


بــخش اول : تفـــکر و اندیشــه
8 درس اول: هدف زندگی  
18 درس دوم: پر پرواز 
29 درس سوم: خود حقیقی 
34 درس چهارم: پنجره ای به روشنایی 
42 درس پنجم: آیندۀ روشن 
54 آزمون 1 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
57 درس ششم: منزلگاه بعد 
64 درس هفتم: واقعۀ بزرگ 
71 درس هشتم: فرجام کار  

بــخش دوم : قــــدم در راه
79 درس نهم: آهنگ سفر 
86 درس دهم: اعتماد بر او 
93 آزمون 2 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
95 آزمون 3 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
98 درس یازدهم: دوستی با خدا 
106 درس دوازدهم: یاری از نماز و روزه 
115 درس سیزدهم: فضیلت آراستگی 
121 درس چهاردهم: زیبایی پوشیدگی 
127 آزمون 4 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
128 آزمون 5 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 

 بخش اول: تفّکر و اندیشه
132 درس اول: هدایت الهی 
144 درس دوم: تداوم هدایت 
152 درس سوم: آخرین پیامبر 
158 درس چهارم: معجزۀ جاویدان 
169 درس پنجم: مسئولیت های پیامبر )ص( 
184 آزمون 1 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
187 درس ششم: پیشوای اُسوه 
197 درس هفتم: امامت، تداوم رسالت 
212 درس هشتم: جان و جانشین پیامبر )ص( 

مقدمه مؤلفــــ



درس نهم: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان 
221 پس از رحلت رسول خدا )ص( 
231 درس دهم: احیای ارزش های راستین 
240 آزمون 2 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
242 آزمون 3 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
245 آزمون 4 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
247 درس یازدهم: جهاد در راستای والیت ظاهری 
259 درس دوازدهم: عصر غیبت امام زمان )عج( 
267 درس سیزدهم: در انتظار ظهور 
282 درس چهاردهم: مرجعیت و والیت فقیه 
294 آزمون 5 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
297 درس پانزدهم: رهبری و مردم 

بخش دوم: در مسیر 
307 درس شانزدهم: عّزت نفس 
317 درس هفدهم: زمینه های پیوند 
327 درس هجدهم: پیوند مقّدس 
334 آزمون 6 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 
336 آزمون 7 منتخب سؤاالت کانون فرهنگی آموزش 

بخش اول: تفّکر و اندیشه
340 درس اول: هستی بخش 
350 درس دوم: یگانۀ بی همتا 
361 درس سوم: توحید و سبک زندگی 
369 درس چهارم: فقط برای تو 
381 درس پنجم: قدرت پرواز 
395 درس ششم: سنت های خداوند در زندگی 

بخش دوم: در مسیر
408 درس هفتم: در گرو کار خویش 
415 درس هشتم: بازگشت 
423 درس نهم: احکام الهی در زندگی امروز 
431 درس دهم: پایه های استوار 
441 درس یازدهم: عصر شکوفایی 
446 درس دوازدهم: نگاهی به تمدن جدید 
451 درس سیزدهم: مسئولیت بزرگ ما 
458 آزمون سراسری 98 
475 پاسخنامۀ تشریحی 
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کانونفرهنگیآموزش

ُسِل﴾چهتعدادازموضوعاتزیردریافتمیگردد؟5 2516 ٌةَبْعَدالُرّ ُحَجّ
َیُكوَنلِلنَّاِسَعلَیالَلِّ ِریَنَوُمنِْذِریَنلَِئَلّ ازآیءهشریفءه﴿ُرُسًلُمَبِشّ

الف(مسدودبودنراههرعذروبهانهایبرایانسانباارسالرسوالنازسویخداونداست.
ِریَنَوُمنِْذِریَن﴾نشاندهندءهاختیارانساندرقبولویاردهدایتالهیاست. ب(فرستادنپیامبران﴿ُمَبِشّ

ج(ارتباطدقیقیبادغدغءهانسانهایفکوروخردمندیعنی»کشفراهدرستزندگی«دارد.
د(پاسخبهنیازهایانسانبایددرستوهمهجانبهباشدتاتمامابعادانسانرادرنظرداشتهباشد.

چهار 4 سه	 3 دو	 2 یک	 1

فراموشیتدریجیتعلیماتانبیاءمعلولچیستوخاستگاهاصلیاختلفوچنددینیازنظرقرآنکریمازکدامناحیهاست؟5 2517
رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	و	جوامع	عدم	استمرار	و	پیوستگی	دعوت	انبیاء	و	عدم	ماندگاری	آن 1

ابتدایی	بودن	سطح	فرهنگ	اجتماعی	و	عدم	توسعءه	کتابت	عدم	استمرار	و	پیوستگی	دعوت	انبیاء	و	عدم	ماندگاری	آن 2

ابتدایی	بودن	سطح	فرهنگ	اجتماعی	و	عدم	توسعءه	کتابت	آن	دسته	از	رهبران	دینی	که	برای	حفظ	منافع	دنیوی	پیامبر	جدید	را	انکار	کردند. 3

رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	و	جوامع	آن	دسته	از	رهبران	دینی	که	برای	حفظ	منافع	دنیوی	پیامبر	جدید	را	انکار	کردند. 4

آمدنپیامبرانمتعددازجانبخداوندمتعالبهچهمنظوریبودهاستوکدامحدیثشریفپیامبر)ص(مؤیداینعلتمیباشد؟5 2518
ُسُل 	َرُسوٌل	قَْد	َخلَْت	ِمْن	قَْبِلِه	الُرّ ٌد	ِإَلّ تا	مردم	با	انجام	واجبات	دین	و	ترک	حرام	های	آن،	خداوند	را	عبادت	و	بندگی	کنند	ُمَحَمّ 1

ُسُل 	َرُسوٌل	قَْد	َخلَْت	ِمْن	قَْبِلِه	الُرّ ٌد	ِإَلّ تا	همان	اصول	ثابت	دین	الهی	را	درخور	فهم	و	اندیشءه	انسان	های	دوران	خود	بیان	کنند	ُمَحَمّ 2

تا	همان	اصول	ثابت	دین	الهی	را	درخور	فهم	و	اندیشءه	انسان	های	دوران	خود	بیان	کنند	ِاّنا	َمعاِشَر	الَْنبیاءِ	اُِمْرنا	اَْن	نُـَكِلَّم	النّاَس	َعلی	قَْدِر	ُعقوِلِهْم 3

ِاّنا	َمعاِشَر	الَْنبیاءِ	اُِمْرنا	اَْن	نُـَكِلَّم	النّاَس	َعلی	قَْدِر	ُعقوِلِهْم تا	مردم	با	انجام	واجبات	دین	و	ترک	حرام	های	آن،	خداوند	را	عبادت	و	بندگی	کنندـ	 4

وجوددویاچنددیندریکزمان،نشانگرچیستوجامعءهاسلمینسبتبهکداممسئولیتپیامبراسلم)ص(پسازایشاننیازیندارد؟5 2519
بخشی	از	تعلیمات	پیامبر	قبلی،	اکنون	نمی	تواند	پاسخ	گوی	نیازهای	مردم	باشد.	مرجعیت	دینی 1

پیروان	پیامبر	قبلی	به	آخرین	پیامبر	ایمان	نیاروده	اند.		دریافت	وحی 2

پیروان	پیامبر	قبلی	به	آخرین	پیامبر	ایمان	نیاروده	اند.		مرجعیت	دینی 3

بخشی	از	تعلیمات	پیامبر	قبلی،	اکنون	نمی	تواند	پاسخ	گوی	نیازهای	مردم	باشد.	دریافت	وحی 4

چرااندیشمنداناسلمیکارهایخارقالعادءهپیامبرانرا»معجزه«مینامندودرکدامآیهتحّدیآمدهاست؟5 2520
به	اعجاز	واداشتن	قدرت	خداوند	قل	َلئِن	اجتََمَعِت	... 2 به	اعجاز	واداشتن	قدرت	خداوند	اّنی	قد	جئتکم	ِبآَیٍة	من	ربِّکُم	...	 1

قل	َلئِن	اجتََمَعِت	... آشکار	کردن	ناتوانی	دیگرانـ	 4 آشکار	کردن	ناتوانی	دیگران	اّنی	قد	جئتکم	ِبآَیٍة	من	ربِّکُم	...	 3

»هماهنگیمیانآیاتقرآن«،»فروگذارینکردنازهیچمسئلءهمهموحیاتی«و»صحبتازحقوقبرابرانسانها«بهترتیببهکدامیکازجنبههای5 2521
اعجازمحتواییقرآناشارهدارند؟

جامعیت	و	همه	جانبه	بودن -	انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی - تأثیرناپذیری	از	عقاید	دوران	جاهلیت 1

انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی - جامعیت	و	همه	جانبه	بودن - تأثیرناپذیری	از	عقاید	دوران	جاهلیت 2

جامعیت	و	همه	جانبه	بودن - جامعیت	و	همه	جانبه	بودن - انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی 3

انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی - انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی - جامعیت	و	همه	جانبه	بودن 4

اگربااینکلمامامخمینی)ره(کهفرمود:»هیچحرکتوعملیازفردوجامعهنیست،مگراینکهمذهباسلمبرایآنحکمیمقررداشتهاست.« 5 2522
همراهشویم،برکدامدلیلضرورتتشکیلحکومتاسلمیتأکیدورزیدهایمونمونهایازاینویژگیاسلمکداماست؟

ضرورت	پذیرش	ولیت	الهی	و	نفی	حاکمیت	طاغوت	افضل	دانستن	نماز	جماعت	بر	نماز	فرادی 1

ضرورت	پذیرش	ولیت	الهی	و	نفی	حاکمیت	طاغوت		ضروری	و	واجب	بودن	اطاعت	از	شخص	معین	شده	از	سوی	خدا 2

ضرورت	اجرای	احکام	اجتماعی	دین	اسالم	ضروری	و	واجب	بودن	اطاعت	از	شخص	معین	شده	از	سوی	خدا 3

ضرورت	اجرای	احکام	اجتماعی	دین	اسالم	افضل	دانستن	نماز	جماعت	بر	نماز	فرادی 4

حجتبودنسخنوعملاهلبیت)ع(،ازدقتدرپیامکدامآیهاستنباطمیگردد؟5 2523
َرُكْم	تَْطِهیرًا ْجَس	َأْهَل	اْلَبْیِت	َو	یُطَِهّ ِإَنّما	یُِریُد	اللَُّه	ِلُیْذِهَب	َعنُْكُم	الِرّ 1

َكاةَ	َوُهْم	َراِكُعوَن الةَ	َویُؤْتُوَن	الَزّ ِإَنَّما	َوِلُیُّكُم	اللَُّه	َوَرُسوُلُه	َواَلِّذیَن	آَمنُوا	اَلِّذیَن	یُِقیُموَن	الَصّ 2

َمْن	ماَت	َو	َلْم	یْعِرْف	إماَم	َزماِنِه	َماَت	ِمیتًَة	َجاِهِلیة 3

ْكتُْم	ِبِهَما	َلْن	تَِضلُّوا	َبْعِدي		أَبدًا إِنّي		تَاِرٌك	ِفیُكُم	الَثَّقلَْیِن:	ِكتَاَب	اللِه	َو	ِعْتَرِتي		أْهَل	َبْیِتي	.	َما	إْن	تََمَسّ 4
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شرایطنزولکدامآیهشریفهامکانهرگونهکتمانرادروالیتامیرالمؤمنینعلی)ع(ازبینبرد؟5 2524
ِإَنَّما	َوِلُیُّكُم	اللَُّه	َوَرُسوُلُه	َواَلِّذیَن	آَمنُوا... 2 ُسوَل...	 َیا	َأیَُّها	اَلِّذیَن	آَمنُوا	َأِطیُعوا	اللََّه	َوَأِطیُعوا	الَرّ 1

ْجَس... ِإَنّما	یُِریُد	اللَُّه	ِلُیْذِهَب	َعنُْكُم	الِرّ 4 یا	أّیها	الَّرسوُل	بلِّغ	ما	اُنِزَل	الیَک	من	رّبک...	 3

حضرتعلی)ع(دروصفانسانهاییکهعزتخودرادربندگیخدایافتهاند،میفرماید:5 2525
بندءه	کسی	مثل	خودت	نباش،	زیرا	خداوند	تو	را	آزاد	آفریده	است. 1

خالق	جهان	در	نظر	آنان	عظیم	است.	در	نتیجه،	غیر	خدا	در	چشم	آنان	کوچک	است. 2

همانا	بهایی	برای	جان	شما	جز	بهشت	نیست،	پس	خود	را	به	کم	تر	از	آن	نفروشید. 3

ما	فرزندان	آدم	را	کرامت	بخشیدیم	و	بر	بسیاری	از	مخلوقات	برتری	دادیم. 4

باتوجهبهشخصیتانسانیزنومردونقشهایمکملآنان،عاملتفاوتهایزنومردچیست؟5 2526
نیازمندی	آن	ها	به	یکدیگر 2 	 ویژگی	های	فطری	یکسان	 1

هدف	های	مختلف	با	وجود	حقیقت	روحانی	یکسان	آن	ها 4 	 وظایف	مختلف	آن	ها	 3

ُسُلَأَفِإْنَماَتَأْوقُتَِلاْنَقلَْبتُْمَعلَیَأْعَقاِبُكْم...﴾چهمفهومیدریافتمیشود؟5 2527 َرُسوٌلقَْدَخلَْتِمْنقَْبِلِهالُرّ ٌدِإاَلّ ازتأّملدرآیءهشریفءه﴿َوَماُمَحَمّ
درخواست	قرآن	از	مردم	برای	ایمان	آوردن	به	محمد	)ص(	و	رسولن	پیش	از	او	است. 1

سپاس	گذاران	واقعی	نعمت	رسالت	کسانی	هستند	که	به	جاهلیت	باز	نگردند. 2

زندگی	انسان	هایی	مورد	قبول	است	که	سرای	آخرت	را	بر	دنیا	مقدم	کرده	اند. 3

درخواست	قرآن	از	مردم	برای	اندیشیدن	در	عاقبت	پیشینیان	و	عبرت	گرفتن	از	آن	است. 4

گرانقدرترینچیزبرایانسان،آناستکه...............اوباشدوتسلیمشدندربرابرشهواتومحرکهایبیرونی،همیشهبازتاب...............است.5 2528
عالم	طفیل	وجود - خود	کوچک	بینی 2 دیدار	خدا	و	بهشت	بهای - دیگر	برتربینی	 1

دیدار	خدا	و	بهشت	بهای - خود	کوچک	بینی 4 عالم	طفیل	وجود - دیگر	برتربینی	 3

آنجاکهبگوییم:»علیقومحّبتهایآغازیندرامرازدواج،چشموگوشرامیبنددوعقلرابهحاشیهمیراند«،پیامجملءه..............راترسیم5 2529
کردهایمکهراهمأمونماندنازپیامدهایناخشنودکنندءهآن،...............است.

	اللُه	َمن	َعصاهُ - مشورت	با	پدر	و	مادر ما	اََحَبّ 2 	الشيء:	یُعمي	و	یُِصم - مشورت	با	پدر	و	مادر	 ُحُبّ 1

	اللُه	َمن	َعصاهُ - استمداد	از	عقالنیت ما	اََحَبّ 4 	الشيء:	یُعمي	و	یُِصم - استمداد	از	عقالنیت	 ُحُبّ 3

مقبولیتولیفقیهچگونهمحققمیشود؟5 2530
دین	باید	به	ولی	فقیه	اجازءه	رهبری	مردم	را	داده	باشد. 2 ولی	فقیه	باید	از	جانب	مردم	پذیرفته	شود.	 1

فقیه	آنچنان	مشهور	باشد	که	اهل	علم	مقبولیت	او	را	بپذیرند. 4 	 ولی	فقیه	باید	باتقوا	و	عادل	باشد.	 3

یکیازراههایکسبعزت،رویگردانیازبدیهاست.اینعبارتازدقتدرکدامآیهبهدستمیآید؟5 2531
ِللَِّذیَن	َأْحَسنُوا	اْلُحْسنی		َو	ِزیاَدةٌ	َو	ل	َیْرَهُق	ُوُجوَهُهْم	قَتٌَر	َو	ل	ِذَلٌّة 2 ةُ	َجمیًعا	 ةَ	َفِللَِّه	الِعَزّ َمن	كاَن	یُریُد	الِعَزّ 1

	اْلَجنََّة ِإَنُّه	َلْیَس	ِلَْنُفِسُكْم	ثََمٌن	ِإَلّ 4 ِیَّئاِت	َجَزاءُ	َسِیَّئٍة	ِبِمْثِلَها	 َواَلِّذیَن	َكَسُبوا	الَسّ 3

مقصودامامرضا)ع(ازبیانحدیثسلسةالّذهبکداماست؟5 2532
تجلی	توحید	اجتماعی	با	ولیت	امام	که	همان	ولیت	خداست،	میسر	می	گردد. 1

تجلی	توحید	فردی	با	اطاعت	از	امام	که	همان	اطاعت	از	خداست،	میسر	می	گردد. 2

تجلی	توحید	اجتماعی	با	محبت	به	امام	که	همان	محبت	به	خداست،	میسر	می	گردد. 3

تجلی	توحید	فردی	با	ولیت	امام	که	همان	محبت	به	خداست،	میسر	می	گردد. 4

اینکلمامامرضا)ع(کهپسازبیانحدیثسلسلةالذهبمیفرماید:»ِبُشُروِطَهاَوَأَناِمْنُشُروِطَها«،درراستایکدامیکازاقداماتامامان)ع(است؟5 2533
مرجعیت	دینی	و	تعلیم	و	تفسیر	قرآن	کریم 2 ولیت	ظاهری	و	معرفی	خویش	به	عنوان	امام	بر	حق	 1

ولیت	ظاهری	و	عدم	تأیید	حاکمان 4 مرجعیت	دینی	و	تبیین	معارف	اسالمی	 3

حضرتعلی)ع(باپیشبینیآیندءهنابسامانجامعهاسلمی،راهحلنهاییحلمشکلتراچهبیانمیکند؟5 2534
در	صورتی	می	توانید	راه	رستگاری	را	تشخیص	دهید	که	ابتدا	پشت	کنندگان	به	صراط	مستقیم	را	شناسایی	کنید. 1

همءه	این	ها	را	از	اهلش	طلب	کنید.	آنان	اند	که	نظر	دادن	و	حکم	کردنشان	نشان	دهندءه	دانش	آنان	است. 2

به	قرآن	رجوع	کنید	که	نزد	مردم	آن	زمان	کالیی	کم	بهاتر	از	قرآن	نیست،	وقتی	بخواهد	به	درستی	خوانده	شود. 3

وقتی	از	عذاب	در	امان	می	مانید	که	وارد	قلعءه	محکم	خداوند	شوید. 4

شیوءهمبارزهاماممحمدباقر)ع(وامامکاظم)ع(بهترتیبچگونهبود؟5 2535
تأیید	قیام	زید	بن	علی	زمینه	سازی	برای	معرفی	اسالم	اصیل 2 جهاد	علمی	زمینه	سازی	برای	معرفی	اسالم	اصیل	 1

تأیید	قیام	زید	بن	علی	تربیت	شیعیان	در	دورءه	اختناق	شدید 4 جهاد	علمی	تربیت	شیعیان	در	دورءه	اختناق	شدید	 3

باتوجهبهعبارت﴿َأَفِإْنَماَتَأْوقُتَِلاْنَقلَْبتُْمَعَلىَأْعَقاِبُكْم﴾،مهمترینخطرپسازرحلتپیامبر)ص(............... 5 2536
ایجاد	زمینه	های	تفرقه	و	دشمنی	میان	مسلمانان	و	تسلط	بیگانگان	است. 1

تحریف	در	اندیشه	های	اسالمی	و	منع	از	نوشتن	احادیث	و	جعل	آن		است. 2

این	است	که	مسلمانان	دچار	تزلزل	شوند	و	برتری	و	عّزت	خود	را	از	دست	بدهند. 3

بازگشت	به	دوران	جاهلی	و	پشت	پا	زدن	به	معیارها	و	ارزش	های	اسالمی	است. 4
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باژرفاندیشیدرسخنانگهربارامامعلی)ع(درمییابیمکه...............است.5 2537
عدم	بهره	مندی	مردم	از	وجود	حجت	در	میان	شان،	متبوع	ستمگری	و	زیاده	روی	شان	در	گناه 1

عدم	بهره	مندی	مردم	از	نعمت	های	الهی	تابع	ستمگری	و	زیاده	روی	شان	در	گناه 2

عدم	بهره	مندی	مردم	از	وجود	حجت	در	میان	شان	تابع	ستمگری	و	زیاده	روی	شان	در	گناه 3

عدم	بهره	مندی	مردم	از	نعمت	های	الهی،	متبوع	ستمگری	و	زیاده	روی	شان	در	گناه 4

منّتیکهخداوندبرمستضعفانزمینمیگذارد،درآیندءهتاریخبهترتیببهچهصورتینمودپیدامیکندوکدامآیه،نمونهایازوجوداتفاقنظررا5 2538
دراصل»الهیبودنپایانتاریخ«میانپیامبرانبیانمیدارد؟

اِلحاِت... پیشوایی	مردم	وراثت	زمین	َوَعَد	اللَُّه	اَلّذیَن	آَمنُوا	ِمنْکُْم	َو	َعِملُوا	الَصّ 1

ْكِر... ُبوِر	ِمْن	َبْعِد	الِذّ وراثت	زمین	پیشوایی	مردم	َو	َلَقْد	َكتَْبنا	ِفي	الَزّ 2

اِلحاِت... وراثت	زمین	پیشوایی	مردم	َوَعَد	اللَُّه	اَلّذیَن	آَمنُوا	ِمنْکُْم	َو	َعِملُوا	الَصّ 3

ْكِر... ُبوِر	ِمْن	َبْعِد	الِذّ پیشوایی	مردم	وراثت	زمین	َو	َلَقْد	َكتَْبنا	ِفي	الَزّ 4

ثمرءهافزایشمعرفتانسانبهامامعصر)ع(چیستوتقویتاینمعرفتچهضرورتیدارد؟5 2539
بیعت	با	امام	در	عصر	ظهور	زیرا	عصر	غیبت،		عصر	آماده	باش	برای	یاری	امام	است. 1

تقویت	محبت	به	امام	چون	عصر	غیبت،	عصر	دودلی	ها	و	شک	و	تردیدهاست. 2

تقویت	محبت	به	امام	زیرا	عصر	غیبت،		عصر	آماده	باش	برای	یاری	امام	است. 3

بیعت	با	امام	در	عصر	ظهور	چون	عصر	غیبت،	عصر	دودلی	ها	و	شک	و	تردیدهاست. 4

کدامدوویژگیازشرایطخاصولیفقیهاستکهمسئولیترهبریجامعهرابرعهدهدارد؟5 2540
تدبیر	و	عدالت 4 شجاعت	و	زمان	شناسی	 3 شجاعت	و	تدبیر	 2 تقوا	و	عدالت	 1

منتخبسواالتآزمونهای 
کانونفرهنگیآموزش

راهدستیابیبهاکسیرحیاتروحانسانرادرکدامآیهمیتوانیافتوبنابرسخنامامکاظم)ع(هدفازارسالرسوالنبهسویبندگانچیست؟5 2541
	َشیءٍ	َحی	-	تعقل	در	پیام	الهی َجَعلْنَا	ِمَن	اْلَماءِ	کَلّ 2 ُسوِل	-	تعقل	در	پیام	الهی	 اْستَجیُبوا	ِللَِّه	َو	ِللَرّ 1

	َشیءٍ	َحی	-	رسیدن	به	رتبه	بال	در	دنیا	و	آخرت َجَعلْنَا	ِمَن	اْلَماءِ	کَلّ 4 ُسوِل	-	رسیدن	به	رتبه	بال	در	دنیا	و	آخرت	 اْستَجیُبوا	ِللَِّه	َو	ِللَرّ 3

