلَقَدْکَتَبْنَافِیالزَّبُورِمِنْبَعْدِالذِّکْرِ»(4

ودهشبیانموردکدامدرمومنانوظیفه،نیستفراهممومنینهمهبرایدیندرتفقهامکاناینکهوجودبا164
1400تجربی چیست؟جامعهبرایآنصحیحانجامثمره

«لِیَتَفَقَّهوافِیالدِّینِ»-«وَمَاکَانَالْمُؤْمِنُونَلِیَنْفِرُواکَافَّةً»(2

«لَعَلَّهُمْیَحْذَرُونَ»-«وَمَاکَانَالْمُؤْمِنُونَلِیَنْفِرُواکَافَّةً»(1

«لَعَلَّهُمْیَحْذَرُونَ»-«فَلَوْالَنَفَرَمِنْکُلِّفِرْقَةٍمِنْهُمْطَائِفَةٌ»(3

«لِیَتَفَقَّهوافِیالدِّینِ»-«فَلَوْالَنَفَرَمِنْکُلِّفِرْقَةٍمِنْهُمْطَائِفَةٌ»(4

1400انسانی داشت؟خواهدجامعهبرایایثمرهچهپیامبرانهمراهبهمیزانوکتابفرستادن165

«لِیَقُومَالنَّاسُبِالْقِسْطِ»(2

«أَرْسَلْنَارُسُلَنَابِالْبَیِّنَاتِ»(1

«وَقَدْأُمِرُواأَنْیَکْفُرُوابِهِ»(3

«یَزْعُمُونَأَنَّهُمْآمَنُوابِمَاأُنْزِلَإِلَیْکَ»(4

(2)هدایت ، نبوت و امامت 

،الهیلطفاینقبالدرمؤمنینوظیفهوچیست(الصَّالِحَاتِعَمِلُواوَُآمَنُواالَّذِینَُ)نیکوکارانبرایالهیوعده166
1400زبان است؟کدام

«لَیَستَخلِفَنَّهُمفِیاألَرضِ»-«لَیُمَکِّنَنَّلَهُمْدِینَهُمُالَّذِیارْتَضَىلَهُمْ»(2

«لَیَستَخلِفَنَّهُمفِیاألَرضِ»-«نَجْعَلَهُمْأَئِمَّةًوَنَجْعَلَهُمُالْوَارِثِینَ»(1

«یَعْبُدُونَنِیالَیُشْرِکُونَبِیشَیْئاً»-«نَجْعَلَهُمْأَئِمَّةًوَنَجْعَلَهُمُالْوَارِثِینَ»(3

«یَعْبُدُونَنِیالَیُشْرِکُونَبِیشَیْئاً»-«لَیُمَکِّنَنَّلَهُمْدِینَهُمُالَّذِیارْتَضَىلَهُمْ»(4

1400هنر بود؟چهآنجادرایشاناقدامترینمهموپذیرفتراانصاردعوتزمانیچه(ص)اکرمپیامبر167

آمادهسازیمقدماتانجاممسئولیتوالیتظاهری-بعدازهجرتبهمدینه(2

آمادهسازیمقدماتانجاممسئولیتوالیتظاهری-پسازپذیرشاسالم(1

انتخابمسجدمدینهبهعنوانمرکزانجاموظایفوالیتمعنوی-پسازپذیرشاسالم(3

انتخابمسجدمدینهبهعنوانمرکزانجاموظایفوالیتمعنوی-بعدازهجرتبهمدینه(4
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است؟کدامآنشروطواستاماندرالهیعذابازصورتیچهدرانسان(ص)اکرمپیامبرفرمایشمطابق168
1400هنر 

تتوجهمسلمینبههشدارهایدلسوزانوجلوگیریازبازگشتبهجاهلی-ورودبهدژمستحکمتوحید(2

توجهمسلمینبههشدارهایدلسوزانوجلوگیریازبازگشتبهجاهلیت-(ص)حفظسخنانوسیرهپیامبر(1

تجلیتوحیددرزندگیاجتماعیباوالیت-(ص)حفظسخنانوسیرهپیامبر(3

تجلیتوحیددرزندگیاجتماعیباوالیت-ورودبهدژمستحکمتوحید(4

1400هنر است؟کدام،دشمنانبابستنپیمانهنگامدرمهمنکته(ع)المومنینامیردیدگاهاز169

توجهداشتنبهنیتدشمنازعهدنامهوخودداریازشکست(2

غفلتنکردنازپیمانشکنیدشمنوخودداریازشکست(1

غفلتنکردنازپیمانشکنیدشمنوجلوگیریازغافلگیری(3

توجهداشتنبهنیتدشمنازعهدنامهوجلوگیریازغافلگیری(4

99ریاضی است؟چگونهآنشناختراهومعناستچهبهتقلیدمرجعشرایطدربودناعلم170

ندکهدرمیاناهلعلمآنچنانمشهورباشدکهانسانمطمئنشودوبدا-بتوانداحکامدینراازنیازهایروزبهدستآورد(2
.اینفقیهواجدشرایطاست

فقیهدرمیاناهلعلمآنچنانمشهورباشدکهانسانمطمئنشودوبداندکهاین-درمیانفقهاازهمهمتخصصترباشد(1
.واجدشرایطاست

ودکهبارجوعبهرسالهعملیهمجتهدوبررسیآنبرایانســـاناطمینانحاصلش-درمیانفقهاازهمهمتخصصترباشد(3
.نسبتبهمجتهدیندیگرباتقواتراست

حاصلبارجوعبهرسالهعملیهمجتهدوبررسیآنبرایانساناطمینان-بتوانداحکامدینراازنیازهایروزبهدستآورد(4
.شودکهنسبتبهمجتهدیندیگرباتقواتراست

مبرپیاتوسطجهاندرعدلبرپاکنندهوظلمعلیهکنندهقیاموامامآخرینعنوانبه(ع)مهدیاماممعرفی171
99تجربی داشت؟پیامدیچه(ص)اکرم

.خداوندآخرینحجتخودراازنظرهاپنهانومردمراازوجودشمحرومکرد(2

.حاکمانبنیعباسدرصددبودندموعودرابهمحضتولدبهقتلبرسانند(1

.اینغیبتآنقدرادامهیابدتامردممسلمانبتوانندبهرهمندیکاملازوجودایشانپیداکنند(3

.سختگیریحاکمانبنیعباسنسبتبهامامانتاحدیشدتیافتهبودتاظهوربهتأخیربیانجامد(4

(2)هدایت ، نبوت و امامت 

ازویمکندورآنانحیاتازومسلمانانجامعهازراشرکآثارموظفیمما»اسالمیانقالبکبیررهبرسخناین172
99زبان باشد؟میآیهکدامدرمندرجمفهومتبیینمقامدر«ببریمبین

«مَالَهُمْمِنْدُونِهِمِنْوَلِیِّوَالَیُشْرِکُفِیحُکْمِهِأَحَداً»(2

«أَرَأَیْتَمَنِاتَّخَذَإِلهَهُهَوَاهُأَفَأَنْتَتَکُونُعَلَیْهِوَکِیالً»(1

«...لَقَدْأَرْسَلْنَارُسُلَنَابِالْبَیِّنَاتِوَأَنْزَلْنَامَعَهُمَالْکِتَابَوَالْمِیزَانَ»(3

«...أَلَمْتَرَإِلَىالَّذِینَیَزْعُمُونَأَنَّهُمْآمَنُوابِمَاأُنْزِلَإِلَیْکَوَمَاأُنْزِلَمِنْقَبْلِکَ»(4
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ربیانگعبارت،کدام.کردندمیپیرویاصولیازداشتندجورحاکمانباکهایمبارزهدر(ع)معصومامامان173
99هنر باشد؟میآنبرایمناسبیتوضیح

.بهدورازانزواشجاعانهوباصراحتدربارههمهمسائلاظهارنظرمیکردند(ع)ائمهاطهار(2

.اگرحاکمیدرموردیبرطبقدستوراسالمعملمیکرد،آنموردراتأییدمیکردند(1

.،فراهمآمدنکتابهایبزرگحدیثدرکنارقرآنکریماست(ع)ثمرةحضورسازندهامامان(3

.اگرحاکمیدرموردیبرطبقدستوراسالمعملمیکرد،آنموردهمموردتاییدقرارنمیگرفت(4

بیان،شریفهآیهکدامدرنعمتدادندستازعاملوکردهکاملامریچهوجودباراهدایتنعمتخداوند176
است؟شده

مفهومکدام«...الوالیهوالحجوالصوموالزکاهوالصالهعلیخمسعلیاالسالمبنی»شریفحدیثاز175
گردد؟میدریافت

.اندبستهامیدمشرکانبه،مسلمانحاکمانوجودبا(1

.هستندطاغوتحاکمیتدنبالبه،ایمانادعایبا(2

.گیرندنمیجدیراسبیلنفیقاعده،دینتاکیداتبهتوجهبا(3

.کنندنمیتالشقسطبرپاییبرای،میزانوکتابوجودبهتوجهبا(4

98ریاضی

.استاهمیتدارایالهیوالیتسایهدردیناحکاموقوانیناجرای(1
.استانساناجتماعیوفردیابعادهمهدربردارندهوکاملدینیکاسالم(2

98تجربی
(...عَقِبَیهِعَلَییَنقَلِبمَنوَأَعقَابکُمعَلَیانقَلَبتُم)-امامان(1
(...عَقِبَیهِعَلَییَنقَلِبمَنوَأَعقَابکُمعَلَیانقَلَبتُم)-اعجاز(2

98تجربی

.استضروریوالیتوحج،زکات،نمازماننداحکامیرعایت،عادالنهجامعهبهرسیدنبرای(3

.استشدهدادهزیادیاهمیتوالیتوحج،روزه،زکات،نمازجملهازدیناحکاماجرایبه(4

(...قَومٍعَلَیأَنعَمَهانِعمَهًمُغَیِّراًیَکُلَماهللَبِأَنَّذلِکَ)-امامان(3

؟استنمودهبیانراغیبتزماندرجدیدرویدادهایاحکامآوردندستبهبرایمردموظیفهعبارت،کدام177

قبلکمنانزلماوالیکأنزلبماآمنواأنّهمیزعمونالّذینالیترألم(1

الدّینفیلیتفقهواطائفهمنهمفرقهکلمننفرفلوالکافهلینفرواالمؤمنونکانماو(2

ابداًتضلوالنبهماتمسکتمانمابیتیاهلعترتیواهللکتابالثقلینفیکمتارکانی(3

98تجربی

(...قَومٍعَلَیأَنعَمَهانِعمَهًمُغَیِّراًیَکُلَماهللَبِأَنَّذلِکَ)-اعجاز(4

علیهماهللحجهاناوعلیکمحجتیفانهمحدیثنارواهالیفیهمافارجعواالوقعهالحوادثاماو(4

ت؟اسبستهامیدکسانیچهسختگمراهیبهشیطان،نساءمبارکهسورهآیاتمطابق174

(2)هدایت ، نبوت و امامت 

ناشیکلمشرفعبه،شریفهآیهکدام«نیستهمگانمقدور،دیندرتخصصوعمیقفهم»اینکهبهتوجهبا178
است؟نمودهاشارهموضوعایناز
(طَائِفَةٌمِنْهُمْفِرْقَةٍکُلِّمِنْنَفَرَالَفَلَوْکَافَّةًلِیَنْفِرُواالْمُؤْمِنُونَکَانَمَاوَ)(1

(کَثِیراًاخْتِالَفاًفِیهِلَوَجَدُوااللَّهِغَیْرِعِنْدِمِنْکَانَلَوْوَالْقُرْآنَیَتَدَبَّرُونَأفَالَ)(2

98زبان

(الْأَرْضِفِیلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْالصَّالِحَاتِعَمِلُواوَمِنْکُمْآمَنُواالَّذِینَاللَّهُوَعَدَ)(3

(الْوَارِثِینَنَجْعَلَهُمُوَأَئِمَّةًنَجْعَلَهُمْوَالْأَرْضِفِیاسْتُضْعِفُواالَّذِینَعَلَىنَمُنَّأَنْنُرِیدُوَ)(4
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دارد؟حکمیچهاوحکومتپذیرشوشودمیگفتهکسانیچهبهطاغوت179
.باشدمیحرام-اندنیاوردهایماناما،دارندایمانشدهنازلاوازپیشوپیامبربرآنچهبهکنندمیگمان(1

.استرناپذیاجتناب-اندنیاوردهایماناما،دارندایمانشدهنازلاوازپیشوپیامبربرآنچهبهکنندمیگمان(2

.اشدبمیحرام-استغیرالهیقانونشانوفرمانکهحالیدر،کنندمیگذاریقانونودهندمیفرمانمردمبه(3

98زبان

.راستناپذیاجتناب-استغیرالهیقانونشانوفرمانکهحالیدر،کنندمیگذاریقانونودهندمیفرمانمردمبه(4

.سازدمیراآنظاهریوالیتبازمانامامواستشدهمسلمینریشهشدنقطعموجبهامصیبتومشکالت(1

98هنر ؟استچگونهجامعهباایشانارتباط،مفیدشیخبهزمانامامنامهو(ع)معصومینروایاتبهتوجهبا180

.استمسلمینیاوروحافظ،سرپرستایشانواستزمانامامبااکنونهممسلمانانحقیقیرهبری(3

.داردادامهایشانعلمیمرجعیتوهستندهدایتتحتخاصهایراهازشیعیانویژهبهومستعدافراد(4

.استجامعهعلمیسرپرستخودوکردهواگذاردینعالمانبهرامعنویوالیتوظاهریوالیتزمانامام(2

وتاسمشترکسنتاهلوشیعیانمیاندرمسالهکدامبهاعتقادترتیببه،(ع)مهدیحضرتبارابطهدر181
97خارج؟استشیعهخاصاعتقاداتازموردکدام

.کندمیزندگیمردممیاندرواستزنده–است(س)فاطمهحضرتو(ع)علیحضرتنسلاز(1

.کندمیزندگیمردممیاندرواستزنده–باشدمی(ص)پیامبرنسلازمعصومامامدوازدهمین(2

.دهدمیتشکیلجهانیحکومتخدااذنبه–است(س)فاطمهحضرتو(ع)علیحضرتنسلاز(3

.دهدمیتشکیلجهانیحکومتخدااذنبه–باشدمی(ص)پیامبرنسلازمعصومامامدوازدهمین(4

97تجربیمیُتوانیمُاستعدادُوُلیاقتُخودُراُبرایُدریافتُهدایتُهایُمعنویُافزایشُدهیمُ؟چگونه182ُ

.ببریمباالراخودعملوایماندرجة(1
.نماییماقدامغیبیامدادهایوروحیالهاماتطریقاز(2

.باعبودیتوبندگیواسطةفیضخالقبهمخلوقشویم(3

.عالوهبرتربیتازروشهایمعمولیبهوالیتمعنویتوجهنماییم(4

ینهمنشقیامتدرفقیهیک،شریفهآیةکدامدستوراتبهعملصورتدر(ص)پیامبرروایاتبهتوجهبا183
؟بودخواهدایشان

«الیهمرجعوااذاقومهملینذروا»(2«الدّینفیلیتفقّهوا»(1
«یحذرونلعلّهم»(3

97ریاضی

.کندپیداراالهیحجتآخرینوجودازکاملمندیبهرهوظهوردرکشایستگیبشریت(1

97ریاضی ؟دیدخواهدچشمبهراجهانیعدالتمورددرالهیهایوعدهشدنعملیانسانیجامعةزمانیچه184

.باشندفرهنگوعلمپیشرفتخواهانومشتاقجامعهعموموباشدشدهجوروظلمازپرزمین(3
.بردارنددستوگناهستمگریازمسلمانانویابدادامهغیبتپردةپسازوجدیدشکلیدرامامت(4

«دینهملهملیمکّننّ»(4

.بردارندقدمرستگاریراهدرهاانسانوگرددکاملالهیاولیایوجودباوالیتوهدایتنعمت(2

(2)هدایت ، نبوت و امامت 

96ریاضیاست؟امامتمقامهایمسئولیتکدامبیانگرالذهب،سلسةشریفحدیث185

حقبرامامعنوانبهخویشمعرفیدینی،مرجعیتراستایدر(1
حقبرامامعنوانبهخویشمعرفیظاهری،والیتراستایدر(2
اجتماعینیازهایبااسالمیمعارفتبییندینی،مرجعیتراستایدر(3

اجتماعینیازهایبااسالمیمعارفتبیینظاهری،والیتراستایدر(4
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جهادوتقیه(1

منکرازنهیومعروفبهامر(2

بصیرتوصبر(3

96تجربی بود؟شدهگذاریپایهدین،فروعکداممبنایبرظاهریوالیتراستایدر(ع)معصومامامانمجاهدات186

مبارزهدرستشیوةوبخشیآگاهی(4

بهمفهومدامک«بأنفسهممایغیّرواحتّیقومعلیانعمهانعمهمغیّراًیکلماهللبانّذلک»شریفهآیةبهتوجهبا187
95خارج؟آیدمیدست

.استجامعهافرادتحولنیازمند،(عج)عصرامامظهور(1

.استجامعهافرادتحولنیازمند،(عج)عصرامامحضور(2
.استجامعهدربشریهایسنتتغییرنیازمند،(عج)عصرامامحضور(3

.استجامعهدربشریهایسنتتغییرنیازمند،(عج)عصرامامظهور(4

95انسانیچیست؟است،شدهنقلتوراتوزبورمانندآسمانیهایکتابازکهقرآنییوعده188

«لَهُمْارْتَضَیالَّذِیدِینَهُمُلَهُمْلَیُمَکِّنَنَّ»(1

«قَبْلِهِمْمِنْالَّذِینَاسْتَخْلَفَکَمَاالْأَرْضِفِیلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ»(4«ونَالْمُشْرِکُکَرِهَلَوْوَکُلُّهِالدِّینِعَلَیلِیُظْهِرَهُ»(3

«الصّالحونعبادیَیَرِثُهااألرضأنَّ»(2

(2)هدایت ، نبوت و امامت 
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(3)هدایت ، نبوت و امامت 
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(3)هدایت ، نبوت و امامت 
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(3)هدایت ، نبوت و امامت 
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1400خارج گردید؟میاسالمیحکومتبرامیهبنیسلطهموجبموردکدام(ع)امیرالمومنیندیدگاهاز189

تخلفمعاویهازتعهداتدادهشدهبهمسلمین-کفرونفاقابوسفیان(2

تخلفمعاویهازتعهداتدادهشدهبهمسلمین-سرپیچیازدستوراتامام(1

اختالفوتفرقهمیانمسلمین-سرپیچیازدستوراتامام(3

اختالفوتفرقهمیانمسلمین-کفرونفاقابوسفیان(4

یافت؟پایانچگونهدوراناینوشدآغاززمانیچهازخاصنوابطریقازمردمبا(ع)زمانامامارتباط190
1400ریاضی 

وناسپاسیمردمدرپیرویازرهبرانآسمانی(ع)زندگیمخفیامام-هجری329(2

وناسپاسیمردمدرپیرویازرهبرانآسمانی(ع)زندگیمخفیامام-هجری260(1

بهچهارمیننائبواعالمآغازمرحلهدومغیبت(ع)نامهامام-هجری329(3

بهچهارمیننائبواعالمآغازمرحلهدومغیبت(ع)نامهامام-هجری260(4

دریافتپیامکدامروایتاینازواستکدامنبویروایتدر(ابداًُتضلّوالَن...)گمراهیازرهاییشرط191
1400ریاضی مُیگردد؟

.وجودمعصومدرکنارمعجزهجاویدهمیشگیاست-(ص)تمسکبهدویادگارپیامبراکرم(2

.اطاعتازهریکازآنهابرایهدایتکافیاست-(ص)تمسکبهدویادگارپیامبراکرم(1

.اطاعتازهریکازآنهابرایهدایتکافیاست-(ص)فهمیدنمصداقاولیاالمربامعرفیرسولخدا(3

.وجودمعصومدرکنارمعجزهجاویدهمیشگیاست-(ص)فهمیدنمصداقاولیاالمربامعرفیرسولخدا(4

مورددرمطالبیدانستندرخواستجنگمیانهدرمشرکانازیکیاگر،نبویبیاندرجهاداحکامبهتوجهبا192
1400ریاضی است؟کداماوقبالدرمسلمینوظیفه،داشتاسالم

.شنودنبایدجنگادامهیابدواوبرادردینیشماست،اوبهجاییکهاحساسامنیتمیکندبازگرددتاکالمخداراب(2

.ردداودرپناهخداستوپسازآنهیچگاهنبایدبااوجنگیدتازمانیکهکهکالمخدارابشنودوبهسویقومشبازگ(1

.ازگردداودرپناهخداستتاکالمخدارابشنودواگراسالمنپذیرفت،بهجاییکهاحساسامنیتمیکندب(3

.بایدجنگراتعطیلکردتاهمهمشرکانبهمحلامنبرسندودرمحلخودکالمخدارابشنوند(4

بارزهممسئلهاینباچگونهایشانواستکدامعدالتاجرایدرتبعیضنتیجه(ص)اکرمپیامبردیدگاهاز193
1400تجربی نمود؟

تقسیماموالدرمیانمسلمینبهتساوی-پذیرفتنتفاوتطبقاتی(2

ایستادگیدرمقابلتعصباتقومیوقبیلهای-پذیرفتنتفاوتطبقاتی(1

ایستادگیدرمقابلتعصباتقومیوقبیلهای-سقوطاقواموملل(3

تقسیماموالدرمیانمسلمینبهتساوی-سقوطاقواموملل(4
کدامرزندف،بشریتمنجیبزرگوارپدرواستکدام،موعودبهعقیدهبرماندنباقیشرط،نبویروایتمطابق194

1400تجربی است؟(ص)اکرمپیامبرجانشین

(ع)حسنبنعلی-قیامبرایخدا(2

(ع)حسنبنعلی-ایمانراسخ(1

(ع)علیبنمحمد-ایمانراسخ(3

(ع)علیبنمحمد-قیامبرایخدا(4

(3)هدایت ، نبوت و امامت 
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ردتغییریچهوبودچه،گردیدمسلمینزندگیوارد(ص)خدارسولرحلتازپسکهجاهلیتجدیدشکل195
1400تجربی نمود؟ایجادجامعه

تبدیلجامعهفداکارعصرپیامبربهجامعهایراحتطلب-تحریفمعارفاسالمیوجعلحدیث(2

تبدیلجامعهفداکارعصرپیامبربهجامعهایراحتطلب-تبدیلحکومتعدلنبویبهسلطنت(1

انزوایشخصیتهایاصیلاسالمیوظهورافرادجاهطلب-تحریفمعارفاسالمیوجعلحدیث(3

انزوایشخصیتهایاصیلاسالمیوظهورافرادجاهطلب-تبدیلحکومتعدلنبویبهسلطنت(4

نْقَلِبْیَُمَنْوَأَعْقَابِکُمْعَلَىانْقَلَبْتُمْقُتِلَأَوْمَاتَفَإِنْأَالرُّسُلُقَبْلِهِمِنْخَلَتْقَدْرَسُولٌإاِلَّمُحَمَّدٌمَاوَ)شریفهآیه196
1400انسانی دهد؟میمردمبههشداریچهوکندمیسرزنشراکسانیچهخداوند(...عَقِبَیْهِعَلَى

«انْقَلَبْتُمْعَلَىأَعْقَابِکُمْ»-بود(ص)ایمانشانوابستهبهحضورشخصپیامبر(2

«انْقَلَبْتُمْعَلَىأَعْقَابِکُمْ»-شکستند(ص)عهدوپیمانشانراباشخصپیامبر(1

«وَمَنْیَنْقَلِبْعَلَىعَقِبَیْهِ»-شکستند(ص)عهدوپیمانشانراباشخصپیامبر(3

«وَمَنْیَنْقَلِبْعَلَىعَقِبَیْهِ»-بود(ص)ایمانشانوابستهبهحضورشخصپیامبر(4

ونهچگرامردمکردنآگاهوخودازپسنابساماناحوالواوضاعبرغلبهبراینهاییحلراه(ع)امیرالمؤمنین197
1400انسانی کند؟میترسیم

