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و هي تمرّ مرّ السحاب(ي مصداق عبارت شريفه-31  .............. است كه مفهوم آن اين است كه ..............)تحسبها جامدة
و استحكام در نظام آفرينش وجود دارد.-درياها)1  استواري
و استحكام در نظام آفرينش وجود دارد.-ها كوه)2  استواري
و هيچ-درياها)3  نظمي در آفرينش وجود ندارد.بي گونه خلل
بي هيچ-ها كوه)4 و  نظمي در آفرينش وجود ندارد. گونه خلل

و االرض ربنا ما خلقت هذا بـاطالً(يي شريفه با استناد با آيه-32 و يتفكّرون في خلق السماوات و علي جنوبهم و قعوداً الّذين يذكرون اهللا قياماً
و پيش از آن از .............. سخن به ميان آمده است.دو)سبحانك فقنا عذاب النّار ر ماندن از آتش عذاب درخواست .............. بوده

 تسبيح خدا-االلباب پس از تفكر اولي)2 تسبيح خدا-دار يافتن جهان مؤمنان پس از هدف)1
 بيهوده يافتن جهان-پس از تفكرااللباب اولي)4 بيهوده يافتن جهان-دار يافتن جهان مؤمنان پس از هدف)3

و االرض بالحقّخلق اهللا الس(يي شريفه از دقت در آيه-33 مي)ماوات ي .............. شود كه از اين جهت هم مفهوم آيـه مفهوم .............. برداشت
 است.

هد)1 ميي فعاليت فمندي مجموعه با بودن و در يك كالم حق )ا ما خلقت هذا باطالًربن(-گردد ها هدفمند

مي اگر هدف در كار باشد همه)2 و بدون ارتباط با يكديگر معنا )رنا ما خلقت هذا باطالً(-يابدي اجزا به تنهايي

هد)3 ميي فعاليت فمندي مجموعه با بودن و در يك كالم حق و الّذي قدر فهدي(-گردد ها هدفمند )الّذي خلق فسوي

كا)4 مير باشد همهاگر هدف در و بدون ارتباط با يكديگر معنا و الّذي قدر فهدي(-يابدي اجزا به تنهايي )الّذي خلق فسوي

و پديده نتيجه-34 مي هاي آن، به برداشت چه ويژگيي تفكر در جهان  انجامد؟ هايي
 ارتباط ميان وظايف-خواص ويژه-آرايش خاص-اجزاي خاص)1
 ارتباط ميان وظايف-كمال هر يك از اجزا-تن هر جزء به تنهاييمعنا ياف-آرايش خاص)2
 ارتباط ميان اهداف-خواص ويژه-آرايش خاص-اجزاي خاص)3
 ارتباط ميان وظايف-كمال هر يك از اجزا-معنا يافتن هر جزء به تنهايي-آرايش خاص)4

مو نهج90ي با توجه در خطبه-35 و هدايت و ظرافت جودات براي دستيابي به هدف به منظور تمامي موارد زيـر بـوده اسـت، مگـر البالغه، نظم
.............. 

و كمال نهايي كوتاهي ننمايد.)1  براي رسيدن به مقصد مورد نظر
 اگر خداوند به او دستوري داد انجام دادنش بر وي دشوار نباشد.)2
ا هيچ)3 و چهارچوب تعيين شده ز جانب خداوند تجاوز نكنند.يك از مخلوقات از محدوده
و از هم نپاشند.)4 و استوار بمانند  محكم

و جواني آن است كه .............. پاسخ به اين سؤال ..............-36  يكي از سؤاالت اصلي هر نوجوان
مي)1 مي-كند؟ در چگونه جهاني زندگي و به برنامه در نگاه وي به زندگي تأثير جه گذارد ميهاي او  دهد.ت
مي)2 مي-كند؟ در جهان، چگونه زندگي و به برنامه در نگاه وي به زندگي تأثير مي گذارد  دهد. هاي او جهت
مي)3 مي-كند؟ در چگونه جهاني زندگي مي در نگاه وي به زندگي تأثير و اهداف او جهت و به وظايف  دهد. گذارد
مي)4 و-كند؟ در جهان، چگونه زندگي ميدر نگاه وي به زندگي تأثير مي گذارد و اهداف او جهت  دهد. به وظايف

و به بيان امام علـيي منظم آنگاه معنا دارد كه .............. پيوستگي ميان اعضاي يك مجموعه-37 و نشـانه7در كار باشد هـاي آثـار صـنع
 اش هويداست. سابقه .............. خدا در نوآوري بي