اولینعاملختمنبوتچیستواینفرمایشپیامبراکرم)ص(که:﴿الَضَرَروالِضراَرفیاالسلم﴾،بهکدامیکازعواملختمنبوتاشارهدارد؟5 2542
آمادگی	جامعءه	بشری	برای	دریافت	برنامءه	کامل	زندگی	حفظ	قرآن	کریم	از	تحریف 1

پویایی	و	روزآمد	بودن	دین	اسالم	حفظ	قرآن	کریم	از	تحریف 2

پویایی	و	روز	آمد	بودن	دین	اسالم	پویایی	و	روز	آمد	بودن	دین	اسالم 3

آمادگی	جامعءه	بشری	برای	دریافت	برنامءه	کامل	زندگی	پویایی	و	روزآمد	بودن	دین	اسالم 4

حدیثشریف»ِإَنّاُأِمْرَناَمَعاِشَرَاْلَْنبَِیاِءَأْننَُكِلَّمَالنَّاَسِبَقْدِرُعُقولِِهْم«بهچهموردیاشارهداردوآنموردازعللچیست؟5 2543
رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	-	ختم	نبوت 2 تحریف	تعلیمات	پیامبر	پیشین	-	ختم	نبوت	 1

رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	-	تجدید	نبوت	 4 تحریف	تعلیمات	پیامبر	پیشین	-	تجدید	نبوت	 3

حدیثشریفامامباقر)ع(کهمیفرماید:»خداوندآنچهراکهامتتاروزقیامتبهآناحتیاجدارددرکتابشآوردهاست.«وآیءهشریفءه»هر5 2544
کساززنومردعملصالحانجامدهدواهلایمانباشدخداوندبهاوحیاتپاکوپاکیزهمیبخشد.«بهترتیببهکدامیکازجنبههایاعجاز

محتواییقرآنکریماشارهدارند؟
انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی	-	جامعیت	و	همه	جانبه	بودن	 1

انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی	-	تأثیرناپذیری	از	عقاید	دوران	جاهلیت 2

جامعیت	و	همه	جانبه	بودن		-	جامعیت	و	همه	جانبه	بودن	 3

جامعیت	و	همه	جانبه	بودن	-	تأثیرناپذیری	از	عقاید	دوران	جاهلیت 4

کدامعبارتقرآنیبهمرجعیتدینیازمسئولیتهایپیامبر)ص(اشارهدارد؟5 2545
َأَلْم	تََر	ِإَلی	اَلِّذیَن	َیْزُعُموَن	َأَنُّهْم	آَمنُوا...« 2 یِهْم	َو	یَُعِلُّمُهُم	اْلِكتاَب	َو	اْلِحْكَمةَ	 َیْتلُوا	َعلَْیِهْم	آیاِتِه	َو	یَُزِكّ 1

َوَلْن	َیْجَعَل	اللَُّه	ِللَْكاِفِریَن	َعلَی	اْلُمؤِْمِنیَن	َسِبیًل 4 َلَقْد	َأْرَسلْنا	ُرُسلَنا	ِباْلَبِیّناِت	َو	َأْنَزْلنا	َمَعُهُم	اْلِكتاَب	َو	اْلِمیزانَ	 3

نزولکدامآیهشریفهدرنزدیکظهربرپیامبرگرامیاسلم)ص(،تکبیریاراناورابهدنبالداشت؟5 2546
ِإنَّما	یُریُد	اللُّه	ِلُیذِهَب	َعنُكُم	الِرّجَس	َأهَل	الَبیِت... 2 ُسوُل	َبِلّْغ	َما	ُأنِزَل	ِإَلْیَك	ِمْن	َرِبّكَ	 َیا	َأیَُّها	الرَّ 1

ُسوَل	َوُأوِلي	اْلَْمِر	ِمنُْكْم	... َیا	َأیَُّها	اَلِّذیَن	آَمنُوا	َأِطیُعوا	اللَّه	َوَأِطیُعوا	الرَّ 4 اَلةَ	...	 ِإنََّما	َوِلیُُّكُم	اللُّه	َوَرُسوُلُه	َوالَِّذیَن	آَمنُوا	الَِّذیَن	یُِقیُموَن	الصَّ 3
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ءیگـانهبـیهمــتا2

یكي از مهم ترین درس هاي سال دوازدهم كه هر سال از آن در كنكور سؤال طرح شده )در نظام قدیم نیز این درس وجود داشت(، همین درس است و دلیل آن، خاصیت 
مفهومی  آن می باشد. اگر این درس را به كمك مفاهیم یاد بگیرید، نیازي به حفظ كردن نخواهید داشت. مسیري برایتان تدارك دیده ایم كه یادگیري مفهومي ممكن شود.

مقدمه
اهميت توحيد:

 توحيد، مهم ترين اعتقاد دينی است.
 بدون اعتقاد به توحيد، هيچ اعتقاد ديگری اعتبار ندارد، چون: توحيد پايه و اساس تمام دين است.

 توحيد مانند روحی در پيكرۀ معارف و احكام دين حضور دارد و به آن معنا و حيات بخشيده است.

اصل توحید و جملة ﴿ل اِلَه ِاّل َاهلل﴾

 اصل توحید: اعتقاد به اين كه خداوند يگانه است و شريك و همتايی ندارد.
 جملۀ ﴿ل ِالَه ِاّل َاهلل﴾:

 رسول خدا از مشرکان خواست با گفتن آن دست از شرک و بت پرستی بردارند.
 با گفتن اين عبارت »احکام و حقوق اسالمی فرد« به رسميت شناخته می شد.

 با گفتن اين عبارت »حقوق او بر ديگر مسلمانان واجب می گشت و در زمرۀ برادران و خواهران دينی قرار می گرفت.«
 اين جمله فقط يک شعار نيست؛ بلکه پايبندی به آن، همۀ ابعاد زندگی فرد و رابطۀ وی با همه چيز را تغيير می دهد.

مراتب توحید
1. توحيد در خالقّيت/ 2. توحيد در مالكّيت/ 3. توحيد در وليت/ 4. توحيد در ربوبّيت

1. توحيد در خالقيّت:
 مفهوم توحید در خالقّیت: 

 او تنها مبدأ و خالق جهان است.  موجودات همه از او هستند.
 در كار آفرينش شريك و همتايی ندارد.  جهان از اصل های متعدد پديد نيامده است.

)زمر/62( خداوند�خالق�همه�چیز�است.� � � �شیءٍ� َاهلُل�خاِلُق�کُِلّ
متن آیه

1. اين آيه قطعاً به توحيد در خالقّيت اشاره دارد. 
اُر: در آيۀ سورۀ رعد که جلوتر خواهد آمد، بيانگر توحيد در خالّقيت است و به اين معناست که هيچ جای خالی برای  2. اْلواِحُد اْلَقهَّ

غير گذاشته نشده است تا آن غير، خود را نشان دهد.

متن خوانی آیه

2. توحيد در مالكيّت
 چون مخلوقات جهان از خداست، مالك اصلی و حقيقی آن ها نيز خداست.

دقّت كنيد كه با توجه به مورد فوق، علت »توحيد در مالكّيت«، »توحيد در خالقّيت« معرفی شده است. رابطۀ علت و معلولی به صورت زير برقرار است:

توحيد در مالكّيتتوحيد در خالقّيت

)آلعمران/109( وبرایاوستآنچهدرآسمانهاوآنچهدرزمیناست. ماواِتَوماِفیاالَرِض... َوهلِلمافیالسَّ
متن آیه

آيه بيانگر توحيد در مالکّيت است: مالک واقعی همه چيز خداوند است و ساير مالکّيت هايی که وجود دارد، اعتباری است.
متن خوانی آیه
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3. توحيد در والیت:
 معنای والیت: سرپرستی و حق تصرف داشتن

 چون خداوند مالك حقيقی جهان است، بر آن نيز وليت دارد. رابطۀ علت و معلولی به صورت زير برقرار است: 
توحيد در وليتتوحيد در مالکّيت

 توحيد در وليت به اين معنی است كه هر گونه دخل و تصرف در جهان، حق و شايستۀ خداوند است.
 اگر خداوند به كسی اذن يا اجازه دهد، آن شخص نيز می تواند در محدودۀ اجازۀ خداوند در اشيايی تصرف نمايد.

 مفهوم اذن يا اجازه اين نيست كه: خداوند وليت خود را به ديگری واگذار كرده است.
 مفهوم اذن يا اجازه اين است كه: آن شخص كه خداوند به او اذن و اجازۀ وليت داده است، مسير و مجرای وليت الهی قرار گرفته و از خودش 

استقاللی ندارد و واسطه و رسانندۀ وليت و فرمان های خداوند به مردم است.
پرسش: وقتی می خوانيم که: »خداوند، پيامبر اکرم )ص( را ولّی انسان ها معرفی می کند، منظور چيست؟

پاسخ: بدين معناست که ايشان را »واسطۀ وليت خود« و »رسانندۀ فرمان هايشان« قرار داده است.

برای آنان جز او سرپرستی نيست ... ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ  
)کهف/26( و هيچ كس را در فرمانروايی خود شريك نمی گيرد.  َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  

متن آیه

متن خوانی آیه

: به طور انحصاری خداوند بر موجودات، وليت دارد. 1. ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ
2. َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا: خداوند در وليت بر مخلوقات شريک ندارد؛ يعنی »توحيد در وليت« دارد.

3. آيه بر »توحيد در وليت« دللت دارد.
4. »حکم« واژۀ کليدی است برای تشخيص توحيد در وليت.

5. سرپرستی )ولّی( و فرمانروايی )حكم( هر دو به توحيد در وليت اشاره دارند.

 آياتی از درس های سال های قبل، دللت بر »توحيد در وليت« دارند:
کاةَ َو ُهْم راکُِعوَن﴾ »همانا ولّی شما، خدا  الةَ َو يُؤْتُوَن الزَّ درس 7 سال يازدهم آيۀ وليت: ﴿ِإنَّما َوِليُّکُُم اهلُل َو َرُسوُلُه َو الَّذيَن آَمنُوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّ

و رسول اوست و مؤمنانی که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند.«
4. توحيد در ربوبيّت:

 واژۀ »رب«:
الف( بعد از واژۀ »اهلل« بيشترين فراوانی را در ميان اسماء الهی دارد. )900 بار آمده است.(

ب( عبارت »َرّب العالميَن« بيش از چهل بار در قرآن آمده است.
پ( معنای رّب: مالک و صاحب اختياری که تدبير و پرورش مخلوق به دست اوست.

 توحيد در ربوبّيت به اين معناست كه خداوند صاحب اختياری است كه تدبير همۀ امور هستی به دست اوست. اوست كه جهان را اداره 
می كند و به سوی مقصدی كه برايش تعيين فرموده، هدايت می نمايد.

 چون خداوند تنها خالق، مالک و ولّی جهان است، تنها »رّب« جهان است.
 توحيد در ربوبّیت به اين معنا نيست كه: موجودات به خصوص انسان، قدرت تدبير ندارند.

 توحيد در ربوبّیت به اين معنا است كه: انسان و تدبيرش، همه از آِن خدا و تحت تدبير او هستند. وقتی انسان خودش را با ديگرانی كه كاری 
را سامان نداده اند، مقايسه می كند؛ كار خود را تحت تدبير خود می داند، اما وقتی انسان خودش را در رابطه با خدا بررسی می كند، در می يابد 

كه زارع حقيقی و پرورش دهندۀ اصلی )تدبيرگر اصلی( خداست و بايد شكرگزار باشد.
رابطۀ علت و معلولی ميان مراتب توحيد:

»رّب بودن ناشی از ولی بودن« و »ولی بودن ناشی از مالک بودن« و »مالک بودن ناشی از خالق بودن« است.

خالقولّیرّب مالک

بگو: آیا جز خدا پروردگاری را بطلبم قُْل َأ َغْيَر اهلِل َأْبغي  َربًّا   
)انعام/164( در حالی که او پروردگار همه چيز است؟...  َو ُهَو َربُّ کُلِّ َشيْ ءٍ ...   

متن آیه

شرك و مراتب آن
 معنای شرک: شريک قرار دادن برای خدا

 معنای مشرک: هر کس که معتقد باشد خداوند شريک دارد، مشرک است.
 مراتب شرک، متناسب با مراتب توحيد است:

1. شرک در خالقّیت: اگر کسی معتقد باشد که اين جهان را چند خالق آفريده اند، گرفتار شرک در خالقّيت شده است.
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پرسش: چرا خداوند تنها خالق جهان است؟ 
الف( اگر چند خدا وجود داشته باشد، در اين صورت هر كدام از خدايان ناقص و محدود هستند و به تنهايی نمی توانند کل جهان را خلق کنند.

ب( در اين صورت هر يك از خدايان دارای كمالتی خاص می شدند كه بقيۀ خدايان آن را ندارند.
پ( خدايان ناقص، نيازمند به خالقی كامل تر هستند تا نياز آن ها را برآورده سازد.

ت( پس وجود چند خدا نيز در نهايت به وجود يك خالق كامل تر و بی نياز بر می گردد.
2. شرک در مالکّیت: عبارت است از اعتقاد به اينکه عالوه بر خداوند و در کنار او، ديگران هم مالک بخشی از جهان هستند. اگر کسی معتقد به 

شرک در خالقّيت باشد، معتقد به شرک در مالکّيت نيز خواهد بود؛ يعنی: 
شرک در مالكّيتشرک در خالقّيت

3. شرک در والیت: عبارت است از اعتقاد به اينکه عالوه بر خداوند و در کنار او، ديگرانی نيز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده دارند و 
خودشان حق تصرف در جهان را دارند.

شرک در وليتشرک در مالکّيت
4. شرک در ربوبّیت: عبارت است از اعتقاد به اينکه عالوه بر خداوند و در کنار او، ديگرانی نيز هستند که تدبير امور موجودات را برعهده دارند. 
اگر کسی در کنار ربوبّيت الهی، برای خود يا ساير مخلوقات حساب جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور 

را تدبير کند، گرفتار شرک شده است.
شرک در ربوبّيتشرک در وليت

جمع بندی كوتاه

توحيد در ربوبّيت ماواِت َو اْلَْرِض:    قُْل َمْن َربُّ السَّ
شرک در وليت قُْل َأ َفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلياءَ:   

شرک در خالقّيت َأْم َجَعلُوا هلِل ُشَرکاءَ َخلَُقوا َکَخلِْقِه:   
توحيد در خالقّيت قُِل اهلُل خاِلُق کُلِّ َشيْ ءٍ:    

همۀ مراتب توحيد، اصل توحيد اُر:     َو ُهَو اْلواِحُد اْلَقهَّ

به آيات »تدبر در قرآن« ابتدای درس مراجعه کرده و مراتب توحيد يا شرک را در عبارات آن مشخص کنيد.
قُْل ُهَو اهلُل َأَحٌد: همۀ مراتب توحيد )اصل توحيد، توحيد در خالقّيت، مالكّيت، وليت و ربوبّيت(

َو َلْم َيُكن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد: همۀ مراتب توحيد )اصل توحيد، توحيد در خالقّيت، مالكّيت، وليت و ربوبّيت(
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الف( با توجه به اهميت سورۀ توحيد و جایگاه آن در قرآن کریم، در این آیات تدبر کنيد و پيام های آن را به دست آورید.

بگو او خدايی يكتا است. قُْل ُهَو اهلُل َأَحٌد    
خدايی بی نیاز است. َمُد     َاهلُل الصَّ

نه کسی را زاده، نه زايیده شده از کسی است َلم َيِلد َو َلم يوَلد   
)توحید/1-4( و نه هیچ كس مثل و همتای اوست.  َو َلْم َيُكن َلُه ُكُفوًا َاَحدٌ   

متن آیه

متن خوانی آیه

1. قُْل ُهَو اهلُل َأَحد: يگانگی ذات خداوند را بيان می كند، بيانگر »اصل توحيد« است و تمام مراتب توحيد را دربرمی گيرد.
َمُد: بيانگر اين مفهوم است که خداوند بی نيازی است که نيازمندان به سوی او نياز می آورند. )غنی بودن خداوند را نشان  2. َاهلُل الصَّ
می دهد که در درس قبل مطرح شد.( در کل بايد بگوييم که: »فقط خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن نياز 

مخلوقات است.« و »توجه تمام موجودات خواسته يا ناخواسته به سوی خداست.«
3. َلم َيِلد َو َلم يوَلد: رابطۀ خداوند با موجودات »رابطۀ آفرينش« است نه »رابطۀ زايش«، او موجودات را از نيستی به هستی می آورد، 

نه آنکه خود بزايد )َلم َيِلد( خداوند هيچ علتی ندارد و از چيزی يا کسی به وجود نيامده است. )َلم يوَلد(
4. َو َلْم َيُكن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد: اين آيه »مثل و مانند نداشتن خداوند« را بيان می کند و بيانگر »اصل توحيد« است. )اين آيه، دللت بر 
آن بخش از مفاهيم درس اول دارد که گفتيم خداوند، پديده نيست و نياز به پديدآورنده ندارد و تمام هستی، وجود خود را از 

او می گيرد.( دقت کنيد که اين آيه نيز تمام مراتب توحيد را دربرمی گيرد.
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ب( بعد از ترجمۀ آیۀ 16 سورۀ رعد، به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:

بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ ماواِت َو اْلَْرِض   قُْل َمْن َربُّ السَّ
بگو: »خدا« قُِل اهلُل     

بگو: »پس آیا جز او سرپرستانی گرفته اید  قُْل َأ َفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلیاءَ  
که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟« ا   ال َیْمِلکُوَن ِلَْنُفِسِهْم َنْفعاً َو ال َضرًّ

بگو: »آیا نابینا و بینا برابرند؟ قُْل َهْل َیْستَِوي اْلَْعمي  َو اْلَبصیرُ 
یا تاریکی ها و روشنایی ها برابرند؟ َأْم َهْل تَْستَِوي الظُّلُماُت َو النُّورُ 

آیا برای خدا شریکانی پنداشته اند  َأْم َجَعلُوا هلِلِ ُشَرکاءَ  
که ]آن شریکان هم[ مثل خداوند آفرینشی داشته اند و در نتیجه ]این دو[ آفرینش بر آنان  مشتبه  َخلَُقوا َکَخلِْقِه َفتَشاَبَه اْلَخلُْق َعلَْیِهْم  

شده است. ]و از این رو شریکان را نیز مستحق عبادت دیده اند؟![      
بگو: خداوند آفرینندۀ هر چیزی است قُِل اهلُل خاِلُق کُلِّ َشيْ ءٍ  

و او یکتای مقتدر است. اُر   َو ُهَو اْلواِحُد اْلَقهَّ

متن آیه
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1. کسی را می توانيم به عنوان رّب خود انتخاب کنيم که تنها خالق، مالک و ولّی جهان است.
2. کسی که اختيار سود و زيان خود را هم ندارد، نمی تواند ولی و سرپرست مردم باشد.

3. در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحيد در شک بيفتند؟ آنگاه که شريکانی که برای خدا در نظر گرفته اند، 
همچون خداوند قادر به آفرينش بودند.

متن خوانی آیات:

ماواِت َو اْلَْرِض﴾: بر توحيد در ربوبّيت )»رب يا پروردگار« دللت بر توحيد در ربوبّيت دارد(، دللت دارد. 1. ﴿قُْل َمْن َربُّ السَّ
2. ﴿قُْل َأ َفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلياَء﴾: بر شرک در وليت دللت دارد.

ا﴾: سرپرست و ولّی غير از خدا چه ويژگی دارد؟ بی اختياری آنان از سود و زيان رساندن به خود 3. ﴿ل َيْمِلکُوَن ِلَْنُفِسِهْم َنْفعاً َو ل َضرًّ
4. ﴿قُْل َهْل َيْستَِوي اْلَْعمي  َو اْلَبصيُر﴾: لزمۀ اعتقاد به توحيد، بصيرت و بينايی است.

5. ﴿َأْم َهْل تَْستَِوي الظُّلُماُت َو النُّوُر﴾: »توحيد« نمايانگر نور است و »ظلمت« نمايانگر شرک )سرپرست گرفتن غيرخدا(
»يکی گرفتن  به شرک گرفتار شويد:  َعلَْيِهْم﴾: آنچه موجب می شود که  اْلَخلُْق  َفتَشاَبَه  َکَخلِْقِه  َخلَُقوا  ُشَرکاءَ  هلِلِ  َجَعلُوا  ﴿َأْم   .6

مخلوقات خداوند با مخلوقات انسانی« است.
﴾: بيانگر توحيد در خالقّيت است. 7. ﴿قُِل اهلُل خاِلُق کُلِّ َشيْ ءٍ

اُر﴾: در اينجا به معنای اين است که هيچ  اُر﴾: بيانگر اصل توحيد و صفت قدرت الهی است. )﴿اْلواِحُد اْلَقهَّ 8. ﴿َو ُهَو اْلواِحُد اْلَقهَّ
جای خالی برای غير گذاشته نشده است تا آن غير، خود را نشان دهد.( همۀ مراتب توحيد را نشان می دهد.

طرح چند سؤال
پرسش های زير را با دقت بخوانيد و سپس به مفاهيم در پاسخ توجه کنيد:

»مرز توحيد و شرک کجاست؟ 
آيا اگر کسی پزشک را وسيلۀ درمان و بهبود بيماری بداند، مشرک است؟
آيا اگر کسی از غير خدا درخواست کمک کند، گرفتار شرک شده است؟ 

آيا اگر کسی دعا را وسيلۀ جلب مغفرت الهی و صدقه را وسيلۀ دفع بال بداند، مشرک است؟
آيا توسل به پيامبران و معصومين )ع( شرک به حساب می آيد؟«

پاسخ ها:
»شفا و بهبودی«، پزشک وسيلۀ  »گرما و روشنی«، دارو علِّت  1. خداوند، ميان پديده های جهان رابطۀ علّيت حاکم کرده است. )آتش علِت 

»درمان«، معمار عامل »بنای ساختمان« و معلم وسيلۀ »تعليم و تربيت«(
2. در امور معنوی نيز اين رابطۀ علّيت برقرار است. )دعا سبب مغفرت و آمرزش، صدقه موجب دفع بال، صلۀ رحم موجب افزايش طول عمر(

3. چون قوانين علّت و معلولی توسط خداوند حاکم شده است؛ پس وقتی علّت های فوق را دليل بدانيم، برای خداوند شريک قرار نداده ايم، بلکه 
اين قانون الهی است.

4. در امور معنوی نيز اگر معلول را ناشی از علت بدانيم، با توحيد منافاتی ندارد؛ چون: پزشك به واسطۀ اسباب مادی و اوليای الهی به واسطۀ 
اسباب غير مادی می توانند بيماران را شفا دهند.

5. چه زمانی کمک خواستن از پيامبر )ص(، امام يا پزشک را شرک محسوب می کنيم؟ اعتقاد به توانايی پيامبر )ص( و اوليای دين در برآوردن 
حاجات انسان وقتی موجب شرك است كه: اين توانايی را از خود آن ها بدانيم.
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6. توانايی پيامبر )ص( در برآوردن حاجات انسانی فقط به زمان حيات وی بر نمی گردد، بلكه روح او زنده است و توانايی استفاده از اسباب غير مادی را دارد.
7. اگر ما درخواستی از پيامبر )ص( بکنيم، درخواست از جسم ايشان نيست، بلکه از حقيقت روحانی و معنوی ايشان است. آيا اگر کسی از پدر 

و مادرش و يا هر مؤمنی بخواهد که برای سعادت مندی او دعا کند، چنين درخواستی شرک آلود است؟ ]خير! نيست.[

تكفيری ها:
هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی انديشد، مشرک و کافر می خوانند و گاه کشتن او را واجب می شمارند. 

پيروان اين جريان می گويند: توسل به پيامبران و معصومين شرک است. 
طلب دعا و شفيع قرار دادن ديگران برای اينکه خدا انسان را ببخشد، شرک است.