.ستیبفهمیدبهقرآنتمسکبجوئیدوازآنیاریبطلبید،آنگاهمیتوانیدپیروقرآنباشیدکهآنرابهدر(2

.بهقرآنتمسکبجوئیدوازآنیاریبطلبید،چونقرآنکتابهدایتهمهجوامعبشریخواهدبود(1

.همهاینهاراازاهلشطلبکنید،چونآنانهرگزبادینمخالفتنمیکنندودردیناختالفندارند(3

.همهاینهاراازاهلشطلبکنید،چونآنانتبیینکنندگانمعارفاسالمیبانیازهایتوهستند(4

1400زبان بود؟خواهدگروهکدامالگوی(ص)اکرمرسول،کریمقرآنآیاتبهتوجهبا198

«لِمَنْکَانَیَرْجُواللَّهَوَالْیَوْمَالْآخِرَوَذَکَرَاللَّهَکَثِیراً»(2

«وَمَامُحَمَّدٌإاِلَّرَسُولٌقَدْخَلَتْمِنْقَبْلِهِالرُّسُلُ»(1

«إِنَّالَّذِینَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِأُولئِکَهُمْخَیْرُالْبَرِیَّةِ»(3

«الَّذِینَآمَنُواالَّذِینَیُقِیمُونَالصَّالَةَوَیُؤْتُونَالزَّکَاةَوَهُمْرَاکِعُونَ»(4

کومتحنمونهترینعالی،بشریتواستکدام(ص)اسالمپیامبررحلتازپسحکومتینظامانحرافنتیجه199
1400هنر نمود؟مشاهدهایشانرحلتازبعدسالچندراخدارسولازپس

سال5-درجامعه(ع)حکومتبنیامیهوفقدانقدرتالزموعدمحضورامامان(2

سال5-(ع)فقدانامکاناتالزمبرایاجرایهمهجانبهمسئولیتهاتوسطامامان(1

سال25-درجامعه(ع)حکومتبنیامیهوفقدانقدرتالزموعدمحضورامامان(3

سال25-(ع)فقدانامکاناتالزمبرایاجرایهمهجانبهمسئولیتهاتوسطامامان(4

هکجاییتاکنندمیحکومتستمگریبهامیهبنیکهدادندمیبیمروزیازرامسلمانان(ع)علىحضرت200
؟هستندکسانیچهآنهابود،خواهندگریاندستهدوزمانآندر.شودشمردهحاللآنکهجزنماندباقیحرامی

99خارج 

.دستهایکهبینمسلمانانتفرقهایجادکردندودستهایبرایدنیایخودکهبهآننرسیدهاند(2

.دستهایبردینخودکهآنراازدستدادهاندودستهایبرایدنیایخودکهبهآننرسیدهاند(1

.دستهایبردینخودکهآنراازدستدادهاندودستهایکهباجانشینییزیدمخالفبودند(3

.دستهایکهبینمسلمانانتفرقهایجادکردندودستهایکهباجانشینییزیدمخالفبودند(4

(3)هدایت ، نبوت و امامت 
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دارند؟مناسبتخودبهمربوطهایعبارتباعناوین،کدام201
دینیمرجعیتبهمربوطاقداممبارزهدرستشیوهانتخاب(الف
ظاهریوالیتراستایدرمجاهدهبرحقامامعنوانبهخویشمعرفی(ب
مبارزهدرامامانکلیاصولعدالتبرقراریبرایتالش(ج
جامعهرهبریدرپیامبرسیرهمردمهدایتدردلسوزیوکوشیسخت(د

99تجربی 

د-ب(4ج-ب(3د-الف(2ج-الف(1

بود؟هچدسـتوراینپیامدوشدصادرفرمانیچهمتعالخداوندسویاز(ص)اکرمپیامبربعثتازپسسالسه202
99تجربی 

ودشپیامبرخویشانخودرابهدیناسالمدعوتکردوحضرتعلیرابهعنوانجانشینخ-«أَطِیعُوااهللَوَأَطِیعُواالرَّسُولَ»(2
.معرفینمود

انپیامبرخویشانخودرابهدیناسالمدعوتکردوحضرتعلیرابهعنو-«وَأنْذِرْعَشِیرَتَکَالْأَقْرَبِینَ»(1
.جانشینخودشمعرفینمود

رسولشخداوندبهپیامبرفرمودخویشانخودراانذاربدهوبهآنهاابالغکنکهازخداوندو-«وَأنْذِرْعَشِیرَتَکَالْأَقْرَبِینَ»(3
.اطاعتکنند

ولشخداوندبهپیامبرفرمودخویشانخودراانذاربدهوبهآنهاابالغکنکهازخداوندورس-«أَطِیعُوااهللَوَأَطِیعُواالرَّسُولَ»(4
.اطاعتکنند

احکامدرشخصیسلیقهدادندخالتوهدایتمهممنبعیکازمحققانومردمازبسیاریماندنبهرهبی203
99تجربی است؟اسالمتاریخدرحادثهکدامنامطلوبنتیجهدین،

(ع)تحریفدرمعارفاسالمیوجعلاحادیثومهمترینچالشعصرائمه(2

تحریفدرمعارفاسالمیوجعلاحادیثواقداماتمربوطبهمرجعیتدینی(1

واقداماتمربوطبهمرجعیتدینی(ص)ممنوعیتنوشتناحادیثپیامبر(3

(ع)ومهمترینچالشعصرائمه(ص)ممنوعیتنوشتناحادیثپیامبر(4

شدازلن(ص)پیامبرخدابرمحلکدامدر«الْبَرِیَّةِخَیْرُهُمْأُولئِکَالصَّالِحَاتُِعَمِلُواوَآمَنُواالَّذِینَإِنَّ»شریفهآیه204
99انسانی دارد؟کسانیچهبهاشاره«الْبَرِیَّةِخَیْرُ»و

(ص)ویارانپیامبرخدا(ع)امامعلی-درمسجدپیامبر(2 (ص)ویارانپیامبرخدا(ع)امامعلی-کنارخانهخدا(1
(ص)شیعیانوپیروانبرادررسولخدا-درمسجدپیامیر(4(ص)شیعیانوپیروانبرادررسولخدا-کنارخانهخدا(3

است؟نمودهبیانتطهیرآیهبرایمناسبیمفهوممورد،کدام205

.ندآنچهبهسویتوازطرفپروردگارتفرستادهشدبرسانوخداوندتوراازآسیبمردمانمراقبتمیک(2

.آنچهازسویپروردگارتبرتونازلشدهبهمردمبرسانوخداوندتوراازمردمانحفظمیکند(1

.هماناخداارادهکردهکهدورگرداندازشمااهلبیتپلیدیوناپاکیراوشماراکامالًپاکوطاهرقرارداد(3

.اشیدبهدرستیخداوندارادهکردهاستکهازاهلبیتپلیدیوناپاکیرادورگرداند،وشماتطهیرکنندهایشانمیب(4

نمود؟استنباطآیهاینپیامبُهعنوانمُیتوانراموردکدامجابرحدیثو(اطاعتآیه)نساءسوره59آیهبهباتوجه206
99هنر 

رنیزد(ع)همانطورکهقرآنوپیامبرازهمجدانمیشوند،قرآنواهلبیتنیزهموارهباهماندووجودحضراتمعصومین(2
.کنارقرآنهمیشگیاست

جزواهلبیتاستواگرچهعهدهدارامامتنبوده،اماعلموعصمتکاملداردو(س)حضرتفاطمهزهرا(1
استپیرویازایشانسرچشمةهدایتورستگاری

خدارسولکهاستالزمآنهانکردناشتباهومردمآگاهیبراینشده،مشخصشریفهآیهدراالمراولیمصداقکهآنجااز(3
.کنندبیانراآنجزئیاتونمایندمشخصراآنمصداق

وایتهدبرایوجویندتمسّکدوآنبهوکنندپیرویپیامبرمیراثدوهرازکهشوندنمیگمراهمسلمانانصورتیدر(4
.کردپیروی(ص)پیامبریادگاردوازیکیازفقطتواننمیاخرویسعادت

(3)هدایت ، نبوت و امامت 

99انسانی 
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باشد؟میجامعهرهبریدر(ص)اکرمپیامبرسیرهکدامپیرامونترتیببهزیرهایعبارت207
.نکشندرازنانوپیرانکهکردمیسفارشهاجنگدر-
.نکنیدبازگومنپیشرایکدیگرهایبدیگفتمیمردمبه-
.کردمیدرمانراسرگشتهبیمارانخویشداروهایبااو-

99هنر 

مبارزهبافقرومحرومیت-سختکوشیدرهدایت-تالشبرایبرقراریبرابری(2

محبتومدارابامردم-مبارزهبافقرومحرومیت-تالشبرایبرقراریبرابری(1

مبارزهبافقرومحرومیت-تالشبرایبرقراریبرابری-سختکوشیدرهدایت(3

سختکوشیدرهدایت-محبتومدارابامردم-سختکوشیدرهدایت(4

نمازاقامهبرتاکید-(الزَّکَاةَیُؤْتُونَوَالصَّالَةَیُقِیمُونَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَوَرَسُولُهُوَاللَّهُوَلِیُّکُمُإِنَّمَا)(1

نمازاقامهبرتاکید-(رِسَالَتَهُبَلَّغْتَفَمَاتَفْعَلْلَمْإِنْوَرَبِّکَمِنْإِلَیْکَأُنْزِلَمَابَلِّغْالرَّسُولُأَیُّهَایَا)(2

(ص)پیامبرجانشینمعرفی-(الزَّکَاةَیُؤْتُونَوَالصَّالَةَیُقِیمُونَالَّذِینَآمَنُواالَّذِینَوَرَسُولُهُوَاللَّهُوَلِیُّکُمُإِنَّمَا)(3

98خارج

98خارج

ت؟اسکدامآیهآنپیاموشدنازل،بودرکوعحالدر(ع)امیرالمومنینکههنگامی،شریفهآیهکدام208

ودشنازل(ص)پیامبربرزمانیچه(البَرِیَّهِخَیرُهُمأُولئِکَالصَّالِحَاتِعَمِلُواوَآمَنُواالَّذِینَانَّ)شریفهآیه209
فرمودند؟چهآنمورددرایشان

یفتوصمطابقواستمردمهدایتدراوفراواندلسوزیو(ص)اکرمپیامبرکوشیسختبیانگر،موردکدام210
بود؟کسانیچهدرمانپیدرایشان(ع)امیرالمؤمنین

درستگارناوپیروانوشیعیانومرداین-شدوارد(ع)علیحضرتکهبود(ص)خدارسولحضوردر،خداکنارخانهدرجابر(1
واپیروانوشیعیانومرداین-شدندوارد(س)زهرافاطمهو(ع)علیحضرتکهنمودمیاستراحتخانهدر(ص)پیامبر(2

.رستگارند
ایبرواستسیارطبیبیکمرداین-شدوارد(ع)علیحضرتکهبود(ص)خدارسولحضوردر،خداکنارخانهدرجابر(3

.رودمیمردمسراغبهخود،هدایت
تاسسیارطبیبیکمرداین-شدندوارد(س)زهرافاطمهو(ع)علیحضرتکهنمودمیاستراحتخانهدر(ص)پیامبر(4
.رودمیمردمسراغبهخود،هدایتبرایو

(ص)رپیامبجانشینمعرفی-(رِسَالَتَهُبَلَّغْتَفَمَاتَفْعَلْلَمْإِنْوَرَبِّکَمِنْإِلَیْکَأُنْزِلَمَابَلِّغْالرَّسُولُأَیُّهَایَا)(4

98سراسری

سرگشتهوزدهغفلتبیماران-«مُؤمِنینَیَکُونُواأالَّنفسَکَبَاخِعٌلَعَلَّکَ»(1
کدورتازخالیوکورهایدل-«مُؤمِنینَیَکُونُواأالَّنفسَکَبَاخِعٌلَعَلَّکَ»(2.

سرگشتهوزدهغفلتبیماران-«حَسَنَهًأُسوَهًاهللِرَسُولِفِیلَکُمکَانَلَقَد»(3

کدورتازخالیوکورهایدل-«حَسَنَهًأُسوَهًاهللِرَسُولِفِیلَکُمکَانَلَقَد»(4

،نآتبیینبرایوبودمطلبیچهبیان(س)زهراحضرتمنزلازروزانهمرورومکررحضوراز(ص)پیامبرهدف211
98تجربیکردند؟میتالوتراشریفهآیهکدام

(...البَیتِأَهلَالرِّجسَعَنکُمُلِیُذهِبَاهللُیُریدُاِنَّمَا)-(ع)بیتاهلمعرفت(1

(...مِنکُماألَمرِأُولِیوَالرَّسُولَأَطیعُواوَاهللَأَطیعُواآمَنوُاالَّذِینَأَیُّهَایَا)-(ع)بیتاهلعصمت(3
(...مِنکُماألَمرِأُولِیوَالرَّسُولَأَطیعُواوَاهللَأَطیعواآمَنوُاالَّذِینَأَیُّهَایَا)-(ع)بیتاهلمعرفت(4

(...البَیتِأَهلَالرِّجسَعَنکُمُلِیُذهِبَاهللُیُریدُاِنَّمَا)-(ع)بیتاهلعصمت(2

(3)هدایت ، نبوت و امامت 
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مینقرآبهراجعودادهبیمرفتارشانعاقبتبهنسبترامسلمانان(ص)اکرمپیامبررحلتازپس(ع)علیحضرت212
98تجربی؟«.....کهگاهآننیستآنازتررایجکاالییو.....بخواهدکهوقتی،نیستقرآنازبهاترکمکاالیی»:فرمود

..کنندمعنایشدنیاطلباننفعبهووارونهصورتبه-شودخواندهدرستیبه(1

.کنندمعنایشدنیاطلباننفعبهووارونهصورتبه-شودتفسیرافراددلخواهبه(2

.نباشندآنپایبندعملدرامابدانندخودراهنمایراآن-شودخواندهدرستیبه(3

.نباشندآنپایبندعملدرامابدانندخودراهنمایراآن-شودتفسیرافراددلخواهبه(4

97تجربی
؟بودندهکردمعرفیمسلمانانبهرامهدیحضرت،شریفهآیةکدامتبییندر(ص)اسالمگرامیپیامبر213

الزّکاهیوتونوالصّالهیقیمونالّذینآمنواالّذینورسولهواهللولیّکمانّما(1

منکماالمراولیوالرّسولاطیعواواهللاطیعواآمنواالّذینایّهایا(3

تطهیراًیطهّرکموالبیتاهلالرّجسعنکملیذهباهللیریدانّما(4

بانفسهممایغیّرواحتّیقومعلیانعمهانعمهمغیّراًیکلماهللبانّذلک(2

(3)هدایت ، نبوت و امامت 
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سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت
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سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت
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1400خارج است؟کردهسفارشیچهزندگیرسموراهمورددرفرزندشبهحکیملقمان214

«وَاصْبِرْعَلَىمَاأَصَابَکَإِنَّذلِکَمِنْعَزْمِالْأُمُورِ»(2

«قُلْإِنَّمَاأَعِظُکُمْبِوَاحِدَةٍأَنْتَقُومُوالِلَّهِمَثْنَىوَفُرَادَى»(1

«قُلْإِنْکُنْتُمْتُحِبُّونَاللَّهَفَاتَّبِعُونِییُحْبِبْکُمُاللَّهُ»(3

«أَنْالَتَعْبُدُواالشَّیْطَانَإِنَّهُلَکُمْعَدُوٌّمُبِینٌ»(4

،فرادااین«.نداردضرورتیاودستوراتبهعملواستکافی،باشدخداباانسانقلباگر»گویندمیبرخی215
1400خارج است؟ناسازگارالهیکالمکدامباتوجیهاینودارداهمیتچیزیچههستندمدعی

«وَالَّذِینَآمَنُواأَشَدُّحُبّاًلِلَّهِ»-ایثاروازخودگذشتگی(2

«وَالَّذِینَآمَنُواأَشَدُّحُبّاًلِلَّهِ»-درونوباطنانسان(1

«إِنْکُنْتُمْتُحِبُّونَاللَّهَفَاتَّبِعُونِییُحْبِبْکُمُاللَّهُ»-درونوباطنانسان(3

«إِنْکُنْتُمْتُحِبُّونَاللَّهَفَاتَّبِعُونِییُحْبِبْکُمُاللَّهُ»-ایثاروازخودگذشتگی(4

؟داردمیبرراهسرازراآناقدام،کداموداردپیدرراآفتیچهایامگذشت،(ع)امیرالمومنینسخنبهتوجهبا216
1400ریاضی 

باقیماندنبرپیمانخودباخداووفایبرعهد-تابنیاوردندربرابرتندبادحوادث(2

باقیماندنبرپیمانخودباخداووفایبرعهد-ازهمگسیختگیتصمیمهاوکارها(1

انتخاببهترینزمانهابرایعهدبستنباخدا-ازهمگسیختگیتصمیمهاوکارها(3

انتخاببهترینزمانهابرایعهدبستنباخدا-تابنیاوردندربرابرتندبادحوادث(4

است؟کدام،حقیقتایندریافتازپسماوظیفهوشودمیتعییناساسیچهبرهاانسانابدیسرنوشت217
1400تجربی 

.باعزمخویش،آنچهراکهانتخابکردهایمعملیسازیم-اعمالآناندردنیا(2

.قدمدرمسیریبگذاریمکهموفقیتآنحتمیباشد-اعمالآناندردنیا(1

.قدمدرمسیریبگذاریمکهموفقیتآنحتمیباشد-شناختاهدافمتعالی(3

.باعزمخویش،آنچهراکهانتخابکردهایمعملیسازیم-شناختاهدافمتعالی(4

د؟کننمیعمل(ص)اسالمیگرامیپیامبردستورکدامبه(ع)المومنینامیردیدگاهازهاانسانترینزیرک218
1400تجربی 

.بهحسابخودرسیدگیکنید،قبلازاینکهبهحسابشمابرسند(2

.سنتنیکیرادرجامعهجاریسازدتامردمبهآنعملکنند(1

.همنشینیکهانتخابمیکنی،نیکباشد،زیرااومایهانستوخواهدبود(3

.فراوانبهیادخداوندهستندوبهترازدیگرانخودرابرایدیداراوآمادهمیکنند(4

عملیضبغونفرتوحقذاتبهنسبتعشقومحبتازعالمنمودنلبریزبرمبنیخمینیامامفرمانبهعمل219
99ریاضی است؟شریفهآیهکدامدستوربرمبتنیخدا،دشمنانبهنسبت

«یَاأیُهَاالَّذِینَآمَنُواالَتَتَخِذُواعَدوِّیوَعَدُوَّکُمْأَوْلیَاءَتُلْقُونَإِلَیْهِمْبِالْمَوَدَّةِ»(2

«وَمَنْیَبْتَغِغَیْرَالْإِسْالَمِدِیناًفَلَنْیُقْبَلْمِنْهُوَهُوَفِیالْآخِرَةِمِنَالْخَاسِرِینَ»(1

«قُلإِنْکُنتُمتُحِبُّونَاهللفَاتَّبِعُونِییُحْبِبْکُمُاهللُوَیَغْفِرْلَکُمْذُنُوبِکُمْواهللُغَفُورٌرَحِیمٌ»(3

«یَتَحَاکَمُواإلَىالطَّاغُوتِنْأَلَمْتَرَإلَىالَّذِینَیَزْعُمُوناَنَّهُمْآمَنْوابِمَاأُنْزِلَإلَیْکَوَمَاأُنْزِلَمِنْقَبلِکَیُرِیدُونَأ»(4

سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت
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99تجربی است؟نمودهبیانرا«تحاسَبواانقبلحاسِبوا»دستوررعایتثمرةمورد،کدام220

«انتبهواالناسنیامفاذاماتوا»(2 «تهادمانالتفکرفیاهللوفیقدر»(1
«استقالالذنوبواصلحالعیوب»(4«انهمالنیفترقاحتىیرداعلىالحوض»(3

است؟الهیصفاتکدامپناهدرگرفتنقرارآنثمرهوشدهبیانعبارتکدامدرسعادتبهرسیدنشرط221
99تجربی 

«غَفُورٌرَحِیمٌ»-«فَاتَّبعُونِییُحْبِبْکُمُاهللُ»(2

«یُطَهِّرَکُمتَطْهِیراً»-«فَاتَّبعُونِییُحْبِبْکُمُاهللُ»(1

«یُطَهِّرَکُمتَطْهِیراً»-«لِیُذْهِبَعَنْکُمُالرِّجْسَ»(3

«غَفُورٌرَحِیمٌ»-«لِیُذْهِبَعَنْکُمُالرِّجْسَ»(4

سازدینمپاکراآنهاونگردنمیقیامتدرآنانبهوگویدنمیسخنآنهاباخداوند...»شریفهعبارتمخاطب222
99هنر هستند؟افرادازگروهکدام«...

.پیمانالهیوسوگندهایخودرابهبهایناچیزیمیفروشند(2

.اموالیتیمانرابهناحقتصاحبمیکنندوربامیخورند(1

.گذشتایامموجبازهمگسیختگیکارهاوتصمیمهایآنانمیشود(3

.کسانیکهزروسیممیاندوزندودرحقدیگرانظلموستمروامیدارند(4

آیهدامکمفهوم،عبارتاینوکندمیبیاناومحبتودوستیباراخداوندنافرمانیمیانرابطه،عبارتکدام224
نماید؟میتأکیدوتبیینرا

(...سُبُلَنَالَنَهدِیَنَّهُمفِینَاجَاهَدُواالَّذینَوَ)-هامعرفتواعتقادات(1
98ریاضی

(...سُبُلَنَالَنَهدِیَنَّهُمفِینَاجَاهَدُواالَّذینَوَ)-هامحبتوهابستگیدل(2

(...اَنداداًاهللِدُونِمِنیَتَّخِذُمَنالنَّاسِمِنَوَ)-هامعرفتواعتقادات(3

98تجربی

الکمبه،شریفهآیهکداموداردعواملیچهدرریشه،دهدمیانجامزندگیطولدرآدمیکههاییفعالیت223
است؟نمودهاشارهآن

(...اَنداداًاهللِدُونِمِنیَتَّخِذُمَنالنَّاسِمِنَوَ)-هامحبتوهابستگیدل(4

(اهللَیُحِببکُمُفَاتَّبِعوُنِیاهللَتُحِبُّونَکُنتُماِنقُل)-(بَینَهُمرُحَمَاءُالکُفَّارِعَلَیأَشِدَّاءُ)(1

(اهللَیُحِببکُمُفَاتَّبِعوُنِیاهللَتُحِبُّونَکُنتُماِنقُل)-(عَصاهمَناهللَاَحَبَّمَا)(2

(اهللِکَحُبَّیُحِبُّونَهُم)-(بَینَهُمرُحَمَاءُالکُفَّارِعَلَیأَشِدَّاءُ)(3

(اهللِکَحُبَّیُحِبُّونَهُم)-(عَصاهمَناهللَاَحَبَّمَا)(4

.بپردازنداسالمیجامعهدربیزاریودوستیمرزهایدقیقتبیینبه(1

97سراسری

.بپردازندباطلبهنسبتخشماظهاروحقبهنسبتوفاداریومحبتاعالمبه(2

.سازندلبریزدشمنانبهنسبتعملیبغضونفرتویکدیگربهعشقومحبتازراعالمفضای(3

فرمودند؟سفارشیچهجهانمسلمانانبهحقیقیدیانتتحققبرای(ره)خمینیامام225

.سازندلبریزخدادشمنانبهنسبتعملیبغضونفرتوحقذاتبهنسبتعشقومحبتازراعالمفضای(4

بررداینتیجهچهوچیستخداوندبهراستینمحبتیثمرهعمران،آلیمبارکهیسورهآیاتبهتوجهبا226
95ریاضیدارد؟

«وَرَسُولَهُاللَّهَحَادَّمَنْیُوَادُّونَ-بِاهللِتُؤْمِنُوا»(2«وَرَسُولَهُاللَّهَحَادَّمَنْیُوَادُّونَ-فَاتَّبِعُونِی»(1
«ذُنُوبَکُمْلَکُمْیَغْفِرْوَاهللُیُحْبِبْکُمُ-بِاهللِتُؤْمِنُوا»(4«ذُنُوبَکُمْلَکُمْیَغْفِرْوَاهللُیُحْبِبْکُمُ-فَاتَّبِعُونِی»(3

سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت
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1400خارج است؟(زِیَادَةٌوَالْحُسْنَىأَحْسَنُوالِلَّذِینَ)شریفعبارتمشابهمفهوم،موردکدام227

