
MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: جمعبندي دینی دوازدهم

با توجه به سخن امیر المؤمنین (ع) کدام عبارت مبیّن نهایت عّزت است و باالترین افتخار چیست؟  . 1

ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّاُر» - باور به توحید در خالقیت  ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّاُر»  - پذیرش توحید در ربوبیت  «قُِل اهللاَّ  «قُِل اهللاَّ

 «َوأَِن اْعبُُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم»  - پذیرش توحید در ربوبیت  «َوأَِن اْعبُُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم» - باور به توحید در خالقیت

ویژگی  ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با ارادة خداوند چه رابطه اي دارد؟  . 2

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است. 

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است. 

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست. 

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست. 

کدام مورد مفهوم عبارت شریف «اُهللا الصََّمُد» را بیان نموده است؟  . 3

ا َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشیْ ٍء»  «قُِل اللَُّهمَّ مالَِک الُْمْلِک تُْؤتِی الُْمْلَک َمْن تَشاُء»  ِ أَبِْغی َرب  «قُْل أَ َغْیَر اهللاَّ

ماواِت َو اْألَْرِض ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن»  ُُّکْم فَاْعبُُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْستَِقیٌم»  «یَْسئَُلُه َمْن فِی السَّ ِّی َوَرب َ َرب  «إِنَّ اهللاَّ

حال کسانی که در عبادت مشمول عبارت شریفۀ «َو ِمَن النَّاِس َمْن یَعبُُد اهللا َعلَی َحرٍف» هستند، در مواجهه با سنت ابتالء چگونه است؟  . 4

 «انَْقَلَب َعَلی َوْجهِه»  «اْطَمَأن بِه»  «ُهَو الُخْسراُن الُْمبِیُن»  «َخِسَر الُدنیَا و اآلِخرة» 

ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده و شرع، مصداقی از انحرافات بیان شده در کدام عبارت قرآنی است؟  . 5

ِ أَنَْداًدا»   «َوِمَن النَّاِس َمْن یَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ

ٌَّۀ»  یِّئَاِت َجَزاُء َسیِّئٍَۀ بِِمْثِلَها َوتَْرَهُقُهْم ِذل َِّذیَن َکَسبُوا السَّ  «َوال

 «قُْل فِیِهَما إِْثٌم َکبِیٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهَما أَْکبَُر ِمْن نَْفِعِهَما» 

ُسُل  أَفَِإْن َماَت أَْو قُتَِل انَْقَلْبتُْم َعَلى أَْعَقابُِکْم»  ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخَلْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ  «َوَما ُمَحمَّ

چرا در مسیر وصول به نعمات الهی، لزوماً هر راهی، کارایی الزم را ندارد و کدام عبارت مبین صدق این حقیقت است؟  . 6

زندگی دینی تنها شیوه قابل اعتمادي است که مقابل هر انسان خردمند قرار دارد - هدف بزرگ با یک زندگی بدون برنامه سازگار نیست. 

زندگی دینی تنها شیوه قابل اعتمادي است که مقابل هر انسان خردمند قرار دارد - الزمۀ سعادت انسان، عمل به احکام الهی است.

میان نعمت هاي الهی و باید ها و نباید هاي دین ارتباط و هماهنگی برقرار است - هدف بزرگ با یک زندگی بدون برنامه سازگار نیست. 

میان نعمت هاي الهی و باید ها و نباید هاي دین ارتباط و هماهنگی برقرار است - الزمۀ سعادت انسان، عمل به احکام الهی است.

کدام گزینه به ترتیب درباره امکان شناخت «ذات و چیستی آسمان و زمین» و «اسماء و صفات خداي متعال» صحیح است؟  . 7

غیرممکن - ممکن  غیرممکن - غیرممکن  ممکن - ممکن  ممکن - غیرممکن 

وقتی گفته می شود «مسلمانان بین دین و دنیاي خود، دین را ترجیح می دهند»، مقصودمان کدام آیه است و این آیه واجد چه مفهومی است؟  . 8

 یسئلونََک َعِن الَْخمِر َو الَمیِسِر قُْل فِیِهما ... - اساس دین اسالم بر پایه احکام الهی و اخالقی است. 

َس بُنیانَه َعَلى تَقوى ِمَن اَهللا ... - اساس دین اسالم بر پایه احکام الهی و اخالقی است. أَفََمْن أَسَّ

 یسئلونََک َعِن الَْخمِر َو الَمیِسِر قُْل فِیِهما ... - لزوماً تمام محرمات دین اسالم خالی از فایده نیستند. 

َس بُنیانَه َعَلى تَقوى ِمَن اَهللا ... - لزوماً تمام محرمات دین اسالم خالی از فایده نیستند. أَفََمْن أَسَّ
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اگر با ژرف اندیشی به هستی نظر کنیم، کدام یک از موارد زیر می تواند استباط دقیق تري دربارة انسان و سایر مخلوقات باشد؟  . 9

ایستادگی در برابر موانع بیرونی تنها امتیاز انسان نبوده بلکه او قادر به ایستادگی در برابر موانع درونی هم هست. 

ستم روا داشتن به خود که به معناي پیروي از نفس اماره و سرپیچی از فرمان خداست، نوعی انقالب علیه خویش است. 

تنها انسان هاي توبه کار هستند که قادرند بر علیه خویش انقالب کرده و خود را از ظلم نفس نجات دهند. 

ایستادگی در برابر موانع درونی همان انقالب علیه خویش است که از ظرفیت باالي انسان نسبت به سایر مخلوقات حکایت می کند.

کدام یک از گزینه هاي زیر آثار گفتن عبارت «ال اله اال اهللا»  نمی باشد؟  . 10

ضرورت یافتن دفاع از حقوق او توسط سایر مسلمانان  به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد 

قرار گرفتن در زمرة برادران دینی و ایمان سایر مسلمین  تغییر زندگی فرد تازه مسلمان در رابطه با خدا، خود و اجتماع 

بازگشت معبود در بحث توبه، چه معنایی به خود می گیرد و چه جایگاهی نسبت به توبه انسان ایفا می کند؟  . 11

بازگشت از عذاب بنده و گشودن درهاي رحمت به سوي گناهکاران - علت  بازگرداندن انسان به سوي خویش و بیرون کشیدن او از گناه - تابع 

بازگشت از عذاب بنده و گشودن درهاي رحمت به سوي گناهکاران - تابع  بازگرداندن انسان به سوي خویش و بیرون کشیدن او از گناه - علت

براي اینکه بخواهیم با سؤال  «ُقْل َأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء»  عمل مشرکان را مردود بشماریم، از کدام جملۀ قرآنی بهره می گیریم؟ چرا؟  . 12

ا - آن که مالک نباشد ولی هم نخواهد بود.  ماَواِت َواْألْرِض قُِل اهللاُ  - آن که ولی نباشد رب هم نخواهد بود.  َال یَْمِلُکوَن ِألَنُفِسِهْم نَْفًعا َوَال َضر  قُْل َمن َربُّ السَّ

ا - آن که ولی نباشد مالک هم نخواهد بود. ماَواِت َواْألْرِض قُِل اهللاُ  - آن که رب نباشد ولی هم نخواهد بود. َال یَْمِلُکوَن ِألَنُفِسِهْم نَْفًعا َوَال َضر  قُْل َمن َربُّ السَّ

این که خدا آب را متناسب با ویژگی هایی خلق کرده و ما اختیار بهره گیري از آب را داریم، به ترتیب بیان کدام گزینه است؟  . 13

قدر - قدر قضا – قدر قدر – قضا  قضا – قضا

دربارة شناخت فطري انسان نسبت به  خدا همۀ نکات زیر صحیح می باشد، به جز ..................  . 14

با این میزان از درك، انسان قادر است اوصاف و افعال الهی را بشناسد. 

این شناخت، اولی و ابتدایی به شمار می رود و قرآن ما را به شناخت عمیق تر دعوت کرده است.  

شناخت فطري از سنخ درك حضور خداوند در عالم و پشتیبانی او از مخلوقات است.  

این میزان از شناخت الهی براي انسان کافی نیست و شناخت هاي اکتسابی هم الزم است.  

ُلَماُت َوالنُّوُر»  در مقام مقایسه چه چیز بر آمده است؟ خداوند با بیان عبارت  «ُقْل َهْل یَْسَتِوي اْألَْعَمى َوالَْبِصیُر َأْم َهْل تَْسَتِوي الظُّ  . 15

قیاس بین خدایی که مالک جهان است و بتی که مالک نفع و زیان خویش هم نیست.  قیاس بین نورانیت حق تعالی و ظلمت هایی که غیر خدا را می پرستند.

قیاس بین خداي یگانه و خدایانی که غیر خدا از سوي مشرکان گرفته شده است.  قیاس بین موحدان مؤمن به خداي یگانه و مشرکانی که براي خدا شریک گرفتند. 

منظور از «میسر» در آیات قرآن کدام یک از موارد زیر است و خداوند چه وصفی از آن کرده است؟  . 16

شراب - گناه آن براي انسان از سودش بیشتر می باشد. شراب - هیچ سرانجامی جزء خسران براي انسان ندارد.

قمار- گناه آن براي انسان از سودش بیشتر می باشد. قمار - هیچ سرانجامی جزء خسران براي انسان ندارد

گسترة شرك با حرکت از ربوبیت به خالقیت چه تغییري می کند و دلیل اصلی آن چیست؟  . 17

بیشتر می شود - به این دلیل که در این سیر، التزام عملی فرد هم باید بیشتر شود. 

کمتر می شود - به این دلیل که غالب افراد در خالقیت خدا دچار شرك می شوند.

بیشتر می شود - چرا که درك خالقیت خدا بسیار دشوار تر از درك سایر مراتب است.

کمتر می شود - زیرا پذیرش خالقیت مسئولیت کمتري براي فرد دارد تا پذیرش ربوبیت. 

مصرع «ما نبودیم و تقاضامان نبود /// لطف تو ناگفته ما می شنید» به چه نکته اي اشاره نکرده است؟  . 18

ما مخلوقات از این جهت که نبوده و سپس خلق شده ایم پس پدیده به شمار می رویم.

هر چه که وجودش از خودش نباشد براي پدید آمدن نیازمند پدید آورنده است. 

خداوند غنی مطلق است و پدید آورنده اي است که خود پدیده به شمار نمی رود.

مخلوقات با زبان حال خویش از خداوند متعال، وجودشان را طلب می کنند.
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َ لََمَع الُْمْحِسِنیَن»  کدام شکل برنامه ریزي براي رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص مفهوم َِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ با دقت در آیۀ شریفۀ  «َوال  . 19

می گردد؟

تعیین کیفیت و چگونگی حیات جاودانه توسط خود فرد در این دنیا  افزایش دادن انگیزه پرستش و بندگی و معرفت به خداوند هدایت گر

پاسخ به نداي حق از طریق عقل و حرکت در مسیر بندگی براي تقویت حق پذیري  انجام عمل صالح بعد از ایمان و نشان دادن ادامۀ مسیر توسط خداوند 

ُ ُقْل َأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء» کدام پیام دریافت می شود؟ َماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اهللاَّ از آیۀ شریفۀ «ُقْل َمْن َربُّ السَّ  . 20

اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند، اگر کسی معقتد به شرك در خالقیت باشد، شرك در مالکیت هم دارد. 

پرسش و پاسخ هر دو از خداست، پس روشن است که مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی شرك را نمی پذیرند.

اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در عرض او، دیگرانی نیز هستند که حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارند و دیگران بدون اجازة وي نمی توانند در آن تصرف کنند. 

قرآن به مشرکان می گوید: شما که قبول دارید خداوند تنها خالق جهان و تنها مالک آن نیز هست و حق تصرف در آن چیز را دارد پس در کار آفرینش شریک نگیرند. 

خداوند به کدام گروه از انسان ها با عبارت  «التَقَنطوا ِمن َرحَمِۀ اهللاِ»  بشارت می دهد و این رویکرد خدا از کدام دو صفت او برمی آید؟  . 21

مسرفین در ستم بر خویش - ستّاریت و غفران الهی  گناه کارانی که امید بخشش ندارند - غفران و رحمت الهی 

مسرفین در ستم بر خویش - غفران و رحمت الهی  گناه کارانی که امید بخشش ندارند - ستّاریت و غفران الهی 

بیَل اِّما شاِکراً و اِّما َکفوراً» چیست؟ مقصود از عبارت  «اِّما شاکراً و اِّما کفوراً» در آیۀ   «اِنّا َهَدیناُه السَّ  . 22

اختیار بهره مندي یا عدم بهره مندي از هدایت خداي متعال  شکر نعمِت اختیار یا کفران این نعمت گرانبها 

اختیار بهره مندي از اختیار یا گرفتاري در دام جبر و بردگی  مجوز انتخاب بین هدایت یا گمراهی که از سوي خدا به انسان داده شده است. 

کدام گزینۀ دربارة «کسی که در انجام یک کار تالش کند که عملش را مطابق دستور خدا انجام دهد» صحیح است؟  . 23

این فرد به حسن فعلی دست یافته و باید براي افزایش اخالص خویش همت بگمارد.

این فرد به حسن فاعلی دست یافته و باید براي افزایش اخالص خویش همت بگمارد.

این فرد به حسن فعلی دست یافته و باید براي کیفیت هر چه  بیشتر همت بگمارد. 

این فرد به حسن فاعلی دست یافته و باید براي کیفیت هر چه بیشتر عملش همت بگمارد.

بنا بر تعالیم انسان ساز اسالم، کدام یک از موارد زیر دربارة تزکیۀ  نفس درست بیان شده  و شرح صحیح آیۀ  «َقد َأفَلَح َمن  َزکَّاها»  کدام است؟  . 24

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که شخص توبه کرده باشد و با پاك شدن نفس از آلودگی آغاز می شود - تزکیه معلول رستگاري است. 

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که نفس از آلودگی پاك شود و این کار با توبه از گناهان آغاز می شود - تزکیه معلول رستگاري است.

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که شخص توبه کرده باشد و با پاك شدن نفس از آلودگی آغاز می شود - تزکیه علت رستگاري است.

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که نفس از آلودگی پاك شود و این کار با توبه از گناهان آغاز می شود - تزکیه علت رستگاري است.

مقصود از عبارت «َأَفَأنَْت تَُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال» در آیۀ شریفۀ « َأرَ َأیَْت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه» کدام یک از موارد زیر می باشد؟  . 25

اینکه پیامبر (ص) نسبت به این افراد والیتی نداشته و هدایتش به آنها سود نمی بخشد.

اینکه پیامبر (ص) نمی تواند واسطۀ شفاعت ایشان شود چرا که با توحید در تضاد است. 

اینکه این افراد پیامبر (ص) را وکیل خویش قرار نمی دهند چون به وساطت او معتقد نیستند. 

اینکه ضمانت پیامبر (ص) براي کسی که هواپرستی را پیش گرفته، سودي نمی بخشد.

برخورداري از هدایت الهی به سوي راه راست، در گرو چه اوصافی است و ره آورد دیگر آنها چیست؟  . 26

َّذیَن جاَهدوا فینا  - لَنَهدیَنَُّهم ُسبَُلنا   اَهَل القري آَمنوا َو اتََّقوا -  لََفتَحنا علیِهم بََرکاٍت    َوال

بیل   َّذیَن آَمنوا بِاهللاِ َواعتََصموا بِِه  -  فَسیُدِخُلُهم فی َرحمٍۀ   اَن یقولوا آَمنّا  -  َهدیناُه السَّ  ال
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اگر بخواهیم به رابطۀ بین رحمت خدا و بازگشت انسان توبه کار بپردازیم، کدام گزینه واجد ترتیب صحیح تري است؟  . 27

بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت - بازگشت آرامش به قلب - بازگشت بندة گناهکار

بازگشت بندة گناهکار - بازگشت آرامش به قلب - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت 

بازگشت بندة گناهکار - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت - بازگشت آرامش به قلب 

بازگشت آرامش به قلب - بازگشت بندة گناهکار - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت 

کدام یک از مفاهیم زیر از آیۀ  «َقْد َجاَءُکْم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأبَْصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» قابل برداشت نمی باشد؟  . 28

اختیار انسان اگر از هدایت الهی بهره مند گردد به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید. 

الزمۀ وجود اختیار در انسان این است که خدا ابتدا راه صحیح و غلط را نشان دهد. 

این تقدیر خداوند حکیم است که با حفظ قوانین عالم زمینۀ اختیار انسان را مهیا می کند.

هر تصمیمی از سوي انسان تبعاتی به دنبال دارد که گاه به سود او گاه بر علیه او خواهد بود. 

کدام یک از گزینه هاي زیر در بحث شرك به موضوع دقیق تري اشاره کرده است؟  . 29

پیروي از هواي نفس به عنوان شرك نظري، پیروي از طاغوت را که شرك عملی است به دنبال دارد. 

دنباله روي از طاغوت که شرك عملی به حساب می آید محصول دنباله روي از بت درون است. 

اگر کسی بت بیرون را که همان طاغوت است دنبال نماید گرفتار شرك نظري فردي می شود.

انسانی که بت هاي بیرون را تبعیت کند پس به شرك  عملی در بعد اجتماعی گرفتار شده است.  

کدام یک از جمالت زیر در بحث قانونمندي و سنن حاکم بر عالم به مفهوم صحیحی اشاره کرده است؟     . 30

قانونمندي حاکم بر جهان تجلی قضاء الهی و زمینه آن به کارگیري اراده انسان است. 

امتحانات الهی تا جایی پیش می رود که فرد سربلند از بیرون آمده و کمال یابد.

 خداوند طی سنت امالء به آنانی که به دنبال دنیا هستند، بدون کم کاست دنیا را می دهد. 

اینکه فرد پس از شکست در ابتالئات الهی فرصت توبه می یابد بیانگر سنت توفیق است. 

ِ َمْثَنى َوُفَراَدى...» قابل برداشت نمی باشد؟ ََّما َأِعُظُکم بَِواِحَدٍة َأن تَُقوُموا ِهللاَ کدام یک از مفاهیم زیر از آیۀ «ُقْل ِإن  . 31

اهمیت این پند الهی به قدري است که خدا اوامرش را در قالب یک نصیحت بیان کرده است.  

در این آیه بر این مسأله تأکید شده است که در قیام براي خدا اولویت با جمع است.  

مخاطب این کالم الهی بندگان خدا هستند و واسطۀ خبر پیامبر مکرم اسالم می باشد.

قیام خالصانه براي خدا در این آیه همان توحید عبادي و صراط مستقیم بیان شده است.  

پدري که خود را صاحب اختیار حقیقی فرزندش می داند، به کدام مرتبه از شرك گرفتار شده و چه حق ناشایستی براي خود قائل خواهد بود؟  . 32

شرك در ربوبیت - تصور می کند که او هم تدبیري نسبت به فرزند خواهد داشت. 

شرك در والیت - تصور می کند که او هم تدبیري نسبت به فرزند خواهد داشت. 

شرك در ربوبیت - تصور می کند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند. 

شرك در والیت - تصور می کند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند. 

با توجه به آیات قرآن کریم، هدایتگري پیامبر اکرم (ص) در مورد کدام شخص بی تأثیر خواهد بود؟  . 33

ا»  َعَلى َحْرٍف»  «َال یَْمِلُکوَن ِألَنُْفِسِهْم نَْفعًاوًال َضر َ  ُشَرَکآَء»  «َمِن اتََّخَذ إِلََهُه َهَواُه»  «َمْن یَْعبُُد اهللاَّ
ِّ
 «َجَعُلوا ِهللا
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َّذیَن ال یعَلموَن...» ، کدام گروه قادر به درك تفاوت حقیقی عالمان و جاهالن اند و کدام ویژگی را می توان َّذیَن یَعَلموَن َو ال بنا به مفهوم آیۀ  «ُقل َهل یسَتِوي ال  . 34

در تمدن اسالمی به عنوان شاخصه علمی در نظر گرفت؟

اولوااللباب - دانش را چند شاخه نکرده بودند تا وحدت بین علوم حفظ شود. 

قوم یتفکرون - دانشجویان اروپایی براي تحصیل به دانشگاه هاي اسالمی می شتافتند.

اولوااللباب - دانشجویان اروپایی براي تحصیل به دانشگاه هاي اسالمی می شتافتند.