معتقدند اين گونه افراد کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند.

1. برای قبول توحيد در ربوبّيت ضرورتی ندارد که هرگونه اثر را از اشيا و يا انسان ها سلب کنيم. می توان با قبول اثر مخلوقات، اين 
اثر را از خداوند بدانيم، نه مستقل و بی نياز از خداوند.

مثال های قرآنی: 
در عسل برای مردم شفاست.

من برايتان از خاک پرنده ای می سازم و در آن می دمم و آن خاک به اذن خداوند پرنده می شود. )از زبان حضرت عيسی )ع( (
راه های شفا: 1. مادی )دارو و ...(؛ 2. معنوی )توسل، دعا و ...(

وَجلَّ امام رضا )ع(: َمْن َلم َيشکُِر الُمنِعَم ِمَن المخلوقيَن، َلم َيشکُر اهلَل عزَّ
2. آنان که با ايمان و عمل صالح و پيمودن صراط مستقيم، مراحل کمال را می پيمايند و به قرب الهی می رسند، پاداش هايی دريافت 

می کنند که کرامات و عنايات به مخلوقات، جلوۀ کوچکی از آن است.
 نظام خلقت مبتنی بر حق است، هر انسانی که در مسير بندگی پيش رود، در پيشگاه خداوند منزلتی می يابد و قدرتی پيدا می کند 

که برتر از قدرت های طبيعی است و اين توانايی جزء قانونمندی الهی و زيبايی نظام هستی است.
 معجزات، نشان دهندۀ اين است که انسان با طّی مراتب بندگی می تواند به اذن خدا به چنين توانايی هايی در عالم هستی برسد.

چند نکتة تکمیلی:

درس 2
مقدمه

امام علی )ع( می فرماید: »خدای من! مرا این عزت بس که بندۀ تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار من!« در این روایت، »نهایت عزت و افتخار« . 2642
به ترتیب نتیجۀ چه اموری قلمداد شده اند؟

 مخلوق بودن - ربوبّيت خداوند   عبد بودن - ربوبّيت خداوند 
 مخلوق بودن - وليت خداوند   عبد بودن - وليت خداوند

مطابق روایت علوی کدام عامل سبب می شود امام آن گونه باشد که خدا دوست می دارد و افتخار امام در ارتباط با کدام قسم توحید است؟. 2643
 خدا آن گونه ای است که او دوست می دارد. - توحيد ربوبّيت  خدا آن گونه ای است که او دوست می دارد. - توحيد وليت

 تا بندگان خدا به خدا ايمان آورند. - توحيد وليت  تا بندگان خدا به خدا ايمان آورند. - توحيد ربوبّيت
»مهم ترین اعتقاد دینی« و »سرلوحۀ دعوت همۀ پیامبران« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟. 2644

 توحيد - معاد  معاد - توحيد  توحيد - توحيد  معاد - معاد
مهم ترین اعتقاد دین چیست و کدام نتیجه را درپی دارد؟. 2645

 توحيد - با اعتقاد به آن ساير اعتقادات اعتبار پيدا می کند.  معاد - با اعتقاد به آن ساير اعتقادات اعتبار پيدا می کند.
 توحيد - بدون اعتقاد به آن هيچ اعتقاد ديگری اعتبار ندارد.  معاد - بدون اعتقاد به آن هيچ اعتقاد ديگری اعتبار ندارد.

اساس اعتقاد دینی را اصل ............... تشكیل می دهد و ............... به مانند روحی در پیكرۀ معارف و احكام دین حضور دارد و به آن ............... می بخشد.. 2646
 وليت - نگرش دينی- جهت و هدف  وليت - نگرش توحيدی - جهت و هدف

 توحيد - نگرش توحيدی- حيات و معنا  توحيد - نگرش دينی - حيات و معنا

توحید و برخی مراتب آن

توحید به چه معناست و کدام عبارت است که تمام احکام و حقوق اسالمی فرد، با التزام به آن، به رسمیت شناخته می شود؟. 2647
 بندگی خدای يگانه - لِالَه ِاّل اَللّهُ  اعتقاد به خدای يگانه - ل ِالَه ِاّل اللُّه

 بندگی خدای يگانه - قُْل ُهَو اللُّه َأَحٌد   اعتقاد به خدای يگانه - قُْل ُهَو اللُّه َأَحٌد 
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َمُد﴾ و ﴿َلْم َیُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ﴾ با کدام یک از گزاره های زیر ارتباط مفهومی دارد؟. 2648 عبارات ﴿اهللُ الصَّ
 َأْنتُُم اْلُفَقَراءُ ِإَلی اللِّه - قُْل ُهَو اللُّه َأَحٌد   َأْنتُُم اْلُفَقَراءُ ِإَلی اللِّه - َلم َيلِْد َو َلم يُوَلد

 َو اللُّه ُهَو اْلَغِنُیّ اْلَحِميُد - قُْل ُهَو اللُّه َأَحٌد   َو اللُّه ُهَو اْلَغِنُیّ اْلَحِميُد - َلم َيلِْد َو َلم يُوَلد
اگر معتقد باشیم خداوند شریک و همتا ندارد؛ به کدام گزینه اعتقاد پیدا کرده ایم؟. 2649

 اصل توحيد - قُل ُهَواللُّه اََحٌد - َو َلم َيکُن َلهو کُُفًوا اََحدٌ  اصل توحيد - َو َلم َيکُن َلهو کُُفًوا اََحٌد - قُل ُهَو اللُّه اََحٌد
 توحيد در خالّقيت - قُل ُهَو اللُّه اََحٌد - َو َلم َيکُن َلهو کُُفًوا اََحدٌ  توحيد در خالّقيت - َو َلم َيکُن َلهو کُُفًوا اََحٌد - قُل ُهَو اللُّه اََحٌد

ماواِت َو اْلَْرِض﴾ که به طور تلویحی به مشرکین می فهماند که آنان به صحبت و استدالل توجه ندارند، کدام است؟. 2650 نتیجۀ پرسش خداوند در آیۀ ﴿قُْل َمْن َرُبّ الَسّ
 قُِل اللَُّه خاِلُق کُلِّ َشيْ ءٍ  قُِل اللّهُ  قُْل َأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياء  أْم َجَعلُوا ِللِّه ُشَرَکآءَ َخلَُقوا َکَخلِْقِه 

ا﴾ بیانگر آن است که . 2651 ماواِت َو اْلَْرِض قُِل اهلُل قُْل َأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء اَل َیْمِلُكوَن ِلَْنُفِسِهْم َنْفًعا َو اَل َضًرّ کدام قسمت از آیۀ شریفۀ ﴿قُْل َمْن َرُبّ الَسّ
هر چیز غیر از خدا، مخلوق است و امکان تدبیر ندارد؟

ماواِت َو اْلَْرِض   قُِل اللّهُ   قُْل َمْن َرُبّ الَسّ
ا  قُْل َأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه َأْولَِياءَ   َل َيْمِلُكوَن ِلَْنُفِسِهْم َنْفًعا َو َل َضًرّ

اگر گفته شود: »اعتقاد پیروان ادیان الهی بر آن است که: وجود خدا وابسته به چیزی نیست.« بر فهم پیام کدام آیه تأکید شده است و چه مرتبه ای . 2652
از توحید، ترسیم شده است؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) زبان 92، با تغییر(

 يا ايُّها النّاُس أنتُُم الُفَقراءُ الی اللِّه َو اللُّه ُهَو الَغنُیّ الَحميد - ربوبّيت  يا ايُّها النّاُس أنتُُم الُفَقراءُ الی اللِّه َو اللُّه ُهَو الَغنُیّ الَحميد - خالقّيت
 َأْم َجَعلُوا ِللِّه ُشَرکاءَ َخلَُقوا َکَخلِْقِه َفتَشاَبَه اْلَخلُْق َعلَْيِهم - ربوبّيت  َأْم َجَعلُوا ِللِّه ُشَرکاءَ َخلَُقوا َکَخلِْقِه َفتَشاَبَه اْلَخلُْق َعلَْيِهم - خالقّيت

پیام مستنبط از عبارت شریفۀ ﴿قُل  َهل  َیسَتوِي  الَعمي  َو الَبِصیُر﴾ کدام گزینه است؟. 2653
 کفر به حق، ظلمت و ايمان به حق نور است.

 هيچ عاقلی کافر را درکلمات و مؤمن را در نور، مساوی قرار نمی دهد.
 مؤمن با آيات بّينات بينا می شود، ولی کافر چون دسترسی به آيات بينات ندارد، کور می ماند.

 مؤمن با آيات بّينات بينا می شود، اّما کافر با وجود تماميت محبت حق، تسليم حق نمی شود.
حیات بخش پیكرۀ معارف و احكام دینی در ............... است و مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین از دقت در آیۀ شریفۀ ............... مستفاد می گردد.. 2654

 ايمان به معاد و روز آخرت و اعتقاد به بازگشت همه به اصل - قُل ُهَو اللُّه اََحد
 نگرش توحيدی و اعتقاد به يگانگی و يكتايی خالق - قُل ُهَو اللُّه اََحد

 ايمان به معاد و روز آخرت و اعتقاد به بازگشت همه به اصل - قُْل َأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياءَ
 نگرش توحيدی و اعتقاد به يگانگی و يكتايی خالق - قُْل َأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياءَ

خداوند که تنها ............... جهان است رابطۀ خالّقیتش با جهان ................ 2655
 عبد - محيط بر محاط است.  معبود - محاط بر محيط است.  عبد - محاط بر محيط است.  معبود - محيط بر محاط است.

اگر بگوییم »همۀ موجودات مخلوق او هستند« و »او در کار آفرینش شریک ندارد« به کدام یک از »علت اقسام توحید« تأکید کرده ایم؟. 2656
 خالقّيت - خالقّيت  مالکّيت - مالکّيت  خالقّيت - مالکّيت  مالکّيت - خالقّيت

عقاید دینی آن گاه بی اعتبار می شوند كه به ............... اعتقاد نداشته باشیم و استداللی كه بر باور چند خدایی در خلقت، خط بطالن می كشد،............... است.. 2657
 اصل توحيد و يكتايی خالق - محدوديت و نقص كمالت خدايان و نياز به خالقی كامل و بی نياز 

 اصل معاد و بازگشت به پروردگار - كاملّيت خدايان و عدم نياز به خالقی كامل و بی نياز
 اصل توحيد و يكتايی خالق - كاملّيت خدايان و عدم نياز به خالقی كامل و بی نياز

 اصل معاد و بازگشت به پروردگار - محدوديت و نقص كمالت خدايان و نياز به خالقی كامل و بی نياز
اینكه تصور كنیم دو یا چند خدا وجود دارند و هر كدام خالق بخشی از جهان هستند در واقع هر كدام از آن ها را ............... فرض نموده ایم، زیرا هر . 2658

یك از خدایان باید ............... را دارا باشند كه دیگری آن را ندارد و اگر چنین نباشد دیگر ............... .
 كمالتی - محدوديتی - يكتايی و بی همتايی خداوند معنا ندارد.  محدود و ناقص - محدوديتی - يكتايی و بی همتايی خداوند معنا ندارد.

 كمالتی - كمالتی - چند خدا نيستند.  محدود و ناقص - كمالتی - چند خدا نيستند.
جملۀ »جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است«، بیانگر توحید ............... و آیۀ شریفۀ ............... مؤید آن است.��������������������������������������������������������������� )هنر 88 ، با تغییر(. 2659

 در خالقّيت - تُؤتي الُملَك َمن تَشاُء  در ربوبّيت - قُل اللُّه خاِلُق ُكِلّ شيءٍ
 در خالقّيت - قُل اللُّه خاِلُق ُكِلّ شيءٍ  در ربوبّيت - قُْل َأ َغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا

بی همتایی خداوند در آفرینش، مفهوم مستفاد شده از کدام آیۀ قرآنی است؟. 2660
 اللُّه خاِلُق ُكِلّ َشیء  قُِل اللُّهمَّ ماِلَك الُملكِ  ما َلُهم ِمن ُدوِنٰه ِمن َولِیٍّ  َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ

اینكه بگوییم: جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است، بر توحید در ............... كه اساس دین داری را ............... او رقم می زند و به ترتیب بر آیات . 2661
............... و ............... تطبیق دارد، تكیه كرده ایم.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) زبان 90، با تغییر(

 خالقّيت - عبادت - َلم َيلِد َو َلم يُوَلد - َفاْعُبَد اللَّه ُمْخِلصاً َلُه الّدين  ربوبّيت - عبادت - َلم َيلِد َو َلم يُوَلد - َفاْعُبَد اللَّه ُمْخِلصاً َلُه الّدين
 خالقّيت - مّحبت - َو َلم َيُكن َلُه ُكُفواً اََحد - َو اَلّذيَن آَمنُوا اََشدُّ ُحبًّا ِللّهِ  ربوبّيت - محبت - َو َلم َيُكن َلُه ُكُفواً اََحد - َو اَلّذيَن آَمنُوا اََشدُّ ُحبًّا ِللِّه 

اگر بگوییم »تنها مبدأ جهان« و »از آن خدا بودن« به ترتیب به کدام قسم توحید تأکید نموده ایم و کدام آیه حاکی از مفهوم نخستین است؟. 2662
 خالقّيت - وليت - قُِل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ  خالقّيت - مالکّيت - قُِل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ 

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض ماواِت َو َما ِفي اْلَْرضِ  مالکّيت - وليت - َو ِللِّه َما ِفي السَّ  مالکّيت - خالقّيت - َو ِللِّه َما ِفي السَّ



356

پرسش هاي 
چهارگزینه اي

دین و زندگی
10 و 11 و 12 
جــــــامـــــع

تمام موارد، بیانگر توحید در خالقّیت است، به جز مورد:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������) زبان 87، با تغییر(. 2663
 َو ُهَو الواحُد الَقّهار - َو َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  َو ُهَو الواحُد الَقّهار - ما َلُهم ِمن ُدونِِه ِمن َوليٍّ

 َو َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد - قُل ُهَو اللُّه اََحد  قُل ُهَو اللُّه اََحد - َو ُهَو الواحُد الَقّهار
ماواِت َو َما فِي اْلَْرِض﴾ کدام آیه است؟. 2664 علیت آیۀ ﴿َو هلِل َما فِي السَّ

 اللُّه خاِلُق ُكِلّ َشیء  ما َلُهم ِمن ُدوِنٰه ِمن َوِلیٍّ  َو ل يُشِرُك فی ُحكِمه اََحًدا  َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ
کدام دسته از آیات زیر به ترتیب به »یگانگی خدا« و »توحید در مالکّیت« اشاره دارد؟. 2665

َمُد - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ ماواِت َو َما ِفي اْلَْرضِ  اللُّه الصَّ  َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد  - َو ِللِّه َما ِفي السَّ
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض َمُد - َو ِللِّه َما ِفي السَّ  َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد  - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ  اللُّه الصَّ

تصور همکاری خدایان متعدد برای خلق قسمتی از جهان به چه معنایی نیست؟. 2666
 نقص و محدوديت خدايان  نيازمندی خدايان ناقص  غنای خدايان از غيرخودشان  نياز خدايان به خالق کامل و بی نياز

اگر بگوییم »تنها مبدأ جهان خداست؛ پس همه چیز از آن اوست« به ترتیب پیام کدام قسم از آیات زیر را ترسیم کرده ایم؟. 2667

 َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ  قُل ُهَو اللُّه اََحد - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض ماواِت َو َما ِفي اْلَْرضِ  قُل ُهَو اللُّه اََحد - َو ِللِّه َما ِفي السَّ  َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ - َو ِللَِّه َما ِفي السَّ

»هستی بخشی انحصاری خداوند« از دقّت در پیام کدام مورد، مفهوم می گردد؟���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )خارج از کشور 93، با تغییر( . 2668
َمُد َلم َيِلْد َو َلم يُوَلد  قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار  قُل ُهَو اللُّه اََحد اللُّه الصَّ

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض  َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  َو ِللَِّه َما ِفي السَّ
مشکالت چند خدایی در کدام گزینه بیان شده است و ﴿َو اَل یُْشِرُك فِي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ زاییدۀ کدام توحید است؟. 2669

 آنان را ناقص، محدود و نيازمند دانسته ايم. - مالکّيت
 چنين خدايان ناقصی خود نيازمندند و هريک از آنان به خالق نيازمند ديگری احتياج دارد. - مالکّيت

 آنان را ناقص، محدود و نيازمند دانسته ايم. - وليت
 چنين خدايان ناقصی خود نيازمندند و هريک از آنان به خالق نيازمند ديگری احتياج دارد. - وليت

اگر می گوییم »خداوند تنها مبدأ و هستی بخش جهان است« و »جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است« به ترتیب بر توحید در ............... و ............... . 2670
تأکید کرده ایم که پیام آیۀ شریفۀ ............... و ............... به ترتیب حاکی از آن است. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) هنر 92، با تغییر(

 خالقّيت - ربوبّيت - اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ - يا ايُّها النّاُس أنتُُم الُفَقراءُ الی اللِّه َو اللُّه ُهَو الَغنیُّّ الَحميد
 خالقّيت - خالقّيت - اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار 

 ربوبّيت - ربوبّيت - يا ايُّها النّاُس أنتُُم الُفَقراءُ الی اللِّه َو اللُّه ُهَو الَغنیُّ الَحميد - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار
 ربوبّيت - خالقّيت - يا ايُّها النّاُس أنتُُم الُفَقراءُ الی اللِّه َو اللُّه ُهَو الَغنیُّ الَحميد - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار

آن گاه كه می گوییم: خداوند تنها مبدأ جهان است و موجودات همه از او هستند و این كه جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است، بر توحید ............... . 2671
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ) انساین 91، با تغییر( اصرار ورزیده ایم كه عبارت ............... حاكی از آن است.

 در خالقّيت - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ  در ربوبّيت - قُْل َأ َغْيَر اللِّه َأْبِغي َرًبّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشْيءٍ
 در ربوبّيت - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ  در خالقّيت - قُْل َأ َغْيَر اللِّه َأْبِغي َرًبّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشْيءٍ

والیت خداوند بر جهان، برخاسته از ............... اوست که برای جز او، موکول به ............... می باشد. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )هنر- 93(. 2672
 وحدت ذاتی - واگذاری بخشی از وليت او  مالکّيت حقيقی - واگذاری بخشی از وليت او 

 وحدت ذاتی - قرار گرفتن در مسير و مجرای وليت الهی  مالکّيت حقيقی - قرار گرفتن در مسير و مجرای وليت الهی
اگر بگوییم »هر گونه تصرف در جهان، حق خداوند است« بر توحید در ............... تأكید كرده ایم كه برخاسته از توحید در ............... است و بیانگر امر . 2673

نخستین آن پیام آیۀ شریفۀ ............... می باشد.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )خارج از كشور 91، با تغییر(
 وليت - مالكّيت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  وليت - مالكّيت - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار

 مالكّيت - وليت - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار  ربوبّيت - مالكّيت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َو ِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا
از آیۀ شریفۀ ............... استنباط می شود فرمانروای جهان خداست و هیچ كس در فرمانروایی او شریك نیست.������������������������������������������������������������ )خارج از كشور 90، با تغییر(. 2674

 قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار  َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض  قُْل َأ َغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ  َو ِللَِّه َما ِفي السَّ

»قرارگرفتن در مسیر و مجرای الهی« مفهوم مستفاد شده از کدام آیۀ قرآنی است؟. 2675
 ما َلُهم ِمن ُدوِنٰه ِمن َوِلیٍّ  قُِل اَللُّه خاِلُق ُكِلّ َشیء  َو ُهَو َرُبّ کُِلّ َشیءٍ  قُِل اللُّهّم ماِلَك الُملِك

اگر بگوییم »ادارۀ امور جهان به دست خداست« بر فهم پیام آیۀ شریفۀ ............... تأکید شده است و بیانگر ............... است.. 2676
 کُُلّ َيوٍم ُهَو ِفی َشأن - توحيد در ربوبّيت  ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا - توحيد در ربوبّيت
 کُُلّ َيوٍم ُهَو ِفی َشأن - توحيد در وليت  ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا - توحيد در وليت

ادارۀ جهان و هدایت این مجموعۀ هدفمند به سوی مقصدی که برایش مقّدر شده است، مرتبط با توحید در ............... است که پیام آیۀ شریفه حاکی . 2677
از آن است. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) ریایض 93، با تغییر(

 ربوبّيت - قُْل َأ َغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ  وليت - قُْل َأ َغْيَر اللَِّه َأْبِغي َرًبّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ
 ربوبّيت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  وليت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا
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علیت آیۀ ﴿َوُهَو َرُبّ کُِلّ َشیٍء﴾ همۀ گزینه های زیر است؛ به جز گزینۀ ................ 2678

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض   ما َلُهم ِمن ُدوِنٰه ِمن َوِلیٍّ  اللُّه خاِلُق ُكِلّ َشیء  ِانَّ اللُّه َرّبی َو َربُّکُم  َو ِللِّه َما ِفي السَّ
استمداد از حقیقت روحانی و والیت معنوی پیامبر )ص( و دیگر معصومان )ع(، به معنای دور شدن از مرز توحید در ............... ، ............... که فهم پیام . 2679

آیۀ شریفۀ ............... دستگیر ما در این وادی پر غوغا است. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )تجریب 93، با تغییر(
َماَواِت َو اْلَْرِض قُِل اللُّه ُبّ الَسّ َماَواِت َو اْلَْرِض قُِل اللّهُ  وليت - نيست - قُْل َمن َرّ ُبّ الَسّ  ربوبّيت - نيست - قُْل َمن َرّ

 ربوبّيت - است - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  وليت - است - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا
افتتاح حساب جداگانۀ مستقل برای عوامل تأثیرگذار در شفابخشی و گره گشایی و جز آن، به معنای انحراف از توحید در ............... است که دقت در . 2680

پیام آیۀ شریفۀ ............... به ثبات قدم موّحد نیکو اعتقاد می انجامد. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ) انساین 93، با تغییر(
 وليت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  وليت - قُْل َأ َغْيَر اللَِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ

 ربوبّيت - قُْل َأ َغْيَر اللَِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ  ربوبّيت- َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا
یک انسان موّحد را عقیده بر آن است که: »همۀ مخلوقات، در کارهای خود نیازمند و وابسته به خداوند هستند، اّما خداوند، در ادارۀ جهان به آن ها . 2681

نیازی ندارد« این مبنای اعتقادی از دقت در پیام کدام آیه، مفهوم می گردد؟����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) زبان93(
 قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار  َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

 قُْل َأ َغيَر اللَِّه َأبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیء  قُِل اللَُّهَمّ َماِلَك اْلُملِْك تُؤتي الُملَك َمن تَشاءُ
مفاهیم برخاسته از آیات شریفۀ ﴿فِي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ و ﴿قُل اهلّلُ َخالُِق ُكِلّ َشيٍء﴾ به ترتیب علت کدام یک از مراتب توحید است؟. 2682

 وليت - مالکّيت  ربوبّيت - مالکّيت  وليت - خالقّيت  ربوبّيت - خالقّيت
������������������� ) تجریب 86 ، با تغییر(. 2683 پیام عبارت: ﴿َو ُهَو الواحُد الَقّهار﴾ و پیام ﴿َو اَل یُْشِرُك فِي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ به ترتیب، توحید در ............... و توحید در ............... است�

 خالقّيت - وليت  ربوبّيت - خالقّيت  خالقّيت - ربوبّيت  ربوبّيت - ربوبّيت
عبارت »هرکس مالک چیزی باشد، حق تصرف در آن چیز را دارد« به ترتیب با کدام یک از آیات زیر ارتباط دارد؟. 2684

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  َما َلُهْم ِمْن ُدونِه ِمْن َوِلٍي - َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  َو ِللِّه َما ِفي السَّ
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ  َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ - اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ  َو ِللِّه َما ِفي السَّ

اگر ادعا کنیم »در سرپرستی قسمتی از جهان، مستقل از خداییم« پیام کدام آیه، مردود بودن این ادعا را نشان خواهد داد؟. 2685
ماواِت َو اْلَْرِض قُِل اللّه  قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار  قُْل َمن َربُّ الَسّ

 قُِل اللَُّهَمّ َماِلَك اْلُملِْك تُؤتي الُملَك َمن تَشاءُ  َما َلُهْم ِمْن ُدونِه ِمْن َولٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا
تصور انسان دربارۀ مستقل بودن خویش برای تصرف در امور جهان، انحراف از کدام توحید را نشان می دهد و این مرتبه از توحید، علت برای کدام . 2686

مرتبۀ دیگر از توحید است؟
 مالکّيت - وليت  وليت - ربوبّيت  مالکّيت - خالقّيت  وليت - مالکّيت

﴿الواحُد الَقّهار﴾ بودن خداوند در آیات قرآن به چه مفهومی است و با کدام آیۀ شریفه ارتباط تنگاتنگ دارد؟. 2687
 جای خالی برای غير باقی نگذاشته است تا آن غير، خود را نشان دهد. - و َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

 جای خالی برای غير باقی نگذاشته است تا آن غير، خود را نشان دهد. - اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ 
 يکتای ستوده است و از همه چيز و همه کس بی نياز است. - و َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

 يکتای ستوده است و از همه چيز و همه کس بی نياز است. - اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ 
عبارات: »خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد« و »اوست خدایی یکتا و حاکم بر همه چیز« به ترتیب بر کدام ُبعد از ابعاد توحید، داللت دارد؟ . 2688

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ) انساین 94(

 اصل توحيد - توحيد در خالقّيت  توحيد در خالقّيت - اصل توحيد
 اصل توحيد- اصل توحيد   توحيد در خالقّيت - توحيد در خالقّيت

والیت مخلوقات در مسیر و مجرای خداوند ............... و والیت خداوند برخاسته از ............... است.. 2689
 استقالل را برای دارندۀ آن رقم می زند - مالکّيت مطلق  استقالل را برای دارندۀ آن رقم نمی زند - وليت مطلق
 استقالل را برای دارندۀ آن رقم نمی زند - مالکّيت مطلق  استقالل را برای دارندۀ آن رقم می زند - وليت مطلق

با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿َما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولٍِيّ َو اَل یُْشِرُك فِي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ کدام مفهوم دریافت می شود؟����������������������������������������������������������������������������������� ) زبان 97(. 2690
 خدا ولّی همۀ عالم است و اگر او به کسی اذن دهد، آن شخص می تواند در امور عالم تدبير کند.

