


 دین و زندگی دهم ریاضی تجربی فصل اول 

تستی

حکیم بودن خدا به چه می انجامد و سرآغاز پندهاي امیرالمؤمنین علی (ع) کدام سخن است؟ - 1

مبناي قرآنی این مصراع شعر زیبا از مولوي که می گوید: «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» کدام است؟ - 2

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

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

«ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را بیهوده نیافریدیم.»

«ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس»

میزان نزدیکی انسان به خدا با چه چیزي سنجیده می شود و نتیجۀ زندگی براي خدا کدام است؟ - 3

نوع بینش و نگرش نسبت به هدف اصلی - همواره به دنبال کماالت بودن  کسب زیبایی ها و خوبی ها - نزدیک کردن جان و دل به خدا 

نوع بینش و نگرش نسبت به هدف اصلی -  نزدیک کردن جان و دل به خدا کسب زیبایی ها و خوبی ها - همواره به دنبال کماالت بودن 

برترین هدف اصلی انسان داراي چه خصوصیاتی است؟ - 4

رضاي خدا را مبنا قرار داده و در جهت رسیدن به آن حرکت کند.  همۀ استعدادهاي متنوع انسانی را در بر گرفته و در جایی متوقف نشود. 

بر اساس آیات قرآن، دنیا بخشی به دنیاخواهان چگونه است و چه کسی با خواري و سرافکندگی وارد دوزخ می شود؟ - 5

 آن مقدار از آن را که آن ها بخواهند و به هر کسی خدا اراده کند. - کسانی که می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن.

 آن مقدار از آن را که آن ها بخواهند و به هر کسی خدا اراده کند. - طالبان زندگی زودگذر دنیا 

 آن مقدار از آن را که خدا بخواهد و به هر کسی که خدا اراده کند. - طالبان زندگی زودگذر دنیا

 آن مقدار از آن را که خدا بخواهد و به هر کسی که خدا اراده کند. - کسانی که می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن.

بر اساس آیۀ  سورة اسراء کسی که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند، چه نتیجه اي را به دست خواهد آورد؟ - 6

در آخرت سربلند بوده و وارد بهشت اخروي می گردد. آنچه را که نزد خداست، بهتر و پایدارتر می یابد. 

از آتش و عذاب اخروي در امان خواهد بود.  به او پاداش داده خواهد شد. 

19

آن چه موجب حیرت انگیزي به هنگام مواجهه با دنیاي انسان ها می شود، کدام است و منشأ آن چیست؟ - 7

اختالف انسان ها در انتخاب اهداف - همسویی هدف ها با میل بی نهایت طلب انسان 

اختالف انسان ها در انتخاب اهداف - نگرش هاي متفاوت انسان ها

روحیۀ کمال گرایی و بی نهایت طلبی انسان ها - همسویی هدف ها با میل بی نهایت طلب انسان 

روحیۀ کمال گرایی و بی نهایت طلبی انسان ها - نگرش هاي متفاوت انسان ها
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حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین - «اي مردم هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.» 

مشخص شدن معیار انتخاب هدف و هدایت انسان به سوي آن - «اي مردم هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.» 

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین - «حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که براي چه تو را خلق کرده و براي چه کار فرستاده است.» 

مشخص شدن معیار انتخاب هدف و هدایت انسان به سوي آن - «حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که براي چه تو را خلق کرده و براي چه کار
فرستاده است.»

همه جانبه باشد یعنی ابعاد فردي و اجتماعی انسان ها را در نظر بگیرد.  همۀ لذت هاي دنیوي را کنار زده و انسان را آمادة رسیدن به قرب الهی کند. 

هدف زندگى



تّقرب بیش تر به خداوند در گرو چه امري است و کامل تر بودن غایت، نتیجۀ پاسخگویی بهتر به کدام ویژگی هاي انسان است؟ - 8

استفاده از بهره هاي مادي براي رسیدن به آخرت - حقیقت جویی و بهره مندي از اختیار

کسب بیش تر زیبایی ها و خوبی ها - تنوع استعدادهاي انسان و بی نهایت طلبی او

استفاده از بهره هاي مادي براي رسیدن به آخرت - تنوع استعدادهاي انسان و بی نهایت طلبی او

کسب بیش تر زیبایی ها و خوبی ها - حقیقت جویی و بهره مندي از اختیار

قرآن کریم دربارة افرادي که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبند چه می فرماید؟ - 9

مفهوم نهفته در بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش/ یا آنکه به هر لحظه، صد عقل و نظر سازد» در کدام گزاره به درستی آمده است؟ - 10

انسان خردمند و زیرك نباید هدف هاي اصلی را به جاي اهداف فرعی قرار دهد. 

