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سرچشمه و ثمرة نیازهاي برتر انسان به ترتیب چیست؟  . 1

درك آیندة خویش - دل مشغولی و دغدغه  سرمایه هاي ویژه - دل مشغولی و دغدغه 

درك آیندة خویش - درك هدف زندگی  سرمایه هاي ویژه - درك هدف زندگی 

هرگاه بخواهیم با استمداد از قرآن کریم که مبناي تفکر و اندیشۀ هماهنگ با فطرت اسالمی است «برنامه اي جامع براي نجات انسان از خسران» ارائه  . 2
دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟

 «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»   «مله ابیکم ابراهیم هو سماءکم مسلمین من قبل»  

 «والعصر ان االنسان لفی خسر»   «الذین آمنوا و عملو الصالحات و تواصوا بالحق»  

امام سجاد (ع) در فرازي از دعاي شریفۀ مکارم االخالق «اختصاص ایام زندگانی خود را» در چه جهتی از خداوند درخواست می کند و این کالم هم مضمون  . 3
با کدام آیۀ شریفه است؟

راهی که مرا در آن قرار داده اي -  «ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»   هدفی که مرا براي آن آفریده اي -  «استجیبوا هللا و للرسول اذا عاکم»  

هدفی که مرا براي آن آفریده اي - «ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» راهی که مرا در آن قرار داده اي - «استجیبوا هللا و للرسول اذا عاکم»

اگر گفته شود خداي متعال متناسب با دو ویژگی تعقل و اختیار انسان را با فرستادن دین راهنمایی و هدایت کرده است، این مفهوم به ترتیب از دقت در  . 4
پیام کدام آیه به دست می آید؟

 «انا هدیناه السبیل اما شاکراً اما کفوراً» - «استجیبوا اهللا و للرسول اذا دعاکم»   «انا هدیناه السبیل اما شاکراً اما کفوراً» - «ما خلقت السماوات و االرض اال باالحق»  

 «والعصر ان االنسان لفی خسر» - «استجیبوا اهللا و للرسول اذا دعاکم»   «والعصر ان االنسان لفی خسر» - «ما خلقت السماوات و االرض اال بالحق»  

با توجه به آیۀ شریفۀ  «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات...» خداوند پس از دعوت همگانی به سوي حق چه موضوعی را توصیه  . 5
می کند و «سوگند خداوند به زمان» به تبع چیست؟

استقامت در برابر موانع ممکن - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح  نجات انسان از خسران عظیم - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح 

استقامت در برابر موانع ممکن - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر  نجات انسان از خسران عظیم - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر 

با توجه به حدیث امام کاظم (ع) انحصار ارسال رسوالن به سوي بندگان به منظور  .................. می باشد و «عزت و حکمت خداوند» آنگاه رقم می خورد  . 6
که پیام آیۀ شریفۀ  ..................  را ترسیم کرده باشیم.

کامل شدن حجت الهی -  «استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم»   کامل شدن حجت الهی -  «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ» 

تعقل در پیام الهی -  «استجیبوا اهللا و للرسول اذا دعاکم»   تعقل در پیام الهی -  «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ»  

«چگونه زیستن» و «براي چه زندگی کردن» به ترتیب با کدام یک از نیازهاي برتر در ارتباط می باشد و نزول آیۀ  «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا  . 7
و عملوا الصالحات» در پاسخ به  .................. پرسش مطرح شده است:

شناخت هدف زندگی - درك آیندة خویش - دومین  کشف راه درست زندگی - درك آیندة خویش - نخستین 

شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی - دومین  کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی - نخستین 

اگر از ما بپرسند چرا  «رسًال مبشرین و منذرین» در پاسخ می گوییم:  ..................  . 8

 «لئال یکون للناس علی اهللا حجه بعد الرسل»   «ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه و کبر علی المشرکین»  

 «اطیعو اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»   «من یبتغ غیر االسالم دینًا فلن یقبل منه»  

بنابر  آیه  «یا ایهاالذین امنوا استجیبوا هللا و للرسول...»  خداوند نداي دعوت خود را که به وسیلۀ پیامبر(ص) به گوش مردم می رساند، ندایی ..................  . 9
معرفی می کند و انتظار وي از مومنان .................. می باشد.