 هر گونه تصرف در جهان، حق و شايستۀ خداوند است و غير او کسی بر موجودات وليت مستقل ندارد.
 اگر خداوند پيامبر )ص( را ولّی انسان ها معرفی می کند؛ يعنی بخشی از وليت خود را به او واگذار کرده است.

 چون مخلوقات جهان از خدايند، مالک اصلی و حقيقی آن ها نيز خداوند است و مالکّيت و ربوبّيت هم از آن اوست.
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دین و زندگی
10 و 11 و 12 
جــــــامـــــع

اندیشه بر سر این كه تنها ............... خداوند است، ما را به این نتیجه می رساند كه هرگونه تصرف در جهان حّق او و شایستۀ اوست كه این امر از آیۀ . 2691
شریفۀ ............... مستفاد می گردد و توحید در ............... نامیده می شود.
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - مالكّيت  خالق و مبدأ جهان - َو ِللَِّه َما ِفي السَّ
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - مالكّيت  مالك حقيقی جهان - َو ِللَِّه َما ِفي السَّ

 خالق و مبدأ جهان - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا - وليت
 مالك حقيقی جهان - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا - وليت

واگذاری والیت خداوند به دیگری بیانگر چیست و وساطت پیامبر )ص( در رساندن فرمان خداوند به اذن خداوند، برگرفته از کدام توحید است؟. 2692
 توحيد وليت - وليت  شرک وليت - وليت  توحيد وليت - ربوبّيت  شرک وليت - ربوبّيت

آن گاه كه خداوند بر كسی اذن در والیت دهد، این اجازۀ خداوندی به معنای چیست و نسبت این فرد با محدودۀ استقاللش چه خواهد بود؟. 2693
 آن شخص در مسير و مجرای وليت الهی قرار گرفته است. - از خود هيچ استقاللی ندارد.

 آن شخص در مسير و مجرای وليت الهی قرار گرفته است. - در اموری كه خداوند اذن داده، دارای استقالل است.
 به معنای واگذاری وليت خداوندی بر بندۀ شايسته اش است. - در اموری كه خداوند اذن داده، دارای استقالل است.

 به معنای واگذاری وليت خداوندی بر بندۀ شايسته اش است. - از خود هيچ استقاللی ندارد.
»توحید در والیت« به معنای ............... و به دلیل ............... است كه این مرتبه از توحید از آیۀ شریفۀ ............... برداشت می شود و پیامبر )ص( ...............است.. 2694

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - جانشين مطلق خداوند در زمين  محق بودن خداوند برای هرگونه تصرف در جهان - صاحب اختياری خداوند در امور - َو ِللَِّه َما ِفي السَّ
 شايسته بودن خداوند برای هرگونه تصرف در جهان - مالكّيت حقيقی خداوند بر جهان - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍي - واسطه و رسانندۀ وليت به مردم

 هدايت مخلوقات به سوی مقصدی معين - مالكّيت حقيقی خداوند بر جهان - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ - واسطه و رسانندۀ وليت به مردم
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - جانشين مطلق خداوند در زمين  هدايت مخلوقات به سوی مقصدی معين - صاحب اختياری خداوند در امور - َو ِللَِّه َما ِفي السَّ

اگر بخواهیم برای سرپرستی جهان و علت آن قسمی از توحید را بیان کنیم، به ترتیب پاسخ کدام یک خواهد بود؟. 2695
 ربوبّيت - وليت  ربوبّيت - مالکّيت  وليت - ربوبّيت  وليت - مالکّيت

واگذاری بخشی از سرپرستی جهان به پیامبر )ص( با مفهوم توحیدی عبارت شریفۀ ............... در تقابل است و عبارت شریفۀ ............... معلول عبارت پیشین است.. 2696
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - قُْل َأَغْيَر اللَِّه َأْبِغي َربًّا   َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍي - قُْل َأَغْيَر اللَِّه َأْبِغي َربًّا  َو ِللِّه َما ِفي السَّ

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍي - َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  َو ِللِّه َما ِفي السَّ
»وابستگی مخلوقات در کارهایشان به خدا« داللت بر مفهوم کدام توحید دارد و با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟. 2697

 وليت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍ  ربوبّيت - قُْل َأَغْيَر اللَِّه َأْبِغي َربًّا
 وليت - ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا   ربوبّيت - ُهَو الواحُد الَقّهار

سرپرستی خداوند بر جهان برخاسته از چیست و هدایت مظهری از کدام توحید است؟. 2698
 مالکّيت - خالقّيت  وليت - خالقّيت  مالکّيت - ربوبّيت  وليت - ربوبّيت

اسماء الهی »رب« و »احد« به ترتیب مبّین كدام یك از مفاهیم مورد اشاره در بحث توحید است؟��������������������������������������������������������������������������������������������������� )ریایض 87، با تغییر(. 2699
 توحيد در ربوبّيت - توحيد در وليت  توحيد در ربوبّيت - اصل توحيد
 توحيد در خالقّيت - توحيد در وليت  توحيد در خالقّيت - اصل توحيد

در بیان توحید و شرک از دیدگاه اسالم، کدام یک از عبارات زیر با سایر مفاهیم تفاوت دارد؟. 2700
 تصرف بخشی از جهان را واگذار شده به خود بدانيم.  ما برای مالکّيت خود حسابی جداگانه باز کنيم.

 سرپرستی جهان را در کنار خدا ببينيم.  تأثيرگذاری خود در جهان را در مسير و مجرای خدا ببينيم.
انحصار والیت جهان به خدا بازتاب چیست و چه ثمره ای را به دنبال دارد؟. 2701

 توحيد در وليت - مخلوقات خالقّيت را از آن خدا دانسته و برای او شريک نمی گيرند.
 توحيد در مالکّيت - مخلوقات خالقّيت را از آن خدا دانسته و برای او شريک نمی گيرند.

 توحيد در وليت - مخلوقات جز با اجازۀ او، نمی توانند در جهان تصرف کنند.
 توحيد در مالکّيت - مخلوقات جز با اجازۀ او، نمی توانند در جهان تصرف کنند.

از دقّت در کدام آیه، مفهوم توحید در ربوبّیت به دست می آید؟���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) تجریب 88(. 2702
 قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار  َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

ماواِت َو اْلَْرِض قُِل اللُّه ماواِت َو َما ِفي اْلَْرضِ  قُْل َمن َربُّ السَّ  َو ِللِّه َما ِفي السَّ
از دقّت در كدام مورد، به ترتیب، توحید در والیت و توحید در ربوبّیت مفهوم می گردد؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ) زبان 89(. 2703

 قُل اللُّه َخاِلُق ُكِل َشْيءٍ - و ما اُِمروا ِالّ ِلَيّعُبدوا الهاً واحداً ل الَه الّ هو  َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا - و ما اُِمروا ِالّ ِلَيْعُبدوا الهاً واحداً ل الَه الّ هو
ماواِت َو اْلَْرِض قُِل اللُّه ماواِت َو اْلَْرِض قُِل اللّهُ  َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا - قُْل َمن َربُّ السَّ  قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ - قُْل َمن َربُّ السَّ

ادارۀ امور جهان ناظر بر کدام توحید است و کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟. 2704
 وليت - فعال ما يشاء  ربوبّيت - فعال ما يشاء  وليت - قُل ُهَو اللُّه اََحد  ربوبّيت - قُل ُهَو اللُّه اََحد

الزمۀ پذیرش درست مفهوم توحید در ............... ، ............... است.. 2705
 ربوبّيت - انحصار مالکّيت جهان برای خدا و عدم مالکّيت انسان  مالکّيت - مردوديت تأثيرگذاری مستقل عوامل خارجی به جز خدا
 ربوبّيت - مردوديت تأثيرگذاری مستقل عوامل خارجی به جز خدا  مالکّيت - انحصار مالکّيت جهان برای خدا در کنار مالکّيت انسان
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باغبانی که درختان تحت تدبیر او هستند، چگونه توحید در ربوبّیت را دریافته است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟��������������������������������������������� ) تجریب 97، با تغییر(. 2706
 دقت در چگونگی اثرگذاری تدبير او در گياهان - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ ...

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض  دقت در چگونگی اثرگذاری تدبير او در گياهان - َو ِللِّه َما ِفي السَّ
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض  بررسی رابطۀ طولی تدبير او و تدبير خداوند متعال - َو ِللِّه َما ِفي السَّ

 بررسی رابطۀ طولی تدبير او و تدبير خداوند متعال - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ...
کسی که گمان می کند سایر مخلوقات مستقل از خداوند می توانند در ادارۀ امور جهان دخالت کنند، در عین اعتقاد به کدام مرتبه از توحید، گرفتار . 2707

چه شرکی شده است؟����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) هنر 96(
 توحيد عملی - شرک در وليت  توحيد در خالقّيت - شرک در ربوبّيت
 توحيد عملی - شرک در ربوبّيت  توحيد در خالقّيت - شرک در وليت

پیش بردن به سوی مقصدی که برای ما مشخص شده، ناظر بر کدام توحید است و کدام آیۀ شریفه بیانگر آن است؟. 2708
 وليت - و َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  ربوبّيت - و َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

راَط الُمستَقيم راَط الُمستَقيم   ربوبّيت - ِاهِدنا الصَّ  وليت - ِاهِدنا الصَّ
عبارِت »خداوند جهان را به سوی مقصدی که برایش معّین فرموده به پیش می برد.« به کدام بُعد توحید اشاره دارد و کدام آیه، مرتبط با این مرتبۀ . 2709

توحید است؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )خارج از کشور95، با تغییر(
 مالکّيت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  ربوبّيت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

 مالکّيت - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ  ربوبّيت - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ
کدام یک از گزاره های زیر معنای مناسبی از توحید ربوبّیت است و در این راستا عبارت ﴿قُْل َأَغْیَر اهلِل َأْبِغي َربًّا﴾ به چه معناست؟. 2710

 موجودات به خصوص انسان قدرت تدبير ندارند. - بگو: آيا جز خدا پروردگاری را بطلبم؟
 تدبير باغبان همه از آن خداست. - بگو: آيا جز خدا پروردگاری را بطلبم؟

 موجودات به خصوص انسان قدرت تدبير ندارند. - بگو: غير از خدا هر پروردگاری غيرقابل ستايش است.
 تدبير باغبان همه از آن خداست. - بگو: غير از خدا هر پروردگاری غيرقابل ستايش است.

کدام آیه، جامع همۀ ابعاد توحید است و پیام آیۀ شریفۀ ﴿قُل َأَغْیَر اهلِل َابغی َربًّا َو ُهَو َربُّ کُلِّ َشیٍء﴾ کدام بعد توحید است؟ ���������������������) زبان 88، با تغییر(. 2711
 ل اله اّل اللّه - ربوبّيت   ل اله اّل اللّه - خالقّيت  اّن اللّه رّبی و رّبکم - ربوبّيت  اّن اللّه رّبی و رّبکم - خالقّيت

اگر گفته شود: »خداوند، برخی از كارهای جهان را به مخلوقات خود واگذار كرده« راه ابتال به شرك ............... گشوده شده كه توجه به عبارت ............... . 2712
درمان كنندۀ آن است.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������) انساین91، با تغییر(

 ربوبّيت - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ  خالقّيت - َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِضُ  ربوبّيت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا  خالقّيت - َو ِللِّه َما ِفي السَّ

کدام مورد تأئیدکنندۀ توحید در خالقّیت است؟����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) ریایض 94(. 2713
 کسی نمی تواند مستقل از خداوند در امور جهان دخالت کند و مثالً بيماری را شفا بخشد يا مشکلی را رفع کند.

 اگر خداوند به کسی اذن دهد، آن شخص نيز می تواند در محدودۀ اجازۀ خداوند در اشيايی تصرف نمايد.
 در تصور چند خدايی هر يک از آنان بايد کمالتی را دارا باشند که ديگری ندارد وگرنه عين هم می شوند.

 خداست که جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی که برايش معين کرده است، هدايت می نمايد.
اگر بگوییم: »خدا، صاحب اختیاری است که تدبیر همۀ امور هستی به دست اوست« و »جهان، از اصل های متعّدد پدید نیامده است« به ترتیب پیام . 2714

کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )انساین 92، با تغییر(
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ   َو ِللِّه َما ِفي السَّ
ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض  قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ - َو ِللِّه َما ِفي السَّ

 َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار
 قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ - قُل اللُّه َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ َو ُهَو الواحُد الَقّهار

اگر بگوییم: »انسان و تدبیرش، همه از آِن خدا است«، »مالک اصلی جهان خداوند است«، »خدا، مخلوقات را به سوی مقصدی که برای آن ها معّین . 2715
فرموده است، به پیش می برد« به ترتیب بر توحید در ............... و توحید در ............... و توحید در ............... تأکید کرده ایم که پیام آیۀ شریفۀ ............... 

بیانگر دّومین مورد است.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )هنر 91(
 ربوبّيت - وليت - ربوبّيت - َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلٍيّ َو َل يُْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

 ربوبّيت - مالکّيت - ربوبّيت - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ 
 مالکّيت - ربوبّيت - وليت - قُْل َأَغْيَر اللِّه َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ 

ماواِت َو َما ِفي اْلَْرِض  ربوبّيت - ربوبّيت - مالکّيت - َو ِللِّه َما ِفي السَّ
بیشترین فراوانی در میان اسماء الهی به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است و اعتقاد به این که »عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز . 2716

هستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.« چه نوع توحید یا شرکی است؟ 
 اللّه - رب - شرک در ربوبّيت  رب - اللّه - شرک در ربوبّيت  اللّه - رب - توحيد در ربوبّيت  رب - اللّه - توحيد در ربوبّيت

کدام یک از موارد زیر بیانگر شرک در ربوبّیت است؟. 2717
 اعتقاد به اين که جهان را چندين خالق آفريده اند.  ديگران مالک بخشی از جهان هستند.

 بخشی از تدبير امور جهان را واگذار شده به شخص بدانيم.  در کنار خداوند ديگرانی نيز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند.
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پیام آیۀ شریفۀ ﴿قُْل َأَغْیَر اهلِل َأْبِغي َرًبّا﴾ همان ............... تأثیرگذاری انسان در فاعلیت ها ............... و اعالن توحید در ............... می باشد.������������ ) هنر89 ، با تغییر(. 2718
 قبول - به صورت مستقل - وليت  رد - به صورت مستقل - وليت

 رد - نه به صورت مستقل - ربوبّيت  قبول - نه به صورت مستقل - ربوبّيت
ماواِت َو َما فِي اْلَْرِض﴾ و ﴿ اَل یُْشِرُك فِي ُحْكِمِه َأَحًدا﴾ به ترتیب به کدام یک از مراتب توحید . 2719 آیات شریفۀ ﴿قُْل َأَغْیَر اهلِل َأْبِغي َربًّا﴾ و ﴿َو هلِلِّ َما فِي السَّ

اشاره دارند؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ) تجریب 87 و 89، با تغییر(
 وليت - ربوبّيت - مالکّيت  مالکّيت - وليت - ربوبّيت  ربوبّيت - مالکّيت - وليت  ربوبّيت - وليت - مالکّيت

اگر خداوند متعال به کسی اذن دهد تا در اشیایی تصرف نماید، این اجازه چه مفهومی دارد؟. 2720
 در مسير و مجرای وليت الهی قرار گرفته و از خودش استقاللی ندارد.

 به معنای واگذاری وليت خداوند به آن شخص و لزمۀ توحيد در وليت است.
 تصرف او در جهان در عرض وليت خداست و هيچ کس ديگری جز او ولّی انسان ها نيست.
 با توجه به ظرفيت متفاوت انسان ها، خداوند بخشی از وليت خود را به آن ها واگذار می کند.

عقیده به توانایی پیامبر اکرم )ص( و اولیای دین )ع( در برآوردن حاجات انسان چه زمان موجب شرک خواهد شد؟. 2721
 توانايی را از خداوند و ايشان را نيز در برآوردن حاجات مؤثر بدانيم.  توانايی را از خداوند و ايشان را نيز در برآوردن حاجات مؤثر ندانيم.

 توانايی را از خود آن ها و مستقل از خداوند بدانيم.  توانايی را از خود آن ها و مستقل از خداوند ندانيم.
عقیده به توانایی اولیای دین در برآوردن حاجات انسان وقتی موجب شرک در ............... است که این توانایی را ............... بدانیم و آیۀ ﴿قُل ُهَو اهلُل َاَحٌد﴾ . 2722

بر ............... داللت دارد.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)خارج از کشور 94(
 ربوبّيت- در طول ارادۀ الهی- اصل توحيد  خالقّيت- از خود آن ها- توحيد در خالقّيت

 ربوبّيت- از خود آن ها- اصل توحيد  خالقّيت- در طول ارادۀ خدا- توحيد در خالقّيت
در رابطه با »نقش دعا و توسل به معصومین« به ترتیب دیدگاه تکفیری ها و اکثر مسلمانان است:. 2723

 توانايی را از خداوند و ايشان را نيز در برآوردن حاجات موثر می دانيم. - توانايی را از خود آن ها و مستقل از خداوند بدانيم.
 توانايی را از خداوند و ايشان را نيز در برآوردن حاجات موثر ندانيم. - توانايی را از خود آن ها و مستقل از خداوند بدانيم.
 توانايی را از خود آن ها و مستقل از خداوند بدانيم. - توانايی را از خداوند و ايشان را نيز در برآوردن حاجات موثر بدانيم.
 توانايی را از خود آن ها و مستقل از خداوند ندانيم. - توانايی را از خداوند و ايشان را نيز در برآوردن حاجات موثر ندانيم.

درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید ............... منافات ............... .. 2724
 ربوبّيت - دارد  وليت - دارد  ربوبّيت - ندارد  وليت - ندارد

چه زمانی توسل به پیامبران و معصومین از نظر تکفیری ها شرک محسوب می شود و چه نتیجه ای درپی دارد؟. 2725
 از آن ها بدون توجه به اذن خدا طلب بخشش کنيم. - تنفر برخی از مردم جهان از اسالم

 از آن ها با اذن خدا طلب بخشش کنيم. - بزرگ ترين ضربه به اديان
 از آن ها بدون توجه به اذن خدا طلب بخشش کنيم. - تنفر همۀ مردم جهان از اسالم

 از آن ها با اذن خدا طلب بخشش کنيم. - بزرگ ترين ضربه به عقايد کفار
تکفیری ها چه کسانی را کافر می دانند و گاهاً چه کیفری برای آنان صادر می کنند؟. 2726

 هر مسلمانی که مانند آن ها نمی انديشد. - کشتن آنان  به خدا و پيامبر اعتقاد نداشته باشند. - کشتن آنان
 هر مسلمانی که مانند آن ها نمی انديشد. - ويرانی خانه های آنان  به خدا و پيامبر اعتقاد نداشته باشند. - ويرانی خانه های آنان

به ترتیب کدام مورد سبب آمرزش، دفع بال و افزایش عمر است؟. 2727
 دعا - صلۀ رحم - صدقه  صدقه - صلۀ رحم - دعا  دعا - صدقه - صلۀ رحم  صدقه - دعا - صلۀ رحم

علت شفابخشی اولیای الهی چیست و مهم ترین شرط استجابت دعا کدام یک است؟. 2728
 طی مراحل کمال و بندگی - اخالص  قدرت و استعداد در شفابخشی - تقاضای قلبی

 اطالعات از علم درون انسان - اخالص  ايمان قوی همراه با مهارت در شفابخشی - تقاضای قلبی
برای قبول توحید ............... ضرورت ............... که هرگونه اثر را از اشیاء و یا از انسان ها سلب کنیم. . 2729

 ربوبّيت - دارد  وليت - دارد  ربوبّيت - ندارد  وليت - ندارد
»دریافت پاداشی باالتر از کرامات و عنایات از جانب خدا« برای چه کسانی است و عاقبت کار ایشان چه جایگاهی است؟. 2730

 مؤمنان صالح و پويندگان مراحل کمال - قرب الهی
 مؤمنان صالح و عابدان بی توجه به دنيا - وصول به تمامی آرزوهای دنيوی و اخروی

 تمامی مؤمنان دوستدار اهل بيت - وصول به تمامی آرزوهای دنيوی و اخروی
 تمامی مؤمنان و عابدان بی توجه به دنيا - قرب الهی

دریافت توانایی خاص برای برخی انسان ها که برخاسته از قانونمندی زیبای الهی است، بازتاب چه چیزی است؟ مصداق آن چه کسی است؟. 2731
 پيمودن مسير بندگی - آصف بن برخيا  پيمودن مسير بندگی - بشر بن حارث
 محبت و عشق الهی - آصف بن برخيا  محبت و عشق الهی - بشر بن حارث

« کدام یک است؟ . 2732 پیام مستنبط از روایت امام رضا )ع( که فرمودند: »َمْن َلْم َیْشکُر الُمنِعَم ِمْن الَمخلوقِین َلْم َیشکُر اهلَل عّزوجلَّ
 انسان موحد وقتی داروئی مصرف می کند و شفا می يابد از خدا سپاسگزاری می کند.

 انسان موحد وقتی داروئی مصرف می کند و شفا می يابد مطمئن می شود خدا به او نظر دارد.
 زمانی که بنده ای از بندگان خدا به انسان احسان می کند، راهی برای تشکر از ما را انتخاب کرده است.