قوم یتفکرون - دانش را چند شاخه نکرده بودند تا وحدت بین علوم حفظ شود. 

اگر بخواهیم تمدن اسالمی را بر اساس محور آیۀ   «لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن...»  مورد توجه قرار دهیم، کدام ویژگی را  . 35

برنخواهیم گزید؟ 

امکان رشد براي همۀ انسان ها در یک چنین جامعه اي فراهم باشد.  جامعه به گونه اي پیش رود که متناسب با امیال اشخاص اداره نشود. 

نعمت هاي و ثروت هاي جامعۀ صرفا در انحصار گروهی محدود نباشد. مظلوم بتواند در جامعۀ مد نظر، به راحتی حق خود را از ظالم بگیرد. 

کدام گزینه دربارة «در توبه»، «توفیق توبه» و «تکرار توبه» صحیح است؟  . 36

در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - به معنی دور شدن از خداست. 

در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - انسان را محبوب خدا می کند.

در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - انسان را محبوب خدا می کند.

در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - به معنی دور شدن از خداست. 

ثمرة زندگی در جهانی قانونمند که پشتوانۀ آن علم و قدرت خداست در کدام گزینه آمده است؟  . 37

توانایی شناخت قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت و استفاده از آن براي رفع نیازها و رسیدن به هدف 

توانایی شناخت حکمت هاي الهی و بهره مندي از آن در راستاي دست یابی به کمال و دوري از خطا و اشتباه 

کشف تمامی اهداف و غایات که خداوند بر نظام عالم قرار داده است و حرکت به سمت مهمترین آن عین قرب خدا 

اعتقاد به اینکه کشتی جهان ناخدایی دارد که با علم و قدرت خویش نمی گذارد که به سوي فنا و نابودي برود 

بیَل اِّما شاِکراً و اِّما َکفوراً» قابل برداشت نمی باشد؟ کدام یک از گزینه هاي زیر از آیۀ   «انّا َهَدیناُه السَّ  . 38

خداوند متناسب با قوة اختیار است که او را هدایت کرده و راه را به او نشان می دهد.

انسان اختیار مستقل داشته و می تواند مسیر هدایت یا شقاوت را انتخاب  کند.

چون انسان داراي اختیار است، پس خود هم مسئول سرنوشتی است که رقم می زند.

شاکر بودن در این آیه به معناي این است که انسان از نعمت هدایت خدا بهره ببرد. 

اگر دقیق به مثال «نیاز بنا به معمار در پیدایش» توجه کنیم درمی یابیم که این رابطه .................. مثال مناسبی براي رابطه «مخلوق و خالق» باشد چرا که  . 39

..................

نمی تواند - یک بنا سالها پس از مرگ یک معمار، به هستی خود ادامه می دهد. می تواند - یک معمار قادر است بنایی که قبال نبوده را ایجاد کند. 

نمی تواند - معمار تنها به چیدمان اجزایی که از قبل هستی یافته اند می پردازد.  می تواند - اگر معماري در کار نباشد بنایی هم ساخته نخواهد شد. 

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة نیازمندي عالم به خدا به  نکته صحیحی اشاره نکرده است؟  . 40

رابطه عالم با خدا اگرچه در ایجاد، مانند رابطه بنا و بنّا است اما در بقا اینگونه نیست.  عالم همواره به خدا نیازمند است و خداوند همواره به آن هستی می بخشد.

یک بنا با ساخته شدن بی نیاز از بنّا می گردد اما عالم نیازش همواره دوام دارد.  وجود و هستی عالم وابسته به خداست و هرگاه خدا اراده کند متالشی می گردند.  

اگر آیات قرآن را مالك استنباط پایه هاي تمدن اسالم بدانیم، کدام گزینه دربارة آیۀ  «َمن آَمَن بِاهللاِ َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صالِحًا...»  صحیح است؟  . 41

این آیه مشتمل بر سه اصل اساسی است که طبق آیه نبوي، رستگاري انسان معلول شهادت به حقانیت معیار اول است. 

سه معیار اساسی تمدن اسالم در این آیه آمده که طبق آیه نبوي، رستگاري انسان معلول شهادت به معیار دوم است. 

این آیه مشتمل بر دو اصل اساسی است که طبق آیه نبوي، رستگاري انسان معلول شهادت به حقانیت معیار اول است. 

دو معیار اساسی تمدن اسالم در این آیه آمده که طبق آیه نبوي، رستگاري انسان معلول شهادت به معیار دوم است. 
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اینکه خداوند براي انسان «اختیار» را در نظر گرفته است بر آمده از چه عامل است و کدام جمله این موضوع را بهتر شرح می دهد؟  . 42

تقدیر الهی – تقدیر الهی باالتر از اختیار انسان است و اختیار انسان در طول اختیار خداست

قضاي الهی – امر الهی باالتر از اختیار انسان است و اختیار انسان در طول اختیار خداست

تقدیر الهی – خدا مقدر کرده انسان با اختیار عمل کند و این ویژگی براي او ذاتی است

قضاي الهی - خدا اراده کرده انسان با اختیار عمل کند و این ویژگی براي او ذاتی است

فراموش کردن خدا و خالی شدن قلب انسان امروز از یاد او .................. سرگرمی به امور دنیوي است و عدم درك معنویت نیایش با پروردگار  . 43

.................. توجه بی اندازه به زرق و برق دنیاست.

معلول - معلول  علت - معلول  معلول - علت  علت - علت 

اگر گفته شود در رابطه بین معمار و ساختمان، خود  معمار  هم نیازمند است، کدام صفت را از او سلب کرده ایم و کدام مصراع را برایش اثبات  . 44

کرده ایم؟

ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد - تو وجود مطلقی، فانی نما أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ - تو وجود مطلقی، فانی نما 

ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد - ما چو  کوهیم و صدا در ما ز توست  أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ - ما چو  کوهیم و صدا در ما ز توست 

اگر گفته شود که شناخت فطري امري ابتدایی است، چه  دلیلی براي آن وجود دارد و تکمیل کنندة آن کدام مورد است؟  . 45

چرا که ما با اولین تالش هاي علمی خود به آن دست می یابیم - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به  خدا 

چرا که ذاتاً چنین شناختی را در وجود خود می یابیم - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خدا 

چرا که ما با اولین تالش هاي علمی خود به  آن دست می یابیم - درك حضور خداوند در جهان و هدایت و پشتیبانی او 

چرا که ذاتاً چنین شناختی را در وجود خود می یابیم - درك حضور خداوند در جهان و هدایت و پشتیبانی او 

«آنان که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند» اوصاف کدام گروه است و ایشان از محتواي کدام آیه فاصله  . 46

گرفته اند؟  

تکذیب کنندگان دین -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النّاس...

منکران والیت الهی - لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النّاس...

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم... َّذیَن آَمنوا اَطیعو اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ تکذیب کنندگان دین -  یا اَیَُّها ال

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم... َّذیَن آَمنوا اَطیعو اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ منکران والیت الهی -  یا اَیَُّها ال

َِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُْفِسِهْم» چه وعده اي به ایشان می دهد و کدام قضاوت در این خداوند پس از مخاطب قرار دادن بندگان گناه کار در آیۀ  «ُقْل یَا ِعَباِدَي ال  . 47

باب صحیح است؟

نوَب َجمیعًا - تنها شرك به خداست که با توبه بخشیده نمی شود. اِنَّ اهللاَ یُِحبُّ التَّّوابین - تنها شرك به خداست که با توبه بخشیده نمی شود.  اِنَّ اهللاَ یَغِفُر الذُّ

نوَب َجمیعًا- حتی شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود. اِنَّ اهللاَ یُِحبُّ التَّّوابین - حتی شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود.  اِنَّ اهللاَ یَغِفُر الذُّ

کدام یک ازایات زیر، وضع کسی را به تصویر می کشد که به خود عالی خویش ستم کرده و مقصود از توبه چنین شخصی چه می باشد؟  . 48

نوَب - قیام و انقالب عیه موانع درونی  أََرأیَت َمِن اتََّخَذ إِلََهُه َهَواُه - ایستادگی در برابر فریب هاي شیطان   اَلتَّوبَُۀ تَُطهُِّر الُقلوَب َو تَغِسُل الذُّ

نوَب - ایستادگی در برابر فریب هاي شیطان أََرأیَت َمِن اتََّخَذ إِلََهُه َهَواُه - قیام و انقالب علیه موانع درونی   اَلتَّوبَُۀ تَُطهُِّر الُقلوَب َو تَغِسُل الذُّ

چه وقت یک باغبان دچار این توهم می شود که کار زراعت، نتیجه تدبیر مستقل او بوده است؟  . 49

وقتی اثر مستقیم خود را در امر زراعت مشاهده می کند.  وقتی او خود را در امر کشت و کار با دیگران مقایسه می کند. 

وقتی احساس می کند که مالک حقیقی این گیاهان خود اوست.  وقتی از مسیر عبودیت حق تعالی خارج شده و دچار تکبر می شود. 

آیه ي شریفه  «َوَال یُْشِرُك ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا» ، کدام یک از مفاهیم قرآنی زیر را تکمیل می کند؟  . 50

ا   قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِیَاَء   ِ أَبِْغی َرب  قُْل أََغْیَر اهللاَّ

ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء قُِل اللَُّه َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء    َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ  قُِل اهللاَّ
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امام علی (ع) در بیان نورانی خود که می فرمایند «ما رایت شیئا اال و رایت اهللا قبله و بعده و معه» به کدام مفهوم اشاره دارند؟  . 51

تمام موجودات وجودشان را از خدا گرفته و به  سبب او پا به عرصۀ وجود می گذارند.

مخلوقات عالم براي اینکه نورانیتی پیدا کنند، باید به سرچشمۀ آن متصل شوند. 

عالم بدون ارادة خدا سرشار از ظلمت است، در آن خبري از نورانیت نخواهد بود. 

همۀ موجودات به یک اندازه تجلی بخش اوصاف الهی به شمار می روند.

ما و پدیده هاي جهان به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و هستی او .................. باشد و او همان خداي متعال است که این مسأله همان  . 52

.................. بحث نیازمندي عالم به خداست.

در ذاتش - نتیجه  از پیش کسب شده - نتیجه  از پیش کسب شده - مقدمۀ دوم  در ذاتش - مقدمۀ دوم 

َّذین آمنوا باهللاِ َواعَتَصُموا به َفَسُیدِخُلُهم فی رحمِۀ ِمنُه و َفضٍل َو یهدیهم إلیِه ِصراطًا ُمستقیمًا»  کدام عبارت مبیّن راه فائق آمدن انسان بر در آیۀ شریفۀ «َفامَّا ال  . 53

دشواري هاي مسیر کسب مدارج معنوي است و کلمۀ «َفَسُیدِخُلُهم» در آیه کدام مفهوم را می رساند؟

«آمنوا باهللاِ» - مالکیت مطلق خداوند بر عالم که دخل و تصرف را براي او رقم می زند.

«آمنوا باهللاِ»" -  خدا است که جهان را اداره می کند و به سوي مقصد معین هدایت می کند. 

«َواعتََصُموا به» - مالکیت مطلق خداوند بر عالم که دخل و تصرف را براي او رقم می زند.

«َواعتََصُموا به»" -  خدا است که جهان را اداره می کند و به سوي مقصد معین هدایت می کند.

مفهوِم نیازمندي مخلوقات به خداوند متعال در هر آن، در کدام بیت بیان شده است؟  . 54

ما نبودیم و تقاضامان نبود  /   لطف تو ناگفتۀ ما می شنود لذت هستی نمودي نیست را  /  عاشق خود کرده بودي نیست را

خشک ابري که بود ز آب تهی  /   ناید از وي صفت آب دهی ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /   ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

عادت به گناه ناشی از کدام یک از حیله هاي شیطان در دوري انسان از توبه است و چرا از این کار شیطان باید به عنوان یک دام یاد کرد؟  . 55

حاصل به تسویف کشاندن انسان گناه کار است. - در وجود انسان بذر یأس می کارد.

ثمرة دعوت انسان به گناه با امید به توبه است. - ترك گناه را براي انسان سخت می کند.

حاصل به تسویف کشاندن انسان گناه کار است. - ترك گناه را براي انسان سخت می کند.

ثمرة دعوت انسان به گناه با امید به توبه است. - در وجود انسان بذر یأس می کارد.

آیۀ شریفۀ قرآن که می فرماید: «و بسا چیزي را دوست نمی دارد و آن براي شما خوب است و...» در پی افادة کدام مفهوم است و علل و دالیل خاص  . 56

دستورات الهی را چه می نامند؟

حقانیت منع و تجویز احکام الهی برآمده از مطلوبیت هاي انسان نیست. - حکمت احکام 

مقابلۀ انسان با احکام الهی سبب می شود که انسان منافع آن را درك نکند. - رسالت احکام 

حقانیت منع و تجویز احکام الهی برآمده از مطلوبیت هاي انسان نیست. - رسالت احکام 

مقابلۀ انسان با احکام الهی سبب می شود که انسان منافع آن را درك نکند. - حکمت احکام 

خداوند در آیۀ  «َمن آَمَن بِاهللاِ و الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صالِحًا...» اجردهی خویش را منتسب به کدام یک از شئون خویش کرده است و کدام مورد توانست  . 57

افق نگاه هاي انسان هاي پیش از اسالم را فراتر ببرد؟

والیت - درك این موضوع که حیات انسان تنها منحصر در عالم مادي نیست. ربوبیت - فهم این مطلب که غایت زندگی انسان باید تقرب به خداوند باشد. 

والیت - فهم این مطلب که غایت زندگی انسان باید تقرب به خداوند باشد. ربوبیت - درك این موضوع که حیات انسان تنها منحصر در عالم مادي نیست. 

از آنجا که قرار  است احکام و قوانین اسالم را مورد بررسی قرار دهیم، کدام گزینه خالی از اشکال نمی باشد؟  . 58

احکام و قوانین دین اسالم عالوه بر زندگی دنیا، سعادت اخروي را نیز تأمین می کند.

باید ها  و  نباید هاي دین را باید با قوانین بشري مقایسه کنیم تا به چرایی احکام دست یابیم.   

گاهی مجازاتی را که براي یک عمل در نظرگرفته شده، براي رفع مانع راه سعادت ابدي است. 

زندگی دینی تنها راه مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش روي هر انسان عاقلی قرار دارد. 
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بیت «آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار» به کدام یک از راه هاي اخالص اشاره داشته و مصراع اول آن با کدام  . 59

عبارت ارتباط معنایی بیشتري دارد؟

روا فی ذاِت اهللاِ   روا فی ُکلِّ َشیٍء َو ال تََفکَّ افزایش معرفت نسبت به خدا – تَفکَّ افزایش معرفت نسبت به خدا – ما رأیُت شیئًا اّال و رأیُت اهللا قَبله و بَعَده و َمَعه  

روا فی ذاِت اهللاِ   روا فی ُکلِّ َشیٍء َو ال تََفکَّ تقویت روحیۀ حق پذیري – تَفکَّ تقویت روحیۀ حق پذیري – ما رأیُت شیئًا اّال و رأیُت اهللا قَبله و بَعَده و َمَعه  

چه وقت توسل به اولیاي خدا شرك به حساب می آید و کدام آیه در این موضوع راهنماي ماست؟  . 60

اگر توانایی یاري رسانی آنان را از خودشان بدانیم -  قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِیَاَء َال یَْمِلُکوَن ِألَنُْفِسِهْم نَْفًعا 

اگر براي شفا بخشی آن ها را ماذون از جانب خدا بدانیم -  قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِیَاَء َال یَْمِلُکوَن ِألَنُْفِسِهْم نَْفًعا 

ا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء   ِ أَبِْغی َرب اگر توانایی یاري رسانی آنان را از خودشان بدانیم - قُْل أََغْیَر اهللاَّ

ا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء   ِ أَبِْغی َرب اگر براي شفا بخشی آن ها را ماذون از جانب خدا بدانیم - قُْل أََغْیَر اهللاَّ

مصرع «تو وجود مطلقی، فانی نما» با کدام دو عبارت قرآنی قرابت بیشتري دارد؟  . 61

کل یوم هو فی شان -  یساله من فی السماوات واالرض   أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ -  یساله من فی السماوات واالرض  

أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ -  َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد   َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد - کل یوم هو فی شان  

کدام یک از موارد زیر دربارة شناخت فطري به نکته صحیحی اشاره نکرده است؟  . 62

این شناخت غیراکتسابی بوده و انسان خدا را در خود می یابد. این شناخت یک شناخت اولی و ابتدایی به شمار می رود.

براي دست یابی به این شناخت باید انسان به معرفت خویش بیافزاید.  شناخت فطري در بین همه انسان ها مشترك به شمار می رود.

افزایش معرفت نسبت به خداوند، به واسطۀ کدام عامل، انسان را مزین به اخالص می نماید و کدام روایت شریفه، با آن هم راستا است؟  . 63

بندگی بر آستان خداوند-  افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته   ایمان به خداوند-  افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته  

ایمان به خداوند-  اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا   بندگی بر آستان خداوند-  اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا  

پیام دو آیۀ  اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامه  و  قل اّن ُکنُتم تُِحبَّون اهللاَ َفأتَِّبعونی  به ترتیب بیانگر کدام موضوعات می باشد؟  . 64

توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل - معاد جسمانی و روحانی انسان - توحید عملی 

توحید در خالقیت - ربوبیت و عمل - ضرورت معاد براساس عدل الهی - توحید عملی 

توحید عملی - معاد جسمانی و روحانی انسان - توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل 

توحید عملی - ضرورت معاد براساس عدل الهی - توحید در خالقیت، ربوبیت و عمل  

اگر با ژرف اندیشی به معارف بلند اسالمی توجه نماییم، کدام یک از گزینه هاي زیر را تأیید نخواهیم کرد؟  . 65

آموزه هاي اسالم در هر دوره و زمانی به عنوان یک آیین بدون  نقص قابل پیاده سازي و اجراست.

هر اندازه هم که زندگی بشریت پبچیدگی  بیشتري یابد، معارف اسالم به نیاز هاي آن پاسخ می دهد.

انحراف جوامع اگرچه آبستن خواسته هاي جدید است،  اما اسالم هم می تواند مطابق آن حکم دهد.

کار استنباط و استخراج پاسخ مناسب براي نیاز هاي روز بشر برعهده فقها و مجتهدین اسالمی است.

کدام یک از جمالت زیر درباره اختیار انسان به درستی بیان نشده است؟  . 66

در فعل اختیار ،تا زمانی که ما به انجامش اراده نکنیم، صورت نمی گیرد. وجود اختیار در انسان ناشی از اراده الهی و خواست خداي متعال است.

قضاي الهی و اختیار، هر دو چه در موفقیت و چه در شکست انسان نقش دارد. اختیار انسان در ردیف اختیار خداست و انسان بی اذن او نمی تواند عمل کند.

کدام گزینه، قضا و قدر آب را با عبارت صحیح تري بیان کرده است ؟  . 67

آب با قضاي خاصی که دارد متمایز از سایر مخلوقات و مقدر به آفرینش خداي متعال است.

قضاي الهی در خلقت آب تکیه به ویژگی هاي خاصی دارد که خدا براي آن مقدر کرده است.

ما براي رفع تشنگی به قضاي آب که ضامن کیفیت آن است توجه کرده و به سراغش می رویم.

آب، نقشۀ هستی را که همان قضاي الهی است کامل کرده و از این جهت مخلوقی بی نقص است.
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این  که کاري از سوي فاعل آن از جهت کمیت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه همان طوري باشد که خداوند خواسته پس داراي  ..................  است که  . 68

می توان دربارة آن چنین گفت: ..................

حسن فاعلی - می تواند نقش علت را براي حسن فعلی ایفا کند. حسن فعلی – می تواند نقش علت را براي حسن فاعلی ایفا کند.

حسن فاعلی– می تواند نقش معلول را براي حسن فعلی ایفا کند. حسن فعلی – می تواند نقش معلول را براي حسن فاعلی ایفا کند.

