 -1تا تَجِ تِ سخٌاى هَلَی در کتاب «فیِهافیِ» هٌظَر اس ایي ػثارت کِ «در ػالن یک چیش است کِ آى فزاهَشکزدًی ًیست» کذام
است ٍ کذام آیِ ضزیفِ تیاًگز آى است؟
 )1جّجَ ةَ اُداؼ ىػٍّی ػ «ىا خهلٍاُيا إنّا ةاندق»
 )2خکیياٌَ ةّدن جِان آفریٍض ػ «ىا خهلٍاُيا إال ةاندق»
 )3جّجَ ةَ اُداؼ ىػٍّی ػ «فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
 )4خکیياٌَ ةّدن جِان آفریٍض ػ «فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و اآلخرة»
 -2اس آیِ ضزیفِ «ٍ ها خلقٌا السواٍات ٍ األرض ٍ ها تیٌْوا  »....کذام هفَْم دریافت هیضَد؟
 )1خکیياٌَ ةّدن ٌظام خهلث کَ ةا دریافث ةازجاب اغيال اٌصانُا ركو ىیخّرد.
 )2آشيانُا و زىیً ةَ خق و كاٌٌّيٍد و ةرای زىان ىظخع آفریده طده اشث.
 )3جِان خهلث دارای اٌصجام کاىم و پیّشحگی اشث و ىّجّدات در دایره ایً كّاٌیً خرکث ىیکٍٍد.
ٌ )4ظام ُصحی ةَ شّی ُدؼ خکیياٌَای در خرکث اشث و ُر ىّجّدی ةراشاس ةرٌاىَای خصابطده در جِان گام ٌِاده
 -3قزآى کزین در هَرد چِ کساًی هیفزهایذ« :دٍسخ را تزای اٍ قزار خَاّین داد تا تا خَاری ٍ سزافکٌذگی در آى ٍارد ضَد؟»
 )1در دٌیا ىصث و ىغرور ٌػيث ةّدهاٌد.
 )3شحيکاراٌی کَ ةَ خّد ظهو کردهاٌد.

 )2ةػد از روطً طدن ُدایث ةر آٌان ،ةَ خق پظث کردٌد
 )4جٍِا زٌدگی زودگذر دٌیا را ىیطهتٍد.

 -4تفاٍتی کِ هیاى ّذف اًساى ٍ هَجَدات ٍجَد دارد ،هتٌاسة تا چیست ٍ خلقت حکیواًِ خذاًٍذ کذام هَرد را ًفی هیکٌذ؟
 )1ةرٌاىَی خصابطده ىّجّدات ػ ٌاآگاُی
 )3ویژگیُای خاص اٌصان ػ ةیِّدگی

 )2ةرٌاىَ خصابطده ىّجّدات ػ ةیِّدگی
 )4ویژگیُای خاص اٌصان ػ ٌاآگاُی

ّ -5واٌّگی اًساى تا قاػذُ ػام جْاى خلقت ٍ گام ًْادى اٍ در ایي دًیا ،چِ فزصتی را پیصرٍی اٍ قزار دادُ است ٍ حضزت ػلی (ع)
در ایيتارُ هیفزهایذ................... :
 )1گرایض ةَ کياالت ػ «آشيانُا و زىیً و آنچَ ةیً آنُاشث ةَ ةازیچَ آفریده ٌظده اشث».
 )2رشیدن ةَ ُدؼ ػ «آشيان و زىیً و آنچَ ةیً آنُاشث ةَ ةازیچَ آفریده ٌظده اشث».
 )3گرایض ةَ کياالت ػ «ُیچکس ةیِّده آفریدهٌظده جا خّد را شرگرم کارُای نِّ کٍد».
 )4رشیدن ةَ ُدؼ ػ «ُیچ کس ةیِّده آفریده ٌظده جا خّد را شرگرم کارُای نِّ کٍد».
 -6اگز تخَاّین تزای ایي کالم حضزت ػلی (ع) در کتاب ضزیف ًْجالثالغِ کِ هیفزهایٌذّ« :یچکس تیَْدُ آفزیذُ ًطذُ تا خَد را
سزگزم کارّای لَْ کٌذ» هثٌای قزآًی تزسین کٌین ،کذام ػثارت ضزیفِ تزسینکٌٌذُ آى است؟
« )1و ىا ُذه اندیاة اندٌیا اال نِّ و نػب»
« )3و ىا خهلٍا انصياوات و االرض و ىا ةیٍِيا الغتیً»