 زمانی که بنده ای از بندگان خدا به انسان احسان می کند، اخالص در عمل وی برای همه آشکار می شود.
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اگربگوییم»دراینمیدانشایدسختترینهماوردیحقوباطلدرجریاناست«واینگفتۀقرآنکه»دشمنانهرگزدستازمقاتلهوستیزبا. 3323

شمابرنمیدارند؛مگراینکهشماراازدینتانبرگردانند.«بهترتیبناظربرکداممواردزیراست؟

مبارزهباستمگرانوتقویتفرهنگجهادوشهادتوصبر-استفادهازبهترینوکارآمدترینروشهابرایرساندنپیام

استفادهازبهترینوکارآمدترینروشهابرایرساندنپیام-مبارزهباستمگرانوتقویتفرهنگجهادوشهادتوصبر

استفادهازبهترینوکارآمدترینروشهابرایرساندنپیام-تحکیمپایههایجامعۀخود

ترسیمچهرۀمنطقیوعقالنیدیناسالم-مبارزهباستمگرانوتقویتفرهنگجهادوشهادتوصبر

ازنظرامامخمینی)ره(اصلوسیاستمابابیگانگانبرچهاساسیاست؟. 3324

ایناستکهدشمنانماوجهانخوارانتاکیوتاکجاماراتحملمیکنند.

آنانراولیوسرپرستخودقرارندهیمتاازارزشهایخودحراستکنیم.

ارتباطخودراباآنانبرمبنایاستقاللوارزشهایمعنویقراردهیم.

باحفظعزتواقتدارملیباآنهاارتباطداشتهباشیم.

تحققسخنحقمیسرنمیشود؛مگربا...............ویکیازرسالتهایاصلیانبیاء...............است.. 3325

تالشوپشتکار،شناختدقیقفرصتها،استقامت-مبارزۀمعقولوعزتمندباسایرملل

زندهکردنروحیۀجهاد،آگاهی،تحملهمۀسختیها-برقراریعدالتاجتماعیوکاهشفقر

تالشوپشتکار،جهادوآمادگیبرایشهادت،تحملهمۀسختیها-مبارزهباظلموبرقراریعدلدرروابطجهانیوگسترشحقیقت

زدودنروحیۀخودباختگی،جهادوآمادگیبرایشهادت-احیایتمدناسالمیوحمایتازمحرومان

تحققسخنحقمعلولچهعواملیاستونمونۀبارزحقستیزیدرعرصۀجهانی...............است.. 3326

برنامهریزی،قیام،فراهمکردنزمینهزدودنموانعحق-اقداماتصهیونیستهادرفلسطیناشغالی

شناختدقیقفرصتها،برنامهریزیوقیام-اقداماتصهیونیستهادرفلسطیناشغالی

یادآوریعزتوکرامتانسانی،زدودنروحیۀخودباختگی-دفاعمقدس

تقویتجبهۀعدالتخواهان،اقتدابهامامخمینی)ره(-دفاعمقدس

یادآوریعزتوکرامتذاتیانسانهاوآگاهکردنمردمدنیانسبتبهشرایطسختوظالمانهبهترتیببازتاب...............و...............است.. 3327

اقتدابهامامخمینی)ره(-شناختدقیقفرصتها شناختدقیقفرصتها-اقتدابهامامخمینی)ره(

اعتقادراسخبهدینالهی-حفظوحراستازاقتدارخود زندهکردنروحیۀجهاد-حضورمؤثردرعرصههایجهانی

انسانی 98

اینسخنخداوندکهبهانسانفرمودهاست:»ایفرزندآدم،اینمخلوقاترابرایتوآفریدموتورابرایخودم«بهکداممورداشارهدارد؟. 3328

راههایتقویتعّزت-توجهبهعظمتخداوندوتالشبرایبندگیآستاناو

راههایتقویتعّزت-شناختارزشانسانونفروختنخویشبهبهایاندک

ایستادگیدربرابرتمایالت-توجهبهعظمتخداوندوتالشبرایبندگیآستاناو

ایستادگیدربرابرتمایالت-شناختارزشانسانونفروختنخویشبهبهایاندک
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ابیاتزیربیانگرکدامنیازبرترانسانمیباشدوباپیامکدامآیۀشریفه،مرتبطاست؟. 3329
مردخردمندهنرپیشهرا/عمردوبایستدراینروزگار
تابهیکیتجربهآموختن/بادگریتجربهبردنبهکار

ُسِل... ٌةَبْعَدالُرّ ِریَنَوُمنِْذِریَنِلَئاّلَیکُوَنِللنَّاِسَعلَیاللِهُحجَّ کشفراهدرستزندگی-ُرُسالًُمَبِشّ
ُسِل... ٌةَبْعَدالُرّ ِریَنَوُمنِْذِریَنِلَئاّلَیکُوَنِللنَّاِسَعلَیاللِهُحجَّ درکازآیندۀخویش-ُرُسالًُمَبِشّ

اِلَحاِت... ْنَساَنَلِفیُخْسٍرِإاّلالَِّذیَنآَمنُواَوَعِملُواالصَّ اْلِ کشفراهدرستزندگی-ِإنَّ
اِلَحاِت... ْنَساَنَلِفیُخْسٍرِإاّلالَِّذیَنآَمنُواَوَعِملُواالصَّ اْلِ درکازآیندۀخویش-ِإنَّ

مهمترینموانعبندگیانسانورسیدناوبهکماالتکداماست؟. 3330
تمایالتدانیوشیطانکهباوسوسهکردنوفریبدادنباعثسقوطانسانمیشود.

نفساّمارهوشیطانکهباوسوسهکردنوفریبدادنباعثسقوطانسانمیشود.
نفساّمارهوشیطانکهبازیباولذتبخشنشاندادندنیاباعثسقوطانسانمیشود.

تمایالتدانیوشیطانکهبازیباولذتبخشنشاندادندنیاباعثسقوطانسانمیشود.
مفهومکدامآیۀشریفهبهانسانایناطمینانرامیدهدکهمیتواندازقدرتاختیارخوداستفادهکند؟. 3331

قُْلِإنََّماَأِعظُکُْمِبَواِحَدةٍَأْنتَُقوُمواِللّهَمْثنَیَوفَُراَدی اللَهَلَمَعاْلُمْحِسِنینَ َوالَِّذیَنَجاَهُدواِفینَاَلنَْهِدَینَُّهْمُسُبلَنَاَوِإنَّ
َوَأِناْعُبُدونيهَذاِصَراٌطُمْستَِقیٌم َماَواِتَواْلَْرَضَأْنتَُزوالَ اللَّهیُْمِسُکالسَّ ِإنَّ

»تمامموجودات،وجودخداراازخداوندمیگیرند«و»بیهمتاییخداونددرهمۀمراتبتوحید«بهترتیبازدقتدرکدامآیاتقرآنکریممفهوممیگردد؟. 3332
َشْيءٍ -قُِلاللُّهَخاِلُقکُلِّ َماَلُهْمِمْنُدوِنِهِمْنَوِلٍيّ -َوَلْمَیکُْنَلُهکُُفواًَأَحدٌ َماَلُهْمِمْنُدوِنِهِمْنَوِلٍيّ

ماواِتَواْلَْرِض-َوَلْمَیکُْنَلُهکُُفواًَأَحٌد اللُّهنُوُرالسَّ َشْيءٍ ماواِتَواْلَْرِض-قُِلاللُّهَخاِلُقکُلِّ اللُّهنُوُرالسَّ
کدامعبارتقرآنی،تصریحمیکندکهزندگیانسانهابراساسنظامعادالنهقرارداردوخداوندوعدهدادهاستکههرکسرابهآنچهاستحقاقدارد،برساند؟. 3333

اِر َأْمَنْجَعُلاْلُمتَِّقیَنَکاْلُفجَّ
َلَیْجَمَعنَّکُْمِإَلیَیْوِماْلِقَیاَمِةالََرْیَبِفیِه

َواْلَخْیِرِفْتنًَة رَّ َنْفٍسَذاِئَقُةاْلَمْوِتَوَنْبلُوکُْمِبالشَّ کُلُّ
یَِّئِةَفالَیُْجَزیِإاّلِمْثلََها َمْنَجاءَِباْلَحَسنَِةَفلَُهَعْشُرَأْمَثاِلَهاَوَمْنَجاءَِبالسَّ

انسانخردمندازحدیثنبوی»الدنیامزرعةاالخرة«کداممطلبراخواهدآموخت؟. 3334
سرنوشتابدیانسانهابراساسرفتارکنونیآنهاتعیینمیشود.

قلبانسانبهترینومناسبترینزمینبرایکشتمحصولدنیااست.
هدفازخلقتانسانعبادتوبندگیخداورسیدنبهمقامقرباوست.

الزمۀپیمودنراهسعادتعهدوپیمانباخدادرمسیربندگیورضایتاوست.
ایندرخواستکه»التکلنیالینفسیطرفةعینابدا«ثمرۀفهمکداممسئلهاست؟. 3335

آفرینشهمهتنبیهخداونددلاست/دلنداردکهنداردبهخداونداقرار
بهصحرابنگرمصحراتوبینم/بهدریابنگرمدریاتوبینم

دلیکزمعرفتنوروصفادید/بههرچیزیکهدیداولخدادید
ماهمهشیرانولیشیرعلم/حملهمانازبادباشددمبهدم

َعلَیَحْرٍف﴾چیستوسرنوشتچنینافرادیکداماست؟. 3336 مفهومآیۀشریفۀ﴿َوِمَنالنَّاِسَمْنَیْعُبُداَلَ
پرستشازرویتردیدوایمانضعیف-راندهشدنبهسویجهنمدرغلوزنجیر

کفرورزیدنبهخداوند-راندهشدنبهسویجهنمدرغلوزنجیر
پرستشازرویتردیدوایمانضعیف-زیاندیدندردنیاوآخرت

کفرورزیدنبهخداوند-زیاندیدندردنیاوآخرت
دستاوردسنتابتالءبرایانسانچیستوکدامعبارتقرآنیبهآناشارهدارد؟. 3337

َکْیِديَمِتیٌن نتیجۀعملانسانهارامشخصمیکند.-َوُأْمِليَلُهْمِأنَّ
َواْلَخْیِرِفْتنًَة رِّ هویتوشخصیتانسانهاساختهمیشودوشناختهمیگردد.-َوَنْبلُوکُْمِباشَّ

ایجادزمینۀمناسببرایرشدوتعالیشخصمؤمنمیباشد.-َسنَْستَْدِرُجُهْمِمْنَحْیُثالََیْعلَُموَن
ماءَِواْلَْرِض خداوندامکاناتولوازمرسیدنبههدفهایهرفردرافراهمکردهاست.-َلَفتَْحنَاَعلَْیِهْمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ

قرآنکریم،کارهایخارقالعادۀپیامبرانبرایاثباتنبوتراچهنامیدهاستوکدامآیۀشریفه،بهکارخارقالعادۀحضرتعیسی)ع(اشارهدارد؟. 3338
آیت-َأنِّيَأْخلُُقَلکُْمِمَنالطِّیِنَکَهْیَئِةالطَّْیِرَفَأْنُفُخِفیِهَفَیکُوُنطَْیراًِبِإْذِناللِّه

معجزه-َأنِّيَأْخلُُقَلکُْمِمَنالطِّیِنَکَهْیَئِةالطَّْیِرَفَأْنُفُخِفیِهَفَیکُوُنطَْیراًِبِإْذِناللِّه
آیت-َوَماکُنَْتتَْتلُوِمْنقَْبـِلِهِمْنکِتَاٍبَوالَتَُخطُُّهِبَیمیِنَکِإذاًالَْرتَاَباْلُمْبِطلُوَن

معجزه-َوَماکُنَْتتَْتلُوِمْنقَْبـِلِهِمْنکِتَاٍبَوالَتَُخطُُّهِبَیمیِنَکِإذاًالَْرتَاَباْلُمْبِطلُوَن
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باوجوداینکهپیشوایان،هموارهآراستهبهزیباییهایباطنیبودند،تفاوتدرآراستگیظاهریآنانبراساستغییرکدامموردقابلفهماست؟. 3445
سالیقورویکردهایگوناگوننسبتبهآراستگی شرایطزندگیمردموتواناییآنان

اوضاعاجتماعیوسیاسیحاکماندردورههایمختلف تفاوتهایفردیمیانپیشوایانمذهبی
چهچیزیموجبمیشودنوعآراستگیتغییرکندوپوششانسانجنبۀخودنماییبگیرد؟. 3446

بهرهمندیازگوهرزیباییوتالشبرایآراستگیهنگامحضوردرجامعه
توجهبهارزشهایانسانوتحسینوتمجیدفراوانازاندامظاهریوی
نیازبهمقبولیتوتالشبرایاثباتمفیدبودنآراستگیبرایجامعه
ضعیفشدنرشتههایعفافدرروحانسانوعرضۀنابجایزیبایی

چهزمانیتوبهواصالحاجتماعیوبازگشتبهمسیرتوحید،الزماست؟. 3447
وقتیکهتالشهایبزرگوفعالیتهایایثارگرانهدرجامعهالزمباشد.- وقتیکهرفتارناپسندبرخیسبببدبینیدیگرانبهدینشدهباشد.

اززمانیکهگناهاناجتماعیمحکمشوندوسطوحجامعهرادربرگیرند. ازابتدایایجادانحرافهایاجتماعیتاازگسترشآنجلوگیریشود.
ازآیۀشریفۀ﴿َواَلَُجَعَلَلکُْمِمْنَأْنُفِسکُْمَأْزَواجاًَوَجَعَلَلکُْمِمْنَأْزَواِجکُْم...﴾کداممفهوم،دریافتمیشود؟. 3448

خانوادهبستررشدوبالندگیفرزنداناستوفرزند،ثمرۀپیوندزنومردوتحکیمبخشوحدتروحیآنهاست.
خانوادهبستررشدوبالندگیفرزنداناستوبامهروعشقبههمسروفرزندانمسئولیتپذیریراتجربهمینمایند.

خانوادهعاملآرامشوامنروحیباهمسراستوبامهروعشقبههمسروفرزندانمسئولیتپذیریراتجربهمینمایند.
خانوادهعاملآرامشوامنروحیباهمسراستوفرزند،ثمرۀپیوندزنومردوتحکیمبخشوحدتروحیآنهاست.

امامعلی)ع(میفرماید:»گذشتایام،آفاتیدرپیدارد«؛پیامداینآفاتچیست؟. 3449
افسردگیویأسرادرانسانافزایشمیدهد. موجبکمطاقتیوناشکیباییافرادمیشود.

سببفراموشیهدفوکوتاهیدراطاعتخداوندمیگردد. سببازهمگسیختگیتصمیمهاوکارهامیشود.
کدامعامل،سّدخرافهگراییزنانومردانراشکستومردمرامشتاقعلمساخت؟. 3450

آبادانیجامعهونکوهشافرادیکهبهنظامخانوادهبیتوجهبودند.
تشویقهایدائمیرسولخداونزولتدریجیآیاتقرآنکریم

رفعظلموایجادجامعهایعدالتمحورکهمظلومحقخودرابستاند.
منزلتانسانیزنانوبهدستآوردناستقاللمالیباحضوردرجامعه

طاغوتبهچهکسانیگفتهمیشودوپذیرشحکومتاوچهحکمیدارد؟. 3451
گمانمیکنندبهآنچهبرپیامبروپیشازاونازلشدهایماندارند،اماایماننیاوردهاند.-حراممیباشد.

گمانمیکنندبهآنچهبرپیامبروپیشازاونازلشدهایماندارند،اماایماننیاوردهاند.-اجتنابناپذیراست.
بهمردمفرمانمیدهندوقانونگذاریمیکنند،درحالیکهفرمانوقانونشانغیرالهیاست.-حراممیباشد.

بهمردمفرمانمیدهندوقانونگذاریمیکنند،درحالیکهفرمانوقانونشانغیرالهیاست.-اجتنابناپذیراست.
فردیکهازشهرخودبیشتراز4فرسخشرعیبهشهر»الف«سفرمیکندویکهفتهدرآنجامیماندومیخواهدپسازآن4فرسخدیگربرودو. 3452

دوهفتهدرشهر»ب«بماند.وظیفۀنمازوروزۀاینفرد،کداماست؟
درهردوشهرنمازشکاملاستوبایدروزهبگیرد.

درهردوشهرنمازششکستهاستونبایدروزهبگیرد.
درشهر»الف«نمازششکستهاستونبایدروزهبگیردودرشهر»ب«نمازشکاملاستوبایدروزهبگیرد.
درشهر»الف«نمازشکاملاستوبایدروزهبگیردودرشهر»ب«نمازششکستهاستونبایدروزهبگیرد.

انسانی خارج از کشور 98

کدامموردنشانمیدهدقوانینومقرراتجامعهوروابطبینافرادبراساسپذیرفتن»ثابتبودنخود«بناشدهاند؟. 3453
انساندراثباتوجوِدچیزیبهنام»من«بههیچاستداللیاحتیاجندارد.

درفرهنگدینیُبعدروحانینقشیاساسیدرفرایندانتخابوتصمیمگیریدارد.
فردیکهبیستسالقبلعلمیراکشفکرده،اکنونازویتجلیلمیشود.

شخصیتانسانوابستهبهجسماومیباشد،درنتیجهدردورانعمربارهاعوضمیشود.
باتوجهبهفرمایشحضرتموسیبنجعفر)ع(،معرفتبرترچهثمرهایخواهدداشتوتواناییحرکتبهسویهدفدرستنتیجۀوجودکدام. 3454

ارزشدرانساناست؟
پذیرشبهترپیامالهی-فطرتپاکالهی کشفراهدرستزندگی-اختیاروانتخاب
پذیرشبهترپیامالهی-اختیاروانتخاب کشفراهدرستزندگی-فطرتپاکالهی

باتوجهبهروایتشریف»مااحبالمنعصاه«نتیجۀعدمصداقتدردوستیباخداچهخواهدبود؟. 3455
َمْتَأْیِدیکُْم ذِلَکِبَماقَدَّ َیْأکُلُوَنِفيُبطُوِنِهْمَنارًا تَْرَهُقُهْمِذلَّةٌ  َیتَِّخُذِمْنُدوِناللّهِ
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پیامبراکرم)ص(کدامموردرابرترینعبادتمعرفینمودهاند؟. 3456
گرایشبهخداوندوتمّسکبهاو اندیشیدنمداومدربارۀخداوقدرتاو

رسیدنبهحضورقائمدرحالپیرویازاو بیانسخنحقدرمقابلسلطانستمگر
باتوجهبهاینکهاختیارانسان،یکتقدیرالهیاست،کدامموردرابطۀمیاناختیاروتقدیرالهیرابهدرستیبیانمیکند؟. 3457

تقدیراتهمالزمۀکاراختیاریانسانوهمجهتدهندهومحدودکنندۀآناست.
اختیارانسانباتقدیرالهیبهطورکاملسازگاراست؛اماباقضایالهیناسازگارمیباشد.
خداونداختیارراویژگیذاتیآدمیقراردادهاستوهیچچیزنمیتواندمانعارادۀاوشود.

خداوند،قدرتاختیاروارادهبهانسانعطاکردهاست،فقطمشّیتالهیمانعازاختیارانساناست.
اْلَعاَلِمیَن﴾راموردتأکیدقرارمیدهد؟. 3458 َصاَلتِيَونُُسکِيَوَمْحَیاتيَوَمَماتِيِلَربِّ کدامعبارت،مفهومآیۀشریفه﴿قُْلِإنَّ

َوَأِناْعُبُدوِنيهَذاِصراٌطُمْستَِقیٌم َوَمْنَیتََوکَّْلَعلَیاللِّهَفُهَوَحْسُبهُ
َشْيءٍ کُلِّ قُْلَأَغْیَراللِّهَأْبِغيَرّباًَوُهَوَربُّ ارُ َشْيءٍَوُهَواْلَواِحُداْلَقهَّ قُِلاللَُهَخاِلُقکُلِّ

ازدقتدرپیامکدامآیۀشریفه،مسئولیتمرجعیتدینیپیامبراکرم)ص(استنباطمیشود؟. 3459
ُسوَلَوُأوِلياْلَْمِرِمنْکُْم... َیاَأیَُّهاالَِّذیَنآَمنُواَأِطیُعوااللَّهَوَأِطیُعواالرَّ

َأَلْمتََرِإَلیالَِّذیَنَیْزُعُموَنَأنَُّهْمآَمنُواِبَماُأْنِزَلِإَلْیَکَوَماُأْنِزَلِمْنقَْبِلَک...
اللُّهَعلَیاْلُمؤِْمِنیَنِإْذَبَعَثِفیِهْمَرُسوالًِمْنَأْنُفِسِهْمَیْتلُوَعلَْیِهْمآَیاِتِه... َلَقْدَمنَّ
َلَقْدَأْرَسلْنْاُرُسلَنَاُباْلَبیِّنَاِتَوَأْنَزْلنَاَمَعُهُماْلِکتَاَبَواْلِمیَزاَنِلَیُقوَمالنَّاُسِباْلِقْسِط...

خداوندراهرسیدنبهرستگاریرابرایانسانهاچگونهتماموکاملگردانیدوکدامآیۀشریفه،حاکیازالتزامبهآناست؟. 3460
ُسوُلَبلَّْغَماُأْنِزَلِإَلْیَکِمْنَربَِّک... نعمتهدایتباوجودائمهاطهار)ع(-َیاَأیَُّهاالرَّ

ُسوُلَبلَّْغَماُأْنِزَلِإَلْیَکِمْنَربَِّک... نعمترسالتباوجودپیامبراکرم)ص(-َیاَأیَُّهاالرَّ
ُسوَلَوُأوِلياْلَْمِرِمنْکُْم... نعمتهدایتباوجودائمهاطهار)ع(-َیاَأیَُّهاالَِّذیَنآَمنُواَأِطیُعوااللَّهَوَأِطیُعواالرَّ

ُسوَلَوُأوِلياْلَْمِرِمنْکُْم... نعمترسالتباوجودپیامبراکرم)ص(-َیاَأیَُّهاالَِّذیَنآَمنُواَأِطیُعوااللَّهَوَأِطیُعواالرَّ
ِإنََّهاَکِلَمٌةُهَوقَائِلَُهاَوِمْنَوَرائِِهْم. 3461 اْرِجُعوِنَلَعلِّيَأْعَمُلَصالِحاًفِیَماتََرْکُتَکالَّ ازدقتدرکدامعبارتآیۀشریفۀ﴿َحتَّیِإَذاَجاَءَأَحَدُهُماْلَمْوُتقَاَلَربِّ

ِإَلیَیْومِیُْبَعُثوَن﴾مشخصمیگرددکهاینآیهبهمشرکانوکافراناشارهنمودهاست؟
َحتَّیِإَذاَجاءََأَحَدُهُماْلَمْوُت  اْرِجُعوِن قَاَلَربِّ

َوِمْنَوَراِئِهْمَبْرَزٌخِإَلیَیْوِمَیْبَعُثوَن  َلَعلِّيَأْعَمُلَصاِلحاًِفیَماتََرْکُت
بدکاراندرروزقیامتباچهترفندیسعیمیکنندخودراازمهلکهنجاتدهندودراینحالچگونهباآنانرفتارمیشود؟. 3462

سوگنددروغ-نامۀاعمالافرادبهآنهادادهمیشود. توبهکردن-نامۀاعمالافرادبهآنهادادهمیشود.
سوگنددروغ-اعضاوجوارحعلیهصاحبخودشهادتمیدهند. توبهکردن-اعضاوجوارحعلیهصاحبخودشهادتمیدهند.