زندگی بخش- انجام عمل صالح زندگی بخش- پذیرش دعوت خود و پیام آورش

اجابت بخش- انجام عمل صالح  اجابت بخش- پذیرش دعوت خود و پیام آورش

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 1 سخت
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از دقت در کدام آیۀ شریفه مفهوم «مایۀ حیات و اساس زندگی در هستی» برداشت می شود و عبارت «لَِما ُیْحِییُکْم» بازتابی از چیست و دربردارندة کدام  . 10
نیاز می باشد؟

 َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُکلَّ َشْیٍء َحیٍّ - ایمان و اجابت دعوت خدا و رسول - کشف راه درست زندگی

َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُکلَّ َشْیٍء َحیٍّ - ایمان و اجابت دعوت خدا و رسول - درك آینده خویش

ْیًتا - تقوا و پذیرش دعوت الهی - کشف راه درست زندگی بَْلَدًة مَّ بِِه لُِنْحِیَی

ْیًتا - تقوا و پذیرش دعوت الهی - درك آیندة خویش بَْلَدًة مَّ بِِه لُِنْحِیَی

با توجه به تعلیمات دینی «اگر انسان هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود» چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و کدام عبارت  . 11
شریفه نجات بخش انسان از این سرنوشت خواهد بود؟

 «لفی خسر» - «آمنوا و عملوا الصالحات»   «فلن یقبل منه» - «آمنوا و عملوا الصالحات»  

 «لفی خسر» - «اطیعوا اهللا و الرسول»   «فلن یقبل منه» - «اطیعوا اهللا و الرسول»  

به ترتیب عبارات "اگر انسان در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده"، "خوشبختی انسان در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی  . 12
است؟" و "انسان فقط یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند" در رابطه با کدام یک از نیازهاي برتر مطرح می شود؟

کشف راه درست زندگی- شناخت هدف زندگی- درك آینده خویش  کشف راه درست زندگی- درك آیندة خویش- شناخت هدف زندگی 

شناخت هدف زندگی- کشف راه درست زندگی- درك آینده خویش  شناخت هدف زندگی- درك آیندة خویش- کشف راه درست زندگی 

از دست دادن عمر نتیجۀ عدم شناخت چیست و کدام کالم گهربار در ارتباط با آن می باشد؟  . 13

هدف زندگی - «خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي».

کشف راه زندگی - «آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان هاي الهی داناترند». 

کشف راه زندگی - «خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي».

هدف زندگی - «آنان که در تعقل و تفکر برترند نسبت به فرمان هاي الهی داناترند».

اگر بپرسیم «چه زیان و خسرانی انسان را تهدید می کند؟» پیام کدام آیه پاسخگوي این پرسش خواهد بود؟  . 14

 «انا هدیناه السبیل اما شاکراً اما کفوراً»   «من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه»  

 «والعصر ان االنسان لفی خسر»   «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت»  

از ارتباط میان آیات  «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجه...» و «انا هدیناُه السبیل اما شاکرًا و اما کفورًا»  کدام مورد مفهوم می گردد؟  . 15

هرکس با عقل و اختیار خود پیرو کتاب الهی باشد از گمراهی نجات می یابد.

خداوند ابزار تفکر و تعقل را به انسان داده است و هدایت وي با فرستادن کتاب انجام می شود.

خداوند با ارسال رسوالن حجت را بر مردم تمام کرد و انسان می تواند برنامه هاي غیرالهی را نیز انتخاب کند. 

چون انسان مسئول هدایت و ضاللت خویش است می تواند برنامه هاي دیگري را نیز برگزیند. 