 قدرت-حكمت)4 قدرت-هدف)3 حكمت-هدف)2 حكمت-حكمت)1
و با آيه شناخت جايگاه خود در جهان نتيجه-38 ي .............. ارتباط دارد.ي .............. است

و الّذي قدر فهدي(-خودشناسي)1 )الّذي خلق فسوي

و الّذي قدر فهدي(-خردمندي)2 )الّذي خلق فسوي

خل(-خودشناسي)3 و أليات الولي االلبابانّ في و النّهار و اختالف اللّيل و االرض )ق السماوات

و أليات الولي االلباب(-خردمندي)4 و النّهار و اختالف اللّيل و االرض )انّ في خلق السماوات

با .............. كه در نظر دارد .............. را به وجود-39 و حكيم متناسب و خبير و با .............. همكاريميوجودي آگاه دهـد تـا ها را شكل مـي آورد
و غايت محقق شود.  هدف

و نقشه-اي خواص ويژه)1 و نقشه-هدفي)2 هدف معين-طرح  هدف معين-طرح
و نقشه-اجزا-اي خواص ويژه)3 و نقشه-اجزا-هدفي)4 طرح  طرح
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و آيهمندي جهان نشاني بر ............... الهي نظام-40 ميي شريفه است  باشد.ي .............. نيز بيانگر آن
و االرض(-حكمت)1 هللا ما في السماوات و االرض(-قدرت)2)يسبح هللا ما في السماوات )يسبح

)ربنا ما خلقت هذا باطالً(-قدرت)4)ربنا ما خلقت هذا باطالً(-حكمت)3

 به پيام كدام آيه توجه شده است؟» طور كه از خداست، رو به سوي او نيز داردكاروان هستي، همان«اگر بگوييم-41
و له الحمد()1 و ما في االرض له الملك هللا ما في السماوات )يسبح

و اليه يرجعون()2 و كرهاً و االرض طوعاً )وله اسلم من في السماوات

با()3 و ما بينهما الّا و االرض و اجلٍ مسميما خلقنا السماوات )لحقّ

و االرض بالحقّ انّ في ذلك اليةً للمؤمنين()4 )خلق اهللا السماوات

كه-42 ميي شريفه از كدام آيه» عمر اين جهان ناپايدار است«اين حقيقت قرآني  شود؟ برداشت
1()يو اجلٍ مسم و ما بينهما الّا بالحقّ و االرض )ما خلقنا السماوات

و له الحمد يسبح()2 و ما في االرض له الملك )هللا ما في السماوات

و صوركم فاحسن صوركم()3 و االرض بالحقّ )خلق السماوات

و االرض()4 و له اسلم من في السماوات )افغير دين اهللا يبغون

ي نظام ............... باشد .............. الزم است. هر چه دايره-43
و هدف بزرگ-تر بزرگ)1  تري نظم گسترده-تر كوچك)2 تري طراحي

و هدف بزرگ-تر كوچك)4 تري نظم گسترده-تر بزرگ)3  تري طراحي
و الوانكم انّ في ذلك آليات لّلعـالمين(يي شريفه براساس آيه-44 و اختالف السنتكم و االرض و تفـاوت رنـگ)و من آياته خلق السماوات هـا

و بيانگر چيست؟ نشانهها زبان  اي براي كدام گروه بوده
 حكمت الهي-مردم دانا)4 حكمت الهي-مردم جهان)3 قدرت الهي-مردم دانا)2 قدرت الهي-مردم جهان)1

و اليه يرجعـون(يي شريفه كدام قسمت از آيه-45 و كرهاً و االرض طوعاً و له اسلم من في السماوات خوانـاخواه بـودن) افغير دين اهللا يبغون
 شود؟ اطاعت موجودات در برابر فرمان الهي برداشت مي

و االرض()2)افغير دين اهللا يبغون()1 )و له اسم من في السماوات

و كرهاً()3 )و اليه يرجعون()4)طوعاً
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گزپاسخ-31  كتاب6مشخصات سؤال: * ساده * صفحه�2ي ينه:
ج( و كوهو تري الجنبال تحسبها و هي تمرّ مرّ السحاب صنع اهللا الّذي اتقن كلّ شيء انّه خبيرٌ بما تفعلون، مي امدة مي ها را و پنداري كـه بيني

كنيـد،ي آن خدايي است كه هر چيزي را استوار ساخته است، همانا او بدانچه مـي ساكن هستند در حالي كه مانند ابرها در حركتند ساخته
.)آگاه است