« )2و كانّا ىا ُی االخیاجٍا اندٌیا»
« )4فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»

ّ -7ذفّا ٍ دلثستگیّای پایاىپذیز پاسخگَی  ...................اًساى هیتاضذ ٍ اگز کسی آىّا را تِ ػٌَاى ّذف اصلی تزگشیٌذ.............. :
 )1اشحػدادُای ىادی ػ در آخرت ةِرهای ٌخّاُد ةرد.
 )3ىیم ةیٌِایثطهب ػ در آخرت ةِرهای ٌخّاُد ةرد.

 )2اشحػدادُای ىادی ػ ةَ ُدؼ خّد خّاُد رشید.
 )4ىیم ةیٌِایثطهب ػ ةَ ُدؼ خّد خّاُد رشید.

 -8اصل قزار گزفتي ّذفّای اخزٍی هاًغ تْزُهٌذی اًساى اس لذتّای دًیَی  ٍ .............تزًاهِریشی اًساى تایذ تِ گًَِای تاضذ کِ
اّذاف  ..............دراٍلَیت قزار گیزًذ ٍ ّذفّای دًیَی  ................آىّا تاضذ.
ٌ )1یصث ػ پایانپذیر ػ در کٍار  )2اشث ػ پایانپذیر ػ ىلدم

ٌ )3یصث ػ پایانٌاپذیر ػ در کٍار

 )4اشث ػ پایانٌاپذیر ػ ىلدم

 -9تا تَجِ تِ آیات قزآى کزین « ،آخزتطلثی تایذ تا کذام ػاهل ّوزاُ ضَد تا اًساى اس پاداشّای الْی تْزُهٌذ ضَد» ٍ السهِ اًتخاب
صحیح ّذفّا ٍ دلثستي تِ آىّا چیست؟
 )1شػی و کّطض ػ ارزشگذاری ٌ )2یث انِی ػ ارزشگذاری

ٌ )3یث انِی ػ ىػیار و ىالک

 -10تزای اًتخاب صحیح ّذفّا ٍ دلتستي تِ آىّا کذام فزایٌذ السم است؟
ُ )1ر فرد ةا ةیٍض و ٌگرش خاص خّد ةاید ةَ شراغ ُدفی ةرود و آن را اٌحخاب کٍد.
 )2جٍِا ُدؼُایی ةاید اٌحخاب طٌّد کَ ىیم ةیٌِایثطهتی درون اٌصان را آرام کٍٍد.
ٌ )3یازىٍد ىػیار و ىالکی ُصحیو کَ ةحّان ُدؼُای ُيصّ ةا ىیم ةیٌِایثطهب خّد را ىظخع کٍیو.
ُ )4دؼُای زٌدگی ةَ اغهی و فرغی جلصیو طٌّد و فلط ُدؼُای اغهی ىّرد جّجَ كرار گیرٌد.

 )4شػی و کّطض ػ ىػیار و ىالک

 -11کذام هَضَعً ،طاىدٌّذُ تفاٍت هیاى ّذف اًساى ٍ سایز هَجَدات هیتاضذ؟
 )1جّاٌایی ةِرهىٍدی اٌصان از آنچَ در آشيانُا و زىیً ةرای او كرار داده طده اشث.
 )2اٌصان ةرخالؼ شایر ىّجّدات از اشحػدادُای ىادی و ىػٍّی ةرخّردار اشث.
 )3اىکان طٍاخث شرىایَُا و اشحػدادُا و طٍاخث ىّاٌع خرکث ةرای اٌصان وجّد دارد.
 )4ةیٍض و ٌّع اٌدیظَ اٌصان ةَ زٌدگی کيککٍٍده او در رشیدن ةَ اُداؼ ىخحهف اشث.
 -12آیِ ضزیفِ «ٍ ها خلقٌا السواٍات ٍ االرض ٍ ها تیٌْوا  »......تیاًگز کذام هَارد است؟
 )1جّخید در رةّةیّث ػ ُدایث و اىداد انِی
 )3جّخید در رةّةیّث ػ خکيث و ُدفداری