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

انتخاب اهداف جامع و دربردارنده، از ویژگی هاي افراد با ذکاوت است.

یکی از عوامل دوزخی نشدن، بهره بردن از حقایقی است که عقل آنها را درك می  کند.

دستیابی به اهداف بیشتر نتیجۀ کدام ویژگی در انتخاب هدف است و ثمرة انجام تمام کار هاي دنیوي براي رضاي خدا چیست؟ - 11

الهی بودن - شناخت هدف اصلی  جامع تر بودن - آبادي سراي آخرت 

الهی بودن - آبادي سراي آخرت جامع تر بودن - شناخت هدف اصلی

مطابق با آیات قرآن کریم کسانی که درخواست خیر و نیکی در دنیا و آخرت را از خداوند دارند، به چه نوایی مترنم اند و قرآن به آن ها چه نویدي - 12

آیۀ شریفۀ «بعضی از مردم می گویند: «خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره اي ندارند» با کدام یک از گزاره هاي زیر ارتباط معنوي - 13
نزدیک تري دارد؟

اهداف دنیوي و پایان پذیر می توانند ما را به اهداف اخروي نزدیک تر سازند. 

اصل قرار گرفتن اهداف اخروي، مانع بهره مندي انسان از اهداف دنیوي نمی شود.

اگر کسی اهداف پایان ناپذیر را اصل قرار دهد و برایش تالش کند به هدف خود خواهد رسید. 

اگر کسی اهداف پایان پذیر را اصل قرار دهد از رسیدن به اهداف اخروي باز می ماند.

هریک از موارد «همواره در حال انتخاب هدف بودن» و «به کمال رساندن استعدادهاي متنوع» به ترتیب معلول کدام یک از ویژگی هاي خاص انسان - 14

انسان مجموعه اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است. - انسان داراي روحیه اي بی نهایت طلب است. 

انسان داراي روحیه اي بی نهایت طلب است. - انسان مجموعه اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است. 

انسان داراي روحیه اي بی نهایت طلب است. - انسان داراي روحیه اي بی نهایت طلب است.
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آن ها در دنیا و آخرت دچار خسران خواهند شد.  آن مقدار از آن را که بخواهیم به آن ها می دهیم.

در آخرت هیچ بهره اي از اعمال دنیایی خود نخواهد برد.  خواري و سرافکندگی دنیا و عقبی را براي او قرار می دهیم.

می دهد؟

آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است - نصیب و بهره از اعمال   و ما را از عذاب آتش نگه دار - سریع الحساب بودن خداوند 

آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است - سریعالحساب بودن خداوند    و ما را از عذاب آتش نگه دار - پاداش از سوي خداوند 

است؟

انسان مجموعه اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است. - انسان مجموعه اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است. 



انسان هایی که با یک تیر چند نشان می زنند، به دنبال پاسخگویی به کدام یک از ویژگی هاي هدف انتخابی خود هستند و کدام آیۀ زیر چراغ راه افراد - 15
در انتخاب این هدف درست زندگی می باشد؟

ْرَض َوَما بَْیَنُهَما َالِعِبینَ  َما َخَلْقَناُهَمآ ِإالَّ بِاْلَحِق»   َمَواِت َواْألَ میل به جاودانگی -  «َوَما َخَلْقَنا السَّ

ْرَض َوَما بَْیَنُهَما َالِعِبینَ  َما َخَلْقَناُهَمآ ِإالَّ بِاْلَحِق»   َمَواِت َواْألَ میل به بی نهایت طلبی -  «َوَما َخَلْقَنا السَّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة»   ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ میل به جاودانگی -  «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة»   ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ میل به بی نهایت طلبی -  «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ

چرا شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ، مقصد نهایی انسان باشد؟ - 16

چون انسان تمام کار هاي دنیوي خود را در جهت رضاي خدا انجام می دهد و جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کند.

چون روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد.

چون اصل قرار گرفتن هدف هاي اخروي، مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایی نمی شود.

چون خداوند از همه به ما مهربان تر و از خود ما به نیاز هاي ما آگاه تر است.