عبارت قرآنی «أنُْتُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ» به کدام مقدمه از اثبات خالقیت خدا نزدیک تر است و در ابتدا چه  گروهی را خطاب قرار داده است؟  . 69

مقدمۀ اول - مومنان  مقدمۀ دوم - انسان ها مقدمۀ اول - انسان ها مقدمۀ دوم - مومنان 

کدام توصیف براي خدا شایسته است و ثمرة این توصیف کدام گزینه می باشد؟  . 70

خداوند، وجودش از خودش می باشد - خداوند پدیده اي مستقل از غیر است  خداوند، پدیدة بی نیاز از پدیدآورنده است - هستی خدا ذاتی او می باشد

خداوند، وجودش از خودش می باشد - هستی خدا ذاتی او می باشد خداوند، پدیدة بی نیاز از پدیدآورنده است - خداوند پدیده اي مستقل از غیر است  

حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد» با مفهوم کدام آیه  . 71

قرآن ارتباط معنایی دارد؟

َس...   َمن آَمَن بِاهللاِ َو الیَوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا فََلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم...   َس بُنیانَه َعلی تَقوي ِمن اهللا َو رضوان َخیٌر اَم َمن اَسَّ  اَفََمن اَسَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   َّذیَن آَمنوا اَطیعو اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو الْمیزاَن لِیَقوَم النّاس بِالِْقسِط.   یا اَیَُّها ال

اگر قرار باشد اصلی ترین مواردي را که در شناخت نقاط قوت و ضعف تمدن غرب داراي مطلوبیت است، با حفظ ترتیب بیان کنیم، به کدام مورد  . 72

خواهیم رسید؟

ارتباط مستقیم ما مسلمانان با این تمدن جدید – تاثیرپذیري و افزایش تاثیر گذاري ما بر روي تمدن جدید

ارتباط مستقیم ما با این تمدن جدید – بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی

بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی - تاثیرپذیري و تاثیر گذاري ما بر آن

افزایش قدرت اثر گذاري با حفظ آگاهی و هوشیاري - بهره گیري و عبرت از نقاط مثبت و منفی براي احیاي تمدن اسالمی

طلیعۀ  آیه اي که خداوند در آن به غلبه زیان شراب و قمار بر نفع این دو مورد اشاره دارد، چه نکته اي را نشان می دهد؟  . 73

نشان دهنده ي این است که پذیرش حرمت شراب و قمار براي مردم آسان بوده است. 

نشان  می دهد که شراب خواري و قماربازي بین مردم آن زمان رواج چندانی نداشته است. 

مبین این است که کنار گذاشتن شراب و قمار براي اعراب آن زمان کار ساده اي نبوده است. 

مبین این است که مردم از این دو عمل خسته شده و از پیامبر درخواست حرمتش را داشتند.  

«انتقال اثر»، «نقش آفرینی به صورت مستقیم» و «همکاري علل» به ترتیب از کدام رابطۀ بین علل حکایت می کند؟  . 74

طولی – طولی – عرضی عرضی – طولی – طولی طولی – عرضی – عرضی عرضی – عرضی – طولی

بنا بر آیۀ شریفۀ قرآن، کدام عوامل است که اگر دست به دست هم دهند، گناهان انسان را به حسنات مبدل می کنند؟  . 75

توبۀ انسان گناهکار به همراه ایمان و انجام عمل صالح  استغفار قلبی با عزم راسخ براي جبران خطاهاي پیشین 

تنفر نسبت به گناهان گذشته و عدم تصمیم به تکرار آنها  جبران حقوق خدا و حق مردم به همراه استغفار حقیقی 

«گناهکارانی که خدا عالوه بر مهلت دادن، از امکانات نیز بهره مندشان می کند می پندارند که راهشان صحیح است»؛ این مفهوم ، بیانگر کدام ویژگی از  . 76

سنت الهی است؟   

َّما نُملى لَُهم لِیَزدادوا اِثًما   بوا فََاَخذناُهم   ِمن َحیُث الیعَلموَن   اِن  َو لَُهم َعذاٌب ُمهیٌن   َولِکن َکذَّ

بنا بر کدام سنت که انسان در می یابد که «روي آوردن دنیا و لذت هاي دنیوي به برخی انسان هاي گناهکار نشانه لطف خدا نیست»؟       . 77

سنت ابتالء - چرا که حتی گناه کاران هم با بهره دنیوي که کسب می کنند، امتحان می شوند.

 سنت ابتالء - زیرا در این سنت انسان همواره و از طریق خیر و شر مشمول امتحان است. 

سنت امداد - چرا که بنا بر این سنت خدا چه با نیکوکار و چه گناه کار با لطف خود رفتار می کند. 

 سنت امداد - چرا که طی این سنت همه انسان ها زمینه پیش روي در انتخاب خویش را می یابند.
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.  اینکه خدا با همه بندگان اعم از نیکوکار و گنه کار با لطف خود برخود می کند، به کدام سنت اشاره دارد و کدام جمله در آن باره صحیح است؟   78

سنت سبقت رحمت - حتی غضب الهی هم از دریچه رحمت خدا است.  سنت امداد عام - در این سنت، افراد باطن خویش را مشخص می کنند. 

سنت امداد عام - حتی غضب الهی هم از دریچه رحمت خدا است   سنت سبقت رحمت - در این سنت افراد باطن خویش را مشخص می کنند

یافتن یک دوست خوب، خواندن یک کتاب تأثیر گذار و هدایت گر و پیدا کردن فرصت توبه از جمله نمونه هاي سنت .................. است که آیه نظیر  . 79

آن عبارت است از: .................. .

َ لََمَع الُْمْحِسنِیَن  َِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدینَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ اهللاَّ  سبقت رحمت بر غضب - َوال

َ لََمَع الُْمْحِسنِیَن  َِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدینَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ اهللاَّ  توفیق الهی -  َوال

یئَِۀ...   سبقت رحمت بر غضب -  َمْن َجاَء بِالَْحَسنَِۀ فََلُه َعْشُر أَْمثَالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

یئَِۀ  توفیق الهی -  َمْن َجاَء بِالَْحَسنَِۀ فََلُه َعْشُر أَْمثَالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

اگر بخواهیم اثر گذاري شناخت قوانین را در قالب یک عبارت بیان کنیم، کدام گزینه مدد رسان ما است؟  . 80

شناخت قوانین جهان معلول تغییر دیدگاه ما نسبت به وقایع و نگاه ممتاز ما به حوادث هستی است.

شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان علت تغییر در روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران است.

شناخت قوانین جهان تابع تغییر دیدگاه انسان در روابط خویش با خدا، خود، خلقت و دیگران است.

اصالح نگرش انسان نسبت به تلخی ها و شیرینی هاي زندگی متبوع شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان است.

اینکه در باب مسألۀ اختیار گفته می شود که اختیار، یک حقیقت وجدانی است به چه معناست؟  . 81

یعنی انسان هایی که وجدان و فطرت آگاه دارند به وجود اختیار شهادت می دهند.

یعنی براي اینکه انسان اختیار داشته و بنده نفس نباشد باید به نداي وجدان پاسخ دهد. 

یعنی اینکه خداوند در وجدان تمام انسان ها اختیار را به عنوان سرمایۀ کمال قرار داده. 

یعنی هر انسانی وجود اختیار را در خود می یابد و می بیند که در تمام طول زندگی از آن بهره می برد.

منظور از توحید اجتماعی چیست و مهم ترین رکن یک جامعه کدام است؟  . 82

قرارگیري نهادهاي اجتماعی در جهت اطاعت خدا - حکومت  جهت گیري امیال و خواسته هاي جامعه به سوي خدا - حکومت 

قرارگیري نهادهاي اجتماعی در جهت اطاعت خدا - مردم  جهت گیري امیال و خواسته هاي جامعه به سوي خدا - مردم

کدام دو مفهوم قادر است بهتر دوعبارت قرآنی « أنُْتُم الُْفَقَراُء ِإلَی اهللاِ» و  «َواهللاُ ُهَوالَْغِنی الَْحِمیُد» را تشریح کند؟  . 83

انسان پدیده ایست که وجودش از خودش نیست - خدا پدیده ایست که وجودش از خویش است 

انسان پدیده ایست که وجودش از خودش نیست - خداوند در هستی خویش وابسته به غیر نیست 

انسان موجودي است که بدون لطف خدا گرفتار فقرمطلق است - خدا پدیده ایست که وجودش از خویش است 

انسان موجودي است که بدون لطف خدا گرفتار فقر مطلق است - خداوند در هستی خویش وابسته به غیر نیست.  

در بین گزینه هاي زیر کدام یک به  نکتۀ صحیحی اشاره نکرده است؟  . 84

از آنجایی که خدا وجودش از خود می باشد پس یک پدیده ي مستقل است.  هر پدیده اي که هستی اش ذاتی نباشد براي وجود، نیازمند پدیدآورنده است. 

درك نیازمندي جهان در پیدایش، نیازمند یک تفکر فراتر از شناخت فطري است.  اینکه مخلوقات عالم پدیده به شمار می روند مربوط به مقدمۀ اول است. 

اگر بگوییم «چیزي که شیرین نیست، براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگر است» به  کدام مقدمه اشاره کرده ایم و چه مفهومی را بیان نموده ایم؟  . 85

مقدمۀ اول - پدیده اي که وجودش از خودش نیست براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است. 

مقدمۀ دوم - پدیده اي که وجودش از خودش نیست براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است.  

مقدمۀ اول - ما و جهان پیرامونمان، پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده 

مقدمۀ دوم - ما و جهان پیرامونمان، پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده 
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اگر با شاعر هم نوا شویم و بگوییم: «نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر / نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست»، بر مفهوم کدام آیۀ شریفه تأکید  . 86

ورزیده ایم؟

 «ولم یکن له کفوا احد»   «لم یلد و لم یولد»   «وهو الواحد القهار»   «قل هو اهللا احد»  

از آنجایی که گرایش به عبادت و پرستش در خلقت ما قرار داده شده است، خداوند کسانی  را که به این گرایش بی توجه هستند، چگونه مورد  . 87

بازخواست قرار داده است؟

 «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا ّهللا مثنی و فرادي ...»   «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین»  

 «قال رب الّسجن احبُّ الّی مما یدعوننی الیه و اال تصرف عنی»   «فاستعصم و لئن لم یَْفَعل ما آُمُرُه لیُسَجنَنَّ و لیکونا من الصاغرین»  

از دقت در آیۀ شریفۀ  «الم اعَهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انّه لکم عدٌو ُمبین و ان اعبدونی هذا صراّط مستقیم»   مفهوم  .................. ، مستفاد  . 88

می گردد.

توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت او است. 

گرایش فطري انسان به بندگی خداوند و جایگاه اراده او در تحقق آن گرایش. 

اخذ پیمان خداوند از انسان که توحید ربوبی را ثمرة توحید عبادي قرار دهد. 

آگاهی دادن به انسان که همواره متوجه عمل به پیمان خود باشد تا از فریب شیطان در امان باشد. 

آنجا که آدمی افزایش معرفت نسبت به خداوند را براي ارتقاء و اعتالي ایمان واخالص خود به کار می برد، به ترتیب کدام مستند قرآنی و روایی را  . 89

مورد توجه قرار داده است؟

ر فی اهللا»   روَن» - «افَضُل العبادة ادماُن التّفکُّ ة و رحمۀ اّن فی ذلَک آلیاٍت لقوٍم یتفکَّ من انُفِسکم ازواجًا لتسکنوا إلیها َوجَعل بینُکم مؤد»

روَن» - «فاعل الخیر خیر منه»  ة و رحمۀ اّن فی ذلَک آلیاٍت لقوٍم یتفکَّ من انُفِسکم ازواجًا لتسکنوا إلیها َوجَعل بینُکم مؤد»

ر فی اهللا»   یّبات اَفَبالباِطِل یؤمنون» - «افَضُل العبادة ادماُن التَّفکُّ «جعل لُکم ِمن ازواِجُکم بَنیَن و حَفَدًة و رزقُکم ِمن الطَّ

یّبات اَفَبالباِطِل یؤمنون» - «فاعل الخیر خیر منه»   «جعل لُکم ِمن ازواِجُکم بَنیَن و حَفَدًة و رزقُکم ِمن الطَّ

.  «احیاء بخشی»  و  «معنا بخشی» به کالبد معارف و احکام دین کدام است؟ و حضرت علی (ع) چه عاملی را مایۀ عزت خود می داند؟ 90

توحید - پروردگاري خدا  توحید - بندگی خدا  دین - پروردگاري خدا  دین - بندگی خدا 

چه عاملی سبب سخت شدن رعایت قوانین الهی از سوي تمدن امروزي بشر شده است و در بهره مندي از علوم مختلف براي کشف حکمت احکام، به  . 91

چه نکته اي باید توجه کرد؟

از بین رفتن فطرت الهی در بین انسان هاي خوگرفته با تمدن نوین - کشف ما در برابر علم بی نهایت الهی که واضع احکام است، ناچیز می باشد.

تعارض بسیار از عادت ها و رفتارهاي بشر امروز با دستورات دین - کشف ما در برابر علم بی نهایت الهی که واضع احکام است، ناچیز می باشد.

از بین رفتن فطرت الهی در بین انسان هاي خوگرفته با تمدن نوین - علوم مادي بشر امروز نمی تواند از حقایقی الهی احکام اسالمی پرده بر دارد. 

تعارض بسیار از عادت ها و رفتارهاي بشر امروز با دستورات دین - علوم مادي بشر امروز نمی تواند از حقایق الهی احکام اسالمی پرده بردارد. 

در بین موارد زیر کدام یک را نمی توان از مصادیق واجبات کفایی به شمار آورد؟  . 92

تولید انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی 

تولید فیلم هاي سینمایی، تلویزیونی و مستند در شرایط ویژه و به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی و تربیت دینی 

فراهم کردن امکانات بازي هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباري هاي دنیاي کنونی 

شرکت در مجالس و جشن هاي مذهبی و ملی با نیت این که موضوع مؤکد صلۀ رحم تقویت و تحکیم پیدا کند. 

باتوجه به علم گرایی تمدن اسالمی، در بین گزینه هایی که در ادامه بیان شده، چند موردشان صحیح می باشد؟   . 93

الف) دعوت پیامبر در جامعه اي آغاز کرد که نشانه هایی بسیار اندك از تعقل و تفکر و دانایی داشت. 

ب) اولین آیاتی که بر رسول خدا نازل شد و آغازگر رسالت وي بود، دربارة دانش و آموختن بود. 

ج) رسول خدا نه تنها همه را دعوت به علم آموزي کرد، بلکه آموختن علم را براي مردم واجب دانست. 

د) دعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي کتاب آسمانی قرآن به چشم می خورد.  

4321
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«عدم انحصار نعمت ها و ثروت هاي زمین براي گروهی خاص»، محصول کدام یک از پایه هاي تمدن اسالم است و آیه مربوط به آن در کدام گزینه  . 94

به چشم می خورد؟

نفی حاکمیت طاغوتیان زورگو در جامعه و تنظیم تعامالت مبتنی بر قوانین الهی. -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النُّاس بِالِقسِط...  

برپایی جامعه اي عدالت محور که قابلیت حق ستانی براي مظلومان مهیا باشد. -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النُّاس بِالِقسِط...

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   َّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهللاَ و اَطیُعوا الرَّ نفی حاکمیت طاغوتیان زورگو در جامعه و تنظیم تعامالت مبتنی بر قوانین الهی. -  یا اَیَُّها ال

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   َّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ برپایی جامعه اي عدالت محور که قابلیت حق ستانی براي مظلومان مهیا باشد. -   یا اَیَُّها ال

خروج خلفاي بنی امیه و بنی عباس از دایرة والیت الهی، برآمده از کدام رفتار ایشان است و کدام آیه این موضوع را تأیید می کند؟  . 95

عدم عمل به دستورات الهی و حکمرانی مبتنی بر امیال خویش -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النُّاس بِالِقسِط...  

سوَل َو اُولِی األمِر ِمنُکم...   َّذیَن آَمنوا اَطیعوا اهللاَ و اَطیُعوا الرَّ عدم باور به حقانیت فرامین الهی و مخالفت صریح با دین اسالم -  یا اَیَُّها ال

سوَل َو اُولِی األمِر ِمنُکم... َّذیَن آَمنوا اَطیعوا اهللاَ و اَطیُعوا الرَّ عدم عمل به دستورات الهی و حکمرانی مبتنی بر امیال خویش - یا اَیُّها ال

عدم باور به حقانیت فرامین الهی و مخالفت صریح با دین اسالم -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النُّاس بِالِقسِط...

براي رد دیدگاه کسی که می پندارد قضا و قدر، هر قانونی را لغو می کند، چه پاسخی شایسته تر است؟  . 96

نقشه جهان با همه ریزه کاري هایش بر آمده از علم خداست و نقصی در آن نیست.

اجراء و پیاده سازي ویژگی هایی که خدا براي عالم قرار داده است خطا بردار نیست.

قضا و قدر همان مهندسی عالم است که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است.

خداوند خود قوانین عالم را وضع کرده است و خود او ضامن و نگهدار قوانین است.

امام علی (ع) در بیان گوهر بارشان احسان پیاپی و پرده پوشی خدا را به ترتیب براي برخی انسان ها به منزلۀ چه چیز مطرح کردند؟     . 97

هالکت و عذاب ابدي ایشان گرفتاري و عذاب ابدي ایشان غرور و هالکت این افراد گرفتاري و مغرور شدن ایشان

اگر بگوییم: «خدا امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف هاي دو گروه حق و باطل را به یک اندازه فراهم کرده » چگونه سخنی گفته ایم؟    . 98

صحیح - چرا که اقتضاي سنت ابتالء این است که همه افراد در معرض امتحان باشند. 

صحیح - چرا که الزمه سنت امداد این است که همه افراد شرایط اعمال اختیار داشته باشند.

غلط - چرا که خداوند بنا به سنت سبقت رحمت، نسبت به اهل حق لطف بیشتري دارد. 

غلط - چرا که بنا بر سنت توفیق الهی، اهل حق بایستی امکان بیشتري داشته باشد. 

در یک نگاه عمیق به نظام سنن الهی، کدام یک از موارد زیر است که به طور صحیح با سنت امداد در ارتباط نمی باشد؟  . 99

خداوند طبق این سنت، اهل حق و باطل را یاري کرده و امکان پیشروي را از ایشان نمی گیرد.

این سنت سبب می شود که دنیا مداران مورد امداد خدا قرار گرفته و به اشتباه خویش پی ببرند.

طبق این سنت اگر به کسی دنیا روي آورد نمی توان او را لزوما مورد لطف خدا در نظر گرفت.

سنت امداد از سنن خاص خدا به شمار نمی رود و گروه هاي مختلف انسان را شامل می شود.

پیش روي در مسیري که انسان هاي مختلف می خواهند و به تبع آن آشکار کردن باطن خویش به کدام سنت الهی اشاره دارد؟  . 100

بُوا بِآیاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن ...   َِّذیَن َکذَّ ََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ َکفَِّۀ المیزاِن ُکلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالئِه   َوال  اِن

َِّک َمْحُظوًرا   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب  أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب

اگر گفته شود که کسب کماالت و درجات باالتر تابع گذر از مراحل سخت تر این سنت الهی است، از منظر قرآن کدام سنت مد نظر بوده است؟  . 101

بُوا بِآیاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن ...   َِّذیَن َکذَّ ََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ َکفَِّۀ المیزاِن ُکلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالئِه   َوال  اِن

َِّک َمْحُظوًرا   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب  أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب
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اگر بخواهیم دو آیه اي که هر دو به امتحان الهی اشاره دارند را بیان نماییم، کدام گزینه راهنماي ماست؟  . 102

َّما نُملى لَُهم َخیٌر النُفِسِهم ...   َّذیَن َکَفروا اَن رِّ َو الَخیِر فِتنًَۀ ... - َوال یَحَسبَنَّ ال  نَفٍس ذائَِقُۀ الَموت َو نَبلوُکم بِالشَّ
ُ
 ُکلُّ

َّما نُملى لَُهم َخیٌر النُفِسِهم ...   َّذیَن َکَفروا اَن  اََحِسَب النُّاُس اَن یُتَرکوا اَن یَقولوا آَمنُّا َو ُهم الیُفتَنوَن ... - َوال یَحَسبَنَّ ال

َّما نُملى لَُهم َخیٌر النُفِسِهم ...   َّذیَن َکَفروا اَن َِّک َمحظوًرا ... - َوال یَحَسبَنَّ ال  ُکل نُِمدُّ هُؤالِء َو هُؤالِء ِمن َعطاِء َربِّک َو ما کاَن َعطاُء َرب

رِّ َو الَخیِر فِتنًَۀ ... - اََحِسَب النُّاُس اَن یُتَرکوا اَن یَقولوا آَمنُّا َو ُهم الیُفتَنوَن ...    نَفٍس ذائَِقُۀ الَموت َو نَبلوُکم بِالشَّ
ُ
 ُکلُّ

اگر در آینه هستی با دقت به سنت ابتالء نظر کنیم، کدام یک از غایات زیر را براي آن استنباط خواهیم نمود؟  . 103

پی بردن به تمایالت درونی و پنهان انسان ها رشد دادن و به ظهور رساندن استعداد هاي افراد

زمینه سازي براي رشد و تعالی انسان هاي مومن نصرت و یاري رسانی به انسان هاي تالش گر و مجاهد

در تبیین این مسأله که «چرا یک بنا در بقاء خویش به معمار نیازمند نیست» کدام گزینه رساتر است؟  . 104

دلیل این مسأله این است که نیاز یک بنا به معمار تنها در پیدایش خالصه می شود نه فراتر 

به این دلیل که معمار خود یک پدیده است و نمی تواند نیاز بنا را در بقایش تأمین کند. 