آیه ي شریفه ي .................. ، ارسال انبیاء از سوي خداوند به سوي مردم را به منظور .................. بیان می کند که نشان دهنده ي .................. خداوند  . 16
است.

 رسًال مبّشرین و منذرین لئّال یکون...   - سلب بهانه جویی و اتمام حجت – قدرت رسًال مبّشرین و منذرین لئّال یکون ...   - سلب بهانه جویی و اتمام حجت – حکمت

 شرع لکم من الّدین ما وصّی ...   - اعالم عدم وکالت رسل براي مردم – حکمت شرع لکم من الّدین ما وصّی ...   - اعالم عدم وکالت رسل براي مردم - قدرت

اگر بخواهیم از خسران و زیان کاري اجتناب ورزیم، باید کدام آیه را متمسک خود قرار دهیم و این موضوع کدام نیاز بنیادین را به ذهن متبلور  . 17
می کند؟

 «ُرُسًال ُمبشریَن و ُمنذریَن لئًال یکون للناِس َعَلی اِهللا حجُۀ بعَدالُرُسِل»  - کشف راه درست زندگی 

 «یا ایها الذیَن آمنوا استجیبوهللا و للرسول اذا دعاکم لِما ُیحییُکم»  - کشف راه درست زندگی

 «ُرُسًال ُمبشریَن و ُمنذریَن لئًال یکون للناِس َعَلی اِهللا حجُۀ بعَدالُرُسِل»  - درك هدف زندگی 

 «یا ایها الذیَن آمنوا استجیبوهللا و للرسول اذا دعاکم لِما ُیحییُکم»  - درك هدف زندگی
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گزینش راه و برنامه اي غیر از برنامۀ الهی سبب چیست و علّت آن چه می باشد؟  . 18

دست خالی بودن در جهان آخرت - خالی از تعقل و اختیار بودِن انتخاب آن 

معّطل ماندن پاسخ به نیازهاي طبیعی و انسانی - خالی از تعقل و اختیار بودِن انتخاب آن

دست خالی بودن در جهان آخرت - ناتوانی برنامۀ غیرالهی از پاسخ صحیح به نیازها 

معّطل ماندن پاسخ به نیازهاي طبیعی و انسانی - ناتوانی برنامۀ غیرالهی از پاسخ صحیح به نیازها

اولین وظیفۀ انسان، براي به کار بستن برنامۀ الهی در زندگی چیست و کدام آیۀ شریفه به طریقۀ فرستادن این برنامه از جانب خدا اشاره دارد؟  . 19

تفکر در برنامه و پی بردن به امتیازات آن -  «َوالَعصر اِنَّ االنساَن لَفی ُخسٍر...»  

تفکر در برنامه و پی بردن به امتیازات آن -  «ُرُسًال مبشریَن و منذریَن لئًال یکوَن...»  

انتخاب برنامۀ الهی و پیش رفتن به سوي آن - «َوالَعصر اِنَّ االنساَن لَفی ُخسٍر...»

انتخاب برنامۀ الهی و پیش رفتن به سوي آن - «ُرُسًال مبشریَن و منذریَن لئًال یکوَن...»

کسی که می تواند به سؤاالت اساسی انسان به درستی پاسخ دهد، متصف به چه صفاتی است؟  . 20

آگاه از خلقت انسان و ابعاد وجودي او و عالم به سرنوشت انسان ها پس از مرگ 

آگاه از خلقت انسان و ابعاد وجودي او و متمایزکنندة انسان از سایر موجودات 

داشتن عمر نامحدود براي پاسخگویی به نیازها و عالم به سرنوشت انسان ها پس از مرگ

داشتن عمر نامحدود براي پاسخگویی به نیازها و متمایزکنندة انسان از سایر موجودات

کدام آیۀ شریفه، دست یافتن به اکسیر حیات روح بشر را تبیین می کند؟  . 21

َجَعَل لَُکم ِمن َأزواِجُکم بَنیَن و َحَفدًة...»    «لِلَّذیَن َأْحَسنوا الُحسنی َو ِزیاَدَة ...»   «َو