 )2جّخید در خانلیث ػ ُدایث و اىداد انِی
 )4جّخید در خانلیث ػ خکيث و ُدفداری

 -13کذام هَرد هفَْم ػثارت ضزیفِ «آىچِ ًشد خذاست تْتز ٍ پایذارتز است» را تیاى ًوَدُ است؟
« )1و ىا خهلٍا انصياوات و االرض و ىا ةیٍِيا الغتیً»»
« )3افدصتحو اٌيا خهلٍاکو غتثا و اٌکو انیٍا ال جرجػّن»

« )2ىً کان یرید ثّاب اندٌیا فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
« )4ىً آىً ةاهلل و یّم االخر فالخّؼ غهیِو و ال ُو یدزٌّن»

 -14تیت سیز تِ دًثال اًتقال کذام هفَْم تِ هخاطة است؟
«ای تاؽ تَیی خَشتز یا گلطي ٍ گل در تَ /یا آى کِ تز آرد گل صذ ًزگستز ساسد».
 )1اٌصان ةی ٌِایث طهب در زٌدگی خّد ُيّاره در خال اٌحخاب اشث.
 )2ةرخی اٌصان ُا ةا خّةیُا و زیتاییُای درون خّد ةَ دٌتال ُدؼ ىیگردٌد.
 )3ةرخی ُدؼُا ةَ گٌَّای ُصحٍد کَ ُدؼُای دیگر را ٌیز در ةردارٌد.
 )4ةیٍض و ٌگرش اٌصان شتب جيایز او از شایر ىّجّدات جِان طده اشث.
 -15کذام ػثارت تأکیذ هیکٌذ ّز هَجَدی تزاساس تزًاهِ حسابضذُای تِ ایي جْاى گام ًْادُ است؟
« )1اٌحو انفلراء انی اهلل»
« )3نیجيػٍکو انی یّم انلیاىَ»

« )2و ىا خهلٍا ُيا اال ةاندق»
« )4فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخره»

 -16در فزایٌذ اًتخاب ّذف کذام آیِ ضزیفِ هصذاق «یک تیز ٍ چٌذ ًطاى» است؟
 « )1و ىا خهلٍا ُيا اال ةاندق»
« )3كم ان غالجی و ٌصکی و ىدیای و ىياجی هلل»

« )2فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
« )4ىا ُذه اندیاة اندٌیا اال نِّ و نػب»