گزپاسخ-32 *�2ي ينه:  كتاب5* صفحه دشوارمشخصات سؤال:
آن)فقنا عذاب النّار( و ايـن آيـه مخصـوص» سبحانك«درخواست دوري از آتش عذاب است كه پيش از يعني تسبيح خدا بيان شده است

 االلباب است، نه مؤمنان. اولي
گزپاسخ-33  كتاب6مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�1ي ينه:

و ي حكمت خداوند است. نبودن باطل نشانه حق
گزپاسخ-34  كتاب11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�1ي ينه:

و اينكه هر ساماني به دنبـال هـدفو مسئوليتفارتباط ميان وظاي-كار مخصوص-آرايش خاص-اجزاي خاص هاي جهان واقعي: ويژگي ها
 خاصي است.

گزپاسخ-35 سؤ�4ي ينه:  كتاب14ال: * متوسط * صفحه مشخصات
و متناسب آفريده شده3و1،2تمامي مراحل خلقت براي موارد و اندازه و نظم و طراحـي است يعني اينكه موجودات داراي مقياس شـان اند

.4ي هاست به جز گزينهي گزينه اش همه براي رسيدن به هدف خاص بوده، نتيجه
گزپاسخ-36  كتاب4ل: * متوسط * صفحه مشخصات سؤا�1ي ينه:
گزپاسخ-37  كتاب13و12هاي مشخصات سؤال: * ساده * صفحه�3ي ينه:

و اساساً مجموعه» هدف«بدون و هماهنگي معنا ندارد  گيرد.ي داراي نظام شكل نمي پيوستگي، ارتباط
و نشانهي نهجو مطابق خطبه بي البالغه آثار صنع بي سابقه هاي حكمتش در نوآوري  نظيرش هويداست.و خلقت

گزپاسخ-38  كتاب7مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�4ي ينه:
(اولي با وجود اين نشانه در ها هر كس خردمندي پيشه نكند و جايگـاه خـود را و به درستي نينديشد، زيان آن را خواهد ديد االلباب نباشد)

 جهان نخواهد شناخت.
ــ و دي ــر در ــواروار وجــودايــن همــه نقــش عجــب ب ــر دي ــود ب ــد، نقــش ب ــه فكــرت نكن هــر ك

گزپاسخ-39  كتاب12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�4ي ينه:
و حكيم تناسب با هدفي كه در نظر دارد، اجزا را به وجود مي و خبير و برنامه خالق آگاه و نقشه و با طرح هـا را شـكلي معين همكـاري آورد

و غاي مي ت محقق شود.دهد تا آن هدف
گزپاسخ-40  كتاب16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�3ي ينه:

و تدبير الهي را درميي نظام با مشاهده و آيه بندي جهان با حضور حكمت كه)ربنا ما خلقت هذا باطالً(ي يابيم خـدايا«چون بدين معناست
 معنايي دارد.و با حكمت ارتباط»اي يك از مخلوقات را بيهوده نيافريده هيچ

گزپاسخ-41  كتاب24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�2ي ينه:
و... بيانگر اين مطلب هستند كه كاروان هستي همانطور كه از خداست رو به سوي او نيز دارد، يعني حركتي رو بـ ه اليه يرجعون، اليه المصير

و تكامل دارد.  رشد
گزپاسخ-42 *�1ي ينه:  كتاب17متوسط * صفحه مشخصات سؤال:

و موقت بودن عمر جهان از واژه مي ناپايدار و مشخص برداشت ها مرگ حتمي شود. بدين معنا كه ما انساني اجل مسمي يعني سرآمدي معين
 در پيش داريم عمر ما هميشگي نيست.

گزپاسخ-43  كتاب21مشخصات سؤال: * ساده * صفحه�3ي ينه:
و قانونمندي گستردهرگهر چه دايره نظام بز  هاي كوچكتر را در خود جاي دهد. تري الزم است كه نظام تر شود، نظم

گزپاسخ-44 و تحقيق) كتاب28مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�4ي ينه: (انديشه
و از نشانه و اختالف زبان هاي او آفرينش آسمان معناي آيه: و زمين و رنگ ها اً در ايـن امـر نيـز بـراي دانايـان هاي شماست. قطعـ هاي شما

 هايي است. نشانه
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گزپاسخ-45  كتاب18مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه�3ي ينه:
(كافران) در حالي كه هر آنكه در آسمان معناي آيه: آيا پس ديني غير از دين خدا را مي و زمين است، خواه جويند و ها ناخواه تسـليم اوينـد

 رجوع به سمت اوست.
و كرهاً(بارتع مي خواه)طوعاً  دهد. ناخواه بودن را نشان