چرا که یک معمار حقیقتاً خالق اجزاء یک بنا نیست تا آن بنا همواره از او طلب وجود کند. 

این مثال نمی تواند نیازمندي بنا به معمار را به خوبی تشریح کند و باید از سایر مثال ها بهره برد. 

اگر قرار باشد این حقیقت را که «نیاز عالم به خدا فراتر از پیدایش است» ترسیم نماییم، از کدام یک از گزینه ها نمی توان به طور مستقیم استمداد  . 105

کرد؟

خداوند هر لحظه اراده کند، مخلوقات را از بین برده و ایشان را از گوهر وجود بی بهره خواهد کرد. 

مخلوقات عالم دائماً با زبان حال خویش، به پیشگاه حق تعالی عرض نیاز کرده و هستی می طلبند.

جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیازمندي هیچ گاه قطع نخواهد شد 

خداوند وجودي است که همواره بوده و خواهد بود و مخلوقات در هستی خود وام دار او هستند. 

این جمله که «قطع رابطه ما با خدا در حکم این است که اثري از ما بر جاي نماند» به کدام یک از موارد زیر اشاره مستقیم دارد؟  . 106

خداوند غنی مطلقی است که هیچ گونه نیازي به ما ندارد  ما پدیده هایی هستیم که وجود و هستی ما از خودمان نیست 

خداوند متعال نوري است که پیدایش عالم تکیه به وجود او دارد  انسان پدیده ایست که نیازش به خدا تنها در پیدایش خالصه نمی شود

اگر گفته شود که شناخت چیستی خدا امري محال است کدام گزینه آن را توجیه می کند؟  . 107

چیستی خدا  و  اوصاف بی پایان او براي انسان هاي محدودي مانند ما مقدور و ممکن نیست. 

ذهن ما علی رغم اینکه نامحدود است تنها مخلوقات را قادر است بشناسد نه خالق را 

شناخت یک چیز مستلزم احاطه بر آن است و این احاطه بر خالق نامحدود ممکن نیست. 

درك چیستی خدا معلول کمال فوق العاده ایست که تنها در پیامبران الهی حاصل می شود. 

در کدام گزینه توصیف مناسبی از دو گروه  «فَمن أبَصَر َفِلَنفِسه» «َو َمن َعِمَی، َفَعَلیها» بیان شده است؟  . 108

کسی که از راهنمایی خدا بهره برده و یا به آن بی توجهی نماید.  کسی که از اختیاري که خدا به او داده بهره برده و یا آن را کنار گذارد. 

آن کس که به نظام قضا قدر ایمان داشته و یا آنکه عالم را بی قانون می پندارد. آن کس که اختیار را پذیرفته و یا با اعتقاد به جبر در پی مسئولیت ناپذیري است. 

ٍم لِْلَعِبیِد» از چه عقوبتی سخن گفته و این نظام را اثبات کدام صفت خدا بیان می کند؟ َمْت َأیِْدیُکْم َوَأنَّ اهللاَ لَْیَس بَِظالَّ آیۀ شریفۀ  «َذلَِک بَِما َقدَّ  . 109

عقوبتی که به دلیل تخطی از قضا و قدر الهی است و عدل الهی را نشان می دهد. عقوبتی که به دلیل تخطی از قضا و قدر الهی است و حکمت خدا را نشان می دهد.

عقوبتی که به دلیل انتخاب اختیاري انسان است و حکمت خدا را نشان می دهد. عقوبتی که به دلیل انتخاب اختیاري انسان است و عدل الهی را نشان می دهد.
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کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی وجدانی بودن اختیار را توضیح داده است؟  . 110

وقتی یک مسأله وجدانی است یعنی براي اثبات آن دالیل فراوانی می توان به کار برد. 

وجدانی بودن یعنی بی نیازي از استدالل و اینکه تنها می توان شواهدي بر وجودش ارائه کرد. 

وجدانی بودن یک چیز به معناي این است که نه استداللی می توان برایش آورد و نه شواهدي. 

وقتی یک مسئله وجدانی باشد تنها می توان با وجدان آن را درك کرد نه با عقل و اندیشه. 

ُکْم َأْولِیاَء» منظور از دشمنان خدا و مؤمنان چه گروهی هستند و این آیه مؤید چه مفهومی است؟ ي َو َعُدوَّ َِّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ در آیۀ «یا َأیَُّها ال  . 111

کفار - سبک زندگی دینی و ترجیح خدا بر میل شخصی  کفار - مبارزه با ظالمان و حمایت از محرومان و مستضعفان 

مشرکان - سبک زندگی دینی و ترجیح خدا بر میل شخصی  مشرکان - مبارزه با ظالمان و حمایت از محرومان و مستضعفان 

سرانجام دنباله روي از طاغوت براي انسان .................. است و ناآرامی ناشی از این دنباله روي به این دلیل است که ..................  . 112

بردگی - طاغوت با برهم زدن آرامش دیگران به دنبال آرامش خود است.  ذلت دنیوي - قدرت هاي مادي و طاغوتی هر روز رنگ عوض می کنند.

بردگی - قدرت هاي مادي و طاغوتی هر روز رنگ عوض می کنند.  ذلت دنیوي - طاغوت با برهم زدن آرامش دیگران به دنبال آرامش خود است.  

کدام یک از گزینۀ هاي زیر نشان می دهد که در امر زراعت، زارع حقیقی خداست؟  . 113

اینکه گیاه بر اساس استعدادي که خداوند در آن قرار داده است رشد کرده و محصول داده است. 

اینکه خداوند سرپرستی این گیاه را بر عهده داشته و هرگونه تصرفی روي آن از سوي خداست. 

اینکه باغبان در حقیقت اختیار و تدبیر از سوي خدا ندارد و تمام امور تحت تدبیر خدا پیش می رود.

اینکه باغبان تنها به رشد گیاه کمک می کند اما خالق حقیقی آن خداست که آن را از هیچ خلق کرده است. 

مفاهیم دو مصراع، «تو وجود مطلقی، فانی نما  /  ما عدم هاییم و هستی هاي ما»، به ترتیب در کدام گزینه به چشم می خورد؟  . 114

کل یوم هو فی شان -  َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد   أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ - کل یوم هو فی شان  

أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ -    َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد   َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد - أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ  

اگر گفته شود که «خدا در هیچ مرحله  از هستی خویش به غیر نیاز ندارد»، در واقع شرح کدام عبارت قرآنی بیان شده و چه ویژگی  از خدا را به  . 115

تصویر می کشد؟

أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ»- خداوند وجودش ذاتی خویش می باشد. «َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَحِمیُد» - خداوند داراي وجود خالی از نقص است. 

 أنْتُُم الُْفَقَراُء إِلَی اهللاِ» - خداوند داراي وجود خالی از نقص است.  َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد» - خداوند وجودش ذاتی خویش می باشد.

اینکه بگوییم یک پدیده در صورتی نیازمند به پدیدآورده نیست که وجودش از خودش باشد، چگونه معرفتی است و با کدام مقدمه از اثبات خالقیت  . 116

خدا مرتبط است؟

معرفت حاصل تأمل - مقدمۀ اول  معرفت فطري - مقدمۀ اول  معرفت حاصل تأمل - مقدمۀ دوم  معرفت فطري - مقدمۀ دوم 

کدام یک از موارد زیر درباره مقدمه اول اثبات «نیازمندي مخلوقات به خدا در پیدایش» صحیح نیست؟  . 117

تأمل در هستی نشان می هد که مخلوقات، پدیده هاي غیرمستقل اند. هرگاه به خود می نگریم موجود بودنمان را ذاتی نمی یابیم.

ما انسان هایی هستیم که هستی خویش را از خودمان نگرفته ایم. پدیده اي که به خود متکی نیست براي وجود، نیازمند پدیدآورنده است.  

«تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق» زمینه ساز چگونه شناختی در انسان است؟  . 118

مؤخر بر شناخت فطري است و عمیق تر از آن به شمار می رود.   مقدم بر شناخت فطري است و سطحی تر از آن به شمار می رود.

مؤخر بر شناخت فطري است و سطحی تر از آن به شمار می رود. مقدم بر شناخت فطري است و عمیق تر از آن به شمار می رود.  
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چند مورد از موارد درباره توبه صحیح است؟   . 119

الف) جبران حقوق الهی و حقوق مردم = مراحل تکمیلی توبه 

ب) عدم تکرار گناهی که از آن پشیمان شده = مراحل تکمیلی توبه 

ج) کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است= توبه و پاکی 

د) توبه درباره بندگان به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خداست= حقیقت توبه

1234

رفتار مناسب با اعتقاد به انحصار هستی بخشی و پروردگاري خداوند در کدام گزاره تجلی یافته و کدام آیه داّل بر آن است؟  . 120

تنظیم زندگی توحیدي -  «اِّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه»   تنظیم زندگی توحیدي -  «قل من رب السماوات و االرض»  

گزینش جهان بینی توحیدي -  «اِّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه»   گزینش جهان بینی توحیدي -  «قل من رب السماوات و االرض»  

از آیۀ «قل من رّب الّسموات واالرض قل اهللا ...  » کدام مفهوم برداشت می شود؟  . 121

با توجه به استدالل هاي این آیه، بر مشرکان داراي عقل سلیم واجب نیست که در برابر حق تسلیم شده و باطل را طرد کنند. 

با توجه به استدالل هاي این آیه، اتخاذ ربی غیر از خداي تعالی و فرض اینکه آنها اولیاء مردم باشند امري غیر معقول نیست. 

مقتضاي ربوبیت خدا این است که خدا مالک همۀ نفع ها و ضررها باشد. 

مشرکان خالق را یکی نمی دانستند و قائل به توحید در خلقت نبودند. 

خداوند در آیه اي از قرآن که نهی از ارتکاب به «زنا» می کند کدام دو صفت را در آن بر می شمرد و قید اسالم در حالل شمردن ورزش ها چیست؟  . 122

کاري زشت و مورد غضب خدا - مفید و مؤثر باشد  عملی بسیار زشت و راهی ناپسند - همراه با قمار نباشد 

کاري زشت و مورد غضب خدا - همراه با قمار نباشد  عملی بسیار زشت و راهی ناپسند - مفید و مؤثر باشد 

پیامبر کدام گروه از افراد را در حدیث گرانقدر خویش با وصف «امان یافتگان از آتش» معرفی نموده و وقف امور عام المنفعه از سوي زنان به کدام  . 123

نکته اشاره دارد؟ 

آن که سخن حقی را در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد - نقش اجتماعی زنان در تمدن اسالمی 

کسانی که در شمار جویندگان علم و دانش قرار می گیرند - نقش اجتماعی زنان در تمدن اسالمی 

کسانی که در شمار جویندگان علم و دانش قرار می گیرند - حق تصرف زن بر دسترنج خویش در اسالم 

آن که سخن حقی را در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد - حق تصرف زن بر دسترنج خویش  در اسالم 

درباره حرمت شراب خواري و قمار در اسالم کدام گزینه به نکتۀ صحیحی اشاره نکرده است؟  . 124

اسالم در ممنوع شمردن انجام این اعمال، رواج آن ها در جامعۀ آن روز را مالك قرار نداده است. 

دین اسالم ضمن پذیرش منافع احتمالی این اعمال، زیان و گناه آنها را بسیار بیشتر بیان کرده  است. 

با وجود حرمت آن در صدر اسالم، اما دو مرتبه در دورة امویان و عباسیان بین مردم عمومیت یافت. 

حرمت این موارد در حالی بود که عده اي از فروش شراب، اقتصادشان در آن زمان رونق داشت. 

کدام یک از موارد زیر می تواند علت موجهی براي حرمت قائل نشدن اسالم نسبت به یک عمل باشد؟  . 125

اینکه مردم با انجام آن عمل میل بیشتري به دین اسالم پیدا کنند.  اینکه آن عمل در بین مردم آن زمان مقبولیت باالیی داشته است. 

اینکه ادامه دادن آن عمل منافاتی با سعادت مردم نداشته باشد.   اینکه آن عمل براي انسان خالی از منفعت و سود به شما ر نرود. 

کدام یک از گزینه هاي زیر موضوع اختیار انسان را دقیق تر بررسی کرده است؟  . 126

اختیار انسان یک تقدیر الهی است و رابطۀ آن با اراده خدا و عمل، مثل رابطه قلم با دست و نگارش است.

اختیار انسان یک قضاي الهی است و رابطۀ آن با اراده خدا و عمل، مثل رابطه قلم، دست و نگارش است.

اختیار انسان یک تقدیر الهی است و رابطۀ آن با عمل و اراده خدا مثل رابطه باغبان، گیاه و نور خورشید است.

اختیار انسان یک قضاي الهی است و رابطۀ آن با عمل و اراده خدا مثل رابطه باغبان، گیاه و نور خورشید است.
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کدام یک از جمالت زیر، حول مسألۀ قضا و قدر به مفهومی صحیح اشاره نکرده است؟  . 127

بدون پذیرش قضا و قدر، هیچ نظمی در عالم هستی برقرار نمی شود. تقدیر، چیزي وراي قانون مندي جهان و نظم حاکم بر آن به شمار می رود.

قضا و قدر همان مهندسی عالم است که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است. رد قضا و قدر به معنی این است که هیچ زمینه اي براي کار اختیاري نباشد.

خداوند در سنت «سبقت رحمت بر غضب» پس از بیان چه عبارتی این شبهه را که خدا به کسی ظلم کند را برطرف نموده و از کدام عبارت وحیانی  . 128

بهره جسته است؟   

ٍم لِْلَعبِیِد   َ لَیَس بَِظالَّ خداوند کار زشت را به همان اندازه جزا می دهد -  َوأَنَّ اهللاَّ

ٍم لِْلَعبِیِد   َ لَیَس بَِظالَّ خداوند به گناه کار، فرصت کافی براي بازگشت می دهد -  َوأَنَّ اهللاَّ

خداوند کار زشت را به همان اندازه جزا می دهد - َو ُهم ال یُظَلموَن  

خداوند به گناه کار، فرصت کافی براي بازگشت می دهد -  َو ُهم ال یُظَلموَن  

کدام یک از موارد زیر از حدیث  «انما المومن بمنزلۀ کفۀ المیزان، کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه »  قابل برداشت نیست؟   . 129

از آنجایی که ایمان انسان در هیچ حدي متوقف نمی شود پس امتحانات هم پایان ندارد. 

عبارت  «کلما زید فی ایمانه»  براي جمله  «زید فی بالئه»  به عنوان علت به شمار می رود. 

خداوند مومنان را تنها با امور خیر می آزماید و این امتحانات گوهر ایمان را صیقل می دهد.

امتحان کردن مؤمنان که در این حدیث آمده است براي شناخت ظرفیت ایشان نیست. 

تمدن غرب با تمام انحرافاتی که در طول تاریخ داشته است، پیشرفت هاي فراوانی در اقتصاد و صنعت کرده است، این مسأله مطابق با کدام یک از  . 130

سنت هاي موجود در آیات زیر است؟

َِّک َمْحُظوًرا»   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب رِّ َو الَخیِر فِتنًَۀ ...»   «ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب  نَفٍس ذائَِقُۀ الَموت َو نَبلوُکم بِالشَّ
ُ
 «ُکلُّ

بُوا بِآیاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن»   «أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن»   َِّذیَن َکذَّ  «َوال

کدام یک از سنت هاي الهی مربوط به فرآیند رشد و تکامل است است و آیه مربوط به آن در کدام گزینه امده است؟  . 131

َِّک َمْحُظوًرا   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب ابتالء - ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب َِّک َمْحُظوًرا   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب امداد - ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب

ابتالء -  أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن   امداد -  أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن  

مصرع «لذت هستی نمودي نیست را» به کدام مرحله از نیازمندي مخلوق به خالق اشاره دارد و چه عاملی سبب بروز این نیازمندي است؟  . 132

نیازمندي در پیدایش - ذات و حقیقت مخلوقات مساوي موجودبودن نیست

نیازمندي در بقا - قطع حیات بخشی خدا منتهی به نیست گشتن مخلوقات می شود.

نیازمندي در پیدایش - قطع حیات بخشی خدا منتهی به نیست گشتن مخلوقات می شود.

نیازمندي در بقا- ذات و حقیقت مخلوقات مساوي موجودبودن نیست. 

از مفهوم کدام گزینه نیازمندي عالم به خدا در مرحله بقاء مستفاد می شود؟  . 133

پدیدآورنده، هستی بخشی است که ضامن دوام وجود پدیده می شود. هر پدیده که وجودش عین ذاتش نباشد به پدیدآورنده نیازمند است. 

موجودات جهان پدیده هایی هستند که در هستی شان به خدا تکیه دارند.  بی نیاز یک موجود از دیگري مستلزم پدیده نبودن آن موجود است. 

عبارت شریف قرآنی   «َقْد َجاَءُکم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم َفَمن أبَصَر َفِلَنْفِسِه و َمْن َعِمی َفَعَلیها» بر چه مسأله اي داللت داشته و چه نکته اي را در خود جاي داده  . 134

است؟

اختیار - تمام تصمیمات گرفته شده از سوي ما یا به نفع ماست و یا بر علیه ما.  قضا و قدر - هر تصمیمی از سوي انسان در چارچوب قضا و قدر الهی است. 

قضا و قدر الهی - هر انسانی قادر است با بصیرت نسبت به آن عمل کند.  اختیار انسان - هرکس به نفس خویش تن دهد، بر علیه خود عمل کرده است. 

چرا کالم کسی که در سخن یا بحث، اختیار را انکار می کند پذیرفته نیست؟  . 135

چراکه این افراد با وجدان مخالفت کرده و از این جهت سخن ایشان بی اعتبار است.  چرا چنین اشخاصی از وجدانی بودن اختیار انسان اطالع دقیقی ندارند. 

چراکه این افراد با انکار اختیار به دنبال به بردگی کشیدن انسان ها هستند.  چراکه خود این افراد در عمل از آن بهره می برند و آن را اثبات می کنند.
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اینکه گفته شود: «آنکه خالق چیزي باشد مالک آن نیز خواهد بود»، کدام برداشت را به دنبال دارد؟  . 136

مالکیت حقیقی از آن خداست و هیچ گونه مالکیتی براي انسان قابل تصور نیست. 

از آنجایی که انسان خالق چیزي نیست پس مالکیت او هم یک مالکیت اعتباري می باشد.

خداوند مالک حقیقی این عالم است و می تواند این مالکیت را به مخلوقات اعطاء کند. 

هرچه انسان به خداوند نزدیک تر شود مالکیت او هم حقیقی تر خواهد بود. 

کدام یک از گزینه ها دربارة درخواست پیامبر (ص) از خدا مبنی بر استمرار رحمت الهی، صحیح است؟  . 137

این درخواست به عجز پیامبر (ص) در نزد خدا اشاره دارد که معلول کمال معرفت ایشان است.  

این درخواست به بندگی پیامبر (ص) اشاره دارد که علت افزایش درك ایشان از فقر نزد خداست. 