«مَنْکَانَیُرِیدُالْعِزَّةَفَلِلَّهِالْعِزَّةُجَمِیعاً»(2

«مَنْجَاءَبِالْحَسَنَةِفَلَهُعَشْرُأَمْثَالِهَا»(1

«وَالَیَرْهَقُوُجُوهَهُمْقَتَرٌوَالَذِلَّةٌ»(3

«لَقَدْکَانَلَکُمْفِیرَسُولِاللَّهِأُسْوَةٌحَسَنَةٌ»(4

1400ریاضی مُیباشد؟الهیدستورکدامثمراتازبهرُهمندیگرودرانسانموفقیتوبزرگاهدافبهدستیابی228

«یاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُواکُتِبَعَلَیْکُمُالصِّیَامُکَمَاکُتِبَعَلَىالَّذِینَمِنْقَبْلِکُمْ»(2

«وَلَقَدْکَتَبْنَافِیالزَّبُورِمِنْبَعْدِالذِّکْرِأَنَّالْأَرْضَیَرِثُهَاعِبَادِیَالصَّالِحُونَ»(1

«ةًمَوَمِنْآیَاتِهِأَنْخَلَقَلَکُمْمِنْأَنْفُسِکُمْأَزْوَاجاًلِتَسْکُنُواإِلَیْهَاوَجَعَلَبَیْنَکُمْمَوَدَّةًوَرَحْ»(3

«ینَمِنْقَبْلِهِمْذِوَعَدَاللَّهُالَّذِینَآمَنُوامِنْکُمْوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْفِیالْأَرْضِکَمَااسْتَخْلَفَالَّ»(4

وهاانآسمهمهوسعتبهبهشتی،انسانجانارزشوقدر»(ع)امیرالمومنینفرمایشبهفهمیدیمکهاکنون229
1400ریاضی بیند؟میکوچکراغیرخدا،عزیزانسانچراوداریمایوظیفهچه«استزمین

.خالقجهاندرنظرایشانبزرگاست-لیسالنفسکمثمناالالجَنة(2

.خالقجهاندرنظرایشانبزرگاست-فالتبیعوهااالبها(1

.خداوندفرزندانآدمرابربسیاریمخلوقاتبرتریدادهاست-فالتبیعوهااالبها(3

.خداوندفرزندانآدمرابربسیاریمخلوقاتبرتریدادهاست-لیسالنفسکمثمناالالجَنة(4

سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت
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1400هنر جست؟بهرهمردماخالصآزمایشبرایتوانمی،شریفهآیهکدامدرمندرجمفهوماز230

«یُحِبُّونَهُمْکَحُبِّاللَّهِوَالَّذِینَآمَنُواأَشَدُّحُبّاًلِلَّهِ»(2

«لَعَلَّکَبَاخِعٌنَفْسَکَأاَلَّیَکُونُوامُؤْمِنِینَ»(1

«وَاصْبِرْعَلَىمَاأَصَابَکَإِنَّذلِکَمِنْعَزْمِالْأُمُورِ»(3

«کُتِبَعَلَیْکُمُالصِّیَامُکَمَاکُتِبَعَلَىالَّذِینَمِنْقَبْلِکُمْلَعَلَّکُمْتَتَّقُونَ»(4

99خارج دهد؟مینشانانسانازراامارهنفسولوامهنفسخواستهترتیببهمورد،کدام231

پاسخدهیبهتمایالتفروتر-فقطبهتمایالتعالیوبرترتوجهشود(2

غفلتازتمایالتبرتر-فقطبهتمایالتعالیوبرترتوجهشود(1

غفلتازتمایالتبرتر-درحدنیازبهتمایالتفروترپاسخدادهشود(3

سرگرمشدنبهتمایالتفراتر-درحدنیازبهتمایالتفروترپاسخدادهشود(4

رایبرامخلوقاتاین،آدمفرزندای»:فرمودکهرامتعالخداوندخطابمفهومدین،پیشوایانازسخنکدام232
99خارج دهد؟میقرارتاکیدمورد«خودمبرایراتووآفریدمتو

.بندهکسیمثلخودتنباش،زیراخداوندتوراآزادهآفریدهاست(:ع)امامعلى(2

.مایهزینتوزیباییماباشید،نهمایهزشتیوعیبما(:ع)امامصادق(1

.خدایا،ایناناهلبیتمناند،آنانراازهرپلیدیوناپاکیحفظکن(:ص)پیامبراکرم(3

.همانابهاییبرایجانشماجزبهشتنیست،پسخودرابهکمترازآننفروشید(:ع)امامعلى(4

99تجربی باشد؟میانسانوجوددردانیوعالیتمایالتریشهدربارهمناسبیتوضیحعبارتکدام233

.نمیکنیمبارسیدنبهتمایلبهایثاروحیاکهمربوطبهروحمعنویانساناست،ازآنهالذتنمیبریمواحساسموفقیت(2

.یشویمبارسیدنبهتمایلبهایثاروحیاکهمربوطبهروحمعنویانساناست،ازآنهالذتنمیبریموفقطخوشحالم(1

وخوشحالهنگامیکهبهتمایلثروتوشهرتکهمربوطبهبعدحیوانیانساناستدستمییابیم،ازآنهالذتنمیبریم(3
.نمیشویم

موخوشحالهنگامیکهبهتمایلثروتوشهرتکهمربوطبهبعدحیوانیانساناستدستمییابیم،ازآنهالذتمیبری(4
.میشویم

کدامدرشدهبیانانحرافازرهاییمتعال،خداونداز«الْمُسْتَقِیمَالصِّرَاطَاهْدِنَا»صادقانهدرخواستثمره234
99انسانی بود؟خواهدشریفهعبارت

«عٌعَلِیمٌمِیذلِکَبِأَنَّاهللَلَمْیَکُمُغَیِّراًنِعْمَةُأَنْعَمَهَاعَلَىقَوْمٍحَتَّىیُغَیِّرُوامَابَانْفُسِهِمْانَّاهللَسَ»(2

«وَالَّذِینَکَذَّبُوابِآیَاتِنَاسَنَسْتَدْرِجُهُمْمِنْحَیْثُالَیَعْلَمُونَوَأُمْلِیلَهُمْإِنَّکَیْدِیمَتِینٌ»(1

«اغُوتِیَتَحَاکَمُواإِلَىالطَّأَلَمْتَرَإِلَىالَّذِینَیَزْعُمُونَأَنَّهُمْآمَنُوابِمَاُأنْزِلَإِلَیْکَوَمَاأُنْزِلَمِنْقَبْلِکَیرِیدُونَأَنَّ»(3

«اًبَعْضُهُمْلبِعْضِظَهِیرانَقُلْلَئِنِاجْتَمَعَتِالْإِنْسُوَالْجِنُّعَلَىأَنْیَأتُوابِمِثْلِهذَاالْقُرْآنِالَیَأتُونَبمِثْلِهِوَلَوْکَ»(4

وکندمیتبیینرا«.کندخودتسلیمرااوونمایدنفوذخداوندارادهدرتواندنمیکسی»عبارتمورد،کدام235
99هنر بخشد؟میمعنا

«فَلِلَّهِالْعِزَّةُجَمِیعاً»(2

«اهللُأَعْلَمُ»(1

«انَّمَاوَلِییُّکُمُاهللُِ»(3

«فَلَنْیَضُرَاهللَشَیْئاً»(4

سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت
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است؟آنازحاکیشریفهآیهکدامپیامونشیندمیانسانچهرهبرموقعیچهذلتغبار236

(مِثْلَهَاإاِلَّیُجْزَىفَالَبِالسَّیِّئَةِجَاءَمَنْوَ)-نشناسدراخودجایگاه(1

(مِثْلَهَاإاِلَّیُجْزَىفَالَبِالسَّیِّئَةِجَاءَمَنْوَ)-شودهوسوهویتسلیم(2

(بِمِثْلِهَاسَیِّئَةٍجَزَاءُالسَّیِّئَاتِکَسَبُواالَّذِینَوَ)-نشناسدراخودجایگاه(3

(بِمِثْلِهَاسَیِّئَةٍجَزَاءُالسَّیِّئَاتِکَسَبُواالَّذِینَوَ)-شودهوسوهویتسلیم(4

98خارج

به«مندیدزیباییجزچیزی»،فرمودکوفهحاکمبهبسیارمشقّاتتحملازپس(س)زینبحضرتپاسخ237
98ریاضیچیست؟بهاعتقادوایماندلیل

«عیبوزشتیمایةنهباشیدمازیباییوزینتمایة»(1

.مایندناستفادهدیگرهایروشازبایدوشوندمندبهرهنمازبازدارندگیازتوانندنمیهمه(1

98انسانی

.استشدهنمازاثراتبهماتوجهعدمموجبهاآنمفهوموسجودورکوعبهتوجهیبی(2

.برساندبازدارندگیبهراماتواندمینظمیبیازدوربهوموقعبهخواندننمازفقط(3

«علیهماهللحجهاناوعلیکمحجتیفانهم»(2

نماید؟مشاهدهخودنمازدرراگناهازبازدارندگیتواندمیانسانچگونه238

«استکوچکنظرشاندرخداغیرجهتایناز،استعظیمآناننظردرجهانخالق»(3

«فرقهکلّمنالنفرفلوکافّهًلینفرواالمؤمنونکانماو»(4

.داردبستگیماتوجهودقتمیزانبهنیزوآنپیوستگیوتداومبهنمازاثر(4

96ریاضیچیست؟ترتیببهنفسعزتبههاانسانرسیدنمعلولوعلت239

دانیتمایالتسرکوبـخدابرایخالصانهبندگی(1

رسولشوخداباپیمانحفظـخدابرایخالصانهبندگی(2
دانیتمایالتسرکوبـتمایالتوهاهوسبرکنترلتوانایی(3

رسولشوخداباپیمانحفظـتمایالتوهاهوسبرکنترلتوانایی(4

اوقحدروالدینچندهرکند،نگاهمادروپدربهخشمرویازکهفرزندی»:(ع)صادقامامفرمایشبهتوجهبا240
دارد؟مجازاتیچه«.باشندکردهظلموکوتاهی

.گیردمیقرارخداوندغضبمورد(1

.نیستپذیرفتهخداسویازنمازش(2

.شودمیمحرومالهیرحیمیتورحمانیتاز(3

.شودنمیقبولاشروزهونمازروزچهلتا(4

94زبان

سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت



81

مقبولیت ، عفاف ، پوشش ، ازدواج ، تمدن جدید
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1400خارج است؟الهیلطفکدامثمره،شودمیکاملفرزندانآمدنباکهخانوادهگرمکانوندریافتنآرامش241

«إِنَّفِیذلِکَلَآیَاتٍلِقَوْمٍیَتَفَکَّرُونَ»(2

«خَلَقَلَکُمْمِنْأَنْفُسِکُمْأَزْوَاجاً»(1

«رَزَقَکُمْمِنَالطَّیِّبَاتِأَفَبِالْبَاطِلِیُؤْمِنُونَ»(3

«جَعَلَلَکُمْمِنْأَزْوَاجِکُمْبَنِینَوَحَفَدَةً»(4
1400تجربی است؟معناچهبهقرآندر«تبرج»واستموردکدامبهمربوطمقبولیتوآراستگی242

زیادهرویدرآراستهکردنوخودنمایی-یکیازجلوههایعفافاست(2

زیادهرویدرآراستهکردنوخودنمایی-علتعفافدرزنانومرداناست(1

تحسینوتمجیدازآراستگیظاهری-علتعفافدرزنانومرداناست(3

تحسینوتمجیدازآراستگیظاهری-یکیازجلوههایعفافاست(4
در(ص)اکرمپیامبرزماندرمسلمانزنانحضوروقرآندر(ع)مریمحضرتعفافتوصیف،موردکدام243

1400تجربی است؟نمودهبیانراتاریخ

ماسالبهرساندنیاریبرایمردانکناردرجاهمه-کردمیدعوت(ع)مسیحدینبهرامردمکاملحجابوپوششبا(2
.داشتندحضورکاملحجاببا

بهکمکوپرستاریبرایجنگهایجبههپشتدر-کردمیدعوت(ع)مسیحدینبهرامردمکاملحجابوپوششبا(1
.شدندمیحاضرمجروحان

تاریپرسبرایجنگهایجبههپشتدر-ستایدمیراآیندمیپرستشبه،مردوزنچههمگانکهمعبدیدراوحضور(3
.شدندمیحاضرمجروحانبهکمکو
دنرسانیاریبرایمردانکناردرجاهمه-ستایدمیراآیندمیپرستشبه،مردوزنچههمگانکهمعبدیدراوحضور(4
.داشتندحضورکاملحجاببااسالمبه

باشد؟میازدواجاهدافکداممصادیقاز«دیگرانبازندگیبهنیازمندی»و«هاسختیتحملومدارا»244
1400تجربی 

انسباهمسر-رشداخالقی(2

پاسخبهنیازجنسی-رشداخالقی(1

انسباهمسر-رشدوپرورشفرزندان(3

پاسخبهنیازجنسی-رشدوپرورشفرزندان(4

؟اندنمودهبیانچگونهراآنعلتروایتهماندروکردندنهیراپوششکدامازاستفاده(ع)صادقامام245
1400زبان 

.باانجامآنبهجنگباخدامیرود-پوشیدنلباسچسبانونامناسب(2

.باانجامآنبهجنگباخدامیرود-پوشیدنلباسنازکوبدننما(1

.نشانهسستیوضعفدینداریفرداست-پوشیدنلباسنازکوبدننما(3

.نشانهسستیوضعفدینداریفرداست-پوشیدنلباسچسبانونامناسب(4

عواقبازماندناماندرراهودارداشارهازدواجدرموضوعکدامبه(یصمویعمیءالشّیحب)شریفحدیث246
1400هنر چیست؟آن

توکلبرخدا-محبتوعالقهسرچشمهاصلیهمهکارهایانساناست(2

توکلبرخدا-عالقهومحبتبهیکشخص،عقلرابهحاشیهمیراند(1

مشورتباپدرومادر-عالقهومحبتبهیکشخص،عقلرابهحاشیهمیراند(3

مشورتباپدرومادر-محبتوعالقهسرچشمهاصلیهمهکارهایانساناست(4

مقبولیت ، عفاف ، پوشش ، ازدواج ، تمدن جدید



84

1400هنر است؟عملکدام(ذلِکَ)ازمقصود(یُؤْذَیْنَفَالَیُعْرَفْنَأَنْأَدْنَىذلِکَ...)شریفهآیهبهتوجهبا247

پوشاندنگریبانوگردن(2

آشکارنساختنبدنومویسر(1

نزدیکترکردنپوششهابهخود(3

آشکارنساختنزینتوزیورآالت(4

دارد؟پیرداینتیجهچهنیازاینبهصحیحگوییپاسخوداردبیشترینموددورانکدامدرمقبولیتبهنیاز248
99خارج 

تحسیندیگرانوخلقآثارگوناگونهنریهمراهباتبرج-نوجوانیوجوانی(2

تحسیندیگرانوخلقآثارگوناگونهنریهمراهباتبرج-تشکیلخانواده(1

کشفوشکوفاییاستعدادهاوتواناییهاوعرضهآنبهجامعه-تشکیلخانواده(3

کشفوشکوفاییاستعدادهاوتواناییهاوعرضهآنبهجامعه-نوجوانیوجوانی(4

همگانالگویرااکرمپیامبر«حَسَنَةٌأُسْوَةٌاهللِرَسُولِفِیلَکُمْکَانَُلَقَدْ»آیهدرکریمقرآناینکهبهتوجهبا249
کند؟میاشارهآراستگیبرایزمانترینمهممورددرایشانبیتاهلازسخنیبهموردکداماست،نمودهمعرفی

99ریاضی 

.دورکعتنمازکهبابویخوشگزاردهشود،بهترازهفتادرکعتنمازبدونبویخوشاست(2

.خداوند،آراستگیوزیباییرادوستداردوازنپرداختنبهخودوخودراژولیدهنشاندادنبدشمیآید(1

.خدایتعالیدوستداردوقتیبندهاشبهسویدوستانخودمیرودآمادهوآراستهباشد(3

.ناخنهایخودرامقداریبلندبگذاریدچونبرایشمازیباتراست(4

99ریاضی دهند؟میتوضیحرامردانبیشترجسمیقدرتوزنانباالیعاطفیتوانمندیمورد،کدام250

.آیدپدیدمتعادلخانوادهیکتااستمختلفوظایفگرفتنعهدهبرجهتبههاتفاوتاین(2

.آیدپدیدمتعادلخانوادهیکتااستانسانیهایویژگیازناشیهاتفاوتاین(1

.شودمیهاآنانسانیهایویژگیدرتفاوتسبباست،کردهمعینمردوزنبرایخداوندکهواحدیهدف(3

.باشدمیهاآنجسمیخصوصیتومشترکویژگیازناشیاست،کردهمعینمردوزنبرایخداوندکهواحدیهدف(4

دامک«رحْمَةًوَمودَةًبَیْنَکُمْجَعَلَوَإِلَیْهَالِتَسْکُنُواأَزْوَاجاًأَنْفَسِکُمْمِنْلَکُمْخَلَقَأَنْآیَاتِهِمِنُْوَ»شریفهآیهاز251
99انسانی شود؟میدریافتمفهوم

.هدفازدواجآرامشخانوادهوتأمینروانیهمسروایجاددوستیورحمتکهعاملپیوندآنهاست،میباشد(2

.دوستیورحمتعاملپیوندوارتباطهمهافرادجامعهوخانوادهاستوکمبودآنهامایهاضطرابهاوناراحتیهاست(1

.یدازنشانههایخداوندآفرینشهمسرانازجنسخودتاناست،درآناندیشهکنیدتاخدارابهتربشناس(3

.همسرخوبمایهآرامشروحی،جسمیوروانیانساناست،هرانسانبدونهمسرموجودیناقصاست(4

براینیکساصورتبهوظیفهکدامواستکداماسالممبیندیندرزنانپوششبهنسبتویژهتوجهدلیل252
99هنر دارد؟وجودزنانومردان

پوشاندنگریبانازدیدنامحرم-بهرهمندیازجمال(2

جلوگیریازجلبتوجهنامحرم-بهرهمندیازجمال(1

پوشاندنگریبانازدیدنامحرم-نعمتجاللوزیبایی(3

جلوگیریازجلبتوجهنامحرم-نعمتجاللوزیبایی(4
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مفهومازموضوعاینوپذیردمیانجام،عنصرکدامتوسطجامعهدربانوانحضوربرایمحیطسازیایمن253
است؟دریافتقابلشریفهآیهکدام

(جَالَبِیبِهِنَّمِنْعَلَیْهِنَّیُدْنِینَالْمُؤْمِنِینَنِسَاءِوَبَنَاتِکَوَلِأَزْوَاجِکَقُلْالنَّبِیُّأَیُّهَایَا)-حجاب(1

(جَالَبِیبِهِنَّمِنْعَلَیْهِنَّیُدْنِینَالْمُؤْمِنِینَنِسَاءِوَبَنَاتِکَوَلِأَزْوَاجِکَقُلْالنَّبِیُّأَیُّهَایَا)-فرهنگ(2
(رَحْمَةًوَمَوَدَّةًبَیْنَکُمْجَعَلَوَإِلَیْهَالِتَسْکُنُواأَزْوَاجاًأَنْفُسِکُمْمِنْلَکُمْخَلَقَأَنْآیَاتِهِمِنْوَ)-فرهنگ(3

(رَحْمَةًوَمَوَدَّةًبَیْنَکُمْجَعَلَوَإِلَیْهَالِتَسْکُنُواأَزْوَاجاًأَنْفُسِکُمْمِنْلَکُمْخَلَقَأَنْآیَاتِهِمِنْوَ)-حجاب(4

98خارج

98ریاضیاست؟نمودهبیان،ازدواجازقبل،پسرانودخترانبرایایتوصیهچهکریمقرآن254
.دهدسامانراآنانزندگی،صورتبهترینبهخداوندتاباشندداشتهایمان(1
.دهدسامانراآنانزندگی،صورتبهترینبهخداوندتاکنندپیشهعفاف(2
.دهدتوسعهشکلبهترینبهراآنانروزیورزقخداوندتاکنندپیشهعفاف(3
.دهدتوسعهشکلبهترینراآنانروزیورزقخداوندتاباشندداشتهایمان(4

قابلهچگون،کننداثباتدیگرانبرایراخودوجودخواهندمی،نامناسبلباسپوشیدنباکهافرادیرفتار255
است؟تحلیل

.دهندمینشانآراستهجامعهدرراخودروشاینازمقبولیتکسببا(1
98تجربی

.دهندمیپاسخراخودوجوددرمقبولیتبهنیاز،ظاهریآراستگیبا(2

.برندمیبهرهخوداثباتبرایدیگرانروحیضعفاز(3

.دهندمینادرستپاسخ،مقبولیتطبیعینیازبه(4

صادقپیروانحجابمیانموجودتفاوتوچیستجهاندرحجابگسترشاصلیمنشاء،مورخاندیدگاهاز256
دارد؟مطلبکدامدرریشه،الهیادیان

متناقضدینیدستورات-پیامبرانهمهدینیدستورات(1

پوششحدودوچگونگی-پیامبرانهمهدینیدستورات(2

متناقضدینیدستورات-باستانایراندرزنانحجابوپوشش(3

پوششحدودوچگونگی-باستانایراندرزنانحجابوپوشش(4

98انسانی

ود؟شمیدریافت،مفهومکدام(...أَزْوَاجِکُمْمِنْلَکُمْجَعَلَوَأَزْوَاجاًأَنْفُسِکُمْمِنْلَکُمْجَعَلَاللَّهُوَ)شریفهآیهاز257
98زبان .هاستنآروحیوحدتبخشتحکیمومردوزنپیوندثمره،فرزندواستفرزندانبالندگیورشدبسترخانواده(1

.مایندنمیتجربهراپذیریمسئولیتفرزندانوهمسربهعشقومهرباواستفرزندانبالندگیورشدبسترخانواده(2
.دنماینمیتجربهراپذیریمسئولیتفرزندانوهمسربهعشقومهرباواستهمسرباروحیانسوآرامشعاملخانواده(3

.هاستآنروحیوحدتبخشتحکیمومردوزنپیوندثمرهواستهمسرباروحیانسوآرامشعاملخانواده(4

اند؟فرمودهافرادبهایتوصیهچهدین،حفظبرای(ص)اکرمپیامبر258

تأهلحالدرکردنعبادت(1
عفافزیادیونیکواخالق(3

95خارج

94خارج
یشریفهیآیهدرخداوندولی،..........آشناآنحدودباو..........راخودسرمویابتداهمانازمسلمانزنان259

.شوندشناختهپاکیوعفافبهتابدهندانجامراعملاینکهدهدمیدستورآنانبه..........
«......انداداًاهللدونمنیتّخذمنالناسمنو»-بودند-پوشاندندنمی(1

«.....انداداًاهللدونمنیتّخذمنالناسمنو»-بودند–پوشاندندمی(2
«بِیبِهِنَّجَلَامِنْهِنَّعَلَیْنِینَیُدْ»-نبودند-پوشاندندنمی(3

«بِیبِهِنَّجَلَامِنْهِنَّعَلَیْنِینَیُدْ»-نبودند–پوشاندندمی(4

خداوندازپرواوازدواج(2
عالقهازناشیشدنکوربهتوجه(4
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یچه»قرآنیعبارتوباشدمی(زَکَّاهَامَنْأَفْلَحَقَدْ)شریفهآیهتحققبرایآغازی،موردکداممفهومبهعمل260
کدامبرایروشنیمصداق«شدهنهفتههاآنبرایهاستچشمروشنیمایهکههاییپاداشچهداندنمیکس

1400خارج ؟استعنوان

میوههایدرختاخالص-التَّوبةُتَطهرُالقُلوبَوتُغسِلُالذّنوبِ(2

راههایتقویتاخالص-التَّوبةُتَطهرُالقُلوبَوتُغسِلُالذّنوبِ(1

راههایتقویتاخالص-أَقِمِالصَّالةُانَّالصَّالةتَنهَیعَنِالفَحشَاءِوَالمُنکَرِ(3

میوههایدرختاخالص-أَقِمِالصَّالةُانَّالصَّالةتَنهَیعَنِالفَحشَاءِوَالمُنکَرِ(4

لتحمراماکجاتاوکیتاخوارانجهانوبیگانگان،ایراناسالمیجمهوریبنیانگذاردیدگاهبهتوجهبا261
1400خارج مُیکنند؟