 -17ضزبالوثل سیز تِ دًثال اًتقال کذام هفَْم تیاى ضذُ است؟
«چَى کِ صذ آهذ ًَد ّن پیص هاست»
 )1جالش ةرای رشیدن ةَ اُداؼ دٌیّی ضروری و الزم اشث.
 )2از آنجا کَ اٌصان ىّجّدی ةیٌِایثطهب اشث ُيّاره ةَ دٌتال اُداؼ ىحٍّع اشث.
 )3ةَ ىیزاٌی کَ ُدؼ اٌصان ةرجر و جاىع ةاطد ُدؼُای ةیظحری را در درون خّد جای ىیدُد.
 )4اٌصان ُا ةا ةیٍض و ٌگرش خاص خّد اُداؼ جاىع را ةرىیگزیٍٍد.
 -18کذام هَرد اػتقاد کساًی کِ «فؼٌذاهلل ثَاب الذًیا ٍ االخزٓ» را تاٍر ًوَدُاًذ ٍ قزآى کزین تْزُّای اخزٍی چگًَِ تَصیف کزدُ
است؟
 )1جٍِا زٌدگی زودگذر دٌیا را ىیطهتٍد ػ «جاىع و ةرجر»
 )2جٍِا زٌدگی زودگذر دٌیا را ىیطهتٍد ػ «ةِحر و پایدارجر»
 )3شرای آخرت را ىیطهتٍد و ةرای آن شػی و کّطض ىیکٍٍد ػ «ةِحر و پایدارجر»
 )4شرای آخرت را ىیطهتٍد و ةرای آن شػی و کّطض ىیکٍٍد ػ «جاىع و ةرجر»
 -19ػثارت «تزخی اس ّذفّای سًذگی تِ گًَِای ّستٌذ کِ ّذف ّای دیگز را ًیش درتزدارًذ ٍ رسیذى تِ آىّا هساٍی رسیذى تِ
ّذفّای دیگز ًیش ّست ».هثیي کذام هَرد است؟
 )1و ىا آشيانُا و زىیً و آنچَ ةیً آنُاشث را ةَ خق آفریدیو.
ُ )2ر کس ٌػيث و پاداش دٌیا را ةخّاُد ٌػيث و پاداش دٌیا و آخرت ٌزد خداشث.
 )3ةگّ ٌيازم جياىی اغيانو و زٌدگی و ىرگ ىً ةرای خداشث کَ پروردگار جِاٌیان اشث.
 )4ةَ راشحی کَ پیاىتراٌيان را ُيراه ةا دالیم روطً فرشحادیو  ....جا ىردم ةَ اكاىَ غدل و داد ةرخیزٌد.

 -20ػثارت «اگز کسی ّذفّا ٍ دلثستگیّای پایاى پذیز را تِ ػٌَاى ّذف اصلی سًذگی تزگشیٌذ هوکي است تِ هقذاری اس آى تزسذ»
تیاًگز کذام هَرد است؟
 )1آنچَ ةَ طيا داده طده کاالی زٌدگی دٌیا و آرایض آن اشث و آنچَ ٌزد خداشث ةِحر و پایدارجر اشث.
 )2آنکس کَ جٍِا زٌدگی زودگذر دٌیا را ىیطهتد آن ىلدار کَ ةخّاُد و ةَ ُر کس اراده کٍیو ىیدُیو.
ُ )3ر کس ٌػيث و پاداش دٌیا را ةخّاُد زخيث و پاداش دٌیا و آخرت ٌزد خداشث.
 )4ایً زٌدگی دٌیا جزء شرگرىی و ةازی ٌیصث و شرای آخرت زٌدگی خلیلی اشث.
 -21تا تَجِ تِ آیات قزآى کزین «تیتْزُ هاًذى اس ًؼوتّای اخزٍی» ثوزُ چیست ٍ کذام آیِ ضزیفِ یاریرساى ها در ایي هفَْم است؟
 )1دٌیاگرایی ةدون جّجَ ةَ آخرت ػ «و ىا خهلٍا ُيا اال ةاندق»
 )2غدم درک غدیح از ُدؼ خهلث ػ «و ىا خهلٍا ُيا اال ةاندق»
 )3دٌیاگرایی ةدون جّجَ ةَ آخرت ػ «فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
 )4غدم درک غدیح از ُدؼ خهلث ػ «فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
 -22ػثارت سیز تِ دًثال اًتقال کذام هفَْم تِ هخاطة است؟
«در ػالن یک چیش است کِ آى فزاهَشکزدًی ًیست ،اگز جولِ چیشّا را فزاهَش کٌی ٍ آى را فزاهَش ًکٌی تَ را تاک ًیست».
« )1ىا ُذه خیاة اندٌیا اال نِّ و نػب»
« )3ىا ُی االخیاجٍا اندٌیا ٌيّت و ٌدیا»

« )2اٌا ُدیٍاه انصتیم اىا طاکر ًا اىا کفّر ًا»
« )4و ىا خهلٍا انصياوات و االرض و ىا ةیٍِيا الغتیً»