ِمْن آیاِتِه َأن َخَلَق لَکم ِمن أنفِسُکم َأزَواجًا لَِتسُکُنوا إلَیها...»   ُسوِل...»   «َو  «یا َأُیَها الَّذیَن آمنوا اْسَتجیبوا هللا َو لِلرَّ

دغدغۀ «کشف راه درست زندگی» از چه روي، دغدغه اي جدي به حساب می آید و آیات سورة مبارکۀ عصر با اشاره به چه مواردي مبیّن آن می باشند؟  . 22

تجربۀ یکبارة زندگی در دنیا - دعوت به احسان و نیکوکاري همه جانبه بودن ابعاد وجودي انسان - دعوت به احسان و نیکوکاري 

تجربۀ یکبارة زندگی در دنیا - سفارش متقابل به صبر و پایداري همه جانبه بودن ابعاد وجودي انسان - سفارش متقابل به صبر و پایداري 

هدایت خداوند براي انسان از مسیر کدام دو ویژگی می گذرد و به هدایت ویژة انسان و در کدام آیۀ شریفه اشاره شده است؟  . 23

عقل و وحی -  «اّن االنسان لفی ُخسر اّال الذین آمنوا...»  تفکر و اختیار -  «اّن االنسان لفی ُخسر اّال الذین آمنوا...» 

عقل و وحی -  «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا اهللا و للّرسول»  تفکر و اختیار -  «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا اهللا وللّرسول» 

مفهوم کدام آیه، نافی (نفی کننده) تخصیص هدایت به گروه خاصی از انسان هاست؟  . 24

 ُرُسًال ُمَبشرین و ُمندریَن...  انّا هدیناُه السبَّیل اّما شاِکراً و إما کفوراً 

 یا ایها الذیَن آمنوا الستجیبوهللا و للرسول اِذا دعاُکم لَّما ُیَحییکم  َو العصر اِنَّ اإلنساَن

به ترتیب کدام آیه دربردارندة مفهوم «آب، اساس ادامۀ حیات است» و کدام آیه دربردارندة مفهوم «آب باران» زنده کنندة زمین مرده است» می باشد؟  . 25

- "« «َو َجَعْلنا الماء ُکلَّ َشٍیء َحیٍّ  « َجَعْلنا الماء ُکلَّ َشیء َحیٍّ  «لُِنْحیَی بََلَدًة َمیتًا» - «َو

« «َوالَعصر إنَّ اإلنساَن»- «َو َجَعْلنا الماِء ُکلَّ َشٍیء َحیٍّ  «َوالَعصر إنَّ اإلنساَن» - «لُِنْحیَی بََلَدًة َمیتًا»
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نیازهاي برتر انسان برآمده از سرمایه هاي ویژه اي است که خدا در اختیار او قرار داده است و این نیازهاي برتر به تدریج تبدیل به دل مشغولی و دغدغه می شوند. گزینه 1  . 1

از دقت در سورة «والعصر» در می یابیم انسان ها در تمام عمر خود دچار خسران می باشند و تنها کسانی دچار خسران نمی شوند که چهار ویژگی  «الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا گزینه 4  . 2
بالحق و تواصوا بالصبر» را داشته باشند. 

گزینه 4 امام سجاد پیوسته این دعا را از خداوند درخواست می کرد که «خدایا ایام زندگانی ام را به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي» و منظور از جملۀ مرا براي آن  . 3
آفریده اي هدف زندگی انسان ها که همان عبودیت و بندگی خداست و عبارت  «ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» اشاره به آن دارد. 

صورت سوال در قسمت اول به ویژگی تعقل و اختیار انسان اشاره کرده که این دو ویژگی از آیۀ  «اما شاکراً اما کفوراً» مفهوم می گردد و در قسمت دوم اشاره به فرستادن دین شده است گزینه 1  . 4
که عبارت  «استجیبو اهللا و للرسول» اشاره به پذیرش دین الهی دارد. 