.حتیزمانیکهشماازدینتاندستبردارید.دشمنانهرگزدستازمقاتلهوستیزبرنمیدارند(2

.بیگانگاندرحفظمنافعخودکوتاهنمیآیندوحفظهویتوارزشهایمعنویمابرایآنهااهمیتیندارد(1

.تمامیپیروانجبههباطلنهتنهازیربارحقنمیروند،بلکهسدراحقجوییمیشوند(3

.آنانمرزیجزعدولازهمههویتهاوارزشهایمعنویوالهیماننمیشناسند(4

میعملحسناقسامازیککدامگویای(خَیْرٌرِضْوَانٍوَاللَّهِمِنَتَقْوَىعَلَىبُنْیَانَهُأَسَّسَفَمَنُْأَ)قرآنیعبارت262
1400تجربی است؟نمودهمعرفیرااخالصتقویتهایراهازیکیموردکداموباشد

نفوذناپذیریدربرابروسوسههایشیطان-فعلی(2

دوریازگناهوتالشبرایانجامواجبات-فعلی(1

نفوذناپذیریدربرابروسوسههایشیطان-فاعلی(3

دوریازگناهوتالشبرایانجامواجبات-فاعلی(4
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باطهرابدرموضوعکدامبامرتبط«تعمیدغسل»و«هاستملتسعادترمزتنهاتجربیعلم»ترتیببه263
1400هنر است؟شدهارائهاروپاییجدیدتمدن

زمینههایپیدایشتمدنجدیداروپا-آثاروپیامدهایتمدنجدیداروپا(2

ترسیمچهرهعقالنیومنطقیدین-آثاروپیامدهایتمدنجدیداروپا(1

ترسیمچهرهعقالنیومنطقیدین-تالشبرایپیشگامشدندرعلموفناوری(3

زمینههایپیدایشتمدنجدیداروپا-تالشبرایپیشگامشدندرعلموفناوری(4

نیزمردمازبرخیوکردپیدارواجآنهادرباردرقماروشرابدیگربارعباسبنیوامیهبنیآمدنکاررویبا264
یفراموشازناشیعملدواینانجاموکندمینکوهشراعملاینشریفه،آیهکدام.شدندعملدواینمرتکب
99خارج باشد؟میخداوندسخنکدام

«اِنَّهُکَانَفَاحِشَهًوَسَاءَسَبِیالً»-«أَمْمَنْأَسَّسَبُنیَانَهُعَلَىشَفَاجُرُفٍهَارٍفَانْهَارَبِهِفِینَارٍجَهَنَّمَ»(2

«قُلْفِیهِمَااِثْمٌکَبِیرٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِ»-«أَمْمَنْأَسَّسَبُنْیَانَهُعَلَىشَفَاجُرُفٍهَارٍفَانْهَارَبِهِفِینَارٍجَهَنَّمَ»(1

«قُلْفِیهِمَااِثْمٌکَبِیرٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِ»-«وَمَنْیَنْقَلِبْعَلَىعَقِبَیْهِفَلَنْیَضُرَّاهللَشَیئاً»(3

«اِنَّهُکَانَفَاحِشَهًوَسَاءَسَبِیالً»-«وَمَنْیَنْقَلِبْعَلَىعَقِبَیْهِفَلَنْیَضُرَّاهللَشَیئاً»(4

آیندهبهبتنسنگرانیهرگونهاو،دستوراتبهاعتمادوخداوندبرتکیهکهیابیممیدرشریفه،آیهکدامفهمبا265
99هنر برد؟میبینازرا

«...ارٍأَفَمَنْأَسَّسَبُنْیَانَهُعَلَىتَقْوَىمِنَاهللِوَرِضْوَانٍخَیْرأَمْمَنْأَسَّسَبنْیَانَهُعَلَىشَفَاجُرُفٍهَ»(2

«...قُلْیَاعِبَادِیَالَّذِینَأَسْرَفُواعَلَىأَنْفُسِهِمْالَتَقْنَطُوامِنْرَحمَةِاهللَیَغْفِرُالذُّنُّوبَجَمِیعاً»(1

«...یحْزَنُونَمَنْآمَنَبِاهللِوَالْیَوْمِالْآخِرِوَعَمِلَصَالِحاًفَالَخَوْفٌعَلَیْهِمْوَالَهُمْ»(3

«...الْأَرْضِوَلَوْأَنَّأَهْلَالْقُرَىآمَنُواوَاتَّقَوْالفَتَحْنَاعَلَیْهِمْبَرَکَاتٍمِنَالسَّمَاءٍوَ»(4

است؟دهنموبیانراموردکداملزوم«المتجرثمالفقهالتجارمعشریا»:فرمودکه(ع)المؤمنینامیردستور266

حرامکسبازجلوگیریبرایمعامالتعرصهبهورودازقبلکاروکسبدینیقوانینباآشنایی(1

ربابهجامعهاقتصادشدنآلودهازپیشگیریبرایتجاربهعمومیاعتمادیبیازجلوگیری(2

کاالفروشوخریدمورددردیناحکامبامردمآشناییبرایگراییمصرفازاجتناب(3

گریواسطهمانندکاذبمشاغلایجادازجلوگیریبرایتجارتاحکامباآشنایی(4
98تجربی

98ریاضی

است؟جهانعمومیافکاردرکارآمدحضوربرایعاملترینمهم،موردکدام267
باطلجبههتبلیغاتبامواجههدرضمیریروشنوطلبیحقیقت(1

تعالیوپیشرفتوکشوریکحکومتینظاماقتدارواستحکام(2
جامعهدرخودباوریبرایتالشوعمومینفسعزتتقویت(3

بلندهمتبافناوریوعلمدرشدنپیشگامبرایتالش(4
98هنر

.نمودندبشرمعنوینیازهایبهپاسخادعای،شهرتومقامکسبهدفباافرادبرخیوکردظهوراخالقیهایبحران(1

.شدتخریبزیستمحیط،طبیعیمنابعازبرداریبهرهافزایشبانتیجهدرویافتافزایشنوینابزارهایبهدستیابی(2

.خوردشکست،داندمیمعنویوطبیعیزندهموجودراانسانکهحاکمدیدگاهو،شدنددورفطرتازمردم(3

.سازدمیغافلخویشمتعالیومعنویبعدتکاملوپرورشیعنیخودنیازتریناساسیازراانسان(4

است؟کدام،جدیدتمدندرمردمبرایگراییمصرفوطلبیتنوعجدیآسیب268

مقبولیت ، عفاف ، پوشش ، ازدواج ، تمدن جدید
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است؟شدهدادهدستور(ص)اسالمگرامیپیامبربهایزمینهچهدردانشواندرزاجتماعیکاربرد269

أَحسَنُهِیَبالَّتیجَادِلهُم(2رَبّکَسَبیلِإلَیادعُ(1

شَهیداًعَلَیکُمالرَّسُولُیَکُونَ(4اصبِرُواوَبِاهللِاستَعِینُوا(3

دارد؟خصوصیتیچهوچیستملّیاقتداریمایهرهبریمعظممقامسخنانبهبنا270

.استملّتیکدراستعدادوجودگرودر-عزّت(1

.زاستدرونوجوشدرون-علم(2

.استملّتیکدراستعدادوجودگرودر-علم(3

.زاستدرونوجوشدرون-عزّت(4

96خارج

95سراسری

مقبولیت ، عفاف ، پوشش ، ازدواج ، تمدن جدید
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.استوحیدتحقیقتواصلبیانگراینونداردشریکیوهمتاستبیخدایعنی،استیگانهخدایبهاعتقادمعنایبهتوحید

.استتوحیدکتابقرآنوتوحیددیناسالم

.استدادهقرارتوحیدمداربررامؤمناناجتماعیوفردیاعمالهمةواحکام،اخالقکریمقرآن

.است«یکتاپرستیوتوحید»،دینیاعتقادترینمهم

ایمانانهیگخدایبهوبردارندشرکازدست«اهللالّاالاله»گفتنباخواستمیمشرکاناز،خودرسالتآغازهماناز(ص)پیامبر
.آورند

.ندارداعتباردیگریاعتقادهیچ،توحیدبهاعتقادبدوناسالمدر

.بخشدمیمعناوحیاتآنبهوداردحضوردیناحکامومعارفپیکرةدرروحیمانندتوحید

میواجبانمسلماندیگربراوحقوقازدفاعوشدمیشناختهرسمیتبهفرداسالمیحقوقواحکامتمام«اهللالّاالاله»گفتنبا
همة،آنبهالتزامبلکه،نبودشعاریکفقط«اهللالّاالاله»بنابراین،گرفتمیقراردینیخواهرانوبرادرانزمرةدروگشت
.دادمیتغییرمخلوقاتدیگرواجتماع،خانواده،خویشتن،خدابارابطهدررامسلمانتازهفردزندگی

.استبودهپیامبرانهمةدعوتسرلوحةتوحید

.نداردهمتاییوشریکآفرینشکاردروهستنداومخلوقهمهموجودات،استجهانخالقومبدأتنهاخداوند

.اوستدستبهمخلوقپرورشوتدبیرکهاستاختیاریصاحبومالکمعنایبهرب

،یستندیگریبهخداوندوالیتواگذاریمعنیبهاذنیچنین.کنندتصرفجهاندرتوانندنمیاواجازةواذنبهجز،مخلوقات
هاانانسولیّرا(ص)پیامبرخداونداگر.استدادهقرارخودوالیتمجرایومسیردرراشخصآنخداوندکهمعناستبدینبلکه

.استدادهقرارهایشفرمانرسانندةوخودوالیتواسطةراایشانکهمعناستبدین،کندمیمعرفی

یزنآنمالکپساستجهانخالقتنهاخداوندکهآنجااز.است(مالکیت)آنمالک(خالقیت)آوردمیپدیدراچیزیکههرکس
.هست

از(تربوبی)دهدپرورشوکردهتدبیرراآنتواندمیباشدچیزی(والیت)ولیو(مالکیت)مالکو(خالقیت)خالقکهکسهر
.باشدمینیزهستیربّتنها،استجهانولیّومالک،خالقتنهاخداوندکهآنجا

رآندتوانندنمیویاجازةبدوندیگراناما،(والیت)داردراچیزآندرتغییروتصرفحق(مالکیت)باشدچیزیمالکهرکس
.هستنیزجهانسرپرستوولیتنهااستجهانمالکتنهاخداوندکهآنجااز.کننداستفادهآنازیاتصرف

درختانورشپربهوکشدمیزحمتکهباغبانی،ندارندتدبیرانسانخصوصبهموجوداتکهنیستمعنابدانربوبیتدرتوحید
تحتوخدانآازهمهتدبیرشوباغبانکهمعناستبدینربوبیتدرتوحید.اوستتدبیرنتیجةدرختاناینرشد،کندمیاقدام
.اوستتدبیر

(ربوبیتت).بردمیپیشبهونمایدمیهدایتفرمودهمعینبرایشکهمقصدیسویبهراآنوکندمیادارهراجهانخداوند

قدروقضا،شناسیتوحید

(نکات خطی)زیر ذره بین 

خداباارخودرابطةوقتیاما،استخودشدسترنجحاصلزراعتکهبیندمیکندمیمقایسهدیگرانباراخودوقتیکشاورز
درخداوندکهاستعدادیبراساساوزرعوکشتوخداستآنازتوانشونیروهموخودشهمکهبیندمی،کندمیبررسی

.استدادهمحصولوکردهرشددادهقرارآن

راهانجکلتوانندنمیتنهاییبهوهستندناقصومحدودهاآنازکدامهرکهاستآنمعنایبه(خالقچند)خداییچندتصور
میرهمدیگعینگرنهونداردراکماالتآندیگریکهداردکماالتیمذکورخدایانازهریککهاستآنمعنایبهوکنندخلق
حتیاجانیازیبیوکاملخالقبههاآنازیکهروهستندنیازمندخود،ناقصیخدایانچنین.نیستندخداچنددیگروشوند
.نمایدبرطرفرانیازشکهدارد

.بودخواهدنیزمالکیتدرشرکبهمعتقد،باشدخالقیتدرشرکبهمعتقدکسیاگر

(عملی).باشیماوشکرگزاربایدو(ربوبیت)خداستاصلیدهندةپرورشوحقیقیزارع

.آیدمیحساببهمشرکداردشریکخداوندباشدمعتقدکهکسهر،خداستبرایدادنقرارشریکمعنایبهشرک
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میممعلنزدآموختنبرایکهکسیبنابراین.گیردمیصورتاوارادةواذنبهوشدهطراحیخداوندخودتوسطعلیّتروابط
ملعالهیقانونبهبلکه،ندادهقرارخداوندشریکراپزشکومعلمتنهانه،کندمیمراجعهپزشکبهدرمانبراییا،رود
.استکرده

وهانآخودازراتواناییاینکهاستشرکموجبوقتیانسانحاجاتبرآوردندردیناولیایو(ص)پیامبرتواناییبهعقیده
توحیدعینبدانیمخدااذنبهوخداوندازاولیاءدرخواستباراآنانجاموخداازصرفاًُراتواناییایناگر.بدانیمخداازمستقل
(داروبخشیشفااثرمانند).است

.کندحمایتآنازپسندعقلومحکمدلیلیوباشداحساساتازدوربهوفکربراساسبایدزندگیسبکانتخاب

ازدرخواست،کنیمدرخواستچیزی(ص)پیامبرازاگر،دارداستمرارنیزایشانرحلتازپسوندارداختصاصدنیویحیات
.استایشانمعنویوروحانیحقیقتازبلکهنیستایشانجسم

هاتهخواساجابتبرایالهیاولیایازدرخواست،نداردمنافاتیتوحیدبابیماردرمانبرایپزشکازدرخواستکهگونههمان
اذنباوغیرمادیاسبابواسطةبهالهیاولیایومادیاسبابازاستفادهواسطةبهپزشکزیرا،نداردتوحیدبامنافاتینیز

.دهدمیانجامراکاراینخداوند

میمتصبههاریشهشناخت.گیردمیسرچشمهایویژهبینیجهانازوداردخاصیهایاندیشهدرریشه،زندگیازسبکیهر
.کندمیفراوانکمکمادرستگیری

.شمارندمیواجبرااوکشتنگاهوخوانندمیکافرومشرک،اندیشدنمیهاآنمانندکهرامسلمانیهر،هاتکفیری

.اوسترفتارهایوهاهدفتعییندرعاملترینمهمفردهراعتقاداتوافکار

.داردتوحیدیبینیجهاندرریشهکهاستزندگیازایشیوه«توحیدیزندگی»

.کردخواهدرفتاراساسبرهمانوانتخابراخودزندگیمسیر،خویشاعتقاداتبامتناسبفردیهر

متناسباریرفت،(ربوبیت)استهستیپروردگاراوکهداردایمانو(خالقیت)استپذیرفتهخالقعنوانبهراخداوندکهانسانی
.کندمیحرکتعملیتوحیدمسیردرانسانیچنین،دادخواهدقرارخداراخودزندگیجهتوداشتخواهداعتقاداینبا

ازستقلمتواندمیکسیکهکندگمانوکندبازجداگانهحسابمخلوقاتسایریاخودبرای،الهیربوبیتکناردرکسیاگر
(ربوبیتش).استشدهشرکگرفتارکندتدبیرراامور،خداوند

یمانادرجةبهبستگی،اعتقاداینتاثیرگذاریمیزان،استضعفوشدتدارایونیستیکسانافرادهمةایمانکهآنجااز
.داردیکتاپرستیوتوحیدبهافراد

وداردارپایدوثابتشخصیتی،اوستهایفرمانپیرووکردهتنظیمخداوندرضایتبراساسراخودزندگیچون،موحدانسان
.استروحیآرامشازبرخوردار

نداندراآنحکمتگرچه،نیستحکمتبیعالمدرایحادثههیچاونظراز.داردراخودخاصمعنایجهانموحدانسانبرای
زمینةراآنهاواستاستواروصبور،مشکالتوهاسختیمقابلدر.استامیدوارانسانیهموارهواقعیموّحدروهمیناز

رشدایبربستریبلکه،نیستخداوندمهریبینشانةزندگیهایدشواریکهداردباور.دهدمیقراراشآیندههایموفقیت
.اوستشکوفاییو

هر،معیاراینبا.بودخواهدکمترآنتأثیرباشدترضعیفچههروبیشترزندگیدرآنعملیتأثیرباشدترقویایمانچههر
.کندبررسیخویشزندگیدرراآنتأثیروخودایماندرجةتواندمیکس

داشتهارناپایدشخصیتیوناآرامدرونی،شخصشودمیباعثطاغوتازپذیریفرمانونفسانیامیالبرابردربودنتسلیم
کهمادیهایقدرت،دیگرسویازودهدمیقراراورویجلویجدیدیخواستةروزهروینفسهوایسویکاززیرا.باشد
.کشانندمیجدیدبردگیبهرااوکنندمیعوضرنگروزهر

دریادهدترجیحخداوندهایفرمانبهرااوامرشودهدقرارخودمعبودرااووسپرده(درونبت)نفسهوایبهدلکسیاگر
.استشدهعملیشرکگرفتار.برآید(بیرونهایبت)هاطاغوتومادیهایقدرترضایتکسبپی

بهجانهمهاطاعتوخداوندجهتدراجتماعینظامیاجامعهیکارکانونهادهاهمةگرفتنقرارمعنایبهتوحیداجتماعیبعد
.اوستاز

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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قرارعیاجتمافعالیتمحورراخودمنافعتنهاوکننددنبالراخوددنیویتمایالتوهاخواستهفقطهمهباشدقراراگرروایناز
میینبازتعالیورشدامکانوگیردمیفراراجامعهتضادوتفرقه،نباشنددیگرانبهخیررساندنوتعاونوایثاراهلودهند
یمکاربهخودامیالخدمتدررادیگرانوکنندمیپیدابیشتریقدرتستمگرهایانسانروزروزبهایجامعهچنیندر.رود

.اوستدستورهایوطاغوتحاکمیتازسخنبلکهنیستاوهایفرمانوخداحاکمیتازسخنیدیگرنتیجهدر.گیرند

بهتمسّکابنه،آورددستبهتوانمیالهیحکومتسایةدرگرفتنقرارویکتاپرستیوتوحیدبهتمّسکباراهماهنگیووحدت
.غیرالهیهایحکومتوظالمان

کهراشرایطیهمانوباشدرسیدهحکومتبهالهیقوانینبراساسآنزمامداروحاکمکهاستتوحیدیاجتماعینظامیکوقتی
.درآورداجرابهجامعهدرراالهیقوانینبکوشدوباشددارااستکردهتعیینحاکمبرایخداوند

.استدینیضدزندگیمحوروروحشرکودینیزندگیمحوروروح،توحید

نندکحرکتتوحیدسویبهجامعهیکمردمقدرهر.داردوجود(دوسویه)متقابلرابطةتوحیداجتماعیبعدوفردیبعدمیان
اشدبالهیقوانیناجرایخدمتدراجتماعینهادهایقدرهرکهطورهمان،گیردمیخودبهتوحیدیرنگبیشترنیزجامعهارکان

.گرددمیترآسانموحدانهزندگیوخداوندسویبهحرکتوهاانسانرشدبرایزمینه،

پروردگارابنیایشمعنویتدرکوخداباانسخلوتبرایجاییکه(علت)یافتهفزونیدلشاندرچنانشهواتولذاتودنیازینت
(معلول).استنگذاشتهباقی

.نداردجایگاهیهاآنقلبدرخداوندوکردهفراموشراخداکه(علت)اندشدهسرگرمدنیویاموربهچنانهاانسانازبسیاری
(معلول)

میخداهمچونراآنهاوشدهمعبودشانوبت،رساندمیهایشانهوسبهراآنانکهکسآنوآنچهوهوسوهویبسیاری
(معلول).اندشدهغافلآخرتوخداازیکسرهو(علت)گیرندمیبهره...وتلویزیون،سینمامانندجدیدابزارهایازوپرستند

به.خداستارادةبهنیزآنکردنپیادهواجراوخداستعلمازوخداآنازهایشقانونوهاویژگیوهاکاریریزهوموجودات
.آنکردنپیادهواجرادرنهوهستنقصیجهاننقشةدرنه،دلیلهمین

.دکنمیتعیینراهاآنزمانیومکانیموقعیتویژگی،حدود،اندازه،خودعلمبامتعالخدایکهجهتآناز،جهانمخلوقات
.اندوابستهالهیقضایبهشوندمیایجادالهیارادةوفرمانوحکمباکهجهتآناز.هستندالهیتقدیربهمقدّر

.استکردهعطارابودنمختارویژگینیزانسانبهوباشداختیاردارایاوکهاستاینانسانبرایالهیتقدیراتازیکی

اینواستشدهبناقواعدآنبرجهانتماموداردراخودخاصقاعدةومهندسیچیزیهرکهمعناستاینبهالهیقضایوقدر
.استگیریبهرهویافتنقابلانسانتوسط،قواعد

،اوستیذاتویژگیکهاختیارازتواندنمیکسیودهدانجاماختیارباراکارهایشانسانکهاستکرده(تقدیر)تعیینخداوند
.تاسدادهانجامخودارادةوخواستباراکارهمینچون،بودهاختیاریکاریکاینهمباز،کندفراربخواهداگرحتی،کندفرار

ملیعوماارادة،ماوجود،حالعیندر،گیردنمیانجامفعلآن،ایمنکردهارادهفعلیانجامبهماکهزمانیتا،اختیاریفعلدر
.نداردمنافاتآنباوخداستارادةطولدرانسانارادةیعنی.خداستارادةبهوابستههمگیزندمیسرماازکه

موجودیانسانکهاستکردهارادهخداوند،دیگرعبارتبه،ستخداخواستوالهیارادهازناشیانساندرارادهواختیاروجود
.باشدارادهدارایومختار

(نکات خطی)زیر ذره بین 



شناسیانسان،شناسیهدف

راکاریهیچکهخدایییعنی،استحکیمخداییهاآنخالقزیرا،داردوجودهدفیجهانموجوداتتکتکخلقتپسدر
.دهدنمیانجامبیهوده

.داندمیحقراجهانآفرینش،گوناگونآیاتدرکریمقرآن

.استفرستادهکارچهبرایوکردهخلقراتوچهبرایکهببینپس،استدادهبسیارارزشراتونیزتعالیحق

.استحرکتدرایحکیمانههدفسویبهواستنهادهگامجهاناینبهایشدهحساببرنامةبراساسموجودیهر

هاستآنخلقتبودنهدفدارمعنایبهزمینوهاآسمانآفرینشبودنحق

دراونهادنگامواستداشتهوجوداوآفرینشازهدفیقطعاونیستجداکلیقاعدةایناز،دیگرموجوداتسایرمانندانسان
.استشدهدادهاوبههدفآنبهرسیدنبرایکهاستفرصتی،دنیااین

وانسانخاصهایویژگیبهکههاییتفاوت.داردوجودهاییتفاوت،گیاهانوحیواناتهمچونموجوداتیوانسانهدفمیان
.گرددمیبازموجوداتسایرازاوتمایز

بهاتحیوانوطبیعیصورتبهگیاهان،برداردگامآنسویبهوکندانتخابراآنوبشناسدراخودخلقتازهدفبایدانسان
.کنندمیحرکتخودهدفسویبهغریزیصورت

آنقطریازکهاستهاییهدفانتخابدنبالبهدلیلهمینبه،استمعنویومادیگوناگونوفراواناستعدادهایدارایانسان
.رساندکمالبهراخوداستعدادهای

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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.گرددمیافزونروزبهروزبلکهشودنمیکمتنهانههایشخواستهبهدستیابیدراوعطشنتیجهدرطلبنهایتبیانسان

چهچنان،شوندمیمتوقف،رسندمیکمالورشدازسرحدّیبهکههنگامیودارندمحدودیهایهدفگیاهانوحیوانات
.استیافتهپایانراهشانگویی

.نشدنیتماموناپذیرپایانهاییهدف،استهدفانتخابحالدرهموارهخودزندگیدرنتیجهدرطلبنهایتبیانسان

باهمسوهایهدفآنوسیلةبهبتوانیمکهمعیاریهستیممالکومعیارنیازمندهاآنبهبستندلوهاهدفصحیحانتخاببرای
.کنیممشخصراانسانمتنوعاستعدادهایوطلبنهایتبیمیل