 -23تا تَجِ تِ سخٌاى حضزت ػلی (ع) « تزای ایي کِ اًساى خَد را سزگزم کارّای لَْ ًکٌذ» تایذ تِ پیام کذام آیِ ضزیفِ تَجِ
داضتِ تاضذ؟
« )1و ىا ُذه اندیاة اندٌیا اال نِّ و نػب»
« )3و ىا خهلٍا انصياوات و االرض و ىا ةیٍِيا الغتیً»

« )2ىً کان یرید ثّاب اندٌیا فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
« )4و كانّا ىا ُی اال خیاجٍا اندٌیا ٌيّت و ٌدیا»

 -24تزای درک تْتز آیِ «آىچِ ًشد خذاست تْتز ٍ پایذارتز است» چگًَِ تایذ ػول کزد؟
 )1ةرٌاىَریزی ةَ گٌَّای طّد کَ اُداؼ پایانٌاپذیر اغم كرار گیرٌد.
 )2ةرای رشیدن ةَ ٌػيثُای اخروی دچار گٍاه ٌظّیو.
 )3ةَ دٌتال ُدفی ىحٍاشب ةا اشحػدادُای ىددود ىادی و ىػٍّی خّد ةاطیو.
 )4ةا ةیٍض و ٌگرش خاص خّد ةَ شراغ اُداؼ ةرویو و آنُا را ةرگزیٍیو.
 -25کذام ػثارت قزآًی ها را اس سزگزداًی در ایيکِ« ای ػقل تَ تاضی تِ در داًص ٍ در تیٌص؟ یا آىکِ تِ ّز لحظِ صذ ػقل ٍ ًظز
ساسد؟» ًجات هیتخطذ؟
« )1و ىا خهلٍا انصياوات و االرض و ىا ةیٍِيا الغتیً»
« )2و كانّا ىا ُی اال خیاجٍا اندٌیا ٌيّت و ٌدیا»
« )3ىً آىً ةاهلل و غيم غانداً فالخّؼ غهیِو و ال ُو یدزٌّن»
« )4ىً کان یرید ثّاب اندٌیا فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
 -26در تیاى قزآى کزین «ٍرٍد تِ دٍسخ تا خَاری ٍ سزافکٌذگی»  ...................است.
 )1غهث دٌیاطهتی و اغم كرار گرفحً ُدؼُای فرغی
 )2ىػهّل غدم اشحفاده درشث از شرىایَُای انِی
 )3غهث غدم اشحفاده درشث از شرىایَُای انِی
 )4ىػهّل دٌیاطهتی و اغم كرار گرفحً ُدؼُای فرغی
 -27پیام آیِ ضزیفِ «تؼضی اس هزدم هیگَیٌذ :خذاًٍذا تِ ها در دًیا ًیکی ػطا کي  »...ایي است کِ ..........
ُ )1دفدار ٌیافحً آفریٍض ةَ غفهث از آخرت و دنتصحگی ةَ ظاُر دٌیا ىیاٌجاىد.
 )2ةیٌػیب طدن از ةِرهُای اخروی ٌحیجَ غفهث از آخرت اشث.
ٌ )3ظام آفریٍض ُدفدار و غایحيٍد اشث و خرکث کاروان ُصحی ةَ شّی خدا اشث.
 )4دل ةصحً ةَ دٌیا و ُدؼ كرار دادن آن ىػهّل ةیٌػیتی در آخرت اشث.