درفرایندانتخابهدف،کدامآیۀشریفهمصداق»یکتیروچندنشان«است؟. 3463
ْنَیاَواْلِخَرةِ ْنَیاَفِعنَْداللِّهثََواُبالدُّ َمْنَکاَنیُِریُدثََواَبالدُّ اْلَعاَلِمینَ َصاَلِتيَونُُسِکيَوَمْحَیاَيَوَمَماِتيِللِّهَربِّ قُْلِإنَّ

ِلَیْعُبُدوِن ْنَسِإالَّ َواْلِ َوَماَخلَْقُتاْلِجنَّ اللَّهَباِلُغَأْمِرهِ َوَمْنَیتََوکَّْلَعلَیاللِّهَفُهَوَحْسُبُهِإنَّ
اینسخنحضرتعیسی)ع(درگفتگوباحواریونکهفرمود:»کسیکهدرساختمانیآتشروشنکنددراینصورتدودآتش،خانهراسیاهمیکند،. 3464

گرچهظاهرخانهسالماست.«متناسبباکدامروایتشریفاست؟
منکثرفيالمعاصيدعتهالیها  مااحّباللّهمنعصاه

انهلیسالنفسکمثمناالّالجنةفالتبیعوهااالّبها ذووالعیوبیحبوناشاعةمعایبالناس
علتراندهشدنشیطانازدرگاهخداوندچیستوراهشکستچنیندشمنیکداماست؟. 3465

چونفرمانخدارابرایسجدهبرانساناطاعتنکرد.-نماز زیراشیطانسوگندخوردکهانسانراگمراهکند.-نماز
چونفرمانخدارابرایسجدهبرانساناطاعتنکرد.-سجدهبرخداوند زیراشیطانسوگندخوردکهانسانراگمراهکند.-سجدهبرخداوند

باتوجهبهعبارتشریفۀ»خداوندگناهانآنانرابهحسناتتبدیلمیکند،زیراخداوندآمرزندهومهرباناست.«باچهشرایطیاینتبدیلصورتمیگیرد؟. 3466
پشیمانی-ایمان-تقوا  توبه-استغفار-تقوا

توبه-ایمان-عملصالح پشیمانی-استغفار-عملصالح
حضرتعلی)ع(درصحبتبامردیکهدرجنگجملدچارشکوتردیدشدهبود،کداممعیاررابرایتمیزحقوباطلجریانهاوشخصیتهامعرفیکردند؟. 3467

مالک،عملبهحقاستنهسابقۀآندرجنگ. ابتداحقرابشناستابتوانیاهلآنرابشناسی.
چونحضرتعلی)ع(باحقاستپسحقباعلی)ع(است. ابتداحقرابشناستابهوسیلۀآنباطلشناختهشود.

الَةَتَنَْهیَعِناْلَفْحَشاِءَواْلُمنَْکِر﴾وابستهبهچیستواینمطلبازدقتدرکدامقسمت. 3468 الصَّ الَةَِإنَّ بهرهمندیازوعدۀالهیدرآیۀشریفه﴿َوَأقِمِالصَّ
آیه،قابلفهماست؟

الَةَتَنَْهی الصَّ تکراردرستاعمالوآدابنماز-ِإنَّ الَةَ تکراردرستاعمالوآدابنماز-َأِقمِالصَّ
الَةَتَنَْهی الصَّ دقتوتوجهمابهعواقبگناهانوزشتیها-ِإنَّ الَةَ دقتوتوجهمابهعواقبگناهانوزشتیها-َأِقمِالصَّ
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 پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و    2495
ترغیب کرده اند و از پدران و مادران خواسته اند با کنار گذاشتن رسوم غلط، شرایط 
لزم را برای آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم  شدن همءه 
امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسیب نسازند.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 225(

 این حدیث اشاره به اهمیت ازدواج در اسالم دارد و با حدیث »در    2496
ـ 222( اسالم هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست« ارتباط دارد.��������������������������� )صفحۀ 225 

 از دیدگاه پیامبر )ص( »کسی که ازدواج  کند، نصف دین خود را    2497
حفظ کرده است؛ پس باید برای نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.«��������������������������� )صفحۀ 225(

 پیامبر )ص( فرمود: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج    2498
را فراهم کنید تا خداوند اخالقشان را نیکو کند و در رزق و روزی آن ها توسعه دهد و 
عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.«������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 226(

 امام صادق )ع( دربارءه اهمیت ازدواج فرمود: »دو رکعت    2499
نماز شخص متأهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند.«
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 226(

 ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخگویی به قانون خلقت    2500
انجام می شود و شایسته است که به این نیازهای طبیعی در زمان مناسب و به شیوءه 
صحیح پاسخ دهیم.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 226(

 اگر فردی بخواهد به شیوه ای غیر از شیوه های مطرح شده    2501
از سوی دین، یعنی به »شیوءه ناصحیح« به نیازهای جنسی خود پاسخ دهد، در آن 
صورت لذت آنی برخاسته از گناه، پس از چندی، روح و روان فرد را پژمرده می کند 
و شخصیت او را می شکند. این گونه اشخاص به جای بازگشت به مسیر درست برای 
فرار از این پژمردگی به افراط در گناه کشیده می شوند، اما نمی دانند که روحشان مانند 
تشنه ای است که هر چه بیشتر از آب شور دریا می نوشد، بر تشنگی اش افزوده می شود 
و بی قراری اش شدت می یابد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 226(

 تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشارهای روحی و روانی، روابط    2502
نامشروع و آسیب های اجتماعی می شود.����������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 226(

و    2503 برای دختران  ازدواج  امکان  باید  پیامبر )ص(  دیدگاه  از   
پسران فراهم شود تا خداوند اخالقشان را نیکو کند.���������������������������������������������������������� )صفحۀ 226(

 دین اسالم به همءه نیازها و خواسته های انسان توجه کرده    2504
است و با واقع بینی کامل، برای شرایط گوناگون، راه حل هایی حکیمانه، ارائه داده است 
تا نه فرد گرفتار هیجانات و طغیان های غیراخالقی شود و نه جامعه دچار بحران های 
اجتماعی.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 226(

به ذهن جوان خطور    2505 ازدواج  زمینءه  اولین سؤالی که در   
می کند این است که با وجود مشکالت اقتصادی فراوان چگونه می توان ازدواج 
کرد؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 227(

به    2506 ازدواج  روی  پیش   مشکالت  مورد  در  چاره اندیشی   
بخش های مختلفی از جامعه مربوط می شود. در این راستا آن ها باید با برنامه ریزی 
صحیح، به تدریج از شمار مشکالت بکاهند و امکان ازدواج به موقع جوانان را فراهم 
کنند.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 227(

 با وجود همءه مشکالت پیش  روی امر ازدواج، تدبیر پدران و    2507
مادران می تواند بسیاری از مشکالت را از میان بردارد و شرایط ازدواج آسان را فراهم 
کند.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 227(

 دختران و پسرانی که حفظ عفاف و پاکدامنی را اصل قرار    2508
داده اند، می توانند با کاستن از توقعات خود و نادیده گرفتن برخی موانع خودساخته، از 
فایده ها و شیرینی ازدواج که بسیار ارزشمند است، بهره مند شوند.������������������������ )صفحۀ 227(

 دختران و پسران جوانی که حفظ عفاف و پاکدامنی را اصل قرار    2509
داده اند، می توانند با کاستن از توقعات خود و با نادیده  گرفتن برخی موانع از فایده ها و 
شیرینی های ازدواج که بسیار ارزشمند است، بهره مند شوند.��������������������������������������������������� )صفحۀ 227(

که    2510 »کسی  می فرمایند:  ازدواج  اهمیت  دربارءه  )ص(  پیامبر   
ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده، پس باید برای نصف دیگر از خدا پروا 
داشته باشد.«��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 225(

در    2511 وقتی  دختران  عاطفی  ظرافت های  و  روحی  لطافت های   
فضای محبت و عالقه به پسران قرار می گیرند، احتمال نادیده گرفتن برخی از کاستی ها 
و واقعیت ها را به دنبال دارد و همچنین پیش قدم  نشدن دختران به دلیل حیا و عّزت 
نفسشان مانع شناختن همءه ویژگی های پسران می شود، به همین دلیل ضرورت اجازءه 
پدر برای ازدواج دختر معلوم می شود.�����������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 223(

را    2512 اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل   عالقه و محبت 
یءِ یُعمی َو  به حاشیه می راند. حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند: ﴿ُحبُّ الشَّ
﴾: عالقءه شدید به چیزی آدم را کور و کر می کند. از این رو، پیشوایان دین از ما  یُِصمُّ
خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی 
درست برسیم.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 223(

 عالقه و محبت اولیه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به    2513
 :﴾ یءِ یُعمی َو یُِصمُّ حاشیه می راند. حضرت علی )ع( در این باره می فرماید: ﴿ُحبُّ الشَّ
عالقءه شدید به چیزی آدم را کور و کر می کند. لطافت های روحی و ظرافت های 
عاطفی دختران وقتی در فضای محبت و عالقه به پسران قرار می گیرند، احتمال 
نادیده گرفتن برخی کاستی ها و واقعیت ها را به دنبال دارد، به همین دلیل ضرورت 
اجازءه پدر برای ازدواج دختر معلوم می شود.���������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 223(

 عالقه و محبت اولیه چشم و گوش را می بندد و عقل را به    2514
 :﴾ یءِ یُعمی َو یُِصمُّ حاشیه می راند. حضرت علی )ع( در این باره می فرماید: ﴿ُحبُّ الشَّ
عالقءه شدید به چیزی، آدم را کور و کر می کند، از این رو ضرورت اجازءه پدر برای 
ازدواج دختر معلوم می شود.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 223(

 پیامبر )ص( دربارءه اهمیت ازدواج می فرمایند: »برای دختران و    2515
پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخالقشان را نیکو کند و رزق و روزی 
آن ها را توسعه دهد و عفاف و غیرت آنان را زیاد گرداند.« �������������������������������������� )صفحۀ 226(

پاسخنامه آزمون 6 سواالت کانون فرهنگی آموزش

 تنها گزینه ای که با آیءه شریفه ارتباط مفهومی ندارد، گزینءه    2516
»د« است.

 به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم    2517
توسعءه کتابت، تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می شد، یا به گونه ای تغییر می یافت 
که با اصل آن متفاوت می شد، بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات 
اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ می کردند. قرآن کریم منشأ اصلی اختالفات 
و چند دینی را از ناحیءه آن دسته از رهبران دینی می داند که به خاطر حفظ منافع 

دنیوی، پیامبر جدید را انکار می کردند.

 علت دیگر فرستادن پیامبران متعدد، رشد تدریجی فکر و    2518
اندیشه و امور مربوط به آن، مانند دانش و فرهنگ می باشد، تا همان اصول ثابت دین 
الهی را درخور فهم و اندیشه انسان های دوران خود بیان کند. حدیث شریفءه رسول 
خدا )ص( گویای همین مطلب است: »ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازه 

عقلشان سخن بگوییم.«

 وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که پیروان    2519

پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند. تعیین امام معصوم از طرف خداوند 
سبب شد که مسئولیت های پیامبر به جز دریافت وحی ادامه یابد.

 خداوند در قرآن کریم تأکید می کند که هیچ گاه هیچ کس    2520
نمی تواند در این مبارزه پیروز شود و همانند قرآن را بیاورد: »بگو: اگر تمامی انس و 
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جن جمع شوند تا همانند قرآن را بیاورند، نمی توانند همانند آن را بیاورند، هر چند 
پشتیبان هم باشند«

 در بیان آیات قرآن با وجود این که دربارءه موضوعات متنوع    2521

سخن گفته است، نه تنها تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای 
یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند. با وجود این که قرآن کریم چهارده قرن پیش نازل 
شده، اما در مورد همءه مسائل و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود. با وجود این، 
قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شّدت با آداب جاهلی و 

رسوم خرافی آن مبارزه کرد.

 این کالم امام خمینی ﴿ره﴾ ضمن این که دللت بر جامعیت دین    2522
اسالم دارد به توجه اسالم عالوه بر امور فردی به احکام اجتماعی نیز اشاره دارد و 
حتی تا آن جا که مقدور بوده، به برخی احکام فردی همچون عبادت نیز جنبءه اجتماعی 
داده است، مثالً نماز جماعت را از نماز فرادی برتر دانسته و برای آن ثواب بیشتری 

قرار داده است.

 این آیه، تعداد خاصی از خانوادءه پیامبر را در برمی گیرد که    2523
مقام عصمت دارند، چون این تعداد خاص معصوم اند سخن و عمل آنان، مطابق با دین 

و بیان کنندءه دستورات الهی است.

 نزول این آیه و اعالم ولیت حضرت علی )ع( از جانب رسول    2524
خدا )ص( برای آن بود که مردم با چشم ببینند برای زبان پیامبر بشنوند تا امکان 

مخفی کردن آن نباشد.

 امیرالمؤمنین علی )ع( در وصف انسان هایی که عزت خود را    2525
در بندگی خدا یافته اند، می فرماید: »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، از این جهت، 

غیر خدا در نظرشان کوچک است« 

 تفاوت های میان زن و مرد به جهت وظایف مختلفی است که    2526
خالق حکیم بر عهدءه هر یک از زن و شوهر نهاده است. تا هر کدام از آن ها بتوانند در 

زندگی مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند.

 ترجمءه آیءه »و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسولن    2527
دیگری بودند. پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته و آیین پیشین خود 

باز می گردید؟«

 خداوند به انسان وعدءه دیدار داده و بهشتی به وسعت همءه    2528

انسان ها و زمین برایش آماده کرده است. هم چنین کسی که تسلیم هوای نفس می شود 
و تحت تأثیر محرک های بیرونی قرار می گیرد، روح خود را حقیر و کوچک می سازد.

 حضرت علی )ع( فرمود: »عالقءه شدید به هر چیزی، آدم را    2529
کور و کر می کند« از این رو، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده 

با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم.

 ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور    2530

را اداره کند و به پیش ببرد، فقیه باید نزد مردم جامعه خود مقبولیت داشته باشد.

 با توجه به ترجمءه آیءه شریفه گزینءه 3 صحیح است. »آنان که    2531
بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازءه عمل خود می بینند و بر چهرءه آنان غبار ذلت 

نمی نشیند.«

 مقصود امام این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست،    2532

بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با ولیت 
امام که همان ولیت خداست، میسر می شود.

لفظ و شعار    2533 تنها یک  بود که توحید  این  امام )ع(   مقصود 
نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با 
ولیت امام که همان ولیت خداست، میسر می شود. ولیت خدا در زندگی اجتماعی 

با حکومت و ولیت ظاهری امکان پذیر است و چون امام )ع( خود را از شروط قلعءه 
محکم ل اله ال اهلل معرفی کرده که از عذاب الهی در امان می ماند، در واقع خود را به 

عنوان امام بر حق و رهبر جامعءه اسالمی نشان می دهد.

 امیر مؤمنان )ع( راه حّل نهایی مسلمانان را نسبت به عاقبت    2534
رفتارشان را بدین سان بیم داده اند: »پس همءه این ها را از اهلش طلب کنید. آنان اند 
که نظردادن و حکم کردنشان، نشان دهندءه دانش آن هاست ، و هرگز با دین مخالفت 

نمی کنند و در دین اختالف ندارند«

 زمان معرفی اسالم اصیل در دوران امام باقر )ع( فرا رسید    2535

و ایشان یک نهضت علمی و فرهنگی بزرگ را آغاز کرد. زمان امام کاظم )ع( دورءه 
اختناق شدید بود، اما ایشان دست از مبارزه بر نداشت و آن را به صورت آشکار و 

مخفی، ادامه داد و به تربیت شیعیان پرداخت.

 ترجمءه آیه شریفه »پس اگر او بمیرد )رسول خدا )ص(    2536
یا کشته  شود آیا شما به گذشتءه خود باز می گردید؟« در این آیه به خطر 
بازگشت به دوران جاهلیت و پشت پا زدن به ارزش های اسالمی اشاره شده 

است.

)امام( خالی    2537 »زمین از حجت خدا  امام علی )ع( می فرماید:   
نمی ماند. اما خداوند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در گناه، آنان را از 

وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد«

 از آیءه 5 سورءه قصص »ما می خواهیم بر مستضعفان زمین،    2538
منّت نهیم و آنان را پیشوایان مردم قرار دهیم و آنان را وارثان زمین کنیم« به ترتیب 
ُبوِر...﴾  به پیشوایی مردم و وراثت زمین پی می بریم. و آیءه شریفءه ﴿َو َلَقْد َكتَْبنا ِفي الزَّ
به این مطلب که در زبور و تورات نیز همانند قرآن در مورد الهی بودن پایان تاریخ، 

اتفاق نظر وجود دارد.

 افزایش معرفت به امام عصر )عج( و تقویت محبتی که به دنبال    2539
آن می آید، وظیفءه هر مسلمانی است. ضرورت تقویت معرفت و محبت بدان جهت است 

که عصر غیبت، عصر دو دلی ها و شک و تردیدهاست.

 مرجع تقلید و ولی فقیه در داشتن شرایط: 1- تقوا 2- عدالت 3-    2540

زمان شناس بودن اشتراک دارند، اما ولی فقیه از دو شرط اختصاصی: 1- مدیریت و تدبیر 
2- شجاعت و قدرت روحی نیز برخوردار است. 

پاسخنامه آزمون 7 سواالت کانون فرهنگی آموزش

 »ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید،    2541
آن گاه که شما را به چیزی فرا می خواند که زندگی حقیقی می بخشد« و از نظر امام 
کاظم )ع( خداوند رسولنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آن که بندگان در 

پیام الهی تعقل کنند.

 عوامل ختم نبوت به ترتیب عبارت اند از: 1- آمادگی جامعءه    2542
بشری برای دریافت برنامءه کامل زندگی 2- حفظ قرآن کریم از تحریف 3- وجود 
امام معصوم پس از پیامبر اکرم )ص( 4- پویایی و روزآمد بودن دین اسالم و عبارت 

]لضرر و لضرار فی السالم [حکایت از قوانین تنظیم کننده دارد.

 ترجمءه آیه: »ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازءه    2543
عقلشان سخن بگوییم«. علل فرستادن پیامبران متعدد یا تجدید نبوت ها، عبارت اند: 
1- استمرار و پیوستگی در دعوت 2- رشد تدریجی سطح فکر مردم 3- تحریف 

تعلیمات پیامبر پیشین

 این که امام باقر )ع( می فرماید: »خداوند آن چه را که امت تا    2544
روز قیامت به آن احتیاج دارد« اشاره به جامعیت و همه جانبه بودن قرآن دارد. این که 
در آیءه شریفه زن و مرد در صورت ایمان و عمل صالح به صورت یکسان از حیات 
پاک و پاکیزه برخوردار می گردند، عدم تأثیرپذیری از عقاید جاهلیت را بیان می کند.
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 معرفت عمیق و واال، معرفتی است كه انسان »با هر چیزی خدا 9  2640
را ببیند« و الزمءه شناخت هر چیزی »احاطه و دسترسی به آن« است.������������������� )صفحۀ 12(

انسان، به چیستی خداوند 9  2641 گزینءه 1 و 4 نادرست اند؛ چون:   

نمی تواند آگاه گردد. گزینءه 3 نادرست است؛ چون: ذات خداوند درک شدنی نیست.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 13( 

درس دوم

»خدای من! مرا این عزت بس که بندۀ تو باشم.« بنده بودن به 9  2642
»عبد« اشاره دارد. »این افتخار بس که تو پروردگار من!«: پروردگار به »رب«، »ربوبّیت« 
خداوند اشاره دارد.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 18(

 خدای من! مرا این بس که بندۀ تو باشم و این افتخار بس که 9  2643
تو پروردگار منی )توحید در ربوبّیت( تو همان گونه ای که من دوست دارم؛ پس مرا 
توفیق ده آن گونه باشم که تو دوست می داری.����������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 18(

 مهم ترین اعتقاد دینی و سرلوحءه دعوت همءه پیامبران، »توحید« 9  2644
است.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 18(

 مهم ترین اعتقاد دین توحید است و بدون اعتقاد به آن هیچ 9  2645
اعتقاد دیگری اعتبار ندارد.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 18(

 اساس اعتقاد دیِن را »اصل توحید« تشكیل می دهد و »نگرش 9  2646
توحیدی« مانند روحی در پیكرۀ معارف و احكام دین حضور دارد و به آن »حیات و 
معنا« می بخشد.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 18(

 توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است و با التزام به ﴿9  2647
اهلل﴾ تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود.����������� )صفحۀ 19( الِالَه ِاالَّ

 »صمد« و »غنی« بیانگر بی نیازی خداوند است. ﴿َلْم َیُكْن 9  2648
ُكُفًوا َأَحٌد﴾ و ﴿قُْل ُهَو اهلُل َأَحٌد﴾ هردو بیانگر توحید و یگانگی خدا هستند. َلُه 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 22(

توحید 9  2649 اصل  بیانگر  خداوند  بودن  بی شریک  و  بی همتایی   
است و با مفاد آیءه ﴿قُل ُهَو اهلُل َاَحٌد﴾ و ﴿َو َلم َیکُن َلهو کُُفًوا َاَحٌد﴾ به ترتیب ارتباط 
دارد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 22(

 چون مشرکین معاند و لجباز بودند و به یگانه بودن رب اقرار 9  2650

نمی کردند؛ در نتیجه در پاسخ، خداوند به پیامبر می فرماید که بگوید: ﴿قل اهلل﴾: »یعنی 
جواب سؤال خودشان را خودشان بیان می کنند.«�������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 22(

از خدا، همه مخلوق هستند 9  2651 عبارتی که نشان می دهد غیر   

و آن ها توانایی تدبیر خود را ندارند، به این بخش از آیه برمی گردد که »بت ها در 
رساندن سود و زیان اختیار ندارند.«������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 22(

 »وجود خدا وابسته به چیزی نبودن«؛ یعنی غنی بودن خداوند 9  2652
که آیءه آن در گزینه های 1 و 2 آمده است. »وابسته نبودن خداوند« به معنای وابسته 
بودن بقیءه موجودات است، در پیدایش جهان که به مفهوم »توحید درخالقّیت« داللت 
دارد.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19 - 10(

حق 9  2653 تسلیم  بّینات  آیات  وجود  با  که  »کافری  عاقلی،  هیچ   
نمی شود«، با »مؤمنی که با همان آیات بّینات بینا می شود«، یکسان نمی بیند.������ )صفحۀ 22(

 حیات بخش پیكرۀ معارف و احكام دینی در »نگرش توحیدی« 9  2654
است و مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین از دقت در آیءه شریفءه ﴿قُل ُهَو 
اهلُل اََحد﴾ مستفاد می گردد.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 22 -18(

 خداوند، معبود است و خالق جهان. از این جهت او به عنوان 9  2655
معبود و خالق، محیط بر ما )محاط( است.�������������������������������������������������������������������������������������)مفهومی(

 هر دو عبارت، بیانگر توحید در خالقّیت است؛ اما پاسخ گزینه 9  2656

1 نیست، چرا که در تست، پرسیده شده است این دو عبارت، برای کدام توحید علّت 
محسوب می شود؟ و پاسخ این است: توحید در خالقّیت علّت برای توحید در مالکّیت 
است.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 21 - 20(

 در اسالم بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار 9  2657
ندارد و استداللی که چند خدایی را در خلقت باطل می کند، بر این تأکید دارد که در 
این صورت هر کدام از آن ها محدود و ناقص هستند.����������������������������������������������� )صفحۀ 18 - 21(

 در این صورت باید هر کدام از آن ها محدود و ناقص باشند و 9  2658

از طرف دیگر به این معناست که هر کدام دارای کماالتی هستند که خدای دیگر آن 
کماالت را ندارد؛ پس هر کدام ناقص هستند و خود به خدایی نیاز دارند که نیازشان 
را برطرف کنند.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 21(

 تحلیل عبارِت »جهان از اصل های متفاوت پدید نیامده است«: 9  2659
الف( »پدید آمدن« داللت بر »خلق شدن« دارد. ب( »اصل های متفاوت، پدید نیامده«؛ 
یعنی خالق های متفاوتی ندارد. با توجه به این دو مورد پس »توحید در خالقّیت« است.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19 - 20(

 بی همتایی خداوند در آفرینش بیانگر توحید در خالقّیت است 9  2660
و با مفهوم آیءه ﴿اهلل خاِلُق ُكِلّ َشیءٍ﴾ ارتباط دارد.��������������������������������������������������������� )صفحۀ 22 - 21(

در 9  2661 »توحید  است:  نیامده  پدید  متفاوت  اصل های  از  جهان   
خالقّیت« آیءه متناسب آن، آیه ای که واژۀ کلیدی »احد« دارد. اساس دین داری: محبت 
به خدا و بیزاری از دشمنان خداست و آیءه متناسب آن آیه ای است که واژۀ کلیدی 
�������������������������������������������������� )صفحۀ 22 - 19 دوازدهم و صفحۀ 119 - 116 سال دهم انسانی( »حّب« )دوستی( دارد.

