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ي قلـبش را  كـار گيـرد و دعـوت انبيـاء را بـشنود و روزنـه              ها را به  اگر آدمي سرمايه  ) 42. سال دوم ص  (1يگزينهپاسخ- 51

اسـت و بعـد   ابتدا ايمان بيان شده (.كندهاي ايمان و عمل صالح در وجودش تجلي مي   روي الهامات و امدادهاي الهي بگشايد، زيبايي      به

)دانشگاهي كتاب پيش43ي  صفحه←گذارد  صالح، زيرا وقتي انسان مسير حقيقت را بشناسد پا در ميدان عمل ميعمل

ي شيطان به خدا پناه بر كه شـيطان را        چون تالوت قرآن كني اول از وسوسه      : خوانيمي آيه مي  در ترجمه 2يگزينهپاسخ- 52

. بر او توكل و اعتماد كرده، تسلط نخواهدبودهرگز بر كسي كه به خدا ايمان آورده و

كه منزل آخرت بسي بهتـر و  زندگي دنيا را بگزينند و عزيز دارند، درصورتي       : خوانيمدر معناي ترجمه مي   4يگزينهپاسخ- 53

.تر استپاينده

)ي آيه، ترجمه80. سال دوم ص(3يگزينهپاسخ- 54

 دوزخ راننـد و چـون       آنان كه به خدا كافر شـدند فـوج فـوج بـه جانـب              : معناي ترجمه ) 94. سال دوم ص  (3يگزينهپاسخ- 55

.ها باز شودجا رسند درهاي جهنم به روي آنبدان

ي اگر خدا بخواهد به مـن گزنـدي برسـد، آيـا آنـان دوركننـده      ) »مبناي توكل بر خدا   «114. سال دوم ص  (2يگزينهپاسخ- 56

.ي رحمت او هستندگزند او هستند يا اگر رحمتي براي من بخواهد آيا آنان بازدارنده

)140 و 138. سال دوم ص(3يگزينهپاسخ- 57

) تحت عناوين احكام امر به معروف و نهي از منكر160 و 159. سال دوم ص(3يگزينهپاسخ- 58

) معناي ترجمه183. سال دوم ص(1يگزينهپاسخ- 59

گاه كه انـسان از سـطح زنـدگي روزمـره و نيازهـاي طبيعـي فراتـر رود و در افـق         آن) 9. سال سوم ص  (4يگزينهپاسخ- 60

مـشغولي دغدغـه و حتـي در متعـالي تبـديل            ترتيب بـه دل   يازها به اين ن . بيندرو مي تر روبه باالتري بينديشد، خود را با نيازهاي عميق      

.ي ورود به واديِ انسانيت استشوند و نشانهمي

ي شدن راه عذر و بهانـه     خداوند با حكمت خود پيامبران را براي بسته       : معناي ترجمه ) 18. سال سوم ص  (2يگزينهپاسخ- 61

.فرستدها ميانسان

هابودن سطح درك انسان پايين-علت آمدن پيامبران متعدد) 33. سال سوم ص(1يگزينهپاسخ- 62

.اي مانند قرآن آوردتوان سورهبيانگر آن است كه هرگز نمي» لوافعلن ت«ي جمله) 52. سال دوم ص(2يگزينهپاسخ- 63

بود تا مردم را از حكومـت طـاغوت و سـتمگران نجـات دهـد و                 رسول خدا آمده  ) 97. دانشگاهي ص پيش(3يگزينهپاسخ- 64

.ي قوانين الهي بنا كندنظام اجتماعي را بر پايه

هايي رخ داد پس در زمـين  قطعاً پيش از شما سنت  «يابيم كه   در معناي ترجمه درمي   ) 106. سال سوم ص  (2يگزينهپاسخ- 65

.گرفتن است صحبت از اندرز و عبرت2ي تنها در گزينه» .كنندگان چه بودبگرديد و بنگريد عاقبت كار تكذيب

)ت ظاهري، عناوين مربوط به مجاهدت در راستاي والي129 و 126. سال سوم ص(3يگزينهپاسخ- 66

اند، منّت نهيم و شدهكه در زمين ناتوان شمردهخواهيم بر كسانيو مي: ي آيه ترجمه) 146. سال سوم ص  (4يگزينهپاسخ- 67
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.كنيم) زمين(گردانيم و ايشان را وارث ) مردم(ها را پيشوايان آن

. چه در انتخـاب مرجـع نقـش اساسـي دارد، دانـش و تقـواي اوسـت               آن) 4ي   شماره 170. سال سوم ص  (1يگزينهپاسخ- 68

.ي اوستتنها حق بلكه وظيفهي مرجع نهانتخاب آگاهانه:  همان صفحه1ي ارهشم

.عنوان عامل وحدتزدن به ريسمان الهي بهدعوت به چنگ) 26. دانشگاهي صپيش(1يگزينهپاسخ- 69

 بـاالي  43ي شده و صـفحه ي توحيد عملي بيانثمره» ...آدم انا يا بني «در ترجمه   ) 38. دانشگاهي ص پيش(3يگزينهپاسخ- 70

.ي اهتمام به عمل صالح استي مسير نتيجهزير عنوان اهتمام به عمل صالح خط آخر ادامه» ...ن جاهدوا و الذي«ي آيه

)ي آيه، ترجمه104. دانشگاهي صپيش(4يگزينهپاسخ- 71

)ي آيه، ترجمه115. دانشگاهي صپيش(3يگزينهپاسخ- 72

بـوه   زير عنـوان توليـد ان  154ي ، زير عنوان توانايي تصرف در طبيعت و صفحه        153. دانشگاهي ص پيش(2يگزينهپاسخ- 73

)كاال

.باشد مي56ي پايين يعني مائده  مربوط به آيه4ي گزينه) 169. دانشگاهي صپيش(4يگزينهپاسخ- 74

مـان  هـاي معنـوي و الهـي   هـا و ارزش  هويـت يآنـان مـرزي جـز عـدول از همـه     ... «زير آيه، سخن امـام     3يگزينهپاسخ- 75

».شناسندنمي
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