 -28اس ایي جولِ کِ «افزاد سیزک خذا را تِ ػٌَاى ّذف اصلی خَد اًتخاب هیکٌٌذ» چِ چیشی فْویذُ هیضَد ٍ پیام کذام آیِ ضزیفِ،
حاکی اس آى است؟
 )1زیرکجریً افراد جِان ىؤىٍان ُصحٍد ػ «فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
 )2اٌصان گرایض ةَ خیر و ٌیکی دارد ػ «فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»
 )3زیرکجریً افراد جِان ىؤىٍان ُصحٍد ػ «و ىا خهلٍاُيا اال ةاندق»
 )4اٌصان گرایض ةَ خیر و ٌیکی دارد ػ «و ىا خهلٍاُيا اال ةاندق»
 -29تا چِ استذاللی هیتَاى گفت« :کسی کِ ّذف اصلی سًذگی خَد را ثزٍتوٌذ ضذى قزار دّذ دچار خسزاى هیضَد؟»
 )1اٌصان ةاید ُدؼ خهلث خّد را ةظٍاشد و آن را اٌحخاب کٍد و ةَ شّی آن گام ةردارد.
 )2اگر کصی فلط ُدؼُای پایانپذیر را اٌحخاب کٍد ىاٌع ةِرهىٍدی او از آخرت ٌيیطّد.
 )3اغم كرار گرفحً ُدؼُای دٌیّی ىاٌع رشیدن ةَ ُدؼُای اخروی ىیطّد.
 )4اٌصان در اٌحخاب اُداؼ خّیض ةاید ٌّع ٌگاه و اٌدیظَ خّد را در ٌظر ةگیرد.
 -30ایي سخي خذاًٍذ کِ فزهَدُ است « :رحوت ٍ پاداش دًیا ٍ آخزت ًشد خذاست» تِ کذام هَارد اضارُ دارد؟
ُ )1دفيٍدی جِان خهلث ػ ةیٍض و ٌگرش خاص اٌصان
ُ )2دفيٍدی جِان خهلث ػ جلرب و ٌزدیکی ةَ خدای ةزرگ
 )3یک جیر و چٍد ٌظان ػ جلرب و ٌزدیکی ةَ خدای ةزرگ
 )4یک جیر و چٍد ٌظان ػ ةیٍض و ٌگرش خاص اٌصان
 -31هفَْم آیِ ضزیفِ «آى کس کِ تٌْا سًذگی سٍدگذر دًیا را هیطلثذ» چیست ٍ سزًَضت چٌیي افزادی کذام است؟
 )1اغم كرار گرفحً اُداؼ ىادی ػ راٌده طدن ةَ شّی جٍِو در غم و زٌجیر
 )2کفر ورزیدن ةَ جِان آخرت ػ كرارگیری در دوزخ ةا خّاری و شرافکٍدگی
 )3اغم كرار گرفحً اُداؼ ىادی ػ كرارگیری در دوزخ ةا خّاری و شرافکٍدگی
 )4کفر ورزیدن ةَ جِان آخرت ػ راٌده طدن ةَ شّی جٍِو در غم و زٌجیر
 -32تا تَجِ در آیِ ضزیفِ «ٍ آى کس کِ سزای آخزت را تطلثذ ً »....تیجِ سؼی ٍ تالش اًساى در ایي راستا چِ خَاّذ تَد؟
 )1اٌحخاب ُدفی ُيصّ ةا ىیم ةیٌِایثطهب خّیض
 )3ةرخّرداری از پظحیتاٌی و خيایث خداوٌد

 )2ةِرهىٍدی از پاداشُای انِی
 )4جهّهگاه کياالت و زیتاییُا طدن

 -33تا تَجِ تِ رٍایات حضزت ػلی (ع) ،ػثارت «ّیچکس تیَْدُ آفزیذُ ًطذُ تا خَد را سزگزم کارّای لَْ کٌذ» تزسینگز کذام آیِ
ضزیفِ است؟
« )1افدصتحو اٌيا خهلٍاکو غتثاً و اٌکو انیٍا ال جرجػّن»
« )2ام ٌجػم انذیً آىٍّا و غيهّا انػاندات کانيفصدیً»
« )3و كانّا ىا ُی اال خیاجٍا اندٌیا ٌيّت و ٌدیا و ىا یِهکيا اال اندُر»
« )4ىً کان یرید انثّاب اندٌیا فػٍد اهلل ثّاب اندٌیا و االخرة»