درخواست ایشان تابع درك بیشتر فقر نزد خداست که علت افزایش کمال به شمار می رود.

درخواست آن حضرت نشانه عزت آن حضرت در نزد خداست که معلول معرفت ایشان است.  

چه زمانی یک موجود در وجودش، نیازمند دیگري نمی باشد و این مربوط به کدام مقدمه است؟  . 138

زمانی که خودش، ایجاد کننده باشد - مقدمۀ دوم  زمانی که خودش ذاتاً موجود باشد - مقدمۀ دوم 

زمانی که خودش، ایجاد کننده باشد - مقدمۀ اول زمانی که خودش ذاتاً موجود باشد - مقدمۀ اول 

کدام یک از موارد زیر رابطۀ بین اندیشه و عمل را به درستی بیان نکرده است؟  . 139

عمل هر انسانی زیربناي اندیشه اي داشته و بر تفکرات او تکیه زده است.   اندیشه مانند بذري است که در ذهن جوانه زده و برگ و بار آن عمل انسان است.  

اندیشۀ انسان مولد اعمال اوست و تا اندیشه شکل نگیرد، عملی از انسان سرنمی زند. عمل انسان است که علت اصلی شکل گیري اندیشۀ او به حساب می آید. 

پیام مستنبط از کدام آیه شریفه با اولین آیاتی که بر پیامبر عظیم الشان اسالم نازل شده، هم آوایی دارد و فراتر بودن نگاه انسان ها از محدوده تنگ  . 140

دنیوي، در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟

َِّذیَن َال یَْعَلُموَن»- «َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن»  َِّذیَن یَْعَلُموَن َوال «قُْل َهْل یَْستَِوي ال ِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا»- «َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن»  «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

ََّما یَتََذکَُّر أُولُو اْألَلْبَاِب»  ِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا»- «إِن «َمْن آَمَن بِاهللاَّ ََّما یَتََذکَُّر أُولُو اْألَلْبَاِب»  َِّذیَن َال یَْعَلُموَن»- «إِن َِّذیَن یَْعَلُموَن َوال «قُْل َهْل یَْستَِوي ال

براي تأیید وحدانیت خداوند در تدبیر امور هستی و آغاز نمودن آن (هستی بخشیدن)، به ترتیب از کدام آیات نورانی می توان بهره جست؟  . 141

ا»- «َولَْم یَُکْن لَُه ُکُفًوا أََحٌد»  «قُْل أََغْیَر اهللاِ أَبِْغی َرب َماَواِت َواْألَْرِض»- «لَْم یَِلْد َولَْم یُولَْد»  «قُْل َمْن َربُّ السَّ

َماَواِت َواْألَْرِض»  «ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن»- «اهللاُ نُوُر السَّ «َوَال یُْشِرُك فِی ُحْکِمِه أََحًدا»- «أَْم َجَعُلوا ِهللاِ ُشَرَکاَء َخَلُقوا» 

حکم کدام یک از موارد زیر از منظر فقه پویاي اسالم لزوماً حرام به شمار نمی رود؟  . 142

هر نوع تجارتی به نفع رژیم صهیونیستی، همچون وارد کردن و ترویج کاالهاي سرمایه داران و شرکاي این رژیم 

اسراف در منابع مصرفی کشور از جمله آب، بنزین، مواد غذایی، پوشاك، انرژي و امور مهم دیگري از این قبیل 

خرید و فروش لوح هاي فشرده و سایر رسانه هایی که دربردارندة تصاویر و یا متون فسادانگیز می باشند.

شرکت در مجالس عروسی و جشن هایی که در آن ها به اعتدال در مصرف توجه نشده و اسراف صورت می گیرد.

کدام یک از موارد زیر دربارة موضوع «توانایی بهره مندي بیشتر از طبیعت» به نکتۀ صحیحی اشاره کرده است؟  . 143

از جمله آثار مثبت تمدن اروپا در دورة دوم است و علت اصلی تحقق آن علم و تکنولوژي است.

از آثار منفی تمدن غرب است، چرا که انسان نباید در طبیعتی که امانت الهی است تصرف کند.

نمونه اي از انحرافات اروپاییان به شمار می رود، چرا که محصول نگاه مادي به نظام هستی است. 

یکی از آثار مثبت تمدن اروپا در حوزة علم است و قدرت نمایی انسان در برابر طبیعت می باشد.
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تعمق در مفاهیم آیه ي « یسئلونََک َعِن الَْخمِر َو الَمیِسِر ُقْل ِفیِهما ... »، ما را به کدام نتیجه خواهد رساند؟  . 144

بر خالف انحرافات فردي انسان ها، نمی توان انحرافات اجتماعی را نادیده گرفت. 

از آنجایی که استفاده از شراب و قمار ثمره اي جز ضرر ندارد، نهی از آن الزم است. 

قمار و  شراب با آنکه در بین مردم شیوع فراوان نداشت، اما عده اي گرفتار آن بودند.

تمکین مفهوم این آیه به مثابه صرف نظر کردن از برخی منافع، براي حفظ دین است. 

تداوم تزکیه مستلزم چه موضوعی است و معناي صحیح آیۀ «َقد َأفَلَح َمن  َزکَّاها» کدام است؟  . 145

براي تداوم یافتن تزکیه تکرار توبه الزم است -  به یقین هر کس خود را پاك کرد، رستگار شد. 

براي تداوم تزکیه باید به فرامین خدا عمل کرد - به یقین کسی را که خدا پاك کرد، رستگار شد. 

براي تداوم تزکیه باید به فرامین خدا عمل کرد - به یقین هر کس خود را پاك کرد، رستگار شد.

براي تداوم یافتن تزکیه تکرار توبه الزم است -  به یقین کسی را که خدا پاك کرد، رستگار شد.

کدام یک از جمالت زیر در مسألۀ توبه حاوي مفهوم دقیقی می باشد؟  . 146

اگرچه توبه در جوانی، سخت تر است اما شاید فرصت آن در پیري نباشد.  خداوند با توبه، همۀ گناهان را می بخشد مگر شرك که گناه نابخشودنی است. 

بازگشت انسان از گناهان تابع بازگشت خدا از عذاب و گشایش باب رحمت است.  طهارت قلب از گناه به واسطۀ توبه، عملی است که به آن پیرایش گفته می شود.

.  اینکه در دوره پیامبر (ص)، شنیدن قران بر ایمان یک فرد می افزود اما لجاجت دیگري را بر می انگیخت به کدام نکته اشاره دارد؟   147

قرآن جلوه اي توفیق الهی است که درك آن تنها نصیب بندگان خاص خدا می شود. ایجاد زمینه مناسب براي رشد از جلوه هاي توفیق الهی براي برخی بندگان است. 

در کسب توفیقات الهی عامل درونی اهمیت داشته و نقش تعیین کننده دارد.  توفیق الهی مانند امداد عام به شمار نمی رود که همۀ افراد را شامل شود. 

امام باقر (ع) در باب توبه و نسبت آن با پشیمانی چه فرمایشی دارند و در این باب، گفتن جملۀ «استغفر اهللا» چه نقشی دارد؟  . 148

براي توبه، صرف پشیمانی کافی نیست. - گفتن این جمله نشانۀ پشیمانی قلبی نیست. 

براي توبه کردن، پشیمانی کافی است. - گفتن این جمله نشانۀ پشیمانی قلبی است. 

براي توبه، صرف پشیمانی کافی نیست. - گفتن این جمله بدون پشیمانی قلبی کافی نیست. 

براي توبه کردن، پشیمانی کافی است. - گفتن این جمله بدون پشیمانی قلبی کافی نیست. 

اگر گفته شود که خداوند با فضل خویش است که اعمال انسان ها را محاسبه می کند، کدام آیه موید حقانیت این مفهوم است؟  . 149

َ لََمَع الُْمْحِسنِیَن   َِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدینَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ اهللاَّ  َوال

یئَِۀ فََال یْجَزى إِالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال یْظَلُموَن    َمْن َجاَء بِالَْحَسنَِۀ فََلُه َعْشُر أَْمثَالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

 أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن  

َماِء َواْألَْرِض    َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمنُوا َواتََّقْوا لََفتَْحنَا َعَلیِهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ

«ابتال» در لغت به چه معناست و به عنوان یک سنت الهی چه مفهومی به خود میگیرد؟  . 150

سختی و تنگنا – قرار دادن یک فرد در شرایط امتحان براي آگاهی از درون افراد

امتحان و آزمایش – قرار دادن یک فرد در شرایط امتحان براي آگاهی از درون افراد

سختی و تنگنا – قرار دادن یک فرد در موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد

امتحان و آزمایش – قرار دادن یک فرد در موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد

در کدام گزینه اساس قانون مندي نظام خلقت به درستی بیان شده و کدام مورد درباره این قانون مندي به نکته صحیحی اشاره کرده است؟  . 151

بر اساس تقدیر الهی – اختصاص به پدیده هاي طبیعی دارد، چرا که انسان قادر است با اختیار خویش این قانون مندي را برهم زند.

بر اساس قضاي الهی – اختصاص به پدیده هاي طبیعی دارد، چرا که انسان قادر است با اختیار خویش این قانون مندي را برهم زند.

بر اساس قضاي الهی – اختصاص به پدیده هاي طبیعی ندارد، اما زندگی فردي و اجتماعی انسان از قوانین مستقلی پیروي می کند.

بر اساس تقدیر الهی – اختصاص به پدیده هاي طبیعی ندارد، و زندگی فردي و اجتماعی انسان ها را هم دربر می گیرد.
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از این حقیقت که «مالکیت عالم، والیت بر آن را به دنبال دارد»، بطالن کدام اعتقاد را می توان استنتاج کرد؟  . 152

حق تصرف قائل شدن براي خدایانی که مالکیتی بر خویش هم ندارند.  مالکیت دانستن خدایانی که از پس سرپرستی خویش هم بر نمی آیند.

فرمان روایی عالم را از آن خدایانی بدانیم که توان تصرف بر آن را ندارند.  نسبت دادن سرپرستی عالم به خدایانی که از حکمرانی بر آن عاجز هستند. 

کدام یک از مفاهیم زیر را با یک نگاه توحیدي دقیق از سوي انسان موحد، سازگار نمی باشد؟  . 153

کسی که دچار شرك در مالکیت شده باشد، در پی آن به خودش حق تصرف مستقل در هستی را خواهد داد. 

نمی شود انسان والیت الهی را پذیرفته باشد، اما در اینکه عالم ملک خدا است دچار تردید و یا ابهام باشد. 

شرك به خداي متعال هر چه از خالقیت به سمت ربوبیت می رویم، بیشتر می شود؛ چرا که پذیرش آن سخت تر است. 

آنکه «حق تصرف در عالم» را متعلق به خدا بداند، پس الجرم پیش از آن تدبیر عالم را هم از آن خدا دانسته  است.

کدام یک از موارد استنباط صحیحی از بروز شرك در دنیاي امروز نمی باشد؟  . 154

غالب شرکی که در بین مردم رواج پیدا کرده است مربوط به مسأله خالقیت خدا نمی شود.  

شرك در دنیاي امروز به خصوص در بین جامعه هاي مدرن در قالب بت پرستی رواج ندارد.  

در دنیاي امروز شرك در انواع مختلفی و به نحو پیچیده تر از گذشته به چشم می خورد.

برخالف گذشته شرك چنان بارز است که در همان ابتدا به نظر می رسد غالب مردم مشرك اند.

اینکه انسان عصر امروز جهان را ملک خویش تلقی کند نمونۀ بروز کدام مشکل در اوست و چه تفاوتی با گذشته کرده است؟  . 155

کفر - این گونه از شرك بسیار پیچیده تر از شرك قدیم است.   شرك - این گونه از شرك بسیار پیچیده تر از شرك قدیم است.  

کفر - این گونه از شرك بسیار بارزتر از شرك قدیم است. شرك - این گونه از شرك بسیار بارزتر از شرك قدیم است.  

اگر نهادهاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشند، زمینه براي رشد انسان ها و زندگی موّحدانه فراهم می شود؛ که این به معناي ..................  . 156

اهمیت نقش یک جامعۀ توحیدي در خدایی شدن حیات آحاد جامعه است.   تأثیرپذیري توحید عملی در بعد اجتماعی از توحید عملی در بعد فردي است.  

توجه به قوانین جامعه براي تحقق توحید عملی در بعدي اجتماعی است.  ضرورت توجه به توحید فردي براي ساختن یک جامعۀ توحیدي می باشد.

َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخْیٌر» عبادت می کنند را چه چیز بیان کرده است؟ خداوند ویژگی کسانی که خدا را با الگوي «َو ِمَن النَّاِس َمْن یَْعُبُد اهللاَّ  . 157

آرامش در مواردي که خیري به ایشان برسد و رویگردانی در مواردي که دچار رنجی شوند. 

توجه به خدا وقتی که با مشکلی مواجه می شوند و غفلت از خدا پس از رفع آن مشکل 

عبادت و بندگی خدا در زمان آرامش و انکار خدا و ترك بندگی در هنگامۀ بال 

ادعاي خداباوري در زبان و عدم توجه عملی به خداوند در متن زندگی روزمره 

فقري که در آیه شریفۀ «أنُْتُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ» به آن اشاره شده است ناظر به کدام مرحله است و با توجه به عبارت « َواهللاُ ُهَوالَْغِنی الَْحِمیُد» به کدام نکته  . 158

اشاره دارد؟

پیدایش - خداست که با بی نیازي خویش سبب می شود که انسان بی نیاز گردد.  

پیدایش و بقا - خداست که با بی نیازي خویش سبب می شود که انسان بی نیاز  گردد.

پیدایش - خداست که در هیچ مرحله اي از هستی خویش به دیگري نیازمند نیست. 

پیدایش و بقا - خداست که در هیچ مرحله اي از هستی خویش به دیگري نیازمند نیست.  

اگر بگوییم که وجود ما ذاتاً از خودمان نیست، به کدام مقدمه اشاره  کرده ایم و کدام مصراع، مثال روشنی براي آن است؟  . 159

مقدمۀ اول - چون تواند که بود هستی بخش مقدمۀ اول - ذات نایافته از هستی ، بخش

مقدمۀ دوم - چون تواند که بود هستی بخش مقدمۀ دوم - ذات نایافته از هستی،  بخش

یکی از ثمرات تخلیه و تزکیه نفس که در کالم نورانی امیرمومنان (ع) ذکر شده در کدام آیه شریفه نمود یافته است و این ثمره تجلی گاه کدام رفتار  . 160

آدمی است؟

«یُِحبُّ الُْمتََطهِِّریَن»- تکرار توبه پس از تکرار گناه  ابِیَن»- تکرار گناه پس از تکرار توبه «یُِحبُّ التَّوَّ

ابِیَن»- تکرار توبه پس از تکرار گناه  «یُِحبُّ التَّوَّ «یُِحبُّ الُْمتََطهِِّریَن»- تکرار گناه پس از تکرار توبه 
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به ترتیب عبارات قرآن «لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبَلَنا» و «لََفَتْحَنا َعَلْیِهْم بََرَکاٍت» بهره چه کسانی است؟  . 161

مجاهدان فی سبیل اهللا - مومنان نیکوکار موحدان متقی - مومنان نیکوکار

موحدان متقی - مومنان پرهیزکار مجاهدان فی سبیل اهللا - مومنان پرهیزکار

آنجا که حضرت یوسف (ع) از خداوند کریم پناه جویی می طلبد تا بتواند به گناه آلوده نشود و از لطف الهی بهره ببرد را می توان در کدام عبارت  . 162

قرآنی جستجو کرد؟

َِّذي لُْمتُنَّنِی فِیِه َولََقْد َراَوْدتُُه َعْن نَْفِسِه فَاْستَْعَصَم» «فََذلُِکنَّ ال ا یَْدُعونَنِی إِلَْیِه» ْجُن أََحبُّ إِلَیَّ ِممَّ «قَاَل َربِّ السِّ

«َو إِالَّ تَْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ أَْصُب إِلَْیِهنَّ َوأَُکْن ِمَن الَْجاِهِلیَن» اِغِریَن» «َولَئِْن لَْم یَْفَعْل َما آُمُرُه لَیُْسَجنَنَّ َولَیَُکونًا ِمَن الصَّ

پذیرش خالصانه عبارت شریفه  «ان اعبدونی» ، چه دستاوردي براي انسان دارد و راه دیگر نیل به این دستاورد چیست؟  . 163

دریافت پاداش هاي وصف نشدنی-روي آوردن به پیشگاه خداوند مقاومت در برابر دام هاي شیطان- روي آوردن به پیشگاه خداوند

مقاومت در برابر دام هاي شیطان-دستیابی به درجاتی از حکمت دریافت پاداش هاي وصف نشدنی- دستیابی به درجاتی از حکمت

گرفتاري به کیفر آنچه که انسان به طور مستمر مرتکب می شود، ثمرة چیست و تقوا مداري جامعۀ ایمانی آنان را شایستۀ دریافت کدام موهبت الهی  . 164

می گرداند؟

بوا» - «لََفتَحنا َعلیِهم بََرکاٍت»   بوا» - «لَنَهَدیَنَُّهم ُسبَُلنا»   «َولِکن َکذَّ  «َولِکن َکذَّ

بوا بِآیاتِنا» - «لَنَهَدیَنَُّهم ُسبَُلنا»   یَن َکذَّ بوا بِآیاتِنا» - «لََفتَحنا َعلیِهم بََرکاٍت»   «َو الذَّ یَن َکذَّ  «َو الذَّ

پیام جمله «از شئون ربوبیت الهی تفضل همیشگی خداوند به انسان است»، از دقت در کدام آیه مفهوم می گردد؟  . 165

 «احسب الناس ان یترکوا ان یقولو امنا ...»   «کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک ...»  

 «انما المومن بمنزله کفه المیزان ...»   «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ...»  

علت ناامید نشدن از رحمت الهی در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد و در آیات قرآن در پاسخ به چرایی آن کدام ویژگی براي ذات الهی بیان شده  . 166

است؟

ال تقنطوا من رحمۀ اهللا  -  انه هو الغفور الرحیم   ان اهللا یغفر الذنوب جمیعًا  -  یحب المتطهرین  

ان اهللا یغفر الذنوب جمیعًا  -  انه هو الغفور الرحیم   ال تقنطوا من رحمۀ اهللا  -  یحب المتطهرین  

در بیان قرآن کریم ضرر و زیان واضح و آشکار تابع چیست و علت دشمنی مسلمانان با حاکمان ظالم در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟  . 167

 «و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه»  -  «من یعبد اهللا علی حرف»  «و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه»  -  «قد کفرو بما جاءکم من الحق»  

 «عدَوي و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة»  -  «قد کفروا بما جاءکم من الحق»   «عدَوي و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة»   -  «من یعبد اهللا علی حرف»  

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا أَن یَْکُفُروا بِِه ...»  هستند، ما را به کدام یک از شاخص هاي قرآن کریم با رد گروهی که متصف به صفت  «یُِریُدوَن أَن یََتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ  . 168

تمدن اسالم تشویق می کند؟

َس ...  َمن آَمَن بِاهللا َو الیَوِم اآلِخِر َو َعِمَل صالِحًا فََلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم ...  س بُنیانَه َعلی تَقوي ِمَن اهللا َو ِرضواٍن َخیٌر اَم َمن اَسَّ  اَفََمن اَسَّ

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم ...  َّذیَن آمنوا اَطیُعوا اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ  لََقد اَرسلنا ُرسَلنا بِالبَیَّنات واَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لِیَقوَم النُّاس ...  یا اَیَُّها ال

سردمداران جریانی که در اوضاع نا به سامان کلیسا به دنبال راه حل بودند، کدام گروه بوده و بدبینی ایشان نسبت به کلیسا از چه جهت بود.؟  . 169

 رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاري از دانشمندان اروپا – دوگانگی در گفتار و رفتار کلیسا

دانشمندان و متفکرینی که کلیسا مانع نشر آرائشان بود – دوگانگی در گفتار و رفتار کلیسا

رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاري از دانشمندان اروپا – دین مداري رهبران اصلی کلیسا

 دانشمندان و متفکرینی که کلیسا مانع نشر آرائشان بود – دین مداري رهبران اصلی کلیسا

حدیث شریف  «الفقه، ثم المتجر» خطاب به چه کسانی است و چه ضرورتی را بیان می کند؟  . 170

فقها - فقها نباید به خاطر کسب و کار از تفقه در دین و احکام دست بکشند.  تجار - در دین مبین اسالم و فقه شیعه، کار اقتصادي اهمیت فراوانی دارد. 