در آیات سورة «والعصر» بعد از دعوت به حق بندگان را به صبر و استقامت دعوت کرده است و سوگند خداوند به زمان تابع ارزشمندي زمان است.  گزینه 4  . 5

گزینه 3  از دقت در این کالم امام کاظم در می یابیم هدف ارسال پیامبران آن بوده است که بندگان در پیام الهی تعقل کنند.   . 6

  با توجه به آیۀ  «رسًال مبشرین و منذرین...» عزت و حکمت خداوند موجب می شود که پیامبران ارسال شوند تا انسان ها بهانه و دلیلی در مقابل خدا نداشته باشند. 

نیاز شناخت هدف زندگی در سؤال چرا زیستن مطرح  می شود و سوال چگونه زیستن مربوط به کشف راه درست زندگی است. آیۀ «والعصر» اشاره به کشف راه درست زندگی دارد.  گزینه 3  . 7

با توجه به آیۀ  «رسًال مبشرین و منذرین» خداوند رسوالنش را به سوي بندگان فرستاده است تا حجت بر مردم تمام شود و بهانه و دلیلی وجود نداشته باشد.  گزینه 1  . 8

آیۀ شریفۀ «یا ایهاالذین ءامنوا استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»     گزینه 1  . 9
معنی: اي کسانی که ایمان آوردید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید، هرگاه که شما را به چیزي فرا می خواند که به شما زندگی و حیات می بخشد. 

پیام: حیات جاودانه و زندگی جاودانه نتیجه و معلول اجابت دعوت خدا و رسول است.

ْیًتا» بیانگر حیات زمین می باشد. با توجه به آیۀ » بیانگر این مفهوم است که آب مایۀ حیات و اساس زندگی انسان است و آیۀ شریفۀ «ِلُنْحِیَی ِبِه َبْلَدًة مَّ آیۀ  «َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُکلَّ َشْیٍء َحیٍّ گزینه 1  . 10
ُسوِل...»  اجابت دعوت خدا و پیامبر راه درست زندگی را به او نشان می دهد که همان دین الهی است. پس این آیه به کشف راه درست زندگی اشاره دارد. شریفۀ  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِهللا َوِللرَّ

اگر انسان هدف زندگی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود عمر خود را از دست داده است یا به عبارتی  «ان االنسان لفی خسر» و نجات بخش انسان از خسران، عمل به گزینه 1  . 11
شروط ایمان - عمل صالح - دعوت به حق و صبر است. 

گزینه 3  . 12

اگر هدف حقیقی خود را نشناسیم یا در شناخت آن دچار خطا شویم، عمر خود را از دست می دهیم.  گزینه 1  . 13
امام سجاد (ع) در این باره دعا می کنند: «خدایا، ایام زندگانی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي!»

با توجه به آیات قرآن کریم «زیان و خسرانی که انسان را تهدید می کند» از دست دادن سرمایۀ عمر است که خداوند در آیۀ «والعصر» به صورت  «ان االنسان لفی خسر» به عنوان گزینه 3  . 14
هشداري براي انسان ها بیان کرده است. 

رد سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 15

: آیۀ  «رسال مبشرین و منذرین» در مورد ارسال پیامبران است و نه نزول کتاب.  گزینه هاي  و 

: این پیام فقط مربوط به آیۀ  «انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً»  می باشد و ارتباطی با آیۀ  «رسًال مبشرین و منذرین»  ندارد.  گزینۀ 

آیه ي شریفه ي  رسًال مبّشرین و منذرین لئّال یکون ... ، ارسال انبیاء از سوي خداوند به سوي مردم را به منظورسلب بهانه جویی و اتمام حجت بیان می کند که نشان دهنده ي حکمت گزینه 2  . 16
خداوند است.