 »تنها مبدأ جهان« بیانگر توحید در خالقّیت است و »از آن 9  2662
خدا بودن« بیانگر توحید در مالکّیت است. آیءه ﴿قُِل اهلل َخاِلُق ُكِلّ َشْيءٍ﴾ بیانگر 
ماواِت َو َما ِفي اأْلَْرِضُ﴾ بیانگر  »توحید در خالقّیت« است و آیءه ﴿َوهلِل َما ِفي السَّ
»توحید در مالکّیت« است.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 21 - 20(

 در آیءه ﴿َو َهَو الواِحُد الَقّهار﴾: کلمءه »واحد«، در آیءه ﴿َلْم َیُكْن 9  2663
َلُه ُكُفًوا َأَحٌد﴾  کلمءه »احد«، در آیءه ﴿قُل ُهَو اهلُل اََحد﴾ کلمءه »احد« بیانگر »توحید در 
﴾ بر »توحید در والیت« داللت دارد. خالقّیت« است. اما آیءه ﴿ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َولٍيّ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19 - 21(

ماواِت َو َما ِفي اأْلَْرِض﴾ به توحید در 9  2664  آیءه ﴿َوهلِل َما ِفي السَّ
مالکّیت اشاره دارد. توحید در مالکّیت معلول توحید در خالقّیت است. ﴿اهلُل خاِلُق ُكِلّ 
َشیء﴾�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 22(

»یگانگی خدا« در 9  2665 ُكُفًوا َأَحٌد﴾ با  َلُه  َیُكْن  ﴿َلْم  »احد« در آیءه   
ارتباط است و جایگزین مفهوم »خداوند هیچ شریکی ندارد و یگانه است«، می باشد. 
ماواِت َو َما ِفي اأْلَْرِض﴾ بیانگر این مفهوم است که حکومت از آن  ﴿َوهلِل َما ِفي السَّ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19 - 21( خداست.

 تنها خدا غنا دارد و بی نیاز از همه چیز و همه کس است.9  2666
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 21(

 »تنها مبدأ جهان« بیانگر توحید در خالقّیت است. »همه چیز از 9  2667
آن خدا بودن« در ارتباط با توحید در مالکّیت است.����������������������������������������������������������� )صفحۀ 21(

 گزینءه 2: اصل توحید. گزینءه 3: توحید در والیت. گزینءه 4: 9  2668
توحید در مالکّیت�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 22 - 19(

 اگر برای جهان، چند خدا تصور کنیم، آن ها را ناقص، محدود 9  2669
و نیازمند تصور کرده ایم و آیءه مذکور بیانگر توحید والیت است که علّت آن توحید 
مالکّیت است.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 21(

 هر دو عبارت بیانگر توحید در خالقّیت هستند. )هر دو به مبدأ 9  2670
هستی و اصل هستی اشاره دارند که بیانگر خالق جهان است.(�����������������������������)صفحۀ 22 - 19(

 واژگان کلیدی »تنها مبدأ جهان«، »پدید نیامدن از اصل های 9  2671
متعدد« بر »توحید در خالقّیت« و آیءه ﴿قُل اهلُل خاِلُق ُكلِّ َشيءٍ﴾ نیز بر این مرتبه از 
توحید داللت دارند.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 22 - 19(

 توحید در والیت برخاسته از توحید در مالکّیت است؛ پس 9  2672
گزینه های 2 و 4 درست هستند. والیت دیگران به اذن خداوند است و بدون واگذاری 
والیت است؛ پس گزینءه 2 نادرست است.���������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19(
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»توحید در 9  2673 »والیت« است و  به مفهوم  »تصرف در جهان«   
والیت« ناشی از »توحید در مالکّیت« است. آیءه مربوط به توحید در والیت در گزینءه 
1 آمده است.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 22 - 19(

 »فرمانروای جهان« یعنی »ولّی جهان«؛ پس بیانگر »توحید در 9  2674
����������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19( والیت« است که آیءه آن در گزینءه 2 آمده است.

 قرارگرفتن در مسیر و مجرای والیت الهی، پیامد توحید در 9  2675
والیت است که با مفهوم آیءه ﴿ما َلُهم ِمن ُدوِنٰه ِمن َوِلیٍّ َو ال یُشِرُك فی ُحكِمه اََحًدا﴾ 
ارتباط دارد.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  )صفحۀ 19(

 »ادارۀ امور جهان«؛ یعنی »تدبیر جهان« که بیانگر توحید در 9  2676
ربوبّیت است. آیءه ﴿کُلُّ َیوٍم ُهَو فی َشأن﴾ به معنای »او همواره دست اندرکار امری 
است.« نشان دهندۀ ادارۀ هموارۀ جهان از جانب خداست.������������������������������������������� )صفحۀ 10-20(

 »ادارۀ امور جهان«؛ یعنی »تدبیر جهان« که بیانگر توحید در 9  2677
ربوبّیت است و آیءه ﴿قُل أ َغیَر ...﴾ بیانگر همین مرتبه از توحید است.������������������ )صفحۀ 20(

 توحید در ربوبّیت ﴿َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ﴾ معلول توحید در 9  2678
خالقّیت، مالکّیت و والیت است؛ پس مفهوم آیءه ﴿ِانَّ اهلل َرّبی َو َربُّکُم﴾ به علّیت آیءه ﴿
َو ُهَو َربُّ کُِلّ َشیءٍ﴾ ارتباط ندارد. �������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20(

 منظور از والیت معنوی که در سال یازدهم خواندیم، دستگیری 9  2679
پیامبر و امامان از انسان ها تحت شرایط خاص است؛ پس بیانگر »توحید در ربوبّیت« 
است.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 22 - 20(

 با وجود این که طراح کنکور سعی کرده واژگان دور از ذهن 9  2680
به کار بگیرد که شما در فهم سریع تست دچار مشکل شوید، تست ساده است. چرا؟ 
چون که »مستقل بودن عوامل تأثیرگذار« به معنای شرک در ربوبّیت است. گزینه ای 
که این مفهوم را می رساند، گزینءه 3 است.����������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20(

 گزینءه 1: توحید در خالقّیت. گزینءه 2: توحید در والیت. گزینءه 9  2681
4: توحید در مالکّیت.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20(

 ﴿فی ُحکِمِه اََحدا﴾ بیانگر »توحید در والیت« است که علّت 9  2682
برای »توحید در ربوبّیت« است و ﴿قُل اهلُل خاِلُق کُلِّ َشٍئ﴾ بیانگر »توحید در خالقّیت« 
است که علّت برای »توحید در مالکّیت« است.��������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20 - 19(

 در آیءه ﴿َو َهَو الواِحُد الَقّهار﴾ کلمءه کلیدی »واحد« بیانگر توحید 9  2683
در خالقّیت و در آیءه ﴿َو ال یُشِرك في ُحكِمِه اََحداً﴾ کلمءه کلیدی »حکم« بیانگر توحید 
در والیت است.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 22 - 19(

 هر کس مالک چیزی باشد: »توحید در مالکّیت«، حق تصرف 9  2684
در آن را دارد: »توحید در والیت«.��������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19(

عبارت »در سرپرستی قسمتی از جهان مستقل از خداییم« 9  2685  

بیانگر »شرک در والیت« است و آیه ای که نشان می دهد این مفهوم نادرست است و 
بر »توحید در والیت« تأکید دارد، در گزینءه 4 آمده است.��������������������������������������������� )صفحۀ 19(

 »استقالل برای تصرف جهان« انحراف از »توحید در والیت« 9  2686
است )تصرف، واژۀ کلیدی برای مفهوم والیت است.( و »توحید در والیت« علّت است 
برای »توحید در ربوبّیت«.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20 - 19(

 »واحد قهار« بودن خداوند که در آیءه 16 سوره رعد بیان شده، 9  2687
به معنای آن است که جای خالی برای غیر، باقی نگذاشته است تا آن غیر خود را 
نشان دهد و با آیءه توحید در خالقّیت ﴿اهلُل خاِلُق کُلِّ َشٍئ﴾ ارتباط دارد.�������)صفحۀ 22 - 19(

 »خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد«: اشاره به اصل 9  2688

توحید دارد؛ چرا که یکتایی خداوند را بیان کرده است نه این که یکتایی خداوند در چه 
چیزی )نگفته است که خداوند در خلق جهان، یکتا و یگانه است(. »اوست خدایی یکتا 
و حاکم بر همه چیز«: »حاکم« داللت بر »حکم و والیت« دارد چون در گزینه ها ارائه 
نشده است، پس پاسخ را »اصل توحید« می گیریم.����������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19(

 والیت مخلوقات اگر در مسیر و مجرای خداوند باشد، درست 9  2689

است؛ اما بیانگر واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست و نشانءه وجود استقالل در 
آن مخلوقات نیست.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 19(

 مشخص است که آیءه مورد نظر به »توحید در والیت« داللت 9  2690
دارد. گزینءه 1 نادرست است؛ چون: »تدبیر« بیانگر »توحید در ربوبّیت« است. گزینءه 
3 نادرست است؛ چون: خداوند بخشی از والیت خود را به موجودی واسپاری نکرده 
است. گزینءه 4 نادرست است؛ چون: »مالکّیت« و »ربوبّیت« گفته شده است.����� )صفحۀ 19(

 اعتقاد به »توحید در مالکّیت« ما را به این نتیجه می رساند: 9  2691
»تنها خداوند است که شایستءه هرگونه تصرف است« که این خود همان »توحید 
در والیت« است و آیءه مربوط به آن با کلمءه کلیدی »ولّی« در گزینءه 4 آمده 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19( است.

به 9  2692 باشد(  به دیگری )هر کس که  واگذاری والیت خداوند   

معنای »شرک در والیت« است و خداوند خود »پیامبر )ص(« را واسطءه فرمان خود 
قرار داده است که برگرفته از »توحید در والیت« است.������������������������������������������� )صفحۀ 20 - 19(

 اذن در والیت به این معناست که آن شخص در مجرای 9  2693
والیت الهی قرار گرفته است و والیت مستقلی ندارد.���������������������������������������������������������� )صفحۀ 19(

 »توحید در والیت« به معنای یگانگی در سرپرستی و دخل و 9  2694
تصرف در امور است که برخاسته از »توحید در مالکّیت« است و »توحید در والیت« از 
آیءه مورد اشاره در گزینه های 2 و 3 است و پیامبر )ص( واسطءه والیت خدا و رسانندۀ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20 - 19( فرمان های او به مردم است.

 سرپرستی جهان بیانگر »توحید در والیت« است و »توحید در 9  2695
والیت«، معلوِل »توحید در مالکّیت« است.����������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19(

﴾ با شرک در والیت 9  2696  عبارت شریفه  ﴿ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َولٍيّ
مطرح شده در صورت سوال در تقابل است و ﴿قُل اََغیَر اهلل اَبغی َربًّا﴾ بیانگر توحید در 
ربوبّیت است که نتیجءه توحید در والیت است.���������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20- 19(

 وابستگی مخلوقات در کارها و افعال خویش به خدا، بیانگر 9  2697
»توحید در ربوبّیت« است و عبارت شریفءه ﴿قُل اََغیَر اهلل اَبغی َربًّا﴾ »بگو آیا جز خدا 
پروردگاری را بطلبم.« با توحید در ربوبّیت ارتباط دارد.���������������������������������������������������� )صفحۀ 20(

از 9  2698 برخاسته  و  است  والیت  در  توحید  جهان«،  »سرپرستی   
»توحید در مالکّیت« است و هدایت مظهری از »توحید در ربوبّیت« است. )در کتاب 
درسی می خوانیم: »اوست که جهان را اداره می کند و آن را به سوی مقصدی که 
برایش معّین فرموده، هدایت می نماید و به پیش می برد.« »اداره کردن« در این عبارت 
بر »توحید در ربوبّیت« و »هدایت کردن به سمت مقصدی خاص« نیز داللت دارد.(
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20 - 19(

و 9  2699 یکتایی  »احد«  و  برمی گردد  ربوبّیت  توحید در  به  »رب«   
یگانگی و توحید را نشان می دهد و به اصل توحید برمی گردد.����������������������������� )صفحۀ 20 - 19(

 گزینءه1: شرک در والیت است. گزینءه2: شرک در مالکّیت 9  2700
است. گزینءه 3: شرک در والیت است. گزینءه4: توحید در والیت است.������ )صفحۀ 20 - 19(

 »توحید در والیت« نتیجءه »توحید در مالکّیت« است و نتیجءه 9  2701
»توحید در والیت« آن است که مخلوقات جز با اجازه و اذن خدا حق تصرف در عالم 
را ندارند.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 19(

 گزینءه 1: توحید در خالقّیت، گزینءه 2: توحید در والیت، گزینءه 9  2702
3: توحید در مالکّیت.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20-22(

 ﴿قُل اهلُل خالُق کُل َشيءٍ﴾: توحید در خالقّیت، ﴿و ما اُِمروا 9  2703
ِااّل ِلَیعُبدوا الهاً واحداً ال الَه ِااّل هو﴾: توحید در عبادت )در درس بعد می خوانید( ﴿َو 
ماواِت َو اأْلَْرِض قُِل  بُّ الَسّ الیُشِرک فی ُحکِمِه اََحداً﴾: توحید در والیت، ﴿قُْل َمن َرّ
﴾: توحید در ربوبّیت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 21  - 22( اهلُلُ



564

دین و زندگی
10 و 11 و 12 
جــــــامـــــع

������������� )صفحۀ 19-22(9  2704 »ادارۀ جهان« بیانگر »توحید در ربوبّیت« است.

 »توحید در ربوبّیت« به این معناست که تأثیرگذاری مستقل 9  2705
عوامل خارجی را جز خداوند مردود بدانیم. ������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 22(

 رابطءه »خداوند و کشاورز« رابطءه طولی است )که در درس های 9  2706
بعدی خواهید خواند(؛ یعنی خداوند در باالترین مرتبه قرار دارد و در مراتب بعدی 
کشاورز قرار دارد و خداوند تدبیر خود را از طریق کشاورز بر درختان اعمال می کند. 
این مفهوم مربوط به توحید در ربوبّیت است که آیءه ﴿قُْل َأَغْیَر اهلَل َأْبِغي َربًّا َو ُهَو َربُّ 
کُِلّ َشیءٍ ...﴾ به آن داللت می کند.��������������������������������������������������������������������������������������������������� صفحۀ  20

در 9  2707 آنچه  است.  مفهومی  تست  یک  تست  این  اول  بخش   
صورت تست بیان شده، نشان می دهد که این فرد، به توحید در خالقّیت معتقد است. 
یعنی پذیرفته است که خداوند جهان را خلق کرده است اما موضوع اصلی شرک او 
این است که معتقد است »خداوند و مخلوقات دیگر« با هم جهان را اداره می کنند؛ پس 
شرک در ربوبّیت دارد.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 21 -19(

 هدایت و پیش بردن به سوی مقصد، بیانگر »توحید در ربوبّیت« 9  2708
است. آیه نشان دهندۀ راه مستقیم است که همان مفهوم »هدایت و پیش بردن به سوی 
مقصد« را دارد.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20(

در 9  2709 »توحید  بیانگر  مقصد،  سوی  به  پیش بردن  و  هدایت   
ربوبّیت« است و آیءه مورد نظر در گزینءه 4 آمده است.����������������������������������������������������� صفحۀ  20

باغبان و تدبیرش همه از آن خدا و تحت تدبیر اویند.  عبارت 9  2710
شریفءه مطرح شده در صورت سوال بیانگر این مفهوم است که غیر از خدا نباید کسی 
را به پروردگاری مطلق پذیرفت.�������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20(

توحید 9  2711 به  اشاره  از جهت  ااّل اهلل﴾  اله  ﴿ال   عبارت شریفءه 
عملی و نظری، دارای تمام ابعاد توحید است و عبارت قرآنی ﴿قُل َا َغیَر اهلِل َابغی 
َربًّا َو ُهَو َرّباً ...﴾ نشانگر توحید در ربوبّیت است.������������������������������������������������������ )صفحۀ 20 - 19(

 »کارهای خداوند« به »تدبیر الهی« اشاره دارد پس مربوط به 9  2712
»ربوبّیت« است.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20(

گزینءه 1 نادرست است؛ چون: »دخالت کردن در امور جهان« یا 9  2713
»شفا دادن بیمار« بر »ربوبّیت« داللت دارد. گزینءه 2 نادرست است؛ چون: »اذن دادن« 
بر »والیت« داللت دارد.گزینءه 4 نادرست است؛ چون: »اداره کردن« بر »ربوبّیت« 
داللت دارد.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 21(

 عبارِت »خدا، صاحب اختیاری است که تدبیر همءه امور هستی 9  2714
به دست اوست« بیانگر: توحید در ربوبّیت است. )تدبیر واژۀ کلیدی است.( عبارت 
»جهان، از اصل های متعّدد پدید نیامده«، بیانگر: توحید در خالقّیت است. )پدید نیامدن 
= خلق نشدن(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 22 و 19(

 »انسان و تدبیرش، همه از آِن خدا است«: این عبارت از همان 9  2715
مثال در کتاب درسی آمده است که »باغبان و تدبیرش همه از آِن خدا و تحت تدبیر 
اویند.« و به »توحید در ربوبّیت« اشاره دارد. »مالک اصلی جهان خداوند است«: به 
»توحید در مالکّیت« اشاره دارد. »خدا، مخلوقات را به سوي مقصدي که براي آن ها 
معّین فرموده است، به پیش مي برد«: به سوی مقصدی هدایت کردن به »توحید در 
ربوبّیت« اشاره دارد. آیءه مربوط به »توحید در ربوبّیت« نیز در گزینءه 2 آمده است.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 19-22(

 بعد از واژۀ ﴿اهلل﴾، واژۀ ﴿رّب﴾ بیشترین فراوانی را دارد. در 9  2716
عبارت بیان شده به این دلیل که برای موجودات دیگر در کنار خدا ارزش مستقل 
قائل شده است، می گوییم »شرک« است و چون در مورد »تدبیر جهان« است؛ پس 
»شرک در ربوبّیت« است.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 21 -20(

گزینءه 1 شرک در خالقّیت )واژۀ کلیدی: آفریدند(، گزینءه 2: 9  2717
شرک در مالکّیت )واژۀ کلیدی: مالک(، گزینءه 3: شرک در ربوبّیت )واژۀ کلیدی: 
تدبیر( وگزینءه 4 شرک در والیت است. )واژۀ کلیدی: سرپرستی(���������������������������� )صفحۀ 21(

 آیه بر »توحید در ربوبّیت« داللت دارد.��������������������������������� )صفحۀ 20(9  2718
 ﴿قُْل َأَغْیَر اهلَل َأْبِغي َربًّا﴾: توحید در ربوبّیت و ﴿َوهلِل َما ِفي 9  2719

ماواِت َو َما ِفي اأْلَْرِض﴾: توحید در مالکّیت ﴿َو الیُشِرک فی ُحکِمِه اََحداً﴾: توحید  السَّ
در والیت����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 20 - 19(

 گزینءه 2 نادرست است؛ چون: »واگذاری« انجام نمی پذیرد. 9  2720
گزینءه 3 نادرست است؛ چون: »عرض« نادرست است و اگر »طول« گفته می شد 
درست بود. )وقتی می گوییم در عرض به این معناست که هم خداوند می تواند در 
اشیاء تصرف کند و هم برخی از انسان ها و این به معنای مستقل بودن است که 
نادرست است.( گزینءه 4 نادرست است؛ چون: »بخشی« نادرست است. خداوند بخشی 
از والیت خود را واگذار نکرده است.������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 19(

 اگر توانایی شفابخشی را از خود اولیای الهی و پیامبر )ص( و 9  2721
مستقل از خدا بدانیم؛ یعنی باور کنیم شفابخشی از جانب خدا به ایشان واگذار شده 
است، گرفتار شرک شده ایم.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 23(

 »برآورده کردن حاجات« داللت بر »ربوبّیت« دارد و زمانی 9  2722
»شرک در ربوبّیت« روی می دهد که بپذیریم این توانایی در عرض ارادۀ الهی است یا 
بپذیریم این توانایی از خود آن هاست. بخش سوم صورت تست: آیه بر اصل توحید 
داللت دارد. )نه مراتب آن(������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 23 - 22 - 19(

این 9  2723 به  معصومین«  به  توسل  و  »دعا  معتقدند  تکفیری ها   
معناست که در کنار خداوند، معصومین را در برآوردن حاجات مؤثر می دانیم. اما اکثر 
مسلمانان چنین عقیده ای دارند که »توانایی را از خداوند و ایشان را نیز در برآوردن 
حاجات موثر می دانیم.«����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 24(

 درخواست از پزشک برای درمان یا درخواست از اولیای الهی 9  2724
����������������������������������������������������������)صفحۀ 23( برای شفای بیمار با توحید در ربوبّیت منافاتی ندارد.

 قسمت اول هر 4 گزینه می تواند جواب باشد؛ اما در قسمت 9  2725
دوم تنها گزینءه 1صحیح است.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 24(

 تکفیری ها هر مسلمانی که مانند آن ها نمی اندیشد را کافر 9  2726
می دانند و گاهی فرمان کشتن آن ها صادر می کنند.������������������������������������������������������������ )صفحۀ 24(

 دعا سبب مغفرت و آمرزش، صدقه موجب دفع بال و صلءه 9  2727
رحم، موجب افزایش طول عمر می شود.��������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 23(

 قسمت دوم هر 4 گزینه صحیح است و در مورد قسمت اول 9  2728
تنها طی مراحل کمال و بندگی صحیح است. ��������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 26(

 کسی که توحید در ربوبّیت را قبول دارد، باید قبول داشته 9  2729
باشد که مخلوقات نیز در مسیر و مجرای الهی تأثیرگذار هستند.�����������������������������)صفحۀ 23(

را 9  2730 کمال  مراحل  و  انجام می دهند  مؤمنانی که عمل صالح   
می پیمایند، پاداشی باالتر از کرامات و عنایات به مخلوقات از جانب خدا دریافت 
می کنند و نهایت کار، رسیدن به قرب الهی است.���������������������������������������������������������������� )صفحۀ 26(

 محبت و عشق الهی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید راه بندگی 9  2731
را پیمود. )وزیر سلیمان: آصف بن برخیا(������������������������������������������������������������������������������������ )صفحۀ 26(

 انسان موحد وقتی داروئی مصرف می کند و شفا می یابد، در 9  2732
همان حین توجه دارد که این اثرگذاری را خداوند به آن دارو عنایت کرده است، از 
������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 26( این رو از خداوند سپاسگزاری می کند.