.داردانساناندیشةونگاهنوعدرریشه،هاهدفدراختالف

ابتداهکداردوجودهاهدفانتخابدراختالفیچنان،شویممیمواجهانگیزیحیرتدنیایبانگریممیهاانساندنیایبهوقتی
.شویممیسردرگم

هایدفهوگیرندقراراصلاخرویاهدافکهشودتنظیمایگونهبهوباشددنیویواخرویاهدافدربرگیرندةبایدانسانبرنامة
.باشندهاآنتابعوفرعدنیوی

راهنماییوهدایتراماموردایندر،استترآگاهمانیازهایبهماخودازوترمهربانمابههمهازکهمهربانورحیمخدایدر
.استشدهیادآورنیزراآننتایجوآثاروفرمودهمشخصراهدفانتخابمعیاروکرده

.رودمیهدفیسراغبهخودخاصنگرشوبینشباکسهر

یزانیمبههستنیزاهدافسایربهدستیابیبابرابرهاآنبهرسیدنوهستندنیزدیگرهایهدفدربردارندةهاهدفازبرخی
.دهندمیجایخوددروندررابیشتریهایهدف،باشندترجامعورتربهاهدفکه

بتواندهترب،کنیممیانتخابکهراهدفیاگر«اوطلبینهایتبی»و«انساناستعدادهایبودنمتنوع»ویژگیدوبهتوجهبا
«استترکاملهدفآن،باشدویژگیدواینپاسخگوی

بهراماوجودنهالونشودمتوقفجاییدرودربرگیردرامامتنوعاستعدادهایهمةکهاستهدفیآنمااصلیهدفبرترین
.فراگیردنشاطوشوروبالندگی،شادابیراماوجودسراسرکهطوریبهکندتبدیلزیباوپرباردرختی

.شدهازیباییوکماالتهمةگاهجلوهوکردآغاز(ص)پیامبرتربیتباونظرزیرراخودتکاملورشد،(ع)علیامام

دأمبومنبعآنبهتاوهاستزیباییوهاخوبیسرچشمةجویوجستدرخودذاتدرکهبیندمی،کندتأملاندکیکسهر
.نشستنخواهدپایازونیافتهآرامش،نرسد

خدایبهنزدیکیوتقربتنهاکهاستشایسته،خواهدمیپایانبیصورتبهراهاخوبیواستطلبنهایتبیانسانروحاگر
.باشداونهاییمقصدبزرگ

.استدورینوعبدترینهماوازدوریکهطورهمان،استحقیقینزدیکییکخدابهنزدیکی

.شوندمیترنزدیکخدابهکنندکسبراهاخوبیوهازیباییکهمیزانیبههاانسانوهاستزیباییوهاخوبیسرچشمةخدا

تمامکهجاییآنازهموکنندمیاستفادهزندگیمادیهایبهرهازهمخوداصلیهدفعنوانبهخداانتخاببازیرکافراد
خویشآخرتسرایوکنندمیترنزدیکخداوندبهراخوددلوجان،دهندمیانجامخدارضایجهتدرراخوددنیویکارهای

.سازندمیآبادنیزرا

بهبیدستیاکهطورهمان،طلبدمیمحکمارادةوبزرگهمت،ماستخوشبختیضامنوبزرگکهمیزانهمانبه،خدابهتقرب
.خواهدمیشگرفپشتکاری،دریاهاقدرگرانگوهرهای

اننشاینها،استدادهقرارماوجوددرراآنهاازمندیبهرهتواناییوآفریدهانسانبرای،استزمینوهاآسماندرخداوندآنچه
.استشدهقائلایویژهجایگاههستینظامدرانسانبرایوداشتهگرامیراانسانمتعالخداونددهدمی

گامباقطفاورستگارینتیجهدروانسانکمالورشد.خداستبهتقربونزدیکی،انسانزندگیهدفتریناصلیوترینجامع
.شودمیمیسرهدفاینسویبهبرداشتن

،یابددستخدابهتقربیعنیخلقتهدفبهوکندحرکتخودکمالورشدمسیردربتواندانساناینکهبرایمتعالخداوند
استدادهقراراختیارشدرهاییسرمایه

راایقحق،دهیمتشخیصغلطهایراهازرازندگیدرستمسیروبیندیشیمآنباتاکردهعنایتنیروییمابه،پروردگارا
.شویمدورنادانیوجهلازودریابیم

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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.یمیابمیخودکناردررااو،گردیممیبازخودبهکهبازولی،شودمیاویادفراموشیواوازمادوریسببهاغفلتگاهی

جهانتماشایبهیانگردمیخوددرکسهرروایناز.دادقرارماوجوددرراخودبهگرایشوآشناخودباراماسرشتخداوند
.کندمیاحساسدلدررامحبتشویابدمیراخدا،نشیندمی

دادنشانمابهراشقاوتراهورستگاریراهسپس،دادقرارخویشسرنوشتمسئولوآفریداختیاروارادهصاحبراماخداوند
.کنیمدوریشقاوتازوبرگزینیمرارستگاریراهعقلسرمایةازاستفادهباتا

وخیربهتا،دادقرارماوجوددرراآنازبیزاریوزشتیوبدیشناختوآنبهگرایشونیکیوخیرشناخت،متعالخدای
،وروییدازوداریمدوستعدالتونفسعزت،چونفضائلیماهمةکهروستایناز.بپرهیزیمزشتیوگناهازوروآوریمنیکی

.بیزاریمظلموریا،نفسحقارت

ردودهندنشانمابهراسعادتراهتافرستادمابرایراهنماکتابباهمراهرادلسوزوپاکپیشوایانوپیامبران،خداوند
.کنندکمکمابهحقراهپیمودن

،شدآلودهگناهبهکهآنگاهودهدنشانواکنشزشتیوگناهمقابلدرکهشودمیسببهازیباییوهانیکیبهانسانگرایش
.برآیدآنجبراناندیشةدروکندمالمتوسرزنشراخود

.ارددمیبازطلبیراحتازراما،هایشمحکمهباکهوجدانیوکندمیمنعزودگذرهایخوشیازراما،دوراندیشیباکهعقلی

.باشدهایمانسرمایهوسعتبهبایدماهدف،داردهماهنگیهایشسرمایهوهاتواناییباکسهرحرکتمسیروهدف

.نداشتیمنیاز...ووجدان،عقلچونهاییسرمایهبه،باشدخوابیدن،خوردنماخلقتازهدفاگر

ودباشآنانمانعکهدارندعقلنهچون،کنندمیزندگیترخوشماازحیوانات،باشدخوابیدن،خوردنماخلقتازهدفاگر
.کندسرزنشکهوجداننه

شناسیمعاد
.یابدمیپایانانسانمرگباکهفرصتی.داریممحدودیفرصتهاسرمایهاینازاستفادهبرایما

هکردمشغولخودبهراهاانسانعمومذهنتاریخطولدرکهاستفراگیریهایپرسشاز،آنازپسآیندةومرگچیستی
.است

.استروحانیوجسمانیبعددودارایانسانکهدهدمینشان،انسانآفرینشبهمربوطآیاتدردقت

پلیارمرگیادانندمیانسانروحبرایتردرخشانطلوعیوانسانتنوجسمبرایغروبیرامرگآنانپیروانوالهیپیامبران
.کندمیمنتقل(آخرت)باالترهستیبه(دنیا)هستیمرحلةیکازراآدمیکهآورندمیحساببه

(نکات خطی)زیر ذره بین 



انجامدرربسیاتوانوتالشبااو.بردمیلذتخودکارازوشودمیناپذیرخستگیهمتیوالعادهفوقانرژیدارایانسانیچنین
.بودخواهدزیباتراوآخرتبردارد،گامراهایندربیشترچههرکهداندمیوکوشدمیخداخلقبهخدمتونیککارهای

ینمپاداشبیجهاندراونیککارهایازیکهیچداندمیویکهاستدلیلاینبه(الهیوناولپیامد)الهیوننشاطوشور
ظالمانازارخوددادنتواندوبشوداوبهظلمیمسیرایندراگرکهدارداطمیناننیزونیایدکسیچشمبهکارهاآناگرحتی،ماند

.رساندخواهداعمالشانسزایبهراهاآنخداونددیگریجهاندرقطعا،بستاند

ناگوارارمرگروایناز،سپارندنمیدلآنبهاماکنندمیزندگیهمزیباوکنندمیزندگیدنیادرگرچهحقیقیخداپرستان
.دانندنمی

میمواجهآنابگناهازباریکولهبایابینندمیدنیابهمحدودرازندگیکهاستهولناکوناگوارکسانیبرایمرگمعتقدندآنان
.شوند

ودبرسآنعالیمرحلةبهشجاعتوشودترآسانخداراهدرفداکاریومظلوموحقازدفاعکهشودمیسببمرگازنهراسیدن
ووندرمیشهادتاستقبالبههاانسانباشدضروریخداراهدرفداکاریونباشدذلتوننگجزچیزیدنیااینحیاتکهگاهآن
.کنندمیهموارراهاانسانآزادیراهخودشهادتبا

درتوانندبتاخواهندمیطوالنیعمرخداوندازبلکهکنندمیمرگآرزویآنانکهنیستمعنااینبهمرگازخداپرستاننترسیدن
قاتمالراخداترکاملایاندوختهبابتوانندتاآورندفراهمراخودرشدزمینه،هاانسانبهخدمتوخداراهدرتالشباجهاناین
.شوندنائلبهشتبرتردرجاتبهوکنند

وحیدتکناردررا،دیگرجهاندرزندگیبهایمانودانندمیآخرتجهاندربرترحیاتسویبهگذرگاهیرامرگالهی،پیامبران
.انددادهقرارخوددعوتلوحهسریکتاپرستیو

.اندکردهانکارودانستهبعیدراآنگروهیوآوردهایمانآنبهگروهیآخرت،جهانبهایمانبرایپیامبراندعوتمقابلدر

.انددانستهخدابهایمانالزمهراآنواندکردهمطرحراآخرتبهایمان،خدابهایمانازپسآنانهمه

وشفرامراهکوشدمیکهاستاین.داردجاودانگیبهمیلواستطلبنهایتبیکهانسانیبرایمعادانکارمهمپیامدهایاز
این،کندفراموش،داردانتظاردرکهراتلخیآیندةتاسازدسرگرمکاریهربهراخودوبگیردپیشرامرگازغفلتوکردن
داشتنخواهدهاآلودگیگردابدررفتنفروجزعاقبتی،شیوه
درودشمیارزشبیبرایشاننیزروزهچندزندگیهمین،برانندبیرونخودذهنازرامرگفکرتوانندنمیکهدیگرگروهیاما

هایبیماریانواعبهوگیرندمیکنارهدیگرانازدهندمیدستازرانشاطوشادابیوشوندمیدچارناامیدیویاسبهنتیجه
.ایدافزمیآنانیأسوسرگردانیبرروزروزبهکهگذارندمیهاییراهدرقدمخودتسکینبراینیزگاهیشوندمیدچارروحی

این.گیردمی،استنشدهتبدیلقلبیباوروایمانبهداشتنقبولایناما،دارندقبولرامعادکهراکسانیگریبانمعادانکارآثار
وزندگی،روایناز،شوندمیغافلآخرتیادازودهندمیقرارخودهدفومعبودرادنیا،هاهوسدرفرورفتندلیلبهافراد
.نداردمعادمنکرانباتفاوتیکهاستایگونهبهآنانرفتار

هشدارآنبهنسبتوخبرمعادوقوعازکاملقاطعیتباآنان،اندبودهتاریخطولدرمردمانراستگوترینوترینعاقلپیامبران
.اندداده

معادازامبرانپیمانندگاهیقرآن،استنشدهگفتهسخنمعاداندازهبهموضوعیهیچدرباره،یکتاپرستیازبعدنیزکریمقرآندر
.آوردمیاستداللگاهیودهدمیخبر

خالفبرکهایزندگیماست،آیندهزندگیازقطعیبخشیمعادزیرااست،زندگیازگفتنسخنحقیقتدر،معادازگفتنسخن
.بودخواهدابدیوجاویدگذراست،وکوتاهکهدنیازندگانی

میخودمحدودقدرتباراعظمتیباوبزرگواقعهچنانکهاستاینکنند،انکاررامعادایعدهشودمیسببکهدالیلیازیکی
براییچیزبودنبعیدآنکهحال.پردازندمیآنانکاربهبینند،میممکننابشریقدرتباراآنتحققکههنگامیوسنجند
معرفیداخقدرتنشناختنرامعادانکارهایانگیزهازیکیکریمقرآن،روایناز،نیستآنبودنممکنغیربردلیلهرگزانسان
.کندمی

معادمسئلهتادبپردازنطبیعتدرزندگیومرگهمیشگیجریانمطالعهبهتاخواهدمیکنندمینگاهمعادبهناباوریباکهکسانی
هستعظیمرستاخیزازاینمونهکهطبیعترستاخیز،بهاررسیدنفرا،کننددرکبهتررا

.ندکمیمعرفینارواومحالامریراآننشدنواقعوضروریامرینیزراآنوقوعبلکهداند،میممکنامریرامعادتنهانهقرآن

داتموجودروندرنیزرانیازهاوتمایالتآنبهپاسخگوییامکاناتدادهقرارموجوداتدرراهاییگرایشوتمایالتخداونداگر
.استدادهقرار

تاسدادهوعدهخداوند،روایناز،دهدنمیقراربرابربدکارانبارانیکوکارانواستعادلخداوند.استالهیصفاتازیکیعدل
.نکندضایعراکسیحقوبرسانددارداستحقاقآنچهبهراکسهرکه

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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میدوارایرادخداوندعادالنهنظامبر،بستاندرامظلومحقوبرسانداشواقعیمجازاتبهراظالمکه،نباشددیگریجهاناگر
.شود

آدمیان،واستگرفتهقراراخرویحیاتودنیاییزندگیمیانبرزخعالم.استچیزدومیانحایلوفاصلهمعنایبهلغتدربرزخ
ودکارباگروبرخوردارآنهایلذتازباشند،نیکوکارکهصورتیدرومانندمیآنجادرقیامتتاوشوندمیآنواردمرگازپس
.گردندمیمتألمآندردهایوهارنجازباشند،شقی

وجود،برزخهایویژگیازیکیدهد،میادامهخودحیاتبه،برزخدرروحواستویروحدنیادرانسانآگاهیوشعورعامل
.بودخواهدآندرآگاهیوشعور

(اخرماتآثار).شودکاستههاآنازیاوافزودهآنبدونیکاعمالبرداردامکانوشودنمیبستهمرگباانساناعمالبرخیپرونده

(ماتقدمآثار).شودمیبستهاعمالاینپروندة،مرگباواستانسانزندگیدورانبهمحدود،اعمالازبرخیدامنة

(ماتاخرآثار).ماندمیبازنیزماحیاتازبعدحتیاعمالازبسیاریپروندة

گیردیمانجاممرحلهدودرشده،ترسیمکریمقرآنازآیاتیدرکهبزرگرخداداین.استهمراهقیامتبرپاییباجهاناینپایان
.دهدمیرخخاصیوقایعمرحلههردرکه

کنندمیراهنماییبهشتسویبهرارستگارانونیکوکاران،حسابرسیپایانازپس

میدورراآنماوبودنامعلومزمانشوحتمیوقوعشآنچه،بودشدهدادهاشوعدهآنچه،افتدمیاتفاقناگهانقیامت
.انسانابدیحیاتبرباشدآغازیتاافتدمیاتفاققیامت.پنداشتیم

رودینمبینازهرگزباطنیجنبهاما.رودمیبینازعملازبعدظاهریجنبه.داردباطنیجنبهیکوظاهریجنبهیکعملیهر
.ماندمیباقیانسانیهرروحدرو

گاهیجایدر،اندشدهبستهزنجیروغلدرکهحالیدروشوندمیراندهجهنمسویبهگروهگروهدوزخیان،محاکمهپایانازپس
.شوندمیافکندهتنگ

میشعلههاآنجاندرونازرواینازوهاستانسانخودعملحاصلآتشاین.استسوزانندهوسختبسیارجهنمآتش
.کشد

باطنمیاندرراخودانسانوشودمیمجسمدردآوریابخشلذت،زیبایازشتصورتبهآخرتجهاندرعملباطنوحقیقت
.بیندمیخوداعمال

.ماستعملعین،شودمیدادهمابهکیفریاپاداشعنوانبهقیامتروزدرآنچه

(نکات خطی)زیر ذره بین 



کجااز،ارهسیوستارهوکهکشانمیلیاردمیلیاردهااینراستیبه؟ایدکردهفکرپهناورهستیاینپایانوآغازدربارةهرگزآیا
؟هستندکسیچهوامدارراخودهستی،جهانموجودات؟اندآمده

کهکنیممیزندگیجهانیدردانیممیروشنیبه.کنیممیدرکراحضورشویابیممیراخدا،خویشفطرتبراساسما
.رساندمیمددمخلوقاتوموجوداتبهوکندمیپشتیبانیوهدایتراآنحکیمایآفریننده

اوالافعوصفاتشناختواووجوددرکبرایراگوناگونیهایراهوخواندمیفراخدادربارةترعمیقمعرفتبهراماکریمقرآن
.استخالقوآفرینندهبه،خودپیدایشدر،جهانبودننیازمنددربارةتفکرهاراهاینازیکی.دهدمینشانمابه

دیگرچیزیچنینصورتایندر.باشدموجودذاتاًُخودشکهنیستدیگریبهنیازمندخودوجوددرصورتیدرفقطموجودیک
.بودخواهدواستبودههمواره.داشتنخواهدپدیدآورندهبهنیازونیستپدیده

بلکه،دنباشپدیدهخودشکههستندایپدیدآورندهبهنیازمندشدنموجودبرای،نیستخودشانازوجودشانکههاییپدیده
.باشدخودشازوجودش

سرچشمةونباشدپدیدهخودشکهنیازمندیمایآفرینندهبهخودشدنهستوپدیدآمدندر،جهانهایپدیدههمةوما
.شودمینامیده«خدا»متعالیوبرترموجوداین.باشدهستی

.نیستساعتباسازساعتیانیستمسجدبابنارابطةمانندخداباجهانرابطة

حمصالوجودنیزوبنّاهستیووجوداساساینبر،استبناخودخالقحتیوهاآنخواصوچوبوگچوسنگخالق،خداوند
به.گرددمیمتالشیساختمانوروندمیبینازهاآن،کندارادهلحظههرخداوندوخداستبهوابستههمه،هاآنخواصو

.شودنمیکمیاوقطعگاههیچنیازاینواستنیازمندخداوندبه«آن»هردروهموارهجهان،جهتهمین

.استبرقجریانبابرقمولدرابطةشبیهحدیتا،جهانباخداوندرابطة

.هاستآنچینشوموادکردنجابهجافقطبناکار،رااجزاآنخواصنهوآوردهوجودبهراساختماناجزاینهبنا

.استآنبهدسترسیواحاطهچیزیهرشناختالزمة

.نمایدشناساییراذاتشوکندپیدااحاطهاوحقیقتبهتواندنمیماذهننتیجهدر،داردنامحدودحقیقتیخداوند

.دریابیمراوجودشانچگونگیوکنیمتصوررانامحدودامورذاتتوانیمنمیخودذهنبودنمحدوددلیلبه

چیستیوذاتتوانیمنمیاما،بشناسیمتوانیممیرااواسماءوصفاتوبریممیپیجهانآفریدگارعنوانبهخداوندوجودبهما
.دریابیمرااو

.مایدنمیانگیزشگفتمابرایاولنظردرکهکندمیبیاننورکلمهةباراهستیجهانوخداوندمیانرابطةکریمقرآن

ةعرصبهپاوشدهآشکاروپیدااوسبببهوگیرندمیاوازراخود«وجود»،موجوداتتمامیعنی،استهستینورخداوند
اینردچیزیهرجهتهمینبه(بقادرنیازمندی)استوابستهاووجودبهوجودشانو(پیدایشدرنیازمندی)گذارندمیهستی
وخداوندبخشتجلیخودشحدّدرموجودیهرواقعدرشودمیمحسوبالهیآیاتازایآیهوخالقوجودبیانگر،جهان
در،نگرندمیهستیجهاندراندیشهودقتباکهآنانروهمیناز.استالهیصفاتسایرورحمت،قدرت،حکمتنشانگر

(خدادیدن).بینندمیرااوقدرتوعلموکنندمیمشاهدهراخداچیزیهر

ابلقهدفیاما،آیدمینظربهمشکلنخستنگاهدرکهستواالوعمیقمعرفتی،ببیندراخداچیزیهربابتواندانسان
قویمتصمیوعزمباوگذاریمپیشقدماگر،دارندقلبصفایوپاکیکهنوجوانانوجوانانبرایخصوصبه،استدسترس
.چشاندخواهدمابهرامعرفتیچنینلذتوکردخواهدکمکنیزخدایقینبه،کنیمحرکت

راعملوقلبواندیشهونمودتجربهراتوحیدیزندگییکونهادگامهمتابیخدایخالصانةپرستشسویبهتوانمیچگونه
(بندگیدراخالص).کردزندگیپسنددمیخداوندکهگونهآنودادقراراوبرای

توبهواخالص،بخشهستی

(دهمسال1درس).آیدنمیدستبهانسانخودتالشوسعیباجزتقرباینوخداستبهتقربانسانخلقتهدف

دتهدیرااوخطراتی،دهدمیقرارخدارضایبرایراخویشعملودلواندیشهآنپیدروگزیندبرمیراتوحیدراهکهکسی
(ترپنهان.....شرکراهیابی:پیامبرحدیث).هستاوبرایتوحیدازانحرافاحتمالوکندمی

.استراهدواینازیکیانتخابصحنة،زندگیوداردقرارشیطانونفسهوایبندگیوخدابندگیدوراهیسربرهموارهانسان
(....الیکماعهدالم)

پاسبان:شعر).شودانجامخداوندبرایخالصماعملونیابدراهآنبهشرکآفتتاکنیمپاسبانیدلواندیشهحریمازچگونه
(...امشدهدلحرم

.استآنغیرازچیزیککردنپاکوکردنخالصمعنیبهاخالص

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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اههمرباالتریاخالصباچههرانساناعمال.داردمراتبیودرجات،دیگرقلبیعملهروسخاوت،داشتندوستماننداخالص
.داردبیشتریارزش،باشد

.داردمیعرضهخداونددرگاهبهفردکهاستاعمالیتمامیقبولیشرطاخالصاسالمدر

جامان،استدادهدستوراوکهگونههمانوخداوندرضایبرایفقطراعملششخصکهمعناستبدیندینیکاربرددراخالص
.دهد

(فاعلیحسن).دهدانجامخداخاطربهراعملوکندخالصراخودنیتکوشدمیاینکهبرعالوه،مؤمنانسان

.باشدالهینیتودرستمعرفتدارای،کاردهندةانجامکهمعناستبدینفاعلیحس

ومکان،زمان،کیفیت،کمیتجهتازراعملیعنی،دهدانجاماستدادهدستورخداوندکهگونههمانراعملکندمیتالش
(فعلیحسن)خواهدمیخداوندکهدهدانجامطوریهمانشیوه

.شودانجاماستدادهفرمانخداکهصورتهمانبهودرستیبهکارکهمعناستبدینفعلیحسن

.داردوجوداوبهایمانوخدابهمعرفتمیانمحکمیپیوند

.استبرقراراخالصوخدابهایمانمیاندقیقیارتباط

ردتفکرصرفراساعاتیاستخوبپسکردخواهدکمکاخالصدرجةافزایشبهشودبیشترخدابهمامعرفتکهچقدرهر
.کنیمالهیهاینشانهوآیات

.دادنخواهداومهربهدلویافتنخواهدراالهیآیات،بستجهانرویبهرااندیشهچشموشدغفلتگرفتارکسیاگر

میصورتاندکیمعرفتبایاونیستمعرفتیآندرکهاستعملیازترمقدسوارزشمندتربسیارآگاهیومعرفتبراساسعمل
.گیرد

.شوندمیبزرگگناهانمرتکب،کنندمیخیرکاراینکهتصوربهنادانانسانکهآیدمیپیشگاه

.دهدمیرشدوکندمیآبیاریرااخالصدرخت،خداوندازاطاعتوواجباتبهتوجهوگناهترک
وهالغزشمانعودهدمینشانراآنبهرسیدنراهودرستهدفکهخطاستازدوربهواستوارومحکمعلممعنایبهحکمت
.شودمیهاتباهی

.استکردهنقلایشانازایحکیمانهوارزندههایسفارش،کردهتوصیفحکمتداشتنبهرالقمان،قرآندرخداوند

.استکردهتوصیفمخلَصینمقامبهرسیدنواخالصداشتنبهرا(ع)یوسف،قرآندرخداوند

ودهدیصتشخباطلازراحق،پیچیدهوسختشرایطدرتواندمیکهرسدمیبینیروشنوبصیرتازدرجاتیبهحکیمانسان
.نشودباطلگرفتار

راآنانودبکشانگناهبهوکندتحریکراهاآنزودگذرهوستااستکردهپهنانسانبرایگوناگونصورتبههاییدامشیطان
.سازدمحرومجاویدانبهشتاز

.اوستهایفرمانخالصانةپذیرشوخداپیشگاهبهآوردنروینیازمندشیطانهایدامبرابردرمقاومت

کهستامسیریازبازگشتبرایگاهبلکه،نیستراهادامةپیمودنوقبلیهایپیمانتکمیلبرایهموارهجدیدهایتصمیم
.استگذاشتهجایبرباریزیانآثاروشدهپیمودهغلطبهچندی

ازچگونهکهیمببینوبیفکنیمنظرخودپیشوایاندیگرو(س)زهرافاطمهو(ع)علیامام،(ص)پیامبرزیبایزندگیبهاستکافی
.اندآوردهدستبهرامحبوببهنزدیکیوقربمقامآنوزیباییوخوبیهمهاین،خداخالصانةبندگیراه

شادکامیازسرشارحیاتهمودادخواهددستازرادنیانشاطباوپاکزندگیهم،شودگرفتارشیطانهایدامدرکهکسی
.راآخرت

باتواندیمهموکندقیامخودناپسندتمایالتعلیه،عقلازپیرویباتواندمیهمانسانکهمعناستبدینخودعلیهانقالب
.داردرواستمخودبهوکردهسرپیچیخداهایفرماناز،گناهانجاموامارهنفسازپیروی

.باشدنداشتهراآنانجامقصدوشدهپشیمانگناهازانسانکهدهدمیرخوقتی،بندگانتوبه

.استبازگشتمعنایبهلغتدرتوبه

.استگناهترکبرتصمیموپشیمانیحالتهمان،توبهحقیقت
توجهیبیخدافرمانبهچرا!شدبدچقدر»:باشداینحالشزبانوکندپشیمانیاحساسدلدر،گناهانجامازبعدانساناگر

.شودمیبخشیدهگناهوشدهانجامتوبه«دهمنمیانجامراکارایندیگر؟کردم

.استشدهانجامتوبه،باشدنکردهجاریزبانبرراآنگرچه،باشدگفتهرا«استغفراهلل»دلدرواقعاًانسانیاگر
نشدهانجاموبهتباشدداشتهراگناهآندوبارةانجامقصدو،نباشدپشیمانقلبشدرامابگوید«استغفراهلل»زبانباانسانیاگر

.است

(نکات خطی)زیر ذره بین 



.دارددوستبسیارراجوانانتوبة،خداوند

.کندمییلتبدحسناتبهراگناهان،بیایدآندنبالبهنیزصالحعملوایماناگربلکه،کندمیپاکراگناهتنهانهتوبه

ـداوندخمهردامندرراخودوکردشکارراتوفیقهایلحظهباید،نیستمیسرهموارهتوبهتوفیقاما،استبازهمیشهتوبهدر
.انداخت

وکندتوبههمبازکهنداردمانعیهیچ،شدگناهمرتکبدوبارهوشکسترااشتوبهاما،کردتوبهوشدمرتکبگناهیکسیاگر
رازی،داردمیدوست،کندتوبهبسیاروشودناراحتخودگناهازفوراًکهراکسیخداوندکهچرا،نمایدعذرخواهیخداونداز
شودمیپشیمانخودعملازسرعتبهواوستنزدقلبشاما،افتادهگناهدامدراینکهبا،فردیچنینبیندمی

.پذیردمیرااشتوبهخداوندحتماً،شودپشیمانونادموکندتوبهواقعاًاگر،باشدبدکههمچقدرهر،آدمی

متوجه،تدریجیفرایندایندرتاکشاندمیگناهسمتبهآهستهوگامبهگامرااو،شقاوتبهانسانکشاندنبرایشیطان
.نکندتوبهبهاقدامونشودآنقبحوزشتی

لهیارحمتاز،شدآلودهاوکهوقتیوکشاندمیگناهسویبه«کنتوبهبعدوکنگناه»کهوعدهاینباراانسانشیطان
.......سازدمیمأیوسش

اودرتوبهبهلمیدیگراینکهتا،کندمیتکرارقدرآنراگفتهاینو«کنممیتوبهزودیبه»گویدمیخودبهدائماًُگناهکارفرد
.شودمیخاموش

پیداوبهتبهمیلکهنیستمعلومدیگر،شودگناهغرقانسانیاگراما،کندمیقبولمانخدابرگردیموقتهرکهاستدرست
.کند

آنازعملدرکردخواهدسعی،باشدداشتههمایعالقهگناهآنبهاستممکنگرچه،باشدکردهتوبهحقیقتاًُکنندهتوبهاگر
.کندمیدوری،باشندگناهگیریشکلساززمینهتوانندمیکههاییموقعیتوهامکان،افرادازیعنی،نمایددوری

استتوبهتنشکسبامساویگناهانجامزیرا،نروداستشدهپشیمانآنازکهگناهیسراغبهدیگرکهکندمیتالشکنندهتوبه
.کندتوبهبایدهمبازصورتآندرکه

ایتوبه،اشدنبقلبیپشیمانیکهوقتیوشودپشیمانقلباًُنتواندوقتهیچکهکندغلبهانسانروحبرقدریبهگناهشاید
.استنگرفتهصورت

جبرانراگناهانهمهنتوانستهوکردهراخودتالشکارتوبهشخصکهببینداگرواستمهربانخودبندگانبهنسبتخداوند
.کندمیعفورااوونمودهجبرانخودرامواردبقیة،کند

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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اسالمیتمدن،سنت،اختیارباقانونمندیرابطه

سازهزمینقدروقضا)؟آنبرایمناسببسترییااستانساناختیارمانعشودمیادارهالهیارادةوعلمباکهجهانینظامآیا
(اختیارشکوفایی

(الهیارادةطولدرانساناراده)؟چیستجهانینظامایندرانساناختیارنقش،استخداوندارادةتحتجهانرخدادهایهمه

قلهبهوکنیمریزیبرنامهخودزندگیبرای،آنازاستفادهبااستخواستهماازوکردهعطامابهراارادهواختیارقدرتخداوند
.داندنمیراآنعظمتخداوندجزکهبرویمپیشآنجاتاوبرسیمکمالهای

ازمندیبهرهبرایبستریواختیارشکوفاییساززمینهبلکه،نیستانساناختیارمانعهستیبرحاکمقوانینوخداوندمشیّت
.آن

هاویژگیاینابراآبخداوندکهدانیممییعنیقضاستوتقدیرهمینبهاعتمادسبببه،نوشیممیتشنگیرفعبرایکهآبی
.شودمیتشنگیرفعسببکهآفریدههااندازهو

نمیانسانونداشتمعنا......وزیست،شیمی،فیزیکهمچونعلومی،نداشتقرارالهیقضایوقدرنظامتحتجهاناگر
.کندفعالیتوکارجهانایندروبزندانتخاببهدستتوانست

وجهاننمندیقانوورایچیزی،تقدیرکنندمیتصورواستناسازگارانساناختیارباالهیقدروقضاکهاندپنداشتهچنینبرخی
.استآندرنظم

انسانکهاستکردهارادهخداوند،دیگرعبارتبه،ستخداخواستوالهیارادهازناشیانساندرارادهواختیاروجود
.باشدارادهدارایومختارموجودی

عتقاداکهآموختدیگرانوشخصآنبهودادنشانراقدروقضاازخودصحیحنگرش،خودگفتارسپسورفتاربا(ع)علیامام
.استآنساززمینهوعاملبلکه،نیستانسانعملوتحرکمانعتنهانه،قدروقضابه

.آیدنمیپدیداختیاریکاربرایایزمینههیچوشودنمیبرقرارنظمیهیچالهیقضایوقدرپذیرشبدون

ملیعوماارادة،ماوجود،حالعیندر،گیردنمیانجامفعلآن،ایمنکردهارادهفعلیانجامبهماکهزمانیتا،اختیاریفعلدر
.نداردمنافاتآنباوخداستارادةطولدرانسانارادةیعنی.خداستارادةبهوابستههمگیزندمیسرماازکه

هموارترارموفقیتراهوکنیمریزیبرنامهبهترهاآنبهتوجهبابتوانیمتاشودمیموجبالهیهایسنتوقوانینباآشنایی
.سازیم

.اوستاختیاروارادهکارگیریبهوانسانپویاییوحرکتساززمینهوالهیتقدیرتجلی،جهانبرحاکمقانونمندی

این.دپیماینمیراخودتکاملیمسیرخاصیقوانیندایرةدرآنهایپدیدهواستقانونمندخلقتجهان،الهیتقدیربراساس
.گیرددربرمیهمراهاانساناجتماعیوفردیزندگیونداردطبیعیهایپدیدهبهاختصاصقانونمندی

درونیصفاتکهاستموقعیتیوشرایطدرفرددادنقرارمعنایبهدینیاصطالحدرواستامتحانمعنایبهلغتدرابتالء
.سازدمشخصکردهادعاکهراآنچهنادرستییادرستیودهدبروزراخود

دادننشانواستعدادهارساندنظهوربهودادنرشدبرایبلکه،نیستافراددرونازشدنآگاهبرایعلیمخداوندامتحان
.استافراددرونیتمایالت

.هاستدورانهمةدرهاانسانهمةشاملوهمیشگیوثابتکهخداستقانونفراگیرترینوترینعامابتالءسنت

.هاستآزمایشوهاامتحانانواعصحنة،انسانیهرزندگی

(نکات خطی)زیر ذره بین 

رخماونپیرامکهایحادثهکوچکترینرواینازگردد،میشناختهوشودمیساختهابتالئاتاینباهاانسانشخصیتوهویت
ملع.کنیممیعملچگونهوگیریممیتصمیمیچهحادثهآنبهنسبتماکهشودروشنتاماستبرایامتحانی،دهدمی

.دارددنبالبهراخسرانوماندگیعقب،غلطعملوکمالورشد،درست

،مادروپدرداشتنیامادروپدردادندستاز،ثروتیافقر،سالمتیابیماری،آزمایدمیراماشرییاخیرامرهرباخداوند
پیروزیاهآنبامامواجههنحوةوآیندمیحساببهماامتحانیمواد،شیرینییاتلخحادثههرکلیطوربه،خشکسالییاباران

.سازدمیدیگرامتحانیمهیایوزندمیرقمراماشکستیا

کهزانیمیبهوشودمیخاصهایآزمایشوهاامتحانوارد،ابتالءسنتبهبنا،کنداعالمرااوبندگیوخدابهایمانانساناگر
.شودمیآمادهبرترکماالتکسببرایوگذاردمیبعدیهایآزموندرقدم،آیدبیرونسربلنداولیههایآزموندر



:انددستهدوانبیاءدعوتبرابردرمردم
.پذیرندمیراالهیهدایتودهندمیمثبتپاسخحقیقتندایبهایدسته
.ایستندمیحقمقابلدروورزیدهلجاجتایدسته

غلطیمتصمبارزیانعواقباینانالبته،آوردمیدستبهراهمانکندمیتالشآنبرایوکردهانتخابرادنیافقطکهکسی
لطفنشانةگناهکارهایانسانبرخیبهدنیویهایلذتودنیاآوردنرویبنابراین.کردخواهندمشاهدهآخرتدرراخود

.نیستآنانبهخداوند

اناتیامکهمینازبتواند،برگزیندراباطلیاحقراهدواینازکدامهر،هرکسکهدادهقراراینبرراخودقانونوسنت،خداوند
.ندکآشکارراخودباطنورودپیشبهاستکردهانتخابکهمسیریهماندرتاکنداستفاده،دادهقراراختیارشدرخداکه

.کندمیرفتارمهربانیولطفبه،گناهکارچهونیکوکارچهآنانهمةبا،داردمحبتخودبندگانبهخداوندکهآنجااز

نیزدخداون،دهدمینشانخودازانسانکهتالشیوسعیباهمراهیعنی،استنمودنآسانمعنایبهتوفیق،قرآنفرهنگدر
.برسدمقصدبهترآسانبتواندویکهسازدمیفراهمچنانرااسبابوشرایط

گیردمیسختفرزندشبرکهمادریمانند،استرحمتولطفدریچةازهمباز،کندمیغضبکسیبرخداوندکهآنجا
.استبازهمیشهخدابهگناهکاربازگشتراهکهاستجهتهمیناز...............

بارهااگریحت،نمایددوریگناهازوکندتوبهبتواندکهکندمیفراهمشرایطیاوبرایخداوند،افتدمیگناهدامبهکهانسانی
.گذردمیاوگناهازخداوندبازهم،نمودتوبهوکردگناه

رصتیفهاآنبهخداوند،ورزندلجاجتودشمنیحقباوباشندخرسندخودکارازوروندپیشباطلوگناهدرچنانکسانیاگر
.دهندمیقرارگناهاندرورشدنغوطهوسیلةراهانعمتوهافرصتاینآنهاوافزایدمیآنانهاینعمتوامکاناتبرودهدمی

روزهرآنانگناهانبارکهشودمیباعثوشدهگرجلوهالهیبالیصورتبهخودشانارادةواختیاربا،امکاناتوهامهلت
.شوندترنزدیکابدیهالکتسویبهتدریجبهوشودترسنگینوسنگین

قرارهاتسنایندایرهدرکهبکوشیمبایدبنابراین.هاستانسانخودعملنتیجةاستدراجوامالءسنتدایرةدرگرفتنقرار
.نشویمگرفتارابدیهالکتبهتانگیریم

تدااباستالزم،روایناز.استاسالمیمعیارهایبراساسایجامعهایجاددرتالشومشارکت،مسلمانیکهایبرنامهجملهاز
ریزیرنامهب،هاآنبهترچههرتحققبرایوبشناسیم،اندکردهمعرفیپیشوایانوکریمقرآنکهرااسالمیتمدنیکمعیارهای

.کنیمتالشو

.بودمردمیاجتماعوفردیزندگیشیوةدربنیادینتحولیوهاانساننگرشدرتغییرنیازمنداسالمعصربهجاهلیتعصرازگذر
بنارادینیجامعةهایپایهخودیارانکمکباومدینهبههجرتباسپسوکردآغازمکهشهرازرابزرگرسالتاین(ص)پیامبر
.کردآغازرااسالمیتمدنسویبهحرکتونهاد

والیت،انطاغوتیوستمگرانحکومتجایبه،جامعهآندرکهکندبناایجامعهتابودشدهبرانگیختهرسالتبه(ص)پیامبر
.گردداستوارالهیدستوراتوقوانینپایةبراجتماعینظاموباشدداشتهحاکمیتالهی

ازرادخوحقآسانیبهبتواندمظلومآندرکهطوریبهبودمحورعدالتایجامعهبرپایی،(ص)پیامبراهدافترینمهمازیکی
.باشدفراهمهاانسانهمةبرایرشدامکانوبستاندظالم

شدمیردهشمزشتمحرومانبهتوجهیبیوفقروطبقاتیفاصلةآندرکهآوردوجودبهفضاییقرآنبیاناتو(ص)پیامبررفتار
.گردیدمیتلقیواالییارزش،قسطومساواتو

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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باهیتوفساداصلیمانعوهاانسانتربیتورشدکانونعنوانبهخانوادهجایگاهارتقای،(ص)اکرمپیامبرمهماهدافازیکی
.بود

مالکجامعهدرمساواتوبرابریفرهنگبرقراریوجاهلینظامبرحاکمطبقاتیهایتبعیضرفعبرایفرصتیهرازپیامبر
.کردنمیفروگذارراهایندرتالشیهیچازونمودرااستفاده

.رفتمیشماربهبرنامهایناصلیعناصرازاواصیلهایارزشوزنمنزلتاحیای



برهکآیاتیاولین.دهدسوقعلموتفکربرمبتنیزندگیسویبهرامردموکندمتحولراجاهلیجامعةتاآمد(ص)پیامبر
.بودآموختنودانشدربارة،بودویرسالتآغازگروشدنازل(ص)پیامبر

.آوردپدیدزنوخانوادهجایگاهدرعظیمانقالبیخویشرفتاروگفتاربا(ص)پیامبر

هخرافوجاهلیتسد،(ص)پیامبردائمیهایتشویقودانشوخردورزیبهکتاباینمکرردعوتوقرآنآیاتتدریجینزول
.ساختعلممشتاقراروزآنجوامعترینجاهلازیکیوشکستراگرایی

(ُُص)وُهمراهُپیامبر(ُع)حامیُعلیُ(ُُُُُُُُُُُُُس)حضرتُفاطمهُ

:ُسازُخانوادةُپیامبرُزنانُتاریخ

درُدورانُبعثتُُ(ُص)پیامبرحامیُ(ُُُُُُُُُُُُس)حضرتُخدیجهُ

پیامُرسانُنهضتُعاشوراُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُس)حضرتُزینبُ

الگویُتمامُعیارُعفافُ،ُحیاُوُپوششُاسالمیُ

(نکات خطی)زیر ذره بین 

105



(1)امامتونبوت،هدایت

.ُُنیستُطبیعیُوُغریزیُدرُنیازهایُمنحصرنیازهایُانسانُ،ُ

.میُکندُمتمایزداردُکهُاوُراُازُسایرُموجوداتُنیازهایُبرتریُانسانُ

ترمهمایینیازهباراخود،(علت)بیندیشدباالتریافقدرورودفراترطبیعینیازهایوروزمرهزندگیسطحازکهاندکی،انسان
وستاکردهعطاانسانبهخداوندکهاستایویژههایسرمایهازبرآمدهبرترنیازهای،(معلول)بیندمیروبرو(برترنیازهای)

نیازهایاینبهصحیحپاسخ
(معلول)کندمیتضمینراانسانسعادتکه(علت)استاساسی

،نیابدرااهآنپاسخانسانتاکهشوندمیتبدیلهاییسوالبهباالخرهودغدغه،دلمشغولیبهتدریجبه(علت)برترنیازهای
گیردنمیآرام

.ُُخودُراُازُدستُدادهُاستُعمرُحقیقیُخودُراُنشناسدُیاُدرُشناختُآنُدچارُخطاُشودُ،ُهدفانسانُاگرُ

میربهتجرادنیادرزندگیباریکوآیدمیدنیابهباریکفقطانسانکهاستجدیایدغدغهروآناززندگیدرستراهکشف
بهکهکندانتخابزندگیبرایراراهی،اوسترویپیشکههاییراههمةبینازباید،تکرارنشدنیفرصتایندربنابراین.کند
درخداوندکهبرتریهدفآنبهوشودمندبهرهخوبیبهاستدادهاوبهخداکههاییسرمایههمةازبتواندوباشدمطمئنآن

.برسد،استدادهقراراوخلقت

یآدممحدودعمرکهحالیدر.استآزمونوتجربهنیازمندمشکوکواحتمالیپاسخهرزیرا،باشداعتمادقابلودرستکامال(1
.استگوناگونوزیادبسیارهمپیشنهادیهایراهکهخصوصبه،نیستکافیایتجربهچنینبرای

.ُُبودهُاستفکورُوُخردمندُانسانُهایُاصلیدغدغةکهُارتباطُدقیقیُباُدوُنیازُدیگرُداردُ،ُ«ُچگونهُزیستنُ»ُیاُراهُزندگیُ

وفردی،روحیوجسمیابعادزیرا،بدهدپاسخهماهنگصورتبهانسانمختلفنیازهایبهکهطوریبه،باشدجانبههمه(2
.کردانهجداگریزیبرنامهبعدیهربرایتواننمیودارندهمباتنگاتنگیوکاملارتباطوپیوندانساناخرویودنیویواجتماعی

:ُُُپاسخُبهُنیازهایُبرترُبایدُحداقلُدوُویژگیُزیرُراُداشتهُباشدُ

(خاصهدایت)کندمیهدایتاستدادهقراروجودشدرکههاییویژگیبامتناسبرامخلوقیهرخداوند

:کهبدهدبرترنیازهایبهصحیحیپاسختواندمیکسی

.دباشداشتهاواجتماعیوفردینیزوجسمیوروحیظریفودقیقابعاد،هستینظامدراوجایگاه،انسانخلقتازکاملآگاهی(1

.آنهاستانتظاردرعاقبتیچهودارندسرنوشتیچه،مرگازپس،هاانسانکهبداندهمچنین(2

ایرسبااوهدایتشیوةشدهسببآن(علت)(اختیاروعقل)کندمیمتمایزمخلوقاتسایرازرااوکهداردهاییویژگیانسان
(معلول)باشدمتفاوتمخلوقات

رااوواستمفیدکارآنکهدهدتشخیصاگروکندمیتفکر،دهدانجامخواهدمیکهکاریهردربارةخودعقلباابتدا،انسان
.دهدمیانجاموکندمیانتخابراآنخوداختیاربا،رساندمیهدفشبه

انتخابراامهبرناینخوداختیاربا،آنامتیازاتوهاویژگیبهبردنپیباوکنندتفکرالهیبرنامةدرخودعقلبا،بایدهاانسان
برسنددادهقرارهاآنخلقتدرخداوندکههدفیبهوبندندکاربهزندگیدروکنند

پیشویابدمیرازندگیصحیحراه،نبایدهاوبایدهاتشخیصومعرفتکسبباوکندمیتفکرالهیپیامدرخودعقلباانسان
.رودمی

میُتواندُاراختیداراُبودنُعلتالبتهُانسانُبهُ.ُدستُیافتُپاسخُسوالُهایُاساسیُمیُتوانُبهُعقلُوُوحیُباُکنارُهمُقرارُگرفتنُ
دُ،ُانسانُ،ُاماُچونُهرُبرنامةُدیگریُغیرُازُبرنامةُخداوندُنمیُتواندُپاسخُدرستیُبهُآنُنیازهاُبدهبرگزیندُراهُهایُدیگریُراُنیزُ

.ُخواهدُشتافتُدیارُآخرتُراُترکُگفتهُوُبهُدستُخالیُدنیاخواهدُکردُوُباُزیان

دهُاستُکهُدرُراُتضمینُکندُ،ُسببُشسعادتُبشرُاوُباشدُوُپاسخگویُنیازهایُکهُبتواندُبرنامهُایُبهُداشتناحتیاجُدائمیُانسانُ
.ُباشیمُمکاتبُبشریُازُجانبُگاهُمتضادُوُبرنامهُهایُمتفاوتُهموارهُشاهدُارائهُطولُتاریخُ

واالتسپاسخبرگیرندةدرکهانسانهدایتبرنامةخداوندیعنیگذردمی(اختیاروتعقل)ویژگیدومسیرازخداوندهدایت
خوداختیاربا،نآامتیازاتوهاویژگیبهبردنپیوبرنامهایندرتفکرباانسانتافرستدمیپیامبرانطریقازاستبشربنیادین

.برسد،استدادهقراراوخلقتدرخداوندکههدفیبهوببردکاربهزندگیدروکندانتخابرابرنامهاین

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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همانکهدادقراراختیارماندرراراهیوگرفتبرعهدهراماهدایتونگذاشتتنهاراهاانسانما،خودرحمتولطفباخداوند
.استخوشبختیمستقیمراه

میاسالمبدانکهاستالهیدینهمان،برگزیدههاانسانزندگیبرایخداوندکهروشیوراه،استروشوراهمعنایبهدین
.استخداوندبرابردربودنتسلیممعنایبهاسالم،گویند

اندرمیرادینهمانتااستدادهفرمانپیامبرانهمةبهوفرستادههاانسانبرایدینیکخداوند،کریمقرآنآیاتبراساس
.نگیرندپیشدرتفرقهراهوکنندتبلیغمردم

اییهویژگیوانسانخاصآفرینشمنظور،گوییممیسخنانسانفطرتازوقتی.استآفرینشخاصنوعمعنایبهفطرت
.استدادهقرارویآفرینشاصلدرخداوندکهاست

فهدبهراآنانتا،(معلول)داشتهارزانیهاانسانبهکلیبرنامةیکخداوند،(علت)مشترکفطریهایویژگیسبببه
(خدابهتقرب).برساند،استدادهقرارخلقتشاندرکهمشترکی

سانیکپیامبراندعوتاصلیمحتوای،دلیلهمینبه(علت)اندفراخواندهدیناصلیمحورهایبهرامردم،الهیپیامبرانهمة
(معلول)اندآوردهدینیکهاآنهمةواست

سببهاتفاوتاین،استبودههاییتفاوتآنتعدادوشکلدراما،اندکردهدعوتنمازبهراخودهایامت،پیامبرانهمة
.استنشدهدیناصلدرتفاوت

.استهداشتتفاوتدیگرایدورهبادورههرنیازهایومردمآگاهیسطحوزمانبامتناسب،فرعیاحکامبرخیدرانبیاءتعالیم

.استآنمستمرّودائمیتبلیغ،پیامیکماندگاریالزمة

.بودهانبوتتجدیدعواملاززندگیکاملبرنامةگرفتندرآنانتواناییعدموهاانساندرکسطحبودنپایین

تحملرااهسختیآنان.کردندمیتبلیغراالهیدینمختلفهایزمانطولدر،مانندبیتالشواستوارایمانباالهیپیامبران
ذائلروظلموشرکویابدگسترشوبماندجاودانهاانسانمیاناخالقیهایکرامتوطلبیعدالتخداپرستیتاکردندمی

آنوانندنتدیندشمنانوشودمردمفرهنگوآدابوزندگیسبکجزءالهیتعالیمتاشدسببتداوماین.برودبینازاخالقی
.بگذارندکنارراحتیبهرا

زمانتعیین،دهدمیتشخیصزمانهردرراپیامبربهنیازعدمیانیازکهاوستو،فرستدمیراپیامبرانخداوندکهجاآناز
.نهیاشدهفراهمنبوتختمعواملداندمیدقیقاًکهاوستزیرا.خداستبانیزنبوتختم

جهتزاکمبودیجامعهویابدادامهوحیدریافتجزبه،پیامبرهایمسئولیتکهشدسببخداوندطرفازمعصومامامتعیین
.باشدنداشتههدایتورهبری

ودریافتارزندگیبرنامةترینکاملتوانستمیکهبودمیزانیبهمختلفجوامعفرهنگیوفکریآمادگی،قرآننزولعصردر
.آورددستبهراخوداجتماعیوفردینیازهایپاسخ،آنکمکبهوکندحفظ
بزرگیفرهنگیوعلمینهضتشامومصر،عراق،ایرانماننددیگریهایسرزمینبهاسالمورودباکهبینیممیجهتهمینبه

.کردندظهورفراوانیعالمانودانشمندانوشدآغاز

.استایشاننبوتدلیلوگواهوشدهنازلپیامبرانخاتمبرکهاستالهیکتابآخرین،کریمقرآن

العادهخارقکارهای،اندشدهپیامبریبهمأموراوطرفازودارندارتباطخداوندباهاآنکهدریابندمردماینکهبرای،پیامبران
نبوتعالمتونشانهیعنی(آیت)راآنکریمقرآن،نبودهاآنانجامبهقادرخدااذنوتأییدبدونکسهیچکهدادندمیانجام

.سازدمیآشکارراافرادسایرناتوانیوعجززیرانامندمی(معجزه)راآناسالمیاندیشمندانو

.استنماندهباقیهاآنازاثریامروزوبودمشاهدهقابلزمانآنمردمبرایفقط،گذشتهپیامبرانمعجزات

.تاسالهیکتاباینهایسورهازیکیمشابهایسورهآوردن،کریمقرآنواسالمدادننشانغیرالهیبرایراهترینآسان

بشرینتوافوقراآنوبکننداعترافآنبودنمعجزهبهخودشزمانمردمکهباشدایگونهبهبایدالهیپیامبرآخرینمعجزة
.کنندتاییدراآنبودنمعجزههمآیندگانوبدانند

(نکات خطی)زیر ذره بین 



وعجزینکهابرایوبیاورندراآنهمانندکتابیتااستکردهپیشنهاد،دارندشککریمقرآنبودنالهیدرکهکسانیبهخداوند
آوردنپیشنهاد،آنانناتوانیوعجزنهایتاثباتبرایواستدادهکاهشسوره10بهراپیشنهاداین،دهدنشانراهاآنناتوانی
.استدادههاآنبههمراقرآنهایسورهمانندسوره1حتی

زیرارقرآنعظمتتااندکردهبسیاریتالشبارهایندر،تاکنونکریمقرآننزولابتدایهمانازاسالمسرسختمخالفان
.ببرندسؤال

وجهرینبهتبهتااستکردهانتخابراهاعبارتوکلماتترینمناسبوزیباترین،قرآنعمیقوژرفمعارفبیانبرایخداوند
.کندجذبحقسویبهراآمادههایدلوبرساندرانظرموردمعنای،

کهودبشدهسبباختصاروجودباتعبیراترساییوبیانشیرینی،هاجملهوهاکلمهدلنشینوموزونآهنگوزیباساختار
پیامبرانةخدیوارپشتازیارفتمیپیامبرنزدقرآنشنیدنبرایکسیاگروکنندمنعقرآنشنیدنازرامردم،مشرکانسران

.کردندمیمجازاترااو،دادمیفراگوشایشانخواندنقرآنبه،

ازسیاریبواستشدهتاریخطولدرقلوبوافکاردرآسمانیکتاباینالعادةخارقنفوذسبب،کریمقرآنلفظیهایزیبایی
.اندشدهمسلمانآنتأثیرتحتدانشمندانوادیبانخصوصبهمردم

.استادراکوفهمقابلنیزکنندمیاستفادههاترجمهازفقطودانندنمیراقرآنزبانکهکسانیبرای،اعجازمحتواییجنبة

هبرسدچه،استنکردهتراوشدانشمندیهیچقلمازدهدمینشانکهداردهاییویژگی،مطالبومحتوانظرازکریمقرآن
(پیامبربودنامّی).استندیدهآموزشیوننوشتهچیزیآنازقبلکهشخصی

ذشتةگهاینوشتهدرمعموالًُدانشمندان،رواینازاستمتفاوتآنهاپختگیدورانآثاربادانشمنداناولیههاینوشتهوآثار
.نمایندمیاصالحراخودگذشتههایکتاب،بتواننداگروکنندمینظرتجدیدخود

تحتبیشوکمرامردم،شودمیتعبیرفرهنگبهآنازکهرسوموآدابوعقاید،افکارازایمجموعه،زمانازایدورههردر
.دهدمیقرارتأثیر

(برترازهاینی).استشدهفرستادهآنهاخاطربهپیامبرانکهنیازهاییهمانیعنی،انسانهدایتوزندگیبرنامةبهمربوطنیازهای

است20قرندرانساننجومیکشفیاتترینمهمازیکیانبساطنظریة

مدامستیهجهانآننتیجةدرکهیکدیگرندازگرفتنفاصلهوحرکتحالدرایالعادهفوقسرعتباهاکهکشان:انبساطنظریة
.استانبساطوگسترشحالدر

(2)امامتونبوت
برایوفراخواندهدایتبرنامةترینکاملوآخرینبهرامردمسال23مدتبه،الهیرسانپیامآخرینعنوانبه،(ص)پیامبر

رساندپایانهبرارسالتسنگینوظیفة،مانندبیصبریواستقامتباوکردبسیاریتالش،گمراهیازنجاتشانوآنانرستگاری

اینبلندارفمعبهبتوانندمردمتاداشتبرعهدهراکریمقرآنتبیینوتعلیموظیفه،مردمبهوحیرساندنبرعالوه(ص)پیامبر
.بیاموزندراآنبهکردنعملشیوهوبفهمندراقوانینواحکامجزئیاتویابنددستآسمانیکتاب

یمعملآنبهوکردیممیتفکرآنمعنایدراینکهازبعدوگرفتیمفرامیپیامبرازراقرآنازآیه10ما»:مسعودبنعبداهلل
«رفتیممیپیامبرنزدبعدیآیاتگرفتنیادبرایدیگربار،نمودیم

مکهازکهکسانیوشهرآنمردمکمکبهوکردمهاجرتمدینهبهپذیرفتندرااسالممدینهمردماینکهمحضبه(ص)پیامبر
.نمودریزیپی،شدمیادارهاسالمقوانینمبنایبرکهراحکومتی،بودندآمده

راساسبراخوداجتماعیزندگیومردمیروابطوکنندبناعدلپایهبرایجامعه،مردمکهبودآنپیامبرانارسالاهدافازیکی
.نیستمیسر،سالمحکومتینظامیکوجودبدونهدفاین،نهندبناعادالنهقوانین

.یردبگنادیدهراآنبهرسیدنشیوةوابزارولی،کندتعیینخودپیامبرارسالبرایراهدفیخداوندکهشودمیآیا

.(معنویوالیت)شدنائلکمالازایمرتبهبهالهیقربمسیردروبندگیوعبودیتوظایفانجامبا،(ص)پیامبر

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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ردهکمعینخودشکهکسانیواودستورهایازاطاعتوفرمانبرداری،جهتهمینبهوخداستهاانسانحقیقیسرپرستوولی
.استواجبوضروری،

.بازگرددخدافرمانوالهیقانونبهایگونهبهکهاستصحیحهنگامیکسهرازپیرویوقانونهراجرای

نشأتشانقانونوفرمانونکردهتعیینراهاآنخداوندکهحالیدر،کنندمیقانونگذاریودهندمیفرمانمردمبهکهکسانی
.شوندمینامیده«طاغوت»،نیستالهیفرمانازبرخاستهیعنی،قرآنازگرفته

رباالتهاانسانعملوایماندرجهقدرهر.داردبستگیآنانعملوایماندرجهبهمعنویهدایتازهاانسانمندیبهرهمیزان
.کنندمیکسببیشتررامعنویهایهدایتدریافتلیاقتواستعداد،باشد

عملوانایمدرراکمالمراتبخودنظیربیاستعدادبا،گرفتقرار(ص)پیامبرتربیتتحتکودکیهمانازکه(ع)علیحضرت
.ردبمیبهرهنیز(ص)پیامبرمعنویهایهدایتاز،معمولیهایروشازتربیتبرعالوه،جهتهمینبه.پیمودمیسرعتبه

.استمتناسبافرادظرفیتولیاقتباوداردمختلفهایصورتوهاشکل،معنویهدایت

.دهدتشخیصراگناهازدوریدرفردتواناییتواندمیودارداطالعافرادنهانوآشکارازخداوند

.دهدنجامادرستیبهراخودمسئولیتتواندمیویکهشودمیمعلوم،گزیندبرمیپیامبریبهراکسیخداوندوقتی

میگناهیکسزیرا،شوندنمیگناهدچارالهیدستوراتبهعملمقامدر،دارنداختیاروغریزههاانسانماماننداینکهباپیامبران
خدامچشازگناهانجامباکهداندمیوکندمیمشاهدهرامعصیتوگناهحقیقتکهکسیوکندغلبهاوبرهوسوهویکهکند
.کندنمیعوضچیزهیچباراخداوندبهمحبت،شودمیدوراورحمتولطفازوافتدمی

مبرانپیااما،استآزاردهندهوکنندهناراحتمابراینیزهاآنتصورحتیوهستیممعصومگناهانازبعضیمورددرهاانسانما
.دارندعصمتگناهانهمةمورددر

تمجاهدبافقطکهبودبزرگایمعجزهخود،انسانیهایارزشازبیگانهسرزمیندرشرکازدوربهوایمانباایجامعهبنای
.بودمیسر(ص)اکرمپیامبر

تبدیلگریکدیبادشمنیبهرامسلمانانهمبستگی،شدهریزیبرنامهودقیقنقشةیکبااسالمدشمناناخیرقرندویکیدر
بزرگایکشورهتجزیة،هااختالفاینبارزیاننتایجازیکی.دادندجلوهبزرگرااسالمیمذاهبواقواممعمولیاختالفاتوکرده

راآنانایرذخوکنندپیداسلطههاآنبربتوانندراحتیبهاستعمارگرهایقدرتتابوداخیرسدةدرکوچککشورهایبهاسالمی
.اجراستحالدرمنطقهکشورهایدراستعماریهایقدرتاینسویازنیزاکنونسیاستاین.ببرندتاراجبه

سرزمیننظیربیامکاناتومسلمانمیلیارد2حدودقدرتازوکنیمتقویتراخودمیانوحدتبتوانیممسلمانانمااینکهبرای
وتعمارگراناسافکنتفرقههاینقشهکههستیمدقیقیهایبرنامهاجراینیازمند،کنیماستفادهخودپیشرفتبرایاسالمیهای

.کندنزدیکیکدیگربهرامسلمانانهایدلوکندخنثیاسالمیهایسرزمیندرراآنانعوامل

مردمربامیهبنی،پیوستوقوعبه،کردمیبینیپیشامامآنآنچه،(ع)علیامامهشدارهایبهمسلمانانتوجهعدمعلتبه
.بازگرداندندجاهلیتدورانبهزیادیحدّتارااسالمدنیایوشدندحاکم

ایعوقورفتارهانتیجةازکهعمیقیدرکوبینیروشنبا،کردمیمشاهدهراخودروزگارمسلمانانرفتاروقتی(ع)علیامام
.کردبینیپیشرااسالمیجامعةنابسامانآیندةوسرنوشت،داشت

جلیتوشودظاهراجتماعیزندگیدربایدبلکه،نیستشعارولفظیکتنهاتوحید:الذهبسلسهدر(ع)رضااماممقصود
.گرددمیمیسر،خداستوالیتهمانکهاماموالیتبااجتماعیزندگیدرتوحید

انبوهمیاندردبتوانناندحقیقتطالبکهکسانیونماندپوشیدهحقیقتجویندگانبرایاسالمحقیقتکهشدسببائمهتالش
.دهندتشخیصباطلازراحقراهویابنددستاسالماصیلتعلیماتبهتحریفات

:کردندمیمبارزهزمانحاکمانباجهت2از،بزرگوارامامان
وزندپاخیبهوظیفهاینانجامبرایکهبودالزموبودشدهسپردهآنانبهخداوندجانبازجامعهادارهورهبریکهجهتآنازاول
اسالمقوانین،راستیناسالممبنایبرکهحکومتیتشکیلباتا،کنندبرکنارراغاصبحاکمان،امکاناتوشرایطوجودصورتدر
.سازندبرقرارراعدالتوآورنددراجرابهرا

اشتنددوظیفهنیزامامان،کردندمیستممردمبهوگذاشتندمیپازیررااسالمقوانین،غاصبحاکماناینکهجهتآناز،دوم
دفاعردممحقوقازوشونداسالمقوانینپاگذاشتنزیرمانعوکنندمقابلهآنانبامنکرازنهیومعروفامربهاصلبراساسکه

کنند

.شدحفظکریمقرآنیعنی،الهیپیامویافتتداوماسالمدین،(ع)امامانو(ص)پیامبرهایفداکارینتیجةدر

الهیاهپیشگبهوکردندفدا،هاانسانرستگاریونجاتبرایراخودزندگیهمةوجانکههستیمهاییانسانشیعهوپیروما
گونهبهاستهشایستپس.کنندمیچهآنانببینندتانگرندمیخودپیروانبهوهستندمابرناظراکنونهمآنانالبته.رفتند

عملبابایداسمکهبل،نیستاسمبهبودنشیعهکهبدانیمونشویمشیعیانبهنسبتدیگرانبدبینیسببکهکنیمزندگیای
.آیدپدیدحقیقیپیروتاباشدهمراه

(نکات خطی)زیر ذره بین 



.استفرمودهمعرفیامتپدرانرا(ع)علیاماموخود:(ص)پیامبر
.استساختههموارهاانسانبرایرارستگاریبهرسیدنراهوگردانیدهکاملوتمامامامانوجودباراهدایتنعمتخداوند

اما،بودندامامانرساندنشهادتبهاصلیعامالنوگرفتنددستبهراحکومتغاصبانهوظالمانه،عباسبنیوامیهبنیحاکمان
.دادندمینانجامرامنکرازنهیومعروفامربهوظیفةوکردندنمیمبارزهآنانباوبودندشدهحاکماناینتسلیممردمبیشتر
بهارمردمپیشازبیش،بزرگوارانآنوگرفتمیقراراماماناختیاردرخالفت،کردندمیمبارزه،ظالمحاکمانبامردماگر

.رفتمیپیشکمالصحیحمسیردربشریجامعةوخواندندفرامیعدلوتوحیدسوی

خورشیدبهراخودحضرتآنروایناز.یابدمیکاهشغیبتعصردرامامازمندیبهره،(ع)زمانامامبودنغایبدلیلبه
.اندکردهتشبیهابرپشت

فراهمتاویابدادامهغیبتپردةپسازوجدیدشکلیدرامامتتاکردپنهاننظرهاازراخودحجتوذخیرهآخرینخداوند
بلکه،مسلمانانتنهانهکهیابدمیادامهقدرآنغیبتاین.باشدپنهاننظرهاازجهانیحکومتتشکیلبرایشرایطآمدن
.کندپیداراالهیحجتآخرینوجودازکاملمندیبهرهوظهوردرکشایستگیانسانیجامعة

.نیستمردمبینبودنظاهربهنیازمندکهشودمی«معنویوالیت»بهمنحصر،غیبتعصردرامامازمندیبهره
اما،استایشانعهدةبهنیزاکنونهممسلمانانحقیقیرهبریبلکه،نیست(ع)زمانامامامامتعدممعنایبه،غیبتدورة
.کنندنمیحسعادیهایانسانرارهبریاین

وظهورنگیچگوبهمربوط،هادگرگونیاینازیکی،شددگرگونیدستخوشویازپس،خاتمپیامبرجز،پیامبریهرتعلیمات
یجهانحکومتبرقراریبرایخداولیظهوروتاریخپایانبودنالهیاصلدرهمهاینوجودبا،بودجهانیحکومتتشکیل
.دارندنظراتفاق

بهراجهانوکردخواهدظهور،هاانسانمنجیآخرالزماندرکهداریمعقیدهالهیادیانسایرپیروانمانندنیزمسلمانانما
.رساندخواهدعدلنهایت
وپیامبربهبیشتریمحبت،اندآوردهدستبهرامعرفتیچنینکهآنانوترندمهربانمؤمنانبرایمادروپدرازاماموپیامبر
.دارندامام

ایشانهایویژگیوصفاتباآشنایی،ظهورهنگامایشانداریحکومتشیوةباآشنایی،الهیپیشگاهدرامامجایگاهشناخت
.ستتردیدهارفتنبینازو(ع)زمانامامبهمحبتومعرفتدرمؤثرعواملاز(ع)معصومینسخناندر

.است(ع)عصرامامازپیرویعالئمازیکی،ستمگرحاکمانبرکنارکردنوغیبتعصردراسالمیحکومتتشکیل
لحظههراو.آوردمیحساببهحضرتآنیاریبرایسربازیراخودوامامیاریبرایباشآمادهعصرراغیبتعصرمنتظر
.فراخواندحقبهپیوستنبرایرامردموشوداندازطنینجهاندر(ع)زمانامامندای.استمنتظر
اشندبداشتهفعالحضوریحقجبهةدر،باطلوحقدائمینبردواجتماعیهایفعالیتصحنةدر،امامظهورازقبلکهکسانی

.اشندبپروراندهخوددرراپاکدامنیونفسعزت،شجاعتهمچونهاییویژگی،برونودرونشیاطینمقابلدرایستادگیباو
ابواندشدهناامیدجهاندرعدالتبرقراریمدعیانوغیرالهیهایمکتبهمةازجهانمردمکهکندمیظهورزمانیعصرامام

.استشدهجلبالهیمنجیآنسویبهمردمهایدل،اندکردهواقعیمنتظرانکهتبلیغی
درمانظالومستکبراناما.شتابندمیامامسویبهشوقبا،شنوندمیراایشانطرفدارانوامامندایکههمینمردمبیشتر
.شودمیتشکیلامامجهانیحکومتوخورندمیشکستنهایتدرکهایستندمیاماممقابل
فریبکارماجراجویشدنشناخته:(ع)زماناماممادروپدربودنمشخصفایدة

اماممعنویوالیتوهاهدایتازمندیبهره(2امامیافتنناظروحاضر(1 :(ایشانحضور)امامبودنزندهبهاعتقادفواید

اسالمیتمدنسازندگانوجهانیتحولپیشتازان:زمانامامیاران

(احادیث)جواناناکثریت(بدر)نفر313((ع)باقرامام)زناننفر50

جدیدئلمساپاسخگویوکندبیانمردمبرایوبداندرادیناحکامکهنباشدمتخصصییعنی،نیابدادامهدینیمرجعیتاگر
.کنندعملآنبهتوانندنمیوشوندنمیآشناخودوظایفبامردم،نباشددیناحکامبامطابق

غیبتعصردرظاهریوالیتودینیمرجعیتکهاستضروریعقالًُ،ستهادورانهمةبرایوهمیشگیاسالمدینکهجاآناز
.یابدادامه

شتوانةپومدیریتنیازمندکهرااسالماجتماعیاحکامتواننمی،نشودتشکیلاسالمیحکومتونیابدادامهظاهریوالیتاگر
.درآورداجرابهجامعهدر،استحکومتی

ازراینقوانواحکامتوانندمیورسندمیدیندرعمیقمعرفتبهکهافرادی،عمیقمعرفتکسببرایتالشمعنایبه،تفقه
.شوندمینامیده«فقیه»،آورنددستبهروایاتوقرآن
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110



111

یتوال»و«دینیمرجعیت»مسئولیتدو،شرایطواجدفقیهان،ایشانازنیابتبهوزمانامامفرمانبهبنا،غیبتدورةدر
.کندمیهدایتاهدافمسیردررااسالمیجامعة،حدتواندرودارندعهدهبررا«ظاهری

.استعقلیرایجروشیک،مراجعهاینواستمتخصصبهرجوعمعنایبه،احکامدرتقلید

«مقبولیت»و«مشروعیت»برپایة،اسالمیحکومتونظامتشکیل

استانخبرگمجلسعهدةبرامراینتشخیص،باشدداشتهراشدهذکرشرایطکهاستجامعهرهبروقتیتا،شرایطواجدفقیه

اسالمیحکومتآنانمشارکتوحضوربدونواستپیشرفتاساسوپایهمردمهمراهیومشارکت،اسالمیحکومتدر
.داشتنخواهددستاوردی

.کندمیمسلطکشوربرراگرانسلطهوآوردمیدرپایازراحکومتیکسرعتبه،پراکندگیوتفرقه

.شودمیروروبهکوچکیوبزرگمشکالتباکمالواستقاللبهرسیدنمسیردرکشوریهر

.باشدامعملکردنادرستیودرستیمعیارهایازیکیتواندمی،مارفتارازآنانشادیوخوشحالییاماعملازدشمنانناراحتی

.اندکشتییکسوارشدگانمانندواندمسئولیکدیگربهنسبتاسالمیجامعةافرادهمه،خداوندفرمانبراساس

میزایشافروزبهروز،حکومتبهمردماعتماد،کننداجرادرستیبهوبشناسنددرستیبهراخودوظیفة،جامعهکارگزاراناگر
.یابد

.شدخواهدحکومتناکارآمدیومشکالتشدنانباشتهوافزایشسبب،کارگزارانغلطعملکرد

،باشدقلیدتمرجعانتخابمانندتواندنمیویانتخاب،استاسالماجتماعیمقرراتوقوانینکنندةبیان،فقیهولیکهجاآناز
یکونقوانیمجموعهیکباتنهاجامعهادارةزیرا،کندانتخابفقیهولیخودبرایجداگانهطوربهکسهرکهشودنمییعنی

تمامردبدیهیوروشنامریک،اینوآیدمیپیشپراکندگیوتفرقهومرجوهرجصورتاینغیردر،استپذیرامکانرهبری
.دنیاستسیاسیهاینظام

نیزردمم.خواندفرامیراهپیمودنبهرامردمسایر،عدالتوکمالمسیردرگذاشتنقدمباکهاستپیشوایی،مردمبرایرهبر
هاسختیکهجاآندرخصوصبهوهاعرصههمةدرراساالرقافلهوکنندهمراهیراویخودپشتکاروهممتباکنندمیتالش
.نگذارندتنها،کنندمیبروز