راه خروج از زیان، طبق آیات  «والعصر، انَّ االنساَن َلفی ُخسر، االَّ الذین آمنوا و عملواالصالحات...»  ایمان و نیکوکاري است که به نیاز «کشف راه درست زندگی» اشاره دارد و این نیاز در گزینه 2  . 17
آیۀ  «...استجیبوهللا و للرسول...»  تبیین شده است. 

انسان به علّت دارابودن اختیار می تواند راه هاي دیگري را غیر از برنامۀ خداوند انتخاب کند امّا چون هر برنامۀ دیگري غیر از برنامۀ خداوند نمی تواند پاسخ درستی به نیازهاي برتر گزینه 3  . 18
بدهد، انسان زیان خواهد کرد و با دست خالی به دیار آخرت خواه شناخت. 

خداوند برنامۀ هدایت انسان را که دربرگیرندة پاسخ به سؤاالت بنیادین است، از طریق پیامبران می فرستد:  «ُرُسًال مبشریَن و منذریَن لئًال یکون ِللناِس» . تا انسان با تفکر در این برنامه و گزینه 2  . 19
پی بردن به ویژگی ها و امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه را انتخاب و در زندگی به کار بندد و به هدف خلقتش برسد. 

کسی می تواند به سؤال هاي اساسی انسان پاسخ درستی بدهد که:  آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردي و گزینه 1  . 20

اجتماعی او داشته باشد.  همچنین بداند که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و دقیقًا چه عاقبتی در انتظار آن ها است. 

سول...»  خداوند دین و پیروي از برنامه اي که خدا براي حیات انسان در نظر گرفته است، اکسیر حیات بخش به روح انسان است. در آیۀ شریفۀ  «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للرَّ گزینه 3  . 21
می فرماید: «اي کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ آنگاه که شما را به چیزي فرا می خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد. 

کشف راه درست زندگی یا «چگونه زیستن» از آن جهت دغدغه اي جدي است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند؛ بنابراین در این فرصت گزینه 4  . 22
تکرارنشدنی باید راهی را براي زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد. آیات سورة عصر راه درست زندگی را در گرو ایمان آوردن، انجام عمل صالح (نیکوکاري) و دعوت دیگران به حق و صبر و

پایداري می داند.

هدایت خداوند براي انسان از مسیر دو ویژگی «تعقل و تفکر» و «اختیار و انتخاب» می گذرد؛ یعنی خداوند برنامۀ هدایت انسان را از طریق پیامبران می فرستد تا انسان با تفکر و تعقل گزینه 4  . 23
در این برنامه و پی بردن به ویژگی ها و امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه را انتخاب کند. آیۀ شریفه « یا ایها الذین آمنوا استبحبیبوا اهللا و الرسول » به هدایت ویژه انسان از طریق پیامبران اشاره

می کند.

در این تست ابتدا به منفی بودن جمله تّوجه کنید، (نافی تخصیص هدایت = رد اختصاصی بودن هدایت براي گروهی خاص = پذیرش عام بودن هدایت)، منظور این است که کدام آیه، گزینه 2  . 24
هدایت را براي همه معرفی کرده است. با توجه به معنی آیه (ما راه را به او نشان دادیم...) این به معنی عام بودن هدایت است چون هیچ شرطی براي هدایت شدن ذکر نکرده است. 
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شناخت ھدف
درک آیندۀ خویش

کشف راه درست زندگی

اگر انسان در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده
خوشبختی انسان در آن سرا در گرو انجام چھ کارھایی است

انسان تنھا یک بار زندگی کرده و آن را تجربھ می کند
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» با توجه به آمدن کلمۀ (ُکّل َشیٍء = همه آیۀ دومبا توجه به آمدن کلمۀ (بلد = سرزمین)، اشاره به آب باران دارد که زمین خشک را سرسبز می کند. آیۀ «َو َجَعْلنا الماء ُکلَّ َشیء َحیٍّ گزینه 2  . 25
چیز) اشاره به حیات بخشی آب در مورد همۀ موجودات (نه فقط زمین) دارد. 
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