فقها - تکلیف فقها این است که مردم را با احکام کسب و کار آشنا کنند.  تجار - بدون آشنایی با احکام، گرفتاري به کسب حرام محتمل است. 
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آیۀ شریفۀ   «َو ِمْن آیاتِِه أن َخَلَق لَُکم ِمن أنُفِسُکم أزَواجًا لَِتسُکُنوا ِإلَیَها...»  به کدام پایۀ تمدنی در اسالم اشاره دارد و خداوند براي تأکید بر روي اهمیت  . 171

آن از چه گزاره اي استفاده کرده است؟

َّما یتََذکَُّر اُولُوااَاللباب احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن - اِن َّما یتََذکَُّر اُولُوااَاللباب   اجراي عدالت و تساوي زن و مرد - اِن

روَن احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن - َآلیاٍت لَِقوٍم یَتََفکَّ روَن   اجراي عدالت و تساوي زن و مرد -  َآلیاٍت لَِقوٍم یَتََفکَّ

از منظر فرماندة لشکر اسالم (زهره بن عبداهللا) عاملی که سبب می شد اسالم، حکومتی شایسته تر براي مردم باشد در کدام آیه بیان شده است؟   . 172

َّما یَتََذکَُّر اُولُوا اَاللباِب   َمن آَمَن بِاهللاِ َو الیَوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا فََلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم... َّذیَن ال یَعَلموَن اِن َّذیَن یعَلموَن َو ال  قُل َهل یستَوي ال

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم َّذیَن آَمنوا اَطیعو اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان لِیَقوَم النُّاس... یا اَیَُّها ال

بعد سیاسی و اجتماعی تمدن اسالمی در کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟  . 173

رسول خدا با براندازي حکومت هاي طاغوتی به دنبال این بود که ربوبیت الهی حاکمیت داشته باشد. 

نظام اجتماعی باید طوري شکل گیرد که قوانین، مبتنی بر مقبولیت مردم باشد نه زورگویی طاغوت 

در جامعۀ متمدن اسالمی تنها زمانی می توان دستورات غیرالهی را پذیرفت که بر محور عدالت باشد. 

پیامبر اکرم (ص) در صدد بودند که والیت الهی را به جاي حاکمیت ستمگران و طاغوتیان به اجرا در آورند. 

با عنایت به اینکه دین مبین اسالم همواره یک دین تمدن ساز بوده است، کدام یک از موارد زیر در باب پایه هاي تمدن اسالمی صحیح نیست؟  . 174

رسول خدا (ص) به رسالت برانگیخته شد تا جامعه اي بنا نهد که در آن جامعه به جاي حکومت طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد. 

یکی از اهداف پیامبر اکرم (ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود؛ به طوري که در آن مظلوم بتواند به  آسانی حق خود را از ظالم بستاند. 

اهمیت و عظمت یکتاپرستی ایجاب می کرد که پیامبر (ص) ابتدا مقدمات اخالقی را به مردم بیاموزد و سپس آنان را به توحید دعوت کند. 

رسول خدا (ص) در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدودة زندگی دنیوي فراتر برده و آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد. 

با دقت در تاریخ صدر اسالم بگویید: کدام گزینه دربارة تغییر نگرش مردم توسط پیامبر (ص) به درستی بیان شده است؟  . 175

پیامبر (ص) این رسالت بزرگ را از شهر مدینه آغاز کرد و سپس با هجرت به مکه پایه هاي یک جامعۀ دینی را بنا نهاد. 

پس از فتح مکه، پیامبر (ص)  این کار را آغاز کرد و با هجرت به شهر مدینه به تکمیل پایه هاي تمدن اسالم پرداخت. 

این رسالت از سوي پیامبر (ص) از شهر مکه آغاز شد و با هجرت به مدینه و کمک یاران، حرکت به سوي تمدن شکل گرفت. 

با فتح مدینه، پیامبر (ص) حکومتی را که در مکه تشکیل داده بود به آنجا منتقل کرد تا مقدمۀ تمدن اسالمی را مهیا کند.

رفتار حضرت لوط در برابر قوم خویش بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟  . 176

هر دینی موظف است که به شایستگی، خود را با خواسته هاي زمان خود تطبیق دهد.  پبامبران براي جذب مردم به سوي حق، گاهی با خواسته هایشان موافقت می کردند.

پویایی ادیان الهی به معناي قابلیت تطبیق آن ها با تمایالت انحرافی و غلط نیست.  بر خالف انحرافات فردي انسان ها، نمی توان انحرافات اجتماعی را نادیده گرفت. 

در کدام یک از آیات زیر به تنها شیوة مطمئن زندگی و روش قابل اعتماد در مواجهۀ با مسائل در دنیاي پیچیدة امروز اشاره شده و این شیوه کدام  . 177

است؟

نوَب َجمیًعا - تکیه  به رحمت خدا و عدم نا امیدي از او َّذیَن أَسَرفوا َعلى أَنُفِسِهم ال تَقنَطوا ِمن َرْحَمِۀ اهللا إِنَّ اهللاَّ یَغِفرُ الذُّ   قُل یا ِعبَاِدَي ال

نوَب َجمیًعا - عدم ارتکاب گناه و جلب رحمت پروردگار َ یَغِفرُ الذُّ ِ إِنَّ اهللاَّ َّذیَن أَسَرفوا َعلى أَنُفِسِهم ال تَقنَطوا ِمن ّرْحَمِۀ اهللاَّ   قُل یا ِعبَاِدَي ال

َس بُنیانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف هاٍر فَانهاًر بِِه فِی نَارِ َجَهنََّم - عمل به احکام و راهنمایی هاي خداوند س بُنیانَه َعَلى تَقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر أَم َمن أَسَّ  أَفََمن أَسَّ

َس بُنیانَُه َعَلی َشَفا ُجُرٍف هاٍر فَانهاًر بِِه فِی نَارِ َجَهنََّم - تالش براي تأسیس جامعه دینی س بُنیانَه َعَلى تَقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر أَم َمن أَسَّ  أَفََمن أَسَّ

عمل امام علی (ع) در حرکت از زیر دیوار کج به سوي دیوار راست، رد کدام یک از عقاید زیر نمی  باشد؟  . 178

نظام مبتنی بر قضا و قدر در هستی با اختیار انسان ناسازگار می باشد. تقدیر، چیزي وراي قانونمندي جهان و نظم در آن به شمار می رود.

فرو ریختن دیوار کج یک قضاي الهی است که بر تقدیر آن تکیه دارد. ما هیچ اختیاري در تعیین سرنوشت خویش نداریم و باید آن را بپذیریم.

پیشروي در مسیر مورد انتخاب انسان که به آشکار کردن باطن وي می انجامد حکایتگر کدام سنت است و چگونه سنتی به شمار می رود؟  . 179

سنت امداد است که از سنت هاي عام حاکم بر عالم به شمار می رود. سنت امداد است که از سنت هاي خاص حاکم بر عالم به شمار می رود.

سنت توفیق است که از سنت هاي عام حاکم بر عالم به شمار می رود. سنت توفیق است که از سنت هاي خاص حاکم بر عالم به شمار می رود.
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در بین گزینه هاي زیر کدام مورد توصیف دقیقی را از سنت ابتالء بیان نمی کند؟  . 180

هویت و شخصیت انسان ها با ابتالئات است که ساخته و شناخته می گردد. در بین سنن خدا، سنت ابتالء عام ترین و فراگیر ترین سنت الهی به شمار می رود.

امتحان خداوند علیم در این سنت براي آگاه شدن از درون افراد نیست. این ابتالئات براي کمال یافتن انسان است و با ورود او به کمال متوقف می شود.

کدام یک از موارد زیر را نمی توان میوه بندگی و پرستش خداي یگانه دانست؟  . 181

چنین کسی جز با اذن خدا از هیچ  یک از بندگان اطاعت نمی کند. چنین انسانی از غیر خدا طلب نمی کند مگر به اذن و فرمان خدا 

چنین کسی جهت زندگی خود را به سوي محبوب خویش قرار می دهد. چنین کسی وسیله قرار دادن غیرخدا را مطلقاً کاري خطا می داند.

در امر کشاورزي اگرچه زارع حقیقی ..................  است اما می توان گفت که .................. .  . 182

خدا - باغبان هم با کمال یافتن قادر است در تدبیر عالم اثر گذار باشد.  باغبان - باغبان و تدبیرش همه از آن خداست و تحت تدبیر او پیش می رود.

خدا - باغبان هم تدبیر کرده و به نوعی مجرا و مسیر تدبیر الهی می باشد. باغبان - این خداوند است که این حد از اثر گذاري را به او سپرده است. 

بیت «دلی کز معرفت نور و صفا دید /  به هرچیزي که دید اول خدا دید» با کدام یک از آیات زیر ارتباط بیشتر دارد؟  . 183

َماَواِت َواْألْرِض   اهللاُ نُوُرالسَّ أنْتُُم الُْفَقَراُء إلَی اهللاِ  

ما َرأَیُت َشیئًا اِّال َو َرأَیُت اهللاَ قَبَلُه َو بَعَدُه َو َمَعُه   َماَواِت َواْألْرِض   یْسألُُه َمْن فِی السَّ

عبارت قرآنی « یساله من فی السماوات و االرض» به نیازمندي موجودات در کدام موضوع اشاره دارد و پاسخ گویی این نیازها از سوي خدا در کدام  . 184

عبارت قرآنی آمده است؟

بقا - کل یوم هو فی شان   بقا -   َواهللاُ ُهَو الَْغنِی الَْحِمیُد   پیدایش -  کل یوم هو فی شان   پیدایش -   َواهللاُ ُهَو الَْغنِی الَْحِمیُد  

عبارت قرآنی  «أم َجَعلوا ِهللا ُشَرکاَء َخَلُقوا َکَخلقه َفَتشابََه الَْخلُق َعَلیهم»  به چه مطلبی اشاره می کند؟  . 185

اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود، خودشان مخلوق خدایند.  اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود، قادر به خلقت نیستند. 

اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود، آنان را دچار شبهه کرده است.  اینکه شرکایی که براي خدا گرفته می شود، مشابه سایر مخلوقاتند. 

چرا نسبتی که  در آیه « أنُْتُم الُْفَقَراُء ِإلَی اهللاِ» بین خدا و انسان بیان شده است قابل تغییر نیست؟  . 186

چرا که انسان براي کمال، خود نیازمند عنایت خداوند است.  چراکه انسان نمی تواند از یک حدي به خدا نزدیک تر شود. 

چرا که خداوند پدیده ایست که ذاتاً بی نیاز از سایر مخلوقات است.  چرا که نیاز ما ذاتی و غناي خدا هم ذاتی به شمار می رود.

عبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟  . 187

ِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر» شیوة زندگی فردي و اجتماعی- «َمْن آَمَن بِاهللاَّ ُسوَل» َ َوأَِطیُعوا الرَّ شیوة زندگی فردي و اجتماعی- «أَِطیُعوا اهللاَّ

ُسوَل»  َ َوأَِطیُعوا الرَّ نگرش انسان ها- «أَِطیُعوا اهللاَّ ِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر»  نگرش انسان ها- «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

«مهم ترین حق خداوند» را در کدام آیه می توان یافت و کوتاهی مردم در انجام وظیفه اي که مهم ترین راه اصالح و معالجه جامعه از بیماري هاي  . 188

اجتماعی است، چه پیامدي به دنبال دارد؟

ُُّکْم»- ریشه دواندن تدریجی انحراف از حق در جامعه  ِّی َو َرب َ َرب «إِنَّ اهللاَّ

ُُّکْم»- تقویت و استحکام گناهان اجتماعی و نفوذ آنها در تمام سطوح جامعه  ِّی َو َرب َ َرب «إِنَّ اهللاَّ

«أَِن اْعبُُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم»- ریشه دواندن تدریجی انحراف از حق در جامعه 

«أَِن اْعبُُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم»- تقویت و استحکام گناهان اجتماعی و نفوذ آنها در تمام سطوح جامعه 

پیام «انبیاء مسئولیتی در هدایت اجباري هواپرستان ندارند و انسان داراي اختیار است» از دقت در کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟  . 189

 «َو ِمَن النَّاِس َمْن یَْعبُُد اهللاَ َعَلى َحْرٍف»   «أَفََأنَْت تَُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال»  

ُکْم أَْولِیَاَء»   «أَْن تَُقوُموا ِهللاِ َمْثنَى َو فَُراَدى»   َِّذیَن آَمنُوا َال تَتَِّخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَّ  «یَا أَیَُّها ال
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بیان امیرالمومنین علی (ع) که می فرماید:  «الفقه ثم المتجر»  نوید چه موضوعی است؟  . 190

به کارگیري روش هاي علمی تجارت کردن تا مانع ورود ناپاکی در کسب و تجارت گردد.

به کارگیري روش هاي علمی تجارت کردن براي اینکه به رشد اقتصادي بهتر و سالم تر برسد.

به دست آوردن درآمد پاك و حالل از طریق یادگیري احکام و مسائل شرعی تجارت.

به دست آوردن درآمد پاك و حالل تا گرفتار کسب و تجارت ناپاك نگردد. 

در بیان قرآن کریم آنان که داراي تصوري نادرست از مهلت دادن خداوند هستند، چه سرنوشتی در انتظارشان است و آنان که تالش خالصانه در راه  . 191

خدا دارند، شامل چه امدادي می گردند؟

 «عذاب مهین» - «لَنَهِدیَنَّهم سبلنا»   «و الینا ترجعون» - « لَنَهِدیَنَّهم سبلنا»  

 «عذاب مهین» - «لََفتَحنا َعَلیهم برکاٍت من السماِء و االرض»   «و الینا ترجعون » - «لََفتَحنا َعَلیهم برکاٍت من السماِء و االرض»  

عبارت «تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن نیاز به مخلوقات است»، از پیام کدام آیه شریفه مفهوم می گردد؟  . 192

 «وال یشرك فی حکمه احدا»   «وهللا ما فی السماوات وما فی االرض»   «لم یلد و لم یولد»   «اهللا الصمد»  

یادآوري اخذ پیمان خدا در نهاد آدمی با کدام عبارت قرآنی معرفی شده است و انذار الهی در مورد آن چیست؟  . 193

 «ان اعبدونی» - «الیه صراطا مستقیما»  «ان اعبدونی» - «هذا صراطا مستقیما»   «فاعبدوه» - «هذا صراطا مستقیما»   «فاعبدوه» - «الیه صراطا مستقیما»  

پیام کدام حدیث سبب رشد و کمال و یا عقب ماندگی و خسران ما می شود؟  . 194

 من یموت بالذنوب اکثر مّمن یموت باالجال و من یعیش باالحسان اکثر مّمن یعیش باال عمار  

 کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالّشر و الخیر فتنه  

 «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنّا و هم الیفتنون»  

 انّما المؤمن بمنزله کفه المیزان زید فی ایمانه زید فی بالئه  

از ابیات شعر موالنا که سروده است: «گفت آخر از خدا شرمی بدار /می کشی این بی گنه را زار زار / گفت از چوب خدا این بنده اش/ می زند بر پشت  . 195

دیگر بنده  اش» کدام موضوع دربارة اختیار استنباط می گردد؟

تقدیرات و قانونمندي هم الزمۀ کار اختیاري انسان و هم محدود کنندة آن است.

کسی نمی تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست، فرار کند، زیرا این فرار هم کاري اختیاري است.

قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار نیست، بلکه زمینه ساز آن است.

اگر کسی اختیار خود را در سخن یا بحث انکار کند، در عمل از آن بهره می برد.

اگر براي یک عمل «کیفیت» و «معرفت» را در نظر بگیریم، کدامین مورد تقدم دارد و مقصود از شرط قبولی عمل کدام یک می باشد؟  . 196

دومین – دومین نخستین – دومین دومین – نخستین نخستین – نخستین

شستشوي گناه و خارج شدن گناهان به وسیلۀ توبه، در کالم علوي چگونه بیان گشته است و نتیجه تکرار واقعی توبه، در کدام عبارت قرآنی تجلی  . 197

دارد؟

 «التائب من الذنب کمن ال ذنب له» - «انه هو الغفور الرحیم»   «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب» - « انه هو الغفور الرحیم»  

 «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب» - « ویحب المتطهرین»   « التائب من الذنب کمن ال ذنب له» - «ویحب المتطهرین»  

کدام پیام از آیۀ شریفۀ  «اِنَّ اَهللاَ یُِحبُّ التَّوابیَن َو یُِحبُّ الُمَتَطهِّریَن»  مستفاد می گردد؟  . 198

توبه نه تنها گناهان را پاك و تطهیر می سازد، بلکه اگر ایمان و عمل صالح به دنبالش بیاید، گناهان را به حسنات مبّدل می کند.

تکرار توبۀ واقعی، به معنی دور شدن از خداوند نیست و موجب جلب رحمت خداوند می گردد.

اگرچه توفیق توبه همواره میّسر است، اما باید لحظه هاي توفیق را شکار کرد و خود را در دامن مهر خداوند انداخت. 

آنچه سبب عادت جوان به گناه می شود، تسویف است، به طوري که ممکن است ترك گناه برایش سخت گردد. 
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به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد بازتابی از توجه به کدام آیۀ مبارکه می باشد؟  . 199

 وال یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما   ولو اّن اهل القري آمنوا واتّقوا لََفتَحنا علیهم برکات ِمَن السماء واالرض  

 کال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربک محضورا   اَحَسَب الناُس اَن یُترکوا ان یقولوا آمنّا و هم الیفتنون  

معیار اول و دوم تمدن اسالمی در کدام آیۀ شریفه مذکور است و در کالم پیامبر (ص): «برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی  . 200

ستمگر بر زبان آورد». با کدام عبارت قرآنی هم آوایی دارد؟

    فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزون - لیقوم الناس بالقسط    فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون -  انما یتذکر اولوااللباب  

   اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم -  انما یتذکر اولوااللباب     اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم -  لیقوم الناس بالقسط 

در بیان حضرت علی (ع) به ترتیب  «عزت»  و «افتخار»  براي ایشان چیست؟  . 201

بندگی خدا - پروردگاري خدا پروردگاري خداوند - بندگی خدا

همان گونه اي که من دوست دارم. - آن گونه باشد که خدا دوست دارد.  آن گونه باشد که خدا دوست دارد. - همان گونه اي که من دوست دارم.

اگر با کمی تأمل مسألۀ «مصرف گرایی» را مورد مداقه قرار دهیم، آن را در کدام حوزه قرار خواهیم داد و جدي ترین آسیب آن را چه چیز معرفی  . 202

خواهیم کرد؟

آثار منفی حوزة خانواده - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع

آثار منفی حوزة علم - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع  

آثار منفی حوزة خانواده - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب

آثار منفی حوزة علم - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب  

اگر گفته شد که «پیامبر براي رفع تبعیض طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی می کوشیدند و تالش می کردند تا براي همه به یک میزان امکان کسب علم  . 203

ایجاد شود»، مقصود کدام آیه است؟  

َّما یَتََذکَُّر اُولُوا اَاللباِب   َمن آَمَن بِاهللاِ َو الیَوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا فََلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم... َّذیَن ال یَعَلموَن اِن َّذیَن یعَلموَن َو ال  قُل َهل یستَوي ال

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم... َّذیَن آَمنوا اَطیعو اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان لِیَقوَم النُّاس... یا اَیَُّها ال

کدام یک از موارد زیر را خداوند در وصف نمازگزاران بیان نموده است و این توصیف مربوط به کدام آیه است؟   . 204

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم...   َّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهللاَ و اطیُعوا الرَّ آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند -  یا اَیَُّها ال

آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند -   لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النُّاس...  

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم... َّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهللاَ و اطیُعوا الرَّ آنان که با پذیرش رسالت الهی خود را تحت والیت الهی قرار داده اند - یا اَیَُّها ال

آنان که با پذیرش رسالت الهی خود را تحت والیت الهی قرار داده اند -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالبَیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النُّاس... 