درس سوم

 مقصود از مصراع »بر آستان جانان گر سر توان نهادن« به 9  2733

معنای سجده کردن و سرنهادن بر خاک است که نشان از تواضع بنده در برابر معبود 
و نمازگزاردن در برابر خدا دارد. زیرا کسی که بندۀ خداست و او را می پرستد در 
برابر او خاضع و خاشع است، خدا را محبوب و معبود خود می داند، بر آستان او نماز 
می گزارد و به درگاه او دعا می کند، از او اطاعت می نماید و خالصه اینکه جهت زندگی 
خود را، خدا قرار می دهد.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 30 - 32(

 با توجه به معنای بیت فوق که می گوید: »بر آستان جانان گر 9  2734
سر توان نهادن/ گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد« فهمیده می شود که هرکس 
بر آستان جانان سر بنهد؛ گلبانگ سربلندی او بر آسمان ها می رسد. »هرکس« توحید 
عملی در ُبعد فردی است، نه توحید عملی در ُبعد اجتماعی.���������������������������������������� )صفحۀ 30(

 از آنجا که ایمان همءه افراد یکسان نیست و دارای شدت 9  2735
و ضعف است، میزان این تأثیرگذاری نیز بستگی به درجءه ایمان افراد به توحید و 
یکتاپرستی دارد. زندگی توحیدی، شیوه ای از زندگی است که ریشه در جهان بینی 
توحیدی دارد.  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 30 - 32(
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دین و زندگی
10 و 11 و 12 

جــــــامـــــع

 بنابراین باید بکوشیم جامعءه خود را به شاخص های تمدن 9  3301
متعالی اسالم نزدیک کنیم و در آن صورت است که ... خود را مصداق این کالم خدا 
ًة َوَسطا...﴾ �������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 165( قرار دهیم: ﴿َو َکذِلَک َجَعلناکُم اُمَّ

 اگر بنیان های جامعءه خود را مستحکم سازیم ... بهترین مبلّغ 9  3302
اسالم در جهان خواهیم شد. بایستی ارزش ها به صورت صریح و هوشیارانه دائما 
مطالبه شود؛ این امر در راستای شناسایی ضعف ها و تالش در جهت اصالح آن ها 
است. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 166-167(

 »احتیاج است به یادآوری این آرمان ها با همان زبان جوان 9  3303
مؤمن انقالبی که از خصوصیاتش صراحت و شجاعت در گفتار است، بایستی ارزش ها 
به صورت صریح و هوشیارانه دائما مطالبه شود.« ��������������������������������������������������������������� )صفحۀ 166(

ًة 9  3304 َامَّ ِمنکُم  ْلتَکُن  ﴿َو  با خود  افراد جامعه   همراه کردن سایر 
اْلَخیِر...﴾ رهبر انقالب: »...از خصوصیاتش شجاعت در گفتار است...«   ِالی  َیدُعوَن 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 166-167(

 پیشرفت علمی پایه های استقالل یک ملت را تقویت می کند و 9  3305
مانع تسلط بیگانگان می شود. �������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 167- 165(

 ایمان و باور به اینکه »ما می توانیم« ) انسجام اسالمی( موجب 9  3306
تقویت عزت نفس عمومی می شود. در راستای استحکام بخشیدن به نظام اسالمی یکی 
از اقدامات مشارکت عمومی است و برای پیشگام شدن در علم و فناوری باید بتوانیم 
با توانایی علمی مان توجه ملت ها را به خود جذب کنیم. ������������������������������������� )صفحۀ 167-168(

 استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور مهم ترین عامل 9  3307
برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است.  ایمان و باور به اینکه ما 
می توانیم زنده کنندۀ تمدن اسالمی و نیروی محرکه ای برای پیمودن راه و گذر از 
گردنه های سخت است. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 167(

 آن خودباوری که پیامبر گرامی اسالم در یاران اندک خود 9  3308

به وجود آورد سبب شد در شهر مدینه امتی تربیت شود که برای اصالح جهان اقدام 
کند. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)صفحۀ 168(

 یکی از اقدامات برای حضور مؤثر و فعال در جامعءه جهانی، 9  3309
ترسیم چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم است که بنابر آیءه شریفه، الزم است متناسب 
با چهرۀ دین، با حکمت، موعظه و جدل نیکو ارائه شود.�����������������������������������������)صفحۀ 170- 169(

 آیءه ﴿اُدُع ِالی َسبیِل َربَِّك﴾ به دریافت و ابالغ وحی ﴿اُدع﴾، 9  3310
منطقی و استداللی بودن دین اسالم و تنظیم آموزه های آن براساس حکمت الهی اشاره 
دارد. براساس این آیه، یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول باشد. 
پس این آیه به تعلیم و تبیین تعالیم وحی و مرجعیت دینی اشاره ندارد. � )صفحۀ 169-170(

 حکمتـ  موعظه و جدل با توجه به ُمفاد آیءه ﴿اُدُع ِالٰی َسبیِل 9  3311
َربَِّك ِبالِحکَمءه َو الَموِعظءَه الَحَسنءَه َو جاِدلُهم ِبالَّتی ِهی اَحَسُن﴾ به روش های تبلیغی دین 
اسالم اشاره دارد که خداوند به پیامبر خود آموزش داده است.������������������������������� )صفحۀ 170(

بزرگ 9  3312 هدف  عنوان  به  اسالمی  تمدن  احیای  راستای  در   
مسلمانان، یکی از برنامه های پیشنهادی، ترسیم چهرۀ عقالنی و منطقی از دین اسالم 
است که مفاد آیءه ﴿اُدُع ِالی َسبیِل َربَِّك ِبالِحکَمِة َو الَموِعظَِة الَحَسنَة...﴾ به آن اشاره 
دارد. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 170(

 پیام اسالم پیامی مطابق با فطرت انسان هاست؛ به طوری که هر 9  3313
انسان به طور طبیعی جذب آن می شود. باید استعدادهای یک ملت به کار افتد تا یک 
ملت به معنای حقیقی کلمه عاِلم شود. ��������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 169(

انسان 9  3314 انسان هاست؛ هر  با فطرت  پیامی مطابق  پیام اسالم   
آن  طبیعی جذب  به طور  باشد،  حقیقت  جویای  که  روشن ضمیری  و  حقیقت طلب 
می شود. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 169(

��������� )صفحۀ 170-172 (9  3315  برای تحقق سخن حق باید برنامه ریزی کرد.
 خداوند دربارۀ روش تبلیغ رسول خدا )ص( می فرماید: »...اگر 9  3316

درشت خوی سخت دل بودی، بی شک از پیرامون تو پراکنده می شوند.« ������������ )صفحۀ 169(
از 9  3317 یکی  جدید،  عصر  در  اسالمی  تمدن  احیای  راستای  در   

مواردی که باید در این برنامه لحاظ شود، ترسیم چهرۀ عقالنی و منطقی دین اسالم 
است. آیءه سوال نیز همین مفهوم را می رساند. خداوند در این آیه به ترتیب روش ابالغ 
پیام دین را به حضرت نبی می گوید: 1. حکمت؛ 2. اندرزنیکو؛ 3. جدل.������������� )صفحۀ 170(

به ترتیب 9  3318 قرآن،  آیات  بنابر  اسالم  دین  تبلیغی  روش های   

عبارتند از: 1. حکمت/ 2. اندرز و موعظءه نیکو/ 3. جدال احسن������������������������������ )صفحۀ 170(
 میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول 9  3319

برقرار باشد. دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است. ���������������������������������������� )صفحۀ 169(
 براساس مفاد آیءه ﴿اُدُع ِالی َسبیِل َربَِّك...﴾ دین اسالم دین 9  3320

منطقی و استداللی است و هر آموزه و حکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 170(

  حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند. هر 9  3321
آموزه و حکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است. ����������������������������������� )صفحۀ 169-170(

گروهی از اهل باطل هستند که می خواهند باطل را حق جلوه 9  3322
دهند زیرا گسترش عدالت منافع آن ها را برهم می زند. شبکءه جهانی اطالع رسانی 
)اینترنت( مهم ترین نمونءه این گونه رسانه هاست. ��������������������������������������������������������������� )صفحۀ 170(

 یکی از مسئولیت های ما در حوزۀ ایجاد عدل و قسط در تمدن 9  3323
جدید، مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر است؛ چرا  که در 
این میدان شاید سخت ترین هماوردی حق و باطل در جریان است. امام خمینی در 
این باره فرموده است: » ... به گفتءه قرآن کریم ] دشمنان[ هرگز دست از مقابله و ستیز 
با شما بر نمی دارند؛ مگر اینکه شما را از دین تان برگردانند.« ���������������������������� )صفحۀ 170-171(

 نکتءه مهمی که همه باید به آن توجه کنیم...، این است که 9  3324
دشمنان ما و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند. �������������������������������� )صفحۀ 171(

و 9  3325 پشتکار، جهاد  و  با تالش  نمی شود، مگر  این مهم میسر   
آمادگی برای شهادت در راه خدا و تحمل سختی ها. یکی از رسالت های اصلی انبیاء 
مبارزه با ظلم و برقراری عدل در روابط جهانی و گسترش حقیقت است. �������� )صفحۀ 171(

و 9  3326 نمود  قیام  برنامه ریزی کرد،  باید  برای تحقق سخن حق   
شرایطی فراهم کرد تا موانع حق و حق پرستی از جامعه خود و جهان زدوده شود. نمونءه 
بارز حق ستیزی و زورگویی در عرصءه جهانی، اقدامات صهیونیست ها در فلسطین 
اشغالی است. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 172(

 باید با شناخت دقیق فرصت ها مردم دنیا را نسبت به شرایط 9  3327
سخت و ظالمانه آگاه کنیم. با اقتدا به امام خمینی )ره( عزت و کرامت ذاتی انسان ها 
را به آنان یادآوری کنیم. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )صفحۀ 173(

 پاسخنامة انسانی 98

 سخن خداوند متعال در حدیث قدسی: »ای فرزند آدم، 9  3328
ارزش  بیانگر شناخت  برای خودم«،  را  تو  و  آفریدم  تو  برای  را  این مخلوقات 
از راه های تقویت عزت نفس است.  اندک،  نفروختن خویش به بهای  انسان و 
��������������������� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی- درس شانزدهم )پایه یازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 307، تست 2328(

 هر دو بیت به کشف راه درست زندگی، به عنوان یکی از 9  3329
نیاز های برتر انسان اشاره دارد. از آن جا که انسان نمی تواند دو عمر داشته باشد 
که با یکی تجربه بیندوزد و با دیگری آن را به کار گیرد؛ پس انتخاب و کشف راه 
درست زندگی بسیار مهم است. آیات سورۀ عصر که به عمل صالح، سفارش به 
حق و صبر، از شروط راه درست زندگی اشاره دارد، با این نیاز مرتبط است. ﴿ِانَّ 
بِر﴾ االنساَن َلِفی ُخسٍر، ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت َو تَواَصوا ِبالَحقِّ َو تَواَصوا ِبالصَّ
����������������)مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی- درس اول )پایه یازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 136، تست های 981 و 982(

 مهم ترین موانع بندگی انسان عبارتند از: نفس اّماره )عامل 9  3330
درونی( و شیطان )عامل بیرونی(. شیطان از طریق وسوسه کردن و فریب دادن، در 
صدد نفوذ در انسان ها می باشد. )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی- درس دوم )پایه دهم(: درسنامۀ 

صفحۀ 21، تست های 106 و 107(

 یکی از زمینه های شکوفایی اختیار، اعتقاد به خداوند حکیم است. 9  3331
اعتقاد به خداوند حکیم، این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی 
دارد که در کار او اشتباه نیست. قرآن کریم در این  باره می فرماید: ﴿اِنَّ اهللَ یُمسُک 
ماواِت وَ االَرَض اَن تَزوال﴾ »و همانا خداوند نگه می دارد آسمان ها و زمین را از اینکه نابود  السَّ
شوند   )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - درس 5 )پایه دوازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 383 و 382 ، تست 2861 (

نوُر 9  3332 ﴿اهلُل  آیءه  از  شده  مستفاد  مفهوم  خداوند  بودن  نور   
السماواِت و االرِض﴾ می باشد. با توجه به این آیه، تمام موجودات وجود خود را از 
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خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصءه هستی می گذارند. 
عبارت ﴿کُفوًا﴾ در آیءه ﴿َو َلم َیکُن َلهو کُُفًوا َاَحٌد﴾ به بی همتایی خداوند در همءه 
براساس  یعنی  دارد؛  اشاره  است،  توحید  اصل  مفهوم  همان  که  توحید،  مراتب 
مفاد آیءه ﴿َو َلم َیکُن َلهو کُُفًوا َاَحٌد﴾ خداوند در همءه مراتب توحید، بی همتا است. 
� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - دروس اول و دوم )پایه دوازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 352 و 342 ، تست و 

و 2649 و 2602 و 2601(

 یکی از دالیل اثبات ضرورت معاد، عدل است. از آن جا که 9  3333
خداوند عادل و جهان براساس عدل استوار است و خداوند وعده داده که هر کس را به 
آنچه استحقاق دارد برساند، از مفهوم آیءه﴿اَم َنجَعُل الُمتَّقیَن َکالُفّجاِر﴾ مستفاد می گردد 
که قرآن تصریح می کند، زندگی انسان ها براساس نظام عادالنه قرار دارد و خداوند 
متقین را مانند فجار قرار نمی دهد.������� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - درس پنجم )پایه دهم(: 

درسنامۀ صفحات 44 و 45، تست 301(

 از حدیث »الدنیا مزرعءه االخره« می فهمیم که هر چه انسان 9  3334
در دنیا انجام دهد، در آخرت نتیجه اش را می بیند؛ پس سرنوشت ابدی انسان را 
������������)مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - پایه دهم:  اعمال و رفتار او در دنیا تعیین می کند.

درسنامۀ صفحۀ 73(

 هرچه معرفت انسان به خود و خدا بیشتر شود، نیاز به او را 9  3335
بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. برای همین است که پیامبر 
گرامی ما )ص(، به آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی عاجزانه از خداوند می خواهد 
که برای یک لحظه هم لطف و رحمت هایش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار 
نکند. مفهوم حدیث »اَللُّٰهمَّ ال تَِکلنی ِالٰی َنفسی طَرَفءَه َعیٍن اََبًدا« به درک بیشتر فقر و 
نیازمندی انسان به خدا اشاره دارد که با مفهوم بیت »ما همه شیران ولی شیر َعلَم/ 
حمله مان از او باشد دم به دم«، به عرض نیاز دائمی انسان به پیشگاه خداوند مرتبط 
است. )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - درس اول )پایه دوازدهم(: درسنامۀ صفحات 342 و 340 ، تست 

2594 و 2581(

 مفهوم آیءه ﴿َو ِمَن النّاِس َمن َیعُبُد اهلَل َعلٰی َحرٍف َفِان َاصاَبه 9  3336
نیا َو اآلِخَرةَ ٰذِلَک  و َخیُرِن اطمَاَن بِه َو ِان َاصاَبتُه ِفتنٌَةِ انَقلََب َعلی َوجِهه َخِسَر الدُّ
ُهَو الُخسراُن الُمبیُن﴾ »از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره ای 
تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی عبادت و بندگی می کند؛ پس اگر خیری 
به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان 
می شود. او در دنیا و آخرت، هر دو زیان می بیند و این همان زیان آشکار است.« 
به سرنوشت کسانی اشاره دارد که از روی تردید و ایمان ضعیف، خدا را پرستش 
است. شدن،  آخرت  و  دنیا  در  زیان  دچار  افرادی،  چنین  سرنوشت  و  می کنند 
��� )مطابقت با دین و زندگی جامع( کنکور انسانی - درس سوم )پایه دوازدهم(: درسنامۀ صفحات 363 ، تست 2769 و 2768(

شدن 9  3337 ساخته  انسان،  برای  ابتال  سنت  دستاورد  و  نتیجه   
رِّ  هویت و شخصیت انسان و شناخته شدن آن است، که مفهوم آیءه ﴿َو َنبلوکُم ِبالشَّ
َو الَخیِر ِفتنًَة﴾ به آن اشاره دارد. )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - درس ششم )پایه دوازدهم(: 

درسنامۀ صفحۀ 395 ، تست 2937 و 2934(

 قرآن کریم، کارهای خارق العادۀ پیامبران را آیت می نامد 9  3338
که به معنی دلیل و نشانءه نبوت است. در آیءه ﴿َاّنی َاخلُُق َلکُم ِمَن الّطیِن َکَهیَئِة 
الطَّیِر َفَانُفُخ فیِه َفَیکوُن طَیًرا ِبِاذِن اهلِل﴾ »برایتان از گل چیزی چون پرنده می سازم 
اشاره  )ع(  عیسی  معجزۀ  به  می شود.«  پرنده ای  خدا  اذن  به  می دمم  آن  در  و 
می شود.�� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی- درس چهارم )پایه یازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 158، تست های 1096 و 1100(

 میان ُبعد فردی و اجتماعی توحید، رابطءه متقابل وجود دارد. اگر 9  3339
قرار باشد همءه مردم فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند و تنها منافع خود 
را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد. در چنین جامعه ای، 
روز به روز انسان های ستمگر، بیشتر قدرت پیدا می کنند. در نتیجه دیگر سخنی از حاکمیت 
خداوند و فرمان های او نیست؛ بلکه سخن از حاکمیت طاغوت و دستاوردهای اوست.
����������������������������� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - درس سوم )پایه دوازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 364 ، تست 2774 (

 زمینه ساز جعل و تحریف احادیث پیامبر )ص(، ممنوعیت 9  3340
از نوشتن احادیث پیامبر )ص( و نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجیه 
و  بنی امیه  حاکمان  جهت  همین  به  است.  آن ها  مخالف  اقدامات  و  موقعیت 
می کرد. تقویت  را  آنان  قدرت  که  می دادند  میدان  اندیشه هایی  به  بنی عباس 
���������������������������������������������������������� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - پایه یازدهم: درسنامۀ صفحۀ 222، تست 1609(

 حضرت علی )ع( روزی خبردار شد که فرماندارش در بصره 9  3341

در یک مهمانی شرکت کرده که فقیران حضور نداشتند و غذاهای رنگارنگ چیده 
بودند. آن حضرت نامه ای تند به آن فرماندار نوشت و به کار او  اعتراض کرد 
و شیوۀ صحیح زندگی حاکم را توضیح داد. در پایان به او نوشت: »لیکن مرا در 
پارسایی، تالش، پاکدامنی و درستکاری یاری نمایید.«�������������  )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور 

انسانی - پایه یازدهم: درسنامۀ صفحۀ 214، تست های 1555 و 1556(

 امام حسین )ع( در تبیین قیام خود و بیعت نکردن با یزید، 9  3342
در خطبه ای فرمود: »آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و کسی مانع باطل 
نمی گردد. در این شرایط، مؤمن حق دارد که برای مالقات خدا آماده شود و علیه 
باطل قیام کند. من مرگ در این راه را جز سعادت و زندگی با ظالمین را جز ذّلت 
و خواری نمی بینم.« مبارزۀ امامان در راستای والیت ظاهری شان براساس اصل 
امر به معروف و نهی از منکر بوده و آنان وظیفه  داشتند که براساس این اصل، با 
������ )مطابقت با  حاکمان غاصب مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند.

دین و زندگی جامع کنکور انسانی - پایه یازدهم: درسنامۀ صفحۀ 248، تست 1857(

 با توجه به مفاد عبارت ﴿َوَعَداهلُل الَّذیَن آَمنوا ِمنکُم و َعِملُوا 9  3343
َلَیستََخِلَفنَُّهم  الّصاِلحاِت  َعِملُوا  و  ِمنکُم  آَمنوا  الَّذیَن  ﴿َوَعَداهلُل  آیءه  در  الّصاِلحاِت﴾ 
ِفی االَرِض﴾ »خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، و عده 
داده است که آنان را در این سرزمین جانشین )خود( قرار می دهد.«که نتیجءه آن 
َلنَُّهم ِمن َبعِد َخوِفِهم َامنًا﴾ می باشد. ﴿ََلُیَمکِّنَنَّ َلُهم دینَُهُم الَِّذی ارتَضی َلُهم َو َلُیَبدِّ
����������������������������������������������������� )طابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - پایه یازدهم: درسنامۀ صفحۀ 267 تست 1991(

 زنده شدن همءه انسان ها پس از بانگ مهیب، همان مرحلءه 9  3344
دوم قیامت است که همءه انسان ها در پیشگاه خداوند حاضر می شوند. مفهوم آیءه 
کرد.«،  خواهد  قیامت جمع  روز  در  را  شما  »قطعاً  اِلقیاَمِة﴾  َیوِم  الٰی  ﴿َلَیجَمَعنَّکُم 
بیانگر زنده شدن همءه انسان ها، در مرحلءه دوم قیامت است. )مطابقت با دین و زندگی جامع 

کنکور انسانی - پایه دهم: درسنامۀ صفحات 42، تست 245(

 عبارت ﴿َلَعلّی﴾ در آیءه ﴿َحّتی اذا جاءَ اََحَدُهُم الَموُت قاَل َرِبّ 9  3345
ارِجعوِن َلَعلّی اَعَمُل صِالًحا فیما تََرکُت َکاّل ِانَّها َکِلَمٌة ُهَو قاِئلُها...﴾ شاید به آن اشاره دارد 
که کافران ایمان واقعی ندارند و درخواست آن ها هم واقعی نیست. »می گویند خدایا ما را 
به دنیا بازگردان و شاید عمل صالح انجام دهیم.« ﴿قاَل َرِبّ ارِجعوِن َلَعلّی اَعَمُل صِالًحا﴾ 
����������������������������������� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی -پایه دهم: درسنامۀ صفحۀ 57، تست های 348 و 349(

 توکل کننده ای که اهل معرفت باشد، می داند که انسان باید در 9  3346
راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش، از ابزار و اسباب بهره جوید؛ زیرا این ابزار و 
اسباب، بنابر حکمت الهی قرار داده شده و بی توجهی به آن ها، بی توجهی به حکمت و 
علم الهی است. توکل بر خدا، به معنای اعتماد به خداوند است؛ یعنی انجام وظیفءه خود 
در هر کار و سپردن نتیجه و محصول آن به خداوند.���������������� )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور 

انسانی - درس دهم )پایه دهم(: درسنامۀ صفحات 87 و 86، تست های 584 و 594(

 از دیدگاه مورخان، منشاء اصلی گسترش حجاب، حجاب 9  3347
زنان در ایران باستان می باشد، آن هم به دلیل برجسته بودن آن در ادیان دیگر 
در عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بود و کمتر 
قوم و ملتی است که زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت مربوط به 
چگونگی و حدود آن بوده است. )مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی - درس چهاردهم )پایه دهم(: 

درسنامۀ صفحۀ 122، تست های 855 و 856(

َو 9  3348 ُانثٰی  َو  َذَکٍر  َخلَقناکُم ِمن  ِانَّا  النَّاُس  َایَُّها    در عبارت ﴿یا 

برتری  مالک  به  َاتقاکُم﴾  اهلِل  ِعنَد  َاکَرَمکُم  ِانَّ  ِلتَعاَرفوا  قَباِئَل  َو  ُشعوًبا  َجَعلناکُم 
انسان ها از دیدگاه قرآن و رسول خدا )ص(؛ یعنی تقوای الهی اشاره شده است.
��������������������������������� مطابقت با دین و زندگی جامع کنکور انسانی درس ششم )پایه یازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 189، تست 1351

 یکی از علل نافرمانی انسان از خداوند، شرایطی است که در 9  3349
آن قرار می گیرد. مثالً انسان ثروتمندی که گرایشات قوی نداشته باشد، از دستورات 
خداوند سرپیچی می کند. مفهوم آیءه ﴿َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن َلَیطَغی َأن َرآهُ استَغنَی﴾ به آن 
اشاره شده است.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

به 9  3350 نسبت  را  دنیا  مردم  باید  فرصت ها،  دقیق  شناخت  با   
شرایط سخت و ظالمانه ای که در آن قرار گرفته اند، آگاه کنیم و با زنده کردن 
روحیءه جهاد و مبارزه، به تقویت جبهءه عدالت خواهان بپردازیم.����  مطابقت با دین و زندگی 

جامع کنکور انسانی - درس سیزدهم )پایه دوازدهم(: درسنامۀ صفحۀ 454

درک 9  3351 برای  نیستند،  متخصص  دین  احکام  در  که  کسانی   
احکام دین به افراد متخصص مراجعه می کنند. به این افراد متخصص »مرجع تقلید« 
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