اکتفا نمودن به سرحدي از رشد و کمال و دارا بودن استعدادهاي متنوع مادي و معنوي، به ترتیب در وجود کدام دسته از مخلوقات الهی است و کدام - 17
یک به صورت طبیعی به سوي هدف خود حرکت می کنند؟

انسان ها - حیوانات و گیاهان - گیاهان  انسان ها - حیوانات و گیاهان - حیوانات 

حیوانات و گیاهان - انسان ها - گیاهان  حیوانات و گیاهان - انسان ها - حیوانات 

اختالف در انتخاب هدف ها ریشه در چه چیزي دارد و کدام عبارت، مفهوم درستی از «هدف هاي فرعی» را به ذهن متبادر می کند؟(با تغییر) - 18

تعلّقات مادي و معنوي انسان - تالش براي رسیدن به اهداف فرعی خوب و براي زندگی ما ضروري است. 

بینش و نگرش خاص انسان - تالش براي رسیدن به اهداف فرعی خوب و براي زندگی ما ضروري است.

تعلّقات مادي و معنوي انسان - هدف هاي فرعی در برابر هدف هاي اصلی غیرضروري هستند.

بینش و نگرش خاص انسان - هدف هاي فرعی در برابر هدف هاي اصلی غیرضروري هستند.

نیازمند بودن به معیار و مالك در انتخاب درست اهداف خود، نتیجۀ کدام عامل است و از عبارت «براي رسیدن به نعمت هاي دنیا مرتکب گناه نشدن» - 19

عدم شناخت درست خود - هدف فرعی را به جاي هدف اصلی خلقت قرار ندادن 

تفاوت در نگاه و اندیشۀ انسان ها- اهداف فرعی مانع رسیدن به اهداف اصلی می شوند.

عدم شناخت درست خود - اهداف فرعی مانع رسیدن به اهداف اصلی می شوند.

آنجا که قرآن کریم «انسان هاي زیرك را که به دنبال اهداف جامع تر هستند» تصویر کرده است، کدام آیۀ شریفه مورد توجه قرار می گیرد؟ - 20

»

اختالف در هدف  .................. نوع نگاه و اندیشۀ انسان است و براي انتخاب صحیح هدف و دل بستن به آن ها نیازمند  .................. هستیم. - 22

با توجه به آیۀ  سورة نساء «هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد»، چه  چیزي را باید بداند؟ - 23

و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین» «اّما شاکراً و اّما کفوراً»

«فألهمها فجورها و تقواها» «فعنداهللا ثواب الّدنیا و اآلخرة»
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کدام موضوع فهمیده می شود؟

تفاوت در نگاه و اندیشۀ انسان ها - هدف فرعی را به جاي هدف اصلی خلقت قرار ندادن 

ا َکُفوًرا»  ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ ماواِت َو اَْألْرَض َو ما بَْیَنُهما الِعِبیَن»    «َو ما َخَلْقَنا السَّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة»  ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ ِ َربِّ اْلعالَِمیَن»  «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ  «ُقْل ِإنَّ َصالِتی َو نُُسِکی َو َمْحیاَي َو َمماِتی ِهللاَّ

«هدفمندي خلقت» صراحتًا از کدام عبارت آیات شریفۀ ذیل برداشت می شود؟ - 21

بیَل»   «فعند اِهللا ثواُب الّدنیا و االخرة»   «ما خلقناهما اّال بالحّق»    «و ما بینهما العبین»   «إنّا َهَدیناُه السَّ

معلول - معیار  معلول - تالش بسیار  علت - معیار  علت - تالش بسیار 



آنان که تنها اعطاي نیکی در دنیا را از خداوند می خواهند، چه فرجام شومی دارند و آنچه به انسان ها داده شده در قرآن چه نامیده شده است؟ - 24

در آخرت هیچ بهره اي ندارند. - کاالي زندگی دنیا و آرایش آن 

با خواري و سرافکندگی وارد جهنم می شوند. - نعمت و پاداش دنیا 

در آخرت هیچ بهره اي ندارند. - نعمت و پاداش دنیا 

با خواري و سرافکندگی وارد جهنم می شوند. - کاالي زندگی دنیا و آرایش آن

در چه صورتی انسان با گزینش هدف هاي پایان ناپذیر به عنوان هدف اصلی، به آن خواهد رسید و اصالت دادن به این هدف چه نتیجه اي به دنبال - 25
دارد؟