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...» قابل استنباط است؟ َّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهللاَ َو اَطیُعوا الرَّ کدام یک از اصول اساسی تمدن اسالمی از آیۀ شریفۀ  «یا اَیَُّها ال  . 205

اهمیت ایمان به خدا و اطاعت از فرامین الهی در تمدن اسالمی به قدري باالست که بدون آن هیچ عملی از سوي مردم پذیرفته نیست. 

رسول خدا (ص) به رسالت برانگیخته شد تا جامعه اي بنا نهاد که در آن جامعه، به جاي حکومت طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد. 

یکی از اهداف پیامبر اکرم (ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود به طوري که در آن مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند. 

رسول خدا (ص) در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدودة زندگی دنیایی فراتر برد و آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد. 

اگر قرار بر این باشد که توبه را در قالب یک مفهوم ترسیم کنیم، کدام یک از موارد زیر راهگشاي ماست؟  . 206

تصمیم جدید براي تکمیل پیمان هاي قبلی و پیموندن صحیح راهی است که به غلط طی شده است. 

ناامید نشدن از گذشته و فراموش کردن آن و امید به اصالح آینده اي که در پیش روي انسان است. 

تغییر نگرش به هستی و توجه به خطاهایی که در گذشته انجام شده براي عبرت گیري و عدم تکرار 

بازگشت از مسیري است که چندي به غلط پیموده شده و آثار زیانباري به جاي گذاشته است. 
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سر انجام مشمولین آیۀ «کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند...» چیست و ایشان براي پیشروي خویش، محتاج کدام سنت الهی اند؟  . 207

محرومیت از نعمات الهی – امالء و استدراج آتش دوزخ – امداد عام الهی

محرومیت از نعمات الهی – امداد عام الهی آتش دوزخ – امالء و استدراج

اگر بخواهیم سنتی را معرفی کنیم که خدا به واسطه آن، دوستان و دشمنان حق را یاري میکند، کدام آیه راهنماي ماست؟  . 208

بُوا بِآیاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن ...   َِّذیَن َکذَّ ََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ َکفَِّۀ المیزاِن ُکلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالئِه   َوال  اِن

َِّک َمْحُظوًرا   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب  أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب

اگر سنت ابتالء را مورد مداقُّه قرار دهیم ، کدام گزینه صحیح می باشد؟  . 209

امتحان با امور خیر براي کمال مومنین و با امور شر براي بخشایش گناه گناه کاران است.

کسی که که دچار بالیی شده با عبور از آن و رشد و کمال، دیگر دچار این سنت نخواهد شد.

همان طوري که ما براي شناخت دیگران ایشان را می آزماییم خدا هم ما را با این سنت می شناسد.

انسانی که ادعاي ایمان کند خداوند او را وارد امتحان ها و آزمایش هاي خاص آن خواهد کرد.

عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند، کدام سنت است و مقصود از این سنت چیست؟  . 210

ابتالء – قرار دادن یک فرد در شرایط امتحان براي آگاهی از درون افراد امالء – قرار دادن یک فرد در شرایط امتحان براي آگاهی از درون افراد

ابتالء – قرار دادن یک فرد در موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد امالء – قرار دادن یک فرد در موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد

کدام یک از موارد زیر برداشت صحیحی را از «جامعه اي که افرادش خواست ها و تمایالت دنیایی خود را دنبال می کنند» ارائه نمی دهد؟  . 211

همواره در چنین جامعه اي انسان هاي ستمگر و مستکبر حاکمیت را در دست می گیرند.  

تفرق و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد و تعالی براي جامعه از بین می رود.  

در چنین جامعه اي هیچ کس قادر نخواهد بود به توحید عملی در بعد فردي دست یابد.  

در این گونه جامعه همواره سخن از حاکمیت طاغوت و اجراي دستورهاي اوست. 

ُکْم َأْولِیاَء تُْلُقوَن» مومنان را از دوست گرفتن دشمن خدا و خودشان نهی می کند؟ ي َو َعُدوَّ َِّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ چرا خداوند در آیه شریفۀ «یا َأیَُّها ال  . 212

به جهت اینکه افراد مشمول این آیه به دین خدا کافر و آن را انکار می کنند. چرا در این صورت ایشان برعلیه مسلمانان خیانت خواهد کرد. 

چرا که دشمنی چنین افرادي با مومنان هرگز تمامی نخواهد داشت.  زیرا آن دشمنان نمی توانند توحید اجتماعی را پذیرفته و به  آن عمل کنند. 

...» خداوند چه عاملی را سبب زیان کاري در دنیا و آخرت بیان می کند؟ َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ مطابقه با آیه «َوِمَن النَّاِس َمْن یَْعُبُد اهللاَّ  . 213

اینکه انسان براي خدا شرکائی در نظر گرفته و توحید عملی را از دست بدهد.  اینکه انسان در شرایطی مطلوب اهل بندگی بوده و در شرایط نامطلوب رویگردان 

اینکه انسان، عالم را ملک خویش بداند و به خود اجازه دهد در آن تصرف نماید.  اینکه انسان در زندگی با توجه بیش از اندازه به دنیا، از خداوند غفلت داشته باشد. 

در آیۀ «ِإنَّ اهللاَ َربّی َوربُُّکْم َفاْعُبُدوهُ  ...» خداوند عبودیت را تحت چه عنوانی مطرح کرده است و ثمرة چه عاملی است؟  . 214

راه تقرب به  خدا - پذیرش خدا به عنوان سرپرست عالم  راه راست و درست - پذیرش خدا به عنوان مدبر عالم 

راه تقرب به  خدا - پذیرش خدا به عنوان مدبر عالم  راه راست و درست - پذیرش خدا به عنوان سرپرست عالم 

اگر بگوییم خداوند می تواند به غیر خویش اذن والیت بدهد، چگونه سخنی گفته ایم و منظور ما از این اذن چیست؟  . 215

صحیح - اینکه خداوند تدبیر مخلوقات خویش را به ایشان واگذارد.  نادرست - اینکه خداوند تدبیر مخلوقات خویش را به ایشان واگذارد. 

صحیح - اینکه خداوند ایشان را مجراي والیت خویش قرار دهد.  نادرست - اینکه خداوند ایشان را مجراي والیت خویش قرار دهد. 

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة رابطۀ انسان با خدا، مفهوم صحیح تري را در خود جاي داده است؟  . 216

هرچه معرفت باال رود انسان نیاز خود به خدا را بیشتر درك کرده و نزد خدا احساس عجز کمتري می کند.  

هرچه معرفت باال رود انسان نیاز خود به خدا را بیشتر درك کرده و نزد خدا احساس عجز بیشتري می کند.  

هرچه انسان نیاز خود به خدا را بیشتر درك کند معرفت و کمالش باال رفته و کمتر نزد خدا احساس عجز می کند.  

هرچه انسان نیاز خود به خدا را بیشتر درك کند معرفت و کمالش باال رفته و بیشتر نزد خدا احساس عجز می کند.
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تفاوت در دو مثال «رابطه بنا با  معمار» و «رابطه جریان الکتریسیته با مولد»، در کدام حوزة نیاز بین مخلوق و خالق روشن تر است و توضیح این نیاز  . 217

چیست؟

بقا - خداوند هستی بخش موجودات عالم است و آنها را از نیستی نجات داده. 

پیدایش - خداوند هستی بخش موجودات عالم است و آنها را از نیستی نجات داده. 

بقا - خداوند است که همواره به موجودات هستی بخشیده و به وجودشان دوام می دهد.

پیدایش - خداوند است که همواره به موجودات هستی بخشیده و به وجودشان دوام می دهد. 

پی بردن به وجود خداوند به عنوان تنها آفریدگار جهان در حدیث نبوي چگونه خوانده شده است و دلیل آن چیست؟  . 218

روا فی ذاِت اّهللا  - احاطه و دسترسی ذهن انسان در شناخت آن  روا فی ُکلِّ َشیٍء - احاطه و دسترسی ذهن انسان در شناخت آن  ال تََفکَّ  تََفکَّ

روا فی ذاِت اّهللا - محدودیت ذهن در تصور ذات امور نامحدود روا فی ُکلِّ َشیٍء - محدودیت ذهن در تصور ذات امور نامحدود  ال تََفکَّ  تََفکَّ

ِ» چه پیامدي را به دنبال دارد و موجب بهره مندي از وسایل ارتباطی داخلی، به چه علتی َس بُْنَیانَُه َعَلى تَْقَوى ِمَن اهللاَّ پایبندي عملی به آیۀ شریفه: «َأسَّ  . 219

است؟

«َشَفا ُجُرٍف َهاٍر»- مانع نفوذ و سلطۀ رسانه اي بیگانه شویم.  «ِرْضَواٍن َخْیٌر»- مانع نفوذ و سلطۀ رسانه اي بیگانه شویم. 

«َمْن َزکَّاَها»- اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی  «قَْد أَْفَلَح»- اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی 

ار، اَلِْفْقُه ثُمَّ الَْمْتَجُر»، کدام ثمره عاید ما می گردد و اجتناب از اگر به این فرمایش حضرت علی بن ابی طالب (ع) جامه عمل بپوشانیم که: «یا َمْعَشَر التُّجِّ  . 220

خرید کاالهاي خارجی در چه صورتی واجب می شود؟

عدم آالیش اقتصاد به کسب حرام، از جمله ربا- اشرافی گري و رواج مصرف گرایی

عدم آالیش اقتصاد به کسب حرام، از جمله ربا - وابسته شدن به بیگانگان

کمک نمودن به رونق اقتصاد کشور و کسب آثار مثبت روزي حالل - وابسته شدن به بیگانگان

کمک نمودن به رونق اقتصاد کشور و کسب آثار مثبت روزي حالل - اشرافی گري و رواج مصرف گرایی

قرار نگرفتن در زمرة مسئوالن کدام آیه، مقاومت در برابر دام هاي شیطان را براي انسان به ارمغان می آورد و از منظر پیامبر خوبی ها، رسیدن انسان  . 221

به عامل بازدارندة او از لغزش ها و تباهی ها در گرو چیست؟

«َمْن یَْعبُُد اهللاَ َعَلى َحْرٍف»- انجام یک ماه کارها همراه با حسن فعلی  «َوَمْن یَْبتَِغ َغْیَر اْإلِْسَالِم ِدینًا»- انجام یک ماه کارها همراه با حسن فعلی 

«َوَمْن یَْبتَِغ َغْیَر اْإلِْسَالِم ِدینًا»- انجام چهل روزه کارها همراه با حسن فاعلی و فعلی  «َمْن یَْعبُُد اهللاَ َعَلى َحْرٍف»- انجام چهل روزة کارها همراه با حسن فاعلی و فعلی 

اگر به دنبال راهکاري براي مقاومت در برابر دام هاي شیطان باشیم، کدام آیۀ مبارکه مستمسک ما خواهد بود؟  . 222

ِ َمْثنَى َو فَُراَدى ...»  ََّما أَِعُظُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا ِهللاَّ «قُْل إِن َُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن» ْیَطاَن إِن «أَلَْم أَْعَهْد إِلَْیُکْم یَا بَنِی آَدَم أَْن َال تَْعبُُدوا الشَّ

ا یَْدُعونَنِی إِلَْیِه َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ ...»  ْجُن أََحبُّ إِلَیَّ ِممَّ «قَاَل َربِّ السِّ َّْفِسِه فَاَستَْعَصَم» َِّذي لُْمتُنَّنِی فِیِه َو لََقْد َراَودتُُّه َعن ن «قَالَْت فََذلُِکنَّ ال

تعبیر «منافع للناس» براي کدام یک از گناهان کبیره به کار می رود و به چه معنایی است و شرط بندي در بازي ها و ورزش هاي معمولی چه حکمی  . 223

دارد؟

قمار- سود اقتصادي – بال اشکال شراب- سوداقتصادي- حرام قمار- سود جسمانی- حرام شراب- سود جسمانی- بال اشکال

از آنجایی که گرایش به عبادت و پرستش در خلقت ما قرار داده شده است، خداوند کسانی که بی توجه به این گرایش را چگونه مورد بازخواست  . 224

قرار داده است؟

 «قل انما اعظکم بواحده ان تقومواهللا مثنی و فرادي»   «الم اعهد الیکم با بنی آدم ان ال تعبدوالشیطان انه لکم عدو مبین»  

 «قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و االنصرف عنی»   «فاستعصم ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن ولیکونا من الصاغرین»  
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چند مورد از موارد ذیل دربارة توبۀ اجتماعی صحیح است؟   . 225

الف) مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. 

ب) اگر در وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی شود، گناهان اجتماعی قوي تر شده و تمام سطوح جامعه را در بر می گیرد. 

 ج) رباخواري، رشوه گرفتن، ظلم کردن و ظلم پذیري و ترك نماز از گناهان اجتماعی است. 

د) انحراف هاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند.

1234

میان بعد فردي و بعد اجتماعی چه رابطه اي وجود دارد و اگر کسی در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها برآید، گرفتار چه نوع شرکی  . 226

شده است؟

تقابل – شرك در والیت  تقابل – شرك عملی اجتماعی متقابل – شرك عملی فردي متقابل – شرك در والیت

نتیجه و بازتاب اعتماد به غیر خداوند یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و یا تقلید از دیگران در کدام عبارت قرآنی مشهود است و تعبیر قرآنی «اثم  . 227

کبیر» براي کدام گناه کبیره به کار رفته است؟

 «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - قمار «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - زنا

 «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - زنا «واهللا ال یهدي القوم الظالمین» - قمار

نبی مکرم اسالم (ص) از مشرکان می خواست که با اقرار به کدام الفاظ، دست از شرك بشویند و به خداي یگانه ایمان آورند و این ذکر چه اثري بر  . 228

جامعه مسلمین می گذارد؟

اهللا اکبر - مدافعه از حقوق فرد بر دیگر مسلمانان واجب می گردد. اهللا اکبر - همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با دیگران تغییر می دهد.

ال اله اال اهللا - همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با دیگران تغییر می دهد. ال اله اال اهللا - مدافعه از حقوق فرد بر دیگر مسلمانان واجب می گردد.

ادعاي «سرپرستی قسمتی از جهان» و «استقالل بخشی تدبیر امور انسان به وي» به ترتیب با کدام آیات مرتبط است و مشخص کنید کدام یک معلول  . 229

دیگري است؟

«و ما لهم من دونه من ولی» - «اغیر اهللا ابغی ربا و هو رب کل شی» - دومی «و ما لهم من دونه من ولی» - «اغیر اهللا ابغی ربا و هو رب کل شی» - اولی

«اغیر اهللا ابغی ربا وهو رب کل شی» - «و ما لهم من دونه من ولی» - دومی «اغیر اهللا ابغی ربا وهو رب کل شی» - «و ما لهم من دونه من ولی» - اولی

عبارت «سرپرستی انحصاري خداوند» بر کدام بعد از ابعاد توحید داللت دارد و برخاسته از کدام توحید است؟  . 230

ربوبیت - خالقیت والیت - مالکیت ربوبیت - والیت والیت - ربوبیت

در بیان حضرت علی (ع) به ترتیب «عزت» و «افتخار» براي ایشان چیست؟  . 231

بندگی خدا - پروردگاري خداوند پروردگاري خداوند - بندگی خدا

همان گونه اي که من دوست دارم - آن گونه باشد که خدا دوست دارد آن گونه باشد که خدا دوست دارد - همان گونه اي که من دوست دارم

از آیه شریفۀ «أفمن اّسس بنیانه علی تقوي من اهللا کدام مطلب مستفاد می گردد؟  . 232

یک زندگی استوار براساس تقوا و وصول به بهشت طراحی می گردد.

هر کس اساس زندگی خود را براي وصول به مقام رضوان الهی قرار دهد، به آینده امیدوار خواهد بود. 

رضایت خدا برترین نعمت خداوند است که به انسان متقی هدیه می شود.

عمل به احکام و قوانین الهی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتماد پیش  روي انسان است. 

استفاده از موسیقی سنتی و کالسیک در اسالم چه حکمی دارد و کدام قید در مورد آن باید مورد توجه قرار گیرد؟  . 233

این نوع از موسیقی به آن شرط جایز و حالل است که براي مجالس ملی و فرهنگی و در خدمت دین مورد استفاده قرار گیرد. 

حرمت این نوع از موسیقی ها متوقف بر این است که محرك شهوت بوده و یا مناسب مجالس لهو و لعب به شمار روند. 

تنها موسیقی سنتی است که در حلّیّت آن شرطی بیان نشده است، چرا که اساساً با مجالس فرهنگی مناسبت دارند. 

تمام انواع موسیقی تنها در صورتی مجاز است که تحت نظارت و تأیید قوانین جمهوري اسالمی تنظیم و ساخته شوند. 
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با عنایت به اهتمام تمدن اسالمی به علم آموزي، بگویید که چه عواملی در صدر اسالم سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست؟   . 234

نزول تدریجی آیات قرآن و دعوت مکرر آن به خردورزي از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا از طرف دیگر 

اشتیاق مردم تازه مسلمان به یادگیري معارف بلند دین اسالم از یک سو و توجه قرآن به کسب علم از سوي دیگر 

اهتمام و دعوت پیامبر از زنان و مردان براي کسب علم از یک سو و عطش مسلمین براي گذر از جاهلیت از سوي دیگر 

آفات خرافه گرایی و صدمات آن به مردم مسلمان از یک سو و دعوت قرآن به تفکر و ترك عادات جاهلی از سوي دیگر 

در دورة دوم تمدن اروپا بخشش گناهان از نگاه کلیسا متوقف بر چه اقدامی به شمار می رفت و این بخشش تا چه زمان بر قرار بود؟  . 235

اعتراف انسان گناه کار در برابر کشیش – با این اعتراف عفو ابدي براي فرد رقم می خورد.

راز و نیاز با خدا در روز معینی در هفته – با این اعتراف عفو ابدي براي فرد رقم می خورد.

راز و نیاز با خدا در روز معینی در هفته – تا زمانی که فرد به اعتراف خود در کلیسا ملتزم باشد.

اعتراف انسان گناه کار در برابر کشیش – تا زمانی که فرد به اعتراف خود در کلیسا ملتزم باشد.

کدام یک از موارد زیر دربارة رویکرد کلیسا دربارة ازدواج در دورة دوم تمدن اروپا به درستی مطرح شده و اعتقاد ایشان دربارة مسیح چه بود؟  . 236

پس از ازدواج امکان جدایی زن از مرد نیست و پیوندشان ابدي می باشد. – یک انسان مسیحی شایسته است خود را فداي مسیح کند.

پس از ازدواج امکان جدایی زن از مرد نیست و پیوندشان ابدي می باشد. – ریخته شدن خون مسیح تاوان گناهان بشریت است.

حق ازدواج براي کشیش ها محفوظ بوده، اما امري قبیح شمرده می شد. – ریخته شدن خون مسیح تاوان گناهان بشریت است.

حق ازدواج براي کشیش ها محفوظ بوده، اما امري قبیح شمرده می شد. – یک انسان مسیحی شایسته است خود را فداي مسیح کند.

با دقت در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، کدام یک از موارد زیر درباره اعراب صدر اسالم، به مفهوم دقیق تري اشاره کرده است؟  . 237

قمار و  شراب با  آنکه در بین مردم شیوع فراوان نداشت، اما عده اي گرفتارآن بودند. 

تمام مردمی که گرفتار قمار بودند، از آن زیان کرده و زندگی شان آسیب می دید. 

فروختن شراب سبب شده بود که اقتصاد جامعه دچار رکود بسیار باالیی شود. 

سؤال مردم از چرایی تحریم قمار و شراب، سبب نزول آیه دراین باره شد. 