(نکات خطی)زیر ذره بین 



(3)امامتونبوت
.یابدادامهوحیدریافتجزبه،پیامبرهایمسئولیتکهشدسببخداوندطرفازمعصومامامتعیین

تااشدبداشتهراپیامبرهایویژگیوصفاتباید،داردراوحیابالغودریافتجز(ص)پیامبرهایمسئولیتهمهامامکهجاآناز
.بپذیرندرااوهایراهنماییوکننداعتمادویبهمردم

.پذیردمیپایاننبوتختمبا،مردمبهوحیابالغودریافتیعنی،پیامبراولمسئولیت

کهتاسحالیدراینواستاسالمدیننقصبردلیلیخود،(ظاهریوالیتودینیمرجعیت)مهممسئولیتدوبهتوجهیبی
.استالهیدینترینکاملاسالمدین

معرفیراامامتمقامشایستةفردتواندمیکهاستخداوندتنهاتنها،بنابراین،نیستممکنهاانسانبرایعصمتتشخیص
.بشناساندمردمبهو،کند

بودنآبرای،(ص)پیامبرجانباز(ع)علیحضرتوالیتاعالموبودندآنناظرمردمکهایواقعهانجامهنگامدروالیتآیهنزول
.نباشدمخفیوکتمانامکانوبشنوندپیامبرزبانازوببینندخودچشمبهمردمکه

تداشدنبالبهرا.....واجتماعیجدیدمشکالتومسائلپیدایش،مختلفهایفرقهومکاتبظهور،(علت)اسالمگسترش
ادارهرپیامبکهگونهآنراجامعهودهدنشانمردمبهراحقیقت،عقایدوافکارانبوهمیاندرکهرهبریوامامبهنیازو(معلول)

.شدمیترافزون،نمایداداره،کردمی

:فرمودمیآنانبهوآمدمیمسجدبه(ص)پیامبر،بدانندراخواندننمازچگونگیخواستندمییاران،شدنازلنمازآیاتوقتی
.دادمیتعلیمآنانبهراخواندننمازگاهآن«بخوانیدهمشما،خوانممینمازمنکهگونهاین»

عهدهنآناواستکردهمعرفیخودجانشینیبهراایشانفرزندیازدهو(ع)علیحضرت،خداوندراهنماییوهدایتبا(ص)پیامبر
.اندامامتمسئولیتدار

(نکات خطی)زیر ذره بین 
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.استاشتباهوگناهازعصمتوکاملعلم،پیامبرجانشینیالزمة

وواجبمسلمانانهمةبرویرفتاروکالمازپیرویوداردکاملعصمتوعلم،استبیتاهلجزء(س)زهرافاطمهحضرت
.استرستگاریوهدایتسرچشمة

نمکمیحکومت(ص)خدارسولسنتوقرآندستوراتبراساسمنکرداعالم،گرفتدستبهراحکومتوقتی(ع)علیحضرت
.کردآغازجامعهدررامهمیاصالحاتاساسهمینبرو

حکومت،خدافرمانبهوکردهجرتشهراینبه،مدینهمردمدعوتبا،مکهمردمهدایتبرایتالشسال13ازپس(ص)پیامبر
.کردبنااسالمی

.کنندمیبازگواونزدرادیگرانعیب،کنندنزدیکاوبهراخوداینکهبرایرهبریکاطرافیان

هاانساناسوةوالگو،رهبریجایگاهدرجملهاز،اجتماعیوفردیابعادهمةدرکهکردزندگیایگونهبهسال10مدتدرپیامبر
.شد

مخالفتهبفقیرانشمردنکوچکباهموبودمحرویتازدوروآبادایجامعهبنایدنبالبهوکردمیمبارزهفقرباهم(ص)پیامبر
.خاستبرمی

کردندمینکاروکردندمیعبادتفقطکهراکسانیوآمدمیبدشیکاریباز،کردمیتشویقفعالیتکاروبهرامردم،روایناز
.کردمیمذمت،

درآنلیفضایکهاندکردهمشاهدهشگفتیبا(ع)علیامامشخصیتبررسیازپس،غیرمسلمانومسلمان،دانشوعلمبزرگان
.شودمیجمعفردیکدرسختیبهکهاستامام

رادابایدجامعهرهبریککهراهاییویژگیتماموبودکردهجمعخوددرراالهیفضائلهمة(ص)پیامبرهمانند،(ع)علیامام
.بوددارا،باشد

لیغبسخنوبالغتدر،ترینعالمدرسدر،تریندقیققضاوتدر،عابدترینعبادتدر،ترینشجاعجنگدر:(ع)علیامام
.ترینعادلحکمرانیدر،ترین

متماخودبرراحجتخالفتقبولبرهاآناصرارومردمعمومیدرخواستباکهگاهآننشینیخانهسال25ازپس(ع)علیامام
.آمدصحنهبهدید

خودکارسرلوحة،رانابرابریوتبعیضبامبارزهوعدالت،(ص)پیامبرروشوسیرهدادنقرارالگوباآغازازهمان(ع)علیامام
.دادقرار

تیدرسکمالدرودرنگبیایشان،پرسیدمیسوالایشانازموردیهردرکسهرکهرسیدمانندیبیدانشبه،(ع)علیامام
.دادمیپاسخ

ازنامیجز،نبود(اطهارائمةوقرآن)حضرتآنگرانقدرمیراث2و(ص)پیامبرعصردرشدهایجادفرهنگیومعنویتحولاگر
.ماندنمیباقیاسالم

انبجازوداشتندعهدهبررا(ص)خدارسولجانشینیایشاننسلازمعصومامامانو(ع)علیامام،خداحکیمانهتدبیربراساس
.شدندبرگزیدهجامعهرهبریووالیتبهخدا

درامبرپیاصحابحضورعدمدلیلبهاما،یافترواجنویسیحدیثوشدبرداشته(ص)پیامبرحدیثنوشتنمنع،بعدهاسال
قابلسادگیبهغلطازصحیحاحادیثکهطوریبهشدتحریفیاجعلزیادیاحادیث،شهادتیافوتدلیلبهمردممیان

.نبودتشخیص

(نکات خطی)زیر ذره بین 



ذلتوعزت،تقوا،عشقسفر،
.استقویعزمآثارازهدف،آنبهرسیدنبرایهاسختیتحملوشکیبایی،هدفبراستواری

ورستگاریمسیردرماکهبودخواهدراضیماازخداوقتییعنیاست،ساختههمراهخودرضایتبارامارستگاریراهخداوند،
.گذاریمقدمخودهالکتمسیردروکنیمظلمخودبهکهبودخواهددناخشنوماازآنگاهوبرداریم،گامخودخوشبختی

ورطبهقیامتدرنرسیم،خودحساببهاینجادرخودماناگروداریمپیشدرقیامتدربزرگحسابرسییککهباشدیادمان
.کردخواهندمحاسبهرامااعمالجدی

براییبهترهایتصمیمآن،اساسبربتوانیمتااسترمضانمبارکماهقدرهایشب،ساالنهمحاسبههایزمانبهترینازیکی
.بگیریمآینده

وجبمآنانازپیرویواندپیمودهموفقیتبارازندگیمسیرکهبرترهاییانسانعنوانبهبیتاهلازهموارهنیزپیامبرو
.استکردهدعوتآنانازگرفتنالگوبهراماوکردهیادشود،میانساننجاتورستگاری

یلدلاینبهتحولهمهاین.کندمیعطاویبهحقیقیزندگیوبخشدمیحیاترامردهکهاستاکسیریچونخدابهعشق
.یابدنمیقراروآرامخداباجزوخداستجایگاهانسانقلبکهاست

وتداومشود،میآثاراینبروزموجبخدامحبتکهطورهمانیعنیاست،سویهدوایرابطهآثاراینوخدابهمحبتبین
مینیزاخدبهانسانمحبتتقویتموجبدشمنانش،ازبرائتودوستانبهورزیدنعشقوخداونددستوراتازپیرویدراستمرار

..شود

عنفبهکهکارهاییبهراماودهدمیهشدارمابهخیرخواهانهاو.داردنظرمامصلحتبهفقطوفقطهایشخواستهدرخداوند
اینهکباشیممطمئنبایداست،دشوارمابرایخداونددستوراتبرخیانجامکنیماحساساگرحتی.کندمیراهنماییماست،
.استضروریمارستگاریبرایدستور

درارخودزندگیوورزیدندعشقخدابهوجودتمامباکهباشندمی(ع)ایشانبیتاهلو(ص)خدارسولدوستان،اینبرترین
.تاسخداوندبهمحبتمسیردرآنانبهمحبتوخداوندبادوستیهمانانان،بادوستی.کردندسپریخداوندبهکاملاطاعت
.باشدآنانازپیرویوعملباهمراهخدا،بهمحبتهمچونبایستینیزمحبتودوستیاینالبته

خداهخانراقلبشبخواهدکسیاگر.آوردمیدنبالبهراخدادشمنانازبیزاریوبرائتوشودمیآغازخدادوستیبادینداری،
.کندبیرونآنازراشیطانیاموروشیطانبایدکند،

.استترعمیقهمباطلازنفرتباشد،ترعمیقخدابادوستیچههر

باوبداندراالهیاحکامعلتوحکمتدارددوستانسانامااست،مامصلحتجهتدردستوراتواحکاماینتمامیچهاگر
رآنقآیاتطریقازراخوداحکامترینمهمهایفایدهازبرخیمتعالخدای،روایناز.دهدانجامراالهیدستوراتبیشترمعرفت
.استرساند،مااطالعبهمعصومانسخنانوکریم

تیاراخدرراخودنفسلجاموزمامواستمسلطخودشبریعنیکند،میحفاظتگناهازراخودواستخودنگهدارتقواباانسان
.بیندازدگناههولناکهایدرهدررااوسرکشیبانفسگذاردنمیودارد

حفظرااورونیوقوتآنگرفت،قرارمعصیتوگناهشرایطدراگرتابیفزایدخودتوانمندیبرروزبهروزکوشدمی،تقواباانسان
.داردنگهآلودگیازوکند

ماماز،ناگروگرفتهقرارخداقبولموردنمازمانشودمعلومهستیم،گناهانازشدندورحالدرنمازخواندنباکهبینیممیاگر
.هستماخواندننمازدرنقصیوعیبکهشودمیمعلوم،نداردباززشتیوگناهازرا

.رددگپاکنمازازقبلبایدشدهآلودهنجاساتازیکیبهکهصورتیدروباشدپاکمالباسوبدناستالزمنماز،انجامبرای

.استشدهشمردهگناهانترینبزرگزمرهدرواستحرامزیادچهوکمچه،شرابنوشیدن

قدرهروداردبستگی«تقوا»وخودنگهداریخویش،براوتسلطمیزانبه،بزرگهایهدفبهرسیدندرانسانموفقیتمیزان
.طلبدمیبیشتریتقوایباشد،تربزرگ

:نجاساتازبرخی،شودنجسهاآنبابرخورداثردرکهآنچهوچیز11مگراستپاکچیزهمه
.دارندجهندهخونکهگوشتیحرامهایحیوانوانسانمدفوعوادرار(3و2.داردجهندهخونکهحیوانیهروانسانخون(1
.استنجسهاآنمردةوزندهخوکوسگ(6و5.داردجهندهخونکهحیوانیهروانسانمردار(4
.استنجسآورمستیمایعهروشراب(8کافر(7
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.یدنمانفوذاوارادةدروکندمغلوبرااوتواندنمیکسیکهاستاینمعنایش،است«عزیز»خداوندگوییممیوقتی

کندمیمقاومت،ایستدمیخویشهوسوهویمقابلدرچنینهمومستکبرانوظالمانبرابردرکهاستکسی«عزیزانسان»
.رودنمی،سازدکوچکوحقیررااووکندآزردهراروحشکهعملیبارزیراو.شودنمیتسلیمو

ینهمچن،پذیردمیرافرمانیهرودهدمیخواریبهتنزورگویانومستکبرانبرابردرکهاستکسینیز«ذلیلانسان»
بهراروحشکارآنکهچندهر،دهدمیانجامباشداوهوسوهویموافقکهراکاریهروشودمیخویشهوسوهویتسلیم
.کندآلودهگناه

کسهیچکهاستناپذیریشکستوجوداو،هاستعزتوهاقدرتهمةمنبعوسرچشمه،استهستیتمامخالقکهخدایی
.ندکوصلسرچشمهاینبهراخودباید،استعزتدنبالبهکسهر،بنابراین.نداردرااوقدرتبرابردرایستادنتوانایی

.فروشیممیاندکبهایبهراآنوخوریممیفریبآسانیبه،ندانیمراخودقیمتوارزشاگر

.یمآورمیدستبهراآنمعادلبهایوفروشیممیواقعیقیمتبهوشماریممیعزیزراآن،بدانیمراخودقیمتوارزشاگر

ذلتبهتنهیچگاهوکنندزندگیعزتمندانه،شرایطترینسختدرتوانستنداوباپیوندوخداوندبندگیبرتکیهباماپیشوایان
.ندهندخواریو

میرااوبندگی،شودمیخداتسلیمطبیعیطوربه(استسرچشمهخدا)رسیدایمانیوشناختچنینبهانسانکهوقتی
.ماندمیباقیناپذیرتسلیموعزیزغیرخدامقابلدروپذیرد

فسنعزت،هاآنبهدادنمثبتپاسخکه،شودمیروروبههاییخواستهوتمایالتباگاهبیوگاه،خوددروندر،انسانیهر
.دهدمیسوقذلتوخواریسویبهراانسانوکندمیضعیفرا

نیبیروودرونینامشروعخواستهربرابردرکهطوریبه،کندمیاحاطهراانسانذلتوخواری،یابدادامهپاسخگوییاگر
.شودمیتسلیمسرعتبهوکندنمیمقاومت

هنوز،بردمیسربهدورهایندرکهانسانی،استگاهبیوگاهتمایالتبهدادنمنفیپاسخبرایزمانبهترینجوانیونوجوانی
مانآسبهکسیچنین،(ص)پیامبرتعبیربهواستنشدهدارریشهاووجوددرنامشروعهایخواستهونکردهعادتگناهبه

برابردرگیایستادتواندمیآدمیهرازبهتر،نوجوانبنابراین.استترقویاودرقویهاخوبیبهگرایشیعنی.استترنزدیک
.کندتقویتراخودنفسعزتوکندتمرینرامنفیتمایالت

آنهادونبوهستنددنیادرزندگیالزمةهااینزیرا،دهندمینشانعالقهودارندمیلدانیتمایالتبهطبیعیطوربههاانسان
.شودمیمشکلوسختزندگییاکردزندگیتواننمییا

تمایالتآنباهمقایسقابلوترندپایینوناچیزبسیار،الهیومعنویبعدبهنسبتاما،نیستندبدخودذاتدرحیوانیتمایالت
.نیستند

ازواشدبهاآنبهرسیدنفکردرفقطودهدقرارزندگیاساسواصلراتمایالتاین،انسانکهشوندمیبدزمانیدانیتمایالت
.بماندغافلخودالهیتمایالت

ردهکمشخصراتمایالتاینازمندیبهرهچگونگیخوداحکامباخداوندوداندمیخدافقطرادانیتمایالتبهتوجهمرزوحد
.برسدخودواقعیکمالورشدبه،آنهاازمندیبهرهعیندربتواندانسانتا

یالتتماکهکنیمفراهمفرصتیودهیمپاسخفروترتمایالتبهنیازحدّدرخواهدمیمااز«لوّامهنفس»همانیاوجدانوعقل
.بگیرندفراراوجودمانهازیباییآنوکندپیداپرورشمادرالهیومعنوی

برتروعالیتمایالتازوباشیممشغولوسرگرمحیوانیبُعدتمایالتبهفقطخواهدمیمااز«امّارهنفس»همانیاهوسوهوی
.بمانیمغافل

سپسوشدهتسلیموخوردهشکستخوددرونپستتمایالتمقابلدرابتدا،دهدمیذلتبهتندیگرانمقابلدرکهکسی
.استشدهآنانهایخواستهتابعوگردیدهقدرتمندانوزورگویانمغلوب

کهحالیرد،دارندپایینیبسیارنفسعزتیاهستندنفسعزتفاقدافرادگناهکارانومجرماناکثرکهدهدمینشانتحقیقات
.شوندمیگناهمرتکبکمتروباشندمیباالیینفسعزتدارایجامعهنیکوکارومفیدهایانساناکثر

.کندمیگداییسپسوکندمیکوچکراخودابتداگدا.کندنمیگدایی،باشدنفسعزتدارایکهفقیری

.شکندنمیشهوتبرابردر،داردنفسعزتکهجوانی

.استفروتنومتواضعمردمبرابردروناپذیرشکستستمگروظالمبرابردرعزیزانسان

(نکات خطی)زیر ذره بین 



جدیدتمدنوازدواج،پوشش،مقبولیت،عفاف
.استدوایننمودنزیباوباطنیوظاهریوضعبهترکردنمعنایبهآراستگی

.سازدمیصفاباوپاکرازندگیوکندمیحفظروزطولدرراپاکیوآراستگی،روزشبانهدرنمازدائمیتکرار

هبمردانازبیشرازنانخداوندزیرا.داردبیشتریارزشدخترانوزناندرآنوجوداما،فضیلتیباانسانهرخصلتعفاف
.استآراستهزیبایینعمت

روحوبمانددورنااهالننگاهازوجودشزیبایگوهرتااستدادهقرارزنبرایراایویژهاحکامخداوند،نعمتهمینحفظبرای
.نشودتحقیربلندش

،خانوادهکانونبهبخشیدنگرمیجایبهزیبایینابجایعرضة،آوردمیهمراهبهرامسئولیتی،خداجانبازنعمتیهردریافت
.گیردمیاوازرامقدسگوهراینوبردمیبینازراحیاوعفت

ایژهویتوجهزیباییوجمالنعمتازآنانمندیبهرهدلیلبهزنانپوششبهخداوند،استعفافهاینشانهازمناسبپوشش
.دارد

ویژگینآازگرفتنبهرهباکهدارندمشترکیهدفویکسانفطریهایویژگیواستعدادها،بشرنوعافرادعنوانبهمردانوزنان
.برسندجاویدبهشتوالهیقربیعنیمشترکهدفآنبهتوانندمیفطریهای

.خداستنزداجتماعیبنایونهادترینمقدس،خانواده

.شودمیکاملفرزندانآمدنباوآیدمیوجودبهمردوزنازدواجباخانواده

ازکدامهرتااستنهادهشوهروزنازیکهرعهدةبرحکیمخالقکهاستمختلفیوظایفجهتبهمردوزنمیانهایتفاوت
.آورندپدیدرامتعادلخانوادةیکوبگیرندعهدهبرراخاصهاینقشخانوادگیومشترکزندگیدربتوانندآنها

وگناههبآلودهکهشودواردمشترکزندگیبهحالیدروبگذراندپاکدامنیوپاکیباراازدواجتابلوغدورة،جوانونوجواناگر
.استکردههمواربسیارخودفرزندانوخودبرایرابهشتبهرسیدنراه،باشدنشدهفحشا

مخاطبهکآوردمیدستبهراشایستگیاینوشودمیپذیریمسئولیتمرحلةواردجوانیدورةوبلوغسنبهرسیدنباانسان
.نمایدریزیبرنامهدادخواهدتشکیلنزدیکآیندةدرکهایخانوادهوخودسعادتبرایاکنونهمازوگیردقرارخداوند

راانآنزندگیصورتبهترینبهخداوندتاکنندپیشهعفافحتماازدواجازقبلکهخواهدمیپسرانودخترانازکریمقرآن
.دهدسامان

.آخرتدرآنتماموشودمیظاهرجهانایندرآنازقسمتیکهداردالعملیعکس،کسهرعمل،استعدالتبرهستینظام

،ندنباشمخالفجنسباآشکارچهوپنهانچهغیرشرعیرابطةپیدروجههیچبهکهخواهدمیپسرانودخترانازکریمقرآن
.گذاشتخواهدبدیتأثیرآنانآیندةهاینسلدروشدخواهدآنانگیردامنقیامتتاآنزیانکه

.رسندمیروانیآرامشیکبهمردوزنازکدامهر،جنسینیازبهصحیحپاسخوازدواجاثربر

.شودآنجایگزینتواندنمینهادیهیچواستفرزندانبالندگیورشدبسترخانواده

،شانگیپختوتجربهعلتبهوگیرندمینظردررااوخوشبختیومصلحتمعموالًُ،فرزندبهمحبتوعالقهعلتبهمادروپدر
.کنندبینیپیشراازدواجعاقبتودریابندراافرادخصوصیاتتوانندمیبهتر

.شوندمینایلباالتریمعنویدرجاتبه،زندگیهایناگواریوهاسختیتحملومداراوگذشتبازنومرد

وطاعتردیفهمراوالدینازاطاعتواحترامواستسپردهمادروپدربهراخودبندگانازتنچندپرورشوتربیتخداوند
.استدادهقرارخودعبودیت

.نداردمشروعیتواستباطل،بگیردانجامزوربهعقدیاگرواستضروریازدواجبرایپسرودخترکاملرضایت

ماوایانپیش،علتهمینبه،افتدتاخیربهخانوادهتشکیلوشودزیادازدواجزمانباعقلیوجنسیبلوغمیانفاصلةنباید
رایطشغلطرسومگذاشتنکنارباکهاندخواستهمادرانوپدرانازوکردهترغیبوتشویقازدواجبهراپسرانودخترانهمواره
وانندنکشگناهبهراخودفرزندانزندگیامکاناتهمهشدنفراهمهمچونباطلپندارهایخاطربهوکنندفراهمآنانبرایراالزم

.نسازندآسیبگرفتارراجامعه

تااشدبخیرخواهیومحبتمحیطویکدیگرنظراتشنیدن،ترهابزرگبهاعتماد،همدلیمحیط،خانوادهمحیطاستشایسته
.شودمنجرپشیمانیوحسرتبهکمتروشودگرفتههاتصمیمبهترین
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،دهدسخپاخودجنسینیازبه«ناصحیحشیوة»بهیعنیدینسویازشدهمطرحهایشیوهازغیرایشیوهبهبخواهدفردیاگر
هگوناین.شکندمیرااوشخصیتوکندمیپژمردهرافردروانوروحچندیازپس،گناهازبرخاستهآنیلذتصورتآندر

کهدانندنمیاما،شوندمیکشیدهگناهدرافراطبهپژمردگیاینازفراربرای،درستمسیربهبازگشتجایبه،اشخاص
.ابدیمیشدتاشقراریبیوافزودهاشتشنگیبر،نوشدمیدریاشورآبازبیشترچههرکهاستایتشنهمانندروحشان

زمان»درطبیعینیازهایبهکهاستشایستهوشودمیانجامخلقتقانونبهپاسخگوییوطبیعینیازهایرفعبرایازدواج
.دهیمپاسخ«صحیحشیوةبه»و«مناسب

دادهنشانتجربه.کرداشتباه،استگذرزودهایهوستنهاآنمنشأکههاییمعاشرتبانبایدراآیندههمسردربارةتحقیق
،اشدبیکدیگرتفاهمنقاطبهبردنپییاوهمسرروحیةشناختمانندهاییعنوانباچندهر،هامعاشرتگونهاینکهاست
ایندر.استندادهراهامعاشرتگونهایناجازةخداوند،همینخاطربهکهدارددیگریبارزیانآثارونیستبخشنتیجه

راراصطرفهروکنندمیپنهانراخودواقعیشخصیتپسرودختروشودمیحاکمنفردوهربراحساساتمعموال،هامعاشرت
داییجورابطهسستیبههامعاشرتاینبیشترمعموال،شودواقعدیگریمحبوبتادهدنشانهستآنچهازبهترراخوددارد
.انجامدمی

زیادقدرنآ،شدمنتقلاستعمارگرکشورهایبهزدهاستعمارکشورهایازاستعماردورةدرکهثروتیباورنداینبرمحققانبرخی
.آوردوجودبهراغرباقتصادیقدرتاصلیهایپایهکهبود

وهاب،دهدمیبهااسالمدینکهگونهآنزنانبهاگروبودجدیدتمدندرجایگاهیواهمیتدارایانسانالهیومعنویبعداگر
.شدمیحاکمتبلیغاتیتصاویروهارمان،هافیلمتولیددردیگریوضعحتما،شدمیدادهشخصیت
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