این که «اصیل شمردن اهداف گذراي دنیوي، عامل امتناع از اهداف اصیل زندگی بشر است»، مفهوم مستنبط از کدام آیۀ شریفه می باشد؟ - 26

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

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

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

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

خداوند، برگزیدن هوشمندانۀ هدف زندگی را در کدام عبارت شریفه متذّکر شده است و خطاب به چه کسانی آن را تبیین می کند؟ - 27

بیت «اي باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آن که برآردگل، صد نرگس تر سازد؟» با کدام ایه قرابت معنایی نزدیکی دارد و مفهوم آن - 28
چیست؟

 «قل إّن صالتی و نسکی و محیاي و مماتی هللا رّب العالمین» - انتخاب بندگی خدا جامع همۀ اهداف است. 

 «من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الّدنیا و اآلخرة»- انتخاب بندگی خدا جامع همۀ اهداف است. 

 «قل إّن صالتی و نسکی و محیاي و مماتی هللا رّب العالمین» - اگر مقصد خدا باشد مفاهیم کلیدي تعریف جدید پیدا می کند.

 «من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الّدنیا و اآلخرة»- اگر مقصد خدا باشد مفاهیم کلیدي تعریف جدید پیدا می کند.

این بیت از غزل دیوان شمس مولوي علیه الرحمه با کدامیک از آیات شریفۀ قرآن ارتباط معنایی دارد؟  - 29
« اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آ نکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد »

»  کدام مفهوم کلی برداشت می گردد؟ ْرَض َو ما بَْیَنُهما الِعِبیَن ما َخَلْقناُهما ِإالَّ بِالَْحقِّ ماواِت َو اْألَ از توجه به آیۀ شریفۀ  «َو ما َخَلْقَنا السَّ - 30

برترین هدف اصلی انسان ها، چه هدفی است؟ - 31

کمک به دیگران و تالش براي کسب شهرت که هر دو می توانند روحیۀ بی نهایت طلب او را سیراب کنند. 

انسان به اهداف محدودش و هنگامی که به سر حدي از رشد و کمال رسید، متوقف نشود. 

همۀ استعدادهاي متنوع انسان را دربر گیرد و در جایی متوقف نشود و نهال وجود او را به درختی پربار تبدیل کند.

این است که براي رسیدن به نعمت هاي دنیا مرتکب گناه نشود و آ ن قدر سرگرم دنیا نباشد که از زیبایی هاي پایدار بازبماند. 
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با تالش صادقانه - تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي مادي ما هستند. با تالش مؤمنانه - تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي مادي ما هستند. 

با تالش مؤمنانه - مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایی نمی شوند. با تالش صادقانه - مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایی نمی شوند.

نیا»   » - «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ َة»   «ما َخَلقناُهما إّال بِالَحقِّ » - «َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ  «ما َخَلقناُهما إّال بِالحقِّ

َة»   نیا َو اآلِخَرة» - «َمن کاَن ُیریُد العزَّ نیا»   «َفِعنَد اهللا َثواُب الدُّ نیا و اآلِخَرة» - «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ  «َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ

َوَما َخ َلْقنَا السَّ َماَواِت َوا َْألْر َض َوَما بَْینَُهَما َالِعبِیَن «                                         قُْل إِنَّ َص َالتِی َونُُس ِک ی َوَمْح یَاَي َوَمَماتِی ِهللاَّ 
 » ِ

َوَما َخ َلْقُت الِْج نَّ َوا ِْإلنَْس إِ َّال لِیَْعبُُد وِن                                           َمْن َکاَن یُِر یُد ثََو اَب الدُّ نْیَا فَِعْنَد اهللاَّ ِ ثََو اُب الدُّ نْیَا َواْ آلِخ َر ِة

حکیمانه بودن نظام آفرینش عادالنه بودن نظام آفرینش 

چگونگی و چرایی آفرینش آسمانها و زمین   بازیچه و سرگرمی بودن جهان مادي



کدام آیۀ شریفۀ با بیت زیر هم مفهوم است؟  - 32
 خوبّی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟»   «اي دوست، ِشَکر بهتر یا آن که ِشَکر سازد؟ 

نیا و االخرة» نیا فعنداهللا ثواب الدُّ من کان یرید الدُّ

 « » ماوات و االرض و ما بینهما العبین  «و ما خلقنا السَّ

نیا َو اآلخرِة»، به افرادي داراي ارادة محکم در طلب نعمت و پاداش، چه نیا َفِعند اِهللا َثواُب الدُّ خداوند تبارك و تعالی در آیۀ شریفۀ «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ - 33
توصیه اي می کند؟

شایسته است که تنها تقّرب و نزدیکی حقیقی و ظاهري به خدا، مقصد نهایی انسان باشد. 

اگر هدفی که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوي استعدادهاي متنوع و بی نهایت طلبی انسان باشد، آن هدف کامل تر است. 

اگر انسان سایر امور فرعی را رها کند و به هدف اصلی زندگی خود بها دهد، او را باکی نیست. 

انسان زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصیل زندگی و انجام امور دنیوي خود براي رضاي خدا، به بهره هاي مادي و آبادانی آخرت می رسد.

مفهوم «هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است» در ترجمۀ کدام آیه به - 34
چشم می خورد؟

اي مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند. 

و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم. 

اینان از کار خود نصیب و بهره اي دارند و خداوند سریع الحساب است. 

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. 

بیت زیر به کدام پیام اشاره دارد؟  - 35
یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟   اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش 

شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ، مقصد نهایی انسان باشد. 

براي رسیدن به کماالت نامتناهی هر کاري باید انجام داد. 

همت و ارادة بزرگ ضامن خوشبختی و سعادت ابدي است 

براي رسیدن به سعادت در آخرت باید کوشش کرد. 

از ترجمۀ کدام آیۀ شریفه می توان این نتیجه را به دست آورد که اهداف پایان ناپذیر همان اهداف اخروي هستند؟ - 36

آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است. 

بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند. 

ایشان از کار خوب نصیب و بهره اي ندارند و خداوند سریع الحساب است. 

آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم به او می دهیم.

نکتۀ حائز اهمیّت در انتخاب اهداف زندگی کدام است؟ - 37

دل نبستن به اهداف فرعی و توجه تام به اهداف اصلی

«ضروري» انگاشتن اهداف فرعی و اصلی و عدم دلبستگی فراوان به اهداف فرعی

تنها «ضروري» انگاشتن اهداف اصلی و عدم توجه به اهداف فرعی

معطوف داشتن توجه فراوان به اهداف اصلی و تالش در جهت بازماندن از اهداف فرعی

مفهوم این مصراع از شعر زیباي مولوي که می گوید: «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» در ترجمۀ کدام آیه مشهود است؟ - 38

آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم به او می دهیم.

و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم. 

برخی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره اي ندارند. 

هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. 
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«ا »  نّا هدیناه الّس بیل اّما شاکراً و إّما کفوراً« 

و نفٍس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها   «



عامل تفاوت میان اهداف انسان و سایر موجودات و عامل توقف حیوان و نبات به هنگام وصول به سرحدي از رشد و کمال، به ترتیب در کدام گزینه - 39
بیان شده است؟

بینش و نگرش خاص انسان - عدم بهره مندي آن ها از روحیه اي بی نهایت طلب

بینش و نگرش خاص انسان -عدم بهره مندي آن ها از استعدادهاي متنوع مادي و معنوي 

ویژگی هاي خاص انسان - عدم بهره مندي آن ها از استعدادهاي متنوع مادي و معنوي

ویژگی هاي خاص انسان - عدم بهره مندي آن ها از روحیه اي بی نهایت طلب

چند مورد از عبارات قرآنی زیر، با مصرع «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» ارتباط معنایی دارد؟  - 40

الف) هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. 

اگر بگوییم زیرك ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند، چگونه سخنی گفته ایم و چرا شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ مقصد - 41
نهایی انسان باشد؟

درست - چون روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد.

درست - چون انسان تمام کارهاي دنیوي خود را در جهت رضاي خدا انجام می دهد و جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کند. 

نادرست - چون اصل قرار گرفتن هدف هاي اخروي، مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیوي نمی شوند.

نادرست - چون هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود.

سرحد نداشتن رشد و کمال، مربوط به کدام دسته از موجودات است و نوع استعداد هاي آنها به چه صورت درون آنها نهادینه شده است؟ - 42

این جمله که: «اگر هدف  هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.»، با کدام آیۀ شریفۀ ارتباط دارد؟ - 44

آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم، می دهیم.

بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت هیچ بهره اي ندارند.

و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.

آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است.