.  فراهم شدن اسباب و شرایط براي فرد تا بتواند آسان تر به مقصد برسد، بر آمده از کدام سنت الهی است و با کدام آیه بیان شده است؟    238

َ لََمَع الُْمْحِسنِیَن   َِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدینَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ اهللاَّ امداد عام الهی -  َوال َ لََمَع الُْمْحِسنِیَن   َِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدینَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ اهللاَّ توفیق الهی -  َوال

َِّک َمْحُظوًرا   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب َِّک َمْحُظوًرا   امداد عام الهی -   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب توفیق الهی -  ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب

خداوند درباره کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند چه می فرماید و تجلی این حقیقت تشریعی در آیینه تکوین، تحت عنوان کدام سنت  . 239

قرار می گیرد؟

به همین دنیاي مادي و تجمالتش هم دست نمی یابند - امداد حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم - امداد

به همین دنیاي مادي و تجمالتش هم دست نمی یابند - توفیق حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم - توفیق

امام صادق با این تشبیه که مومن همانند کفه ترازوست، از کدام سنت پرده برداشته و زیادت ایمان را با چه چیز هم سو بیان می کنند؟  . 240

سنت توفیق - فزونی یافتن بالهایی که مومن دچار آن می شود. سنت ابتالء – فزونی یافتن بالهایی که مومن دچار آن می شود.

سنت توفیق – افزایش توفیقاتی که شامل حال مومن می شود. سنت ابتالء – افزایش توفیقاتی که شامل حال مومن می شود.

اگر بخواهیم به سنتی اشاره کنیم که موفقیت در هر یک از مراحل آن، او را با موارد جدیدتري از این سنت مواجه می کند، کدام آیه راه گشاي  . 241

ماست؟

بُوا بِآیاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث َال یْعَلُموَن ...   َِّذیَن َکذَّ ََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ َکفَِّۀ المیزاِن ُکلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالئِه   َوال  اِن

َِّک َمْحُظوًرا   َِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َرب  أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َرب
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مفهوم بلند حدیث شریف « انما المومن بمنزله کفه المیزان» ، خود را در آینۀ وحی با چه صورتی به تصویر می کشد؟  . 242

َ لََمَع الُْمْحِسنِیَن   َِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدینَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ اهللاَّ  َوال

َماِء َواْألَْرِض    َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمنُوا َواتََّقْوا لََفتَْحنَا َعَلیِهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ

یئَِۀ فََال یْجَزى إِالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال یْظَلُموَن    َمْن َجاَء بِالَْحَسنَِۀ فََلُه َعْشُر أَْمثَالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

 أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَرُکوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال یْفتَنُوَن  

ژرف اندیشی در حوزه قوانین و سنت هاي الهی ما را به کدام یک از مفاهیم زیر رهنمون خواهد کرد؟  . 243

قرآن از سنت هاي عالم با عنوان «قوانین الهی» یاد کرده و مردم را به خصوص به شناخت سنت هاي مربوط به دنیا و آخرت دعوت نموده است. 

قرآن از سنت هاي عالم با عنوان «قوانین الهی» یاد کرده و مردم را به خصوص به شناخت سنت هاي مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است. 

قرآن از قوانین عالم با عنوان «سنت هاي الهی» یاد کرده و مردم را به خصوص به شناخت قوانین مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است. 

قرآن از قوانین عالم با عنوان «سنت هاي الهی» یاد کرده و مردم را به خصوص به شناخت قوانین مربوط به دنیا و آخرت دعوت نموده است. 

پیامبر اکرم (ص) در ابتداي دعوت خود مردم را به توحید و گفتن جملۀ  «ال اله اال اهللا»  دعوت می کرد که مورد .................. از جمله آثار آن به شمار  . 244

نمی رود."

به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد  قرار گرفتن در زمره برادران دینی و ایمان سایر مسلمین 

طهارت از مراتب مختلف شرك و تجلی توحید در شخص  وجوب یافتن دفاع از حقوق آن فرد توسط سایر مسلمانان 

درخواست ما از اولیاء خدا براي گره گشایی از .................. ایشان است و چون توان ایشان را در .................. خدا می دانیم، پس گرفتار ..................  . 245

نشده ایم.

حقیقت معنوي و روحانی - طول - شرك  حقیقت روحانی و جسمانی - ردیف - شرك 

حقیقت معنوي و روحانی - ردیف - کفر  حقیقت روحانی و جسمانی - طول - کفر 

وقتی از اندازه، حدود و ویژگی هاي مخلوقات سخن می گوییم و آن گاه که می گوییم نقشۀ عالم دچار خطا و اشتباه نیست به ترتیب از چه مواردي  . 246

سخن گفته ایم؟

قضاي خداوندي هستی - قدر خداوند هستی  قضاي خداي متعال - قضاي خداي متعال 

قدر حق تعالی - قضاي حق تعالی  قدر خداوند متعال - قدر خداوند متعال 

انسان امروز اگرچه در مسأله .................. دچار شرك نیست اما اینکه جهان را متعلق به خود می داند، سبب شده است که..................  . 247

مالکیت - هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند. خالقیت - هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند. 

مالکیت -  دست به غصب دارایی هاي مردم ضعیف بزند.  خالقیت - دست به غصب دارایی هاي مردم ضعیف بزند. 

ُکْم َأْولِیاَء» خطاب به  چه کسانی بیان شده است و دلیل این خطاب چه می باشد؟ ي َو َعُدوَّ عبارت شریف «ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ  . 248

مومنان - َوقَْد َکَفُروا بَِما َجاَءُکْم ِمَن الَْحقِّ       مسلمانان - َوقَْد َکَفُروا بَِما َجاَءُکْم ِمَن الَْحقِّ     

ِة   مومنان - تُْلُقوَن إِلَیِهْم بِالَْمَودَّ ِة   مسلمانان - تُْلُقوَن إِلَیِهْم بِالَْمَودَّ

َِّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا...» به کدام بعد توحید اشاره دارد و کدام نکته را در خود جاي می دهد؟ آیه شریفۀ «یا َأیَُّها ال  . 249

توحد عملی اجتماعی -  نهی از مالطفت و مهربانی با دشمنان خدا و مومنان  توحید عملی فردي - نهی از مالطفت و مهربانی با دشمنان خدا و مومنان 

توحید عملی اجتماعی -  نهی از نفس پرستی و ترجیح هواي نفس بر امر خدا  توحید عملی و فردي - نهی از نفس پرستی و ترجیح هواي نفس بر امر خدا 

کدام یک از موارد زیر دربارة یک پدیده، قضاوت درستی به شمار می رود؟  . 250

چیزي که پدیده نباشد وجودي است که خودش ذاتاً موجود نبوده است.  

آنچه که پدیده به شمار نمی رود همواره بوده است و همیشه خواهد بود. 

موجودي که پدیده به شمار می رود تنها براي پیدایش به  پدیدآورنده نیاز دارد. 

درك اینکه ما و سایر موجودات پدیده هستیم، مقدمۀ دوم در اثبات نیاز عالم به خداست.
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کدام یک از موارد زیر درباره قدرت شناخت انسان صحیح می باشد؟  . 251

انسان نسبت به هر امر محدود و نامحدودي غیر از خدا قدرت شناخت دارد. 

ذهن انسان براي شناخت یک چیز باید بر آن احاطه و دسترسی پیدا کند. 

ذهن ما چگونگی وجود امور نامحدود را درمی یابد اما ذاتشان را نمی تواند تصور کند. 

ذهن انسان اگرچه گنجایشش نامحدود است اما از شناخت ذات خدا عاجز است. 

کدام آیه و عبارت، دربارة جمله «خداست که جهان را اداره کرده و سمت مقصد مطلوب پیش می برد»، صحیح است؟  . 252

ا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء  - هر گونه تدبیر مستقلی را براي انسان نفی می کند. ِ أَبِْغی َرب  قُْل أََغْیَر اهللاَّ

 قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِیَاَء َال یَْمِلُکوَن ِألَنُْفِسِهْم نَْفًعا  - هر گونه تدبیر مستقلی را براي انسان نفی می کند. 

ا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء  - هرگونه تدبیري را در طول خدا رد می کند. ِ أَبِْغی َرب  قُْل أََغْیَر اهللاَّ

 قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِیَاَء َال یَْمِلُکوَن ِألَنُْفِسِهْم نَْفًعا - هرگونه تدبیري را در طول خدا رد می کند.

عبارت قرآنی  «َوَال یْشِرُك ِفی ُحْکِمِه أحًدا»  به چه معناست و چه مفهومی را رد می کند؟  . 253

هیچ کس در حکم خدا شریک نمی شود - اینکه خدا والیت خویش را واگذار کند 

خدا در حکم خویش کسی را شریک نمی سازد - اینکه خدا والیت خویش را واگذار کند 

هیچ کس در حکم خدا شریک نمی شود - اینکه خدا کسی را واسطه حکم خویش قرار دهد 

خدا در حکم خویش کسی را شریک نمی سازد - اینکه خدا کسی را واسطه حکم خویش قرار دهد 

ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّاُر» خداوند با بیان کدام یک از عبارات قرآنی زیر است که می فرمایند:  «ُقِل اهللاَّ  . 254

ُ   قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِیَاَء َال یَْمِلُکوَن ِألَنُْفِسِهْم نَْفًعا  ماَواِت َواْألْرِض قُِل اهللاَّ  قُْل َمن َربُّ السَّ

ِ ُشَرَکاَء َخَلُقوا َکَخْلِقِه فَتََشابََه الَْخْلُق َعَلْیِهْم   قُْل َهْل یَْستَِوي اْألَْعَمى َوالْبَِصیُر    أَْم َجَعُلوا ِهللاَّ

این بیان امیرمومنان علی (ع) که می فرماید: «ما رأیت شیئًا اّال و رأیُت اهللا قبله و بعده و ماله» با کدام عبارت تناسب معنایی ندارد؟  . 255

دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید، اول خدا دید ماواِت و اَألرِض  اهللا نور السَّ

یا ایها الناُس انتُُم الفقراَء اِلَی اهللا و اهللاُ ُهَو الغنی الَحمیُد و َمن آیاتِِه اَن َخَلَق لُکم من اَنفسُکم اَزواجًا

یگانه راه مطمئن که پیش  روي هر انسان خردمند است، چیست؟ پیامد بی توجهی به آن در کدام عبارت قرآنی نمایان است؟  . 256

تالش و زندگی بر پایۀ علم و حکمت الهی -  فانهار به فی نار جهنم  تالش و زندگی بر پایۀ علم و حکمت الهی -  ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین 

عمل به احکام و قوانین الهی -  ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین  عمل به احکام و قوانین الهی -  فانهار به فی نار جهنم 

به بیان رسول خدا (ص) تفکر در مورد خداوند با وجود چه شرایطی می تواند در زمرة برترین عبادت ها باشد و ثمرة دیگر چنین اندیشیدنی چیست؟  . 257

ممانعت از شناخت ذات خدا - افزایش امید به آینده  مداومت در شناخت قدرت خدا - افزایش امید به آینده 

ممانعت از شناخت ذات خدا - ریشه دواندن اعتقاد در قلب و ذهن مداومت در شناخت قدرت خدا - ریشه دواندن اعتقاد در قلب و ذهن 

قرآن کریم ضمن بیان ناروا بودن مقایسۀ اهل فضل و نادانان، این مورد را در حوزه درك و فهم کدام گروه می داند و پیامبر (ص) در راستاي فضیلت  . 258

دانایی چه می فرمایند؟

متفکران- عالمان دین از عذاب دوزخ در امان هستند. خردمندان- عالمان دین از عذاب دوزخ در امان هستند.

متفکران- طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. خردمندان- طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

اگر بخواهیم بر اساس آیه شریفه: «َقْد َأْفَلَح َمن َزکَّاَها» به ترتیب «آغازگر راز فالح و رستگاري» و «تداوم پاك ماندن جان و دل انسان» را مستند به  . 259

روایات و آیات کنیم، کدام یک صحیح است؟

 «ِ َس بُْنیَانَُه َعَلى تَْقَوى ِمَن اهللاَّ نوَب»- «أَسَّ «التَّوبَُۀ تُطهُِّر الُقلوَب وتَْغِسُل الذُّ ابِینَ  َو یُِحُب  الُْمتََطهِِّرینَ »  َ  یُِحُب  التَّوَّ نُوَب َجِمیًعا»- «إِنَ  اهللاَّ َ یَْغِفُر الذُّ «إِنَّ اهللاَّ

ابِینَ  َو یُِحُب  الُْمتََطهِِّرینَ »  َ  یُِحُب  التَّوَّ نوَب»- «إِنَ  اهللاَّ «التَّوبَُۀ تُطهُِّر الُقلوَب وتَْغِسُل الذُّ  «ِ َس بُْنیَانَُه َعَلى تَْقَوى ِمَن اهللاَّ نُوَب َجِمیًعا»- «أَسَّ َ یَْغِفُر الذُّ «إِنَّ اهللاَّ
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انجام امور عبادي، مطابق با چارچوب تعیین شده از سوي شارع مقدس، نشانی از برخورداري از کدام حسن است و نتیجه بالفصل کدام می باشد و  . 260

کدام مستند قرآنی، این حقیقت را بیان می کند؟

فاعلی- فعلی- «أَِن اْعبُُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم»  فعلی- فاعلی- «أَِن اْعبُُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم» 

َُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن»  ْیَطاَن إِن فاعلی- فعلی- «أَلَْم أَْعَهْد إِلَْیُکْم یَا بَنِی آَدَم أَْن َال تَْعبُُدوا الشَّ َُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن»  ْیَطاَن إِن فعلی- فاعلی- «أَلَْم أَْعَهْد إِلَْیُکْم یَا بَنِی آَدَم أَْن َال تَْعبُُدوا الشَّ

فراهم شدن زمینۀ رشد و حرکت به سوي خداوند و آسان تر شدن زندگی موحدانه معلول کدام توحید است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟  . 261

توحید عملی در بعد اجتماعی- «َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم»  َراَط الُمستَِقیَم»  توحید عملی در بعد فردي- «اهِدنَا الصِّ

توحید در ربوبیت- «َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم»  َراَط الُمستَِقیَم»  توحید در ربوبیت- «اهِدنَا الصِّ

کدام موضوع از آیۀ شریفۀ «قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و اال تصرف عن کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین»  دریافت نمی گردد؟  . 262

توجه به ربوبیت الهی، از آداب دعاکردن و مناجات است.

دعا و نیایش و استمداد از خداوند یکی از راه هاي مصون ماندن از گناه و انحراف است.

راضی کردن مردم به قیمت ناخشنودي خدا، کاري جاهالنه است.

پاکی و عصمت، الزمۀ نبوت و پیامبري از سوي خداست.

در حدیث قدسی «... چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است». دربارة چه کسانی مطرح  . 263

شده است و تزکیۀ نفس چه زمانی آغاز می گردد؟

مؤمنین – با توبه و تطهیر از آلودگی ها محسنین- با توبه و تطهیر از آلودگی ها

مؤمنین- با عمل به دستورات اخالقی و عبادي  محسنین- با عمل به دستورات اخالقی و عبادي

چند مورد از موارد ذیل دربارة اختیار صحیح است؟   . 264

الف) اختیار انسان از تقدیر الهی است. 

ب) رابطۀ ارادة انسان با ارادة الهی یک رابطۀ طولی است. 

ج) در فعل اختیاري، تا زمانی که انسان به انجام دادن آن اراده نکند، فعلی انجام نمی گیرد. 

د) اراده از نفس یا روح پدید می آید. 

ه) اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود و نیازمند استدالل است.

2345

از آیۀ  سورة یوسف (ع) «قالت فذلکن الذي لمتننی فیه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم و لئن لم یفعل لیسجنن ولیکونا من الصاغرین»  چند موضوع دریافت  . 265

می گردد؟ 

الف) این آیه دربارة عفت و اخالص حضرت یوسف (ع) است. 

ب) در این آیه زلیخا به گناه خویش اعتراف می کند و پاکی حضرت یوسف (ع) را اعالم می کند. 

ج) زلیخا حضرت یوسف (ع) را به زندان و خوار شدن تهدید می کند. 

د) حضرت یوسف (ع) درمقابل زلیخا، زندان را نزد خدا محبوب تر از گناه اعالم می کند.

32
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نتیجه توجه انسان ها به آیۀ شریفۀ  «یسأله من فی الّسماوات و االرض کلَّ یوم هو فی شأن»  در کدام حدیث مشهود است و چه مفهومی از آن برداشت  . 266

می گردد؟

 اللهم التکلنی الی نفسی طرفه عین ابداً  – انسان لحظه اي به خود واگذار نمی شود.

 اللهم التکلنی الی نفسی طرفه عین ابداً  – همه عالم در هر آن به خداوند نیازمند است.

 افضل العباده ادمان اَلتفکّر فی اهللا و فی قدرته  - همه عالم در هر آن به خداوند نیازمند است.

 افضل العباده ادمان اَلتفکّر فی اهللا و فی قدرته  - انسان لحظه اي به خود واگذار نمی شود. 
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«مشارکت و تالش براي ایجاد جامعه اي بر اساس معیارهاي اسالمی» و «گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم» به ترتیب از ملزومات چه هستند؟  . 267

شناخت معیارهاي تمدن اسالمی و تالش براي تحقق آنها- حاکمیت والیت الهی در نظام اجتماعی

شناخت معیارهاي تمدن اسالمی و تالش براي تحقق آنها- تغییر در نگرش انسان ها و تحول در شیوه زندگی آنها

فراتر رفتن افق دید انسان از محدوده تنگ دنیا- حاکمیت والیت الهی در نظام اجتماعی

فراتر رفتن افق دید انسان از محدوده تنگ دنیا- تغییر در نگرش انسان ها و تحول در شیوه زندگی آنها

شکسته شدن سد جاهلیت و خرافه گرایی از پیامدهاي پیوستن به چه کسانی است و کدام یک از آیات شریفه ما را به آن هدایت می نماید؟  . 268

اولوااللباب- «قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون»   اولواالمر- «قل هل یستوي االعمی والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور»  

اولواالمر- «قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون»   اولوااللباب- «قل هل یستوي االعمی والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور»  

مفاهیم «سنجش جوانب کار» و «پذیرش عواقب عمل» به ترتیب بیانگر کدام یک از قرائن اختیار در انسان است و بیت «هیچ عاقل مر کلوخی را زند /  . 269

هیچ با سنگی عتابی کس کند؟» با کدام گزینه در ارتباط است؟

مسئولیت پذیري – تفکر و تصمیم – نخستین تفکر و تصمیم – مسئولیت پذیري – نخستین

مسئولیت پذیري – تفکر و تصمیم – دومین تفکر و تصمیم – مسئولیت پذیري – دومین

پیام مستتر در بیت: (بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد) را در کدام گزینه می توان دید و از لحاظ مفهوم  . 270

متناسب با کدام عبارت شریفۀ قرآنی است؟

زندگی توحیدي که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد. - «ان اهللا ربی و ربکم»

جهان بینی توحیدي ریشه در زندگی توحیدي دارد. - «فاعبدوه هذا صراط مستقیم»

زندگی توحیدي که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد. - «فاعبدوه هذا صراط مستقیم»

جهان بینی توحیدي ریشه در زندگی توحیدي دارد. - «ان اهللا ربی و ربکم»

قدم گذاشتن انسان در راه حق با نیت پاك و با در نظر داشتن سعادت اخروي و رضایت پروردگار، او را مشمول سنت بیان شده در مفهوم کدام آیه  . 271

می گرداند؟

َماِء َو األرِض»    «أَحِسَب النُّاس أن یُترُکوا أَن یَُقولوا آَمنّا َو ُهم َال یُفتَنوَن»   «َو لَو أَنَّ اَهَل الُقَري آَمنُوا َو اتََّقوا لََفتَحنا َعَلیِهم بََرکاٍت ِمَن السَّ

َّذیَن جاَهدُوا فِینَا لَنَهدیِنَُّهم ُسبَُلنَا َو إنَّ اهللاَ لََمَع الُمحِسنِیَن»   َِّک َمحُضوراً»   «َو ال ََّک َو َما َکاَن َعَطاُء َرب  «ُکال نُِمدُّ هُؤَالِء ِمن َعَطاِء َرب

این مطلب که «وقتی دو نفر با هم آیاتی را از رسول خدا (ص) می شنوند، در یکی کفر و لجاجت و در دیگري به تقویت ایمان منجر می شود، مفهوم  . 272

کدام عبارت شریفه را می توان برداشت کرد؟

یِّئَِۀ فال یجزي اّال مثلها»   «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»    «من جاء بِالسَّ

 «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم ال یفتنون»   «ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون»  

توجه گسترده اروپاییان به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت عکس العمل