در قرآن کریم، آنچه در دنیا به انسان ها داده شده، چه نامیده شده است و آنان که تنها اعطاي نیکی در دنیا را از خداوند می خواهند، چه فرجام شومی - 45

نعمت و پاداش دنیا - در آخرت هیچ بهره اي ندارند. 

کاالي زندگی دنیا و آرایش آن - در آخرت هیچ بهره اي ندارند. 

نعمت و پاداش دنیا - با خواري و سرافکندگی وارد جهنم می شوند.
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ب) آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است. 
پ) بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت هیچ بهره اي ندارند. 

ت) بعضی از مردم می گویند: «پرودگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.

چهار سه دو یک

انسان  ها - استعداد هاي مادي و معنوي فراوان انسان ها - صرفًا استعداد هاي متنوع معنوي

گیاهان و حیوانات - صرفًا استعداد هاي متنوع معنوي گیاهان و حیوانات - استعدادهاي مادي و معنوي فراوان

اختالف در انتخاب هدف ها «بین انسان و سایر موجودات» و «بین خود انسان » به ترتیب ریشه در کدام مورد دارد؟ - 43

ویژگی هاي خاص انسان - نوع نگاه و اندیشه  ویژگی هاي خاص انسان - استعدادهاي مادي و معنوي 

روحیۀ کمال طلبی انسان - نوع نگاه و اندیشه  روحیۀ کمال طلبی انسان - استعدادهاي مادي و معنوي 

دارند؟

کاالي زندگی دنیا و آرایش آن - با خواري و سرافکندگی وارد جهنم می شوند.



از دقت در ترجمه کدام آیۀ شریفه می توان دریافت که «اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند»؟ - 46

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

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

«و آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد.»

«هرکس نعمت و پاداش دنیا را می خواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.»

از ترجمه کدام آیه شریفه می توان این نتیجه را به دست آورد که اهداف پایان ناپذیر همان اهداف اخروي هستند؟ - 47

آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است. 

بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند. 

ایشان از کار خوب نصیب و بهره اي ندارند و خداوند سریع الحساب است. 

آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم می دهیم.

کدام گزینه بیانگر تفاوت عملکرد انسان با  گیاهان و حیوانات در رسیدن به هدف است؟ - 48

انسان باید هدف خویش را بشناسد و با کمک غریزه به سمت آن برود اّما حیوانات و گیاهان به صورت طبیعی به سوي هدف می روند.

انسان هدفش را انتخاب می کند و به سمت آن می رود اّما حیوانات به صورت طبیعی و گیاهان غریزي به سمت هدف می روند.

گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزي به سمت هدف می روند اّما انسان پس از تشخیص و انتخاب هدف به سمت آن می رود.

گیاهان، حیوانات و انسان ها با استفاده از غریزه و به صورت کامًال طبیعی به سمت هدفشان حرکت می کنند.

نیا َو اآلِخَرِة ") صحیح است؟  نیا فعِند اٌهللاِ َثواُب الدٌّ چه تعداداز موارد زیر درباره آیۀ شریفۀ (َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ - 49
الف)افراد زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی زندگی،هم سراي دنیا و هم سراي آخرت خویش راآباد میکنند. 

ب)آفرینش این جهان بی هدف نیست و هر موجودي بر اساس برنامه حساب شده اي به این جهان آمده است. 
ج)برخی هدف ها و دلبستگی ها محدود و پایان پذیرند و تنها پاسخگوي برخی از استعدادهایمادي انسان هستند. 

اگر بگوییم: «در حرکت به سوي هدف، انسان متفاوت از حیوانات و گیاه عمل می کند»، کدام گزینه این عبارت را تأیید می کند؟ - 50

انسان پس از تشخیص و انتخاب هدف به سمت آن می رود، اما گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به طور غریزي به سمت هدف می روند.

انسان هدف خود را می شناسد و به صورت طبیعی به سمت آن می رود، اما گیاهان و حیوانات به صورت غریزي به سمت هدف می روند.

انسان پس از تشخیص و انتخاب هدف به سمت آن می رود، اما گیاهان به صورت غریزي و حیوانات به طور طبیعی به سوي هدف می روند.

گیاهان و حیوانات ابتدا هدف را تشخیص داده سپس آن را انتخاب کرده و بعد به سوي آن می روند، اما انسان ها به یکباره به سوي هدف می روند.
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خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟    د) اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟

چهار  سه  دو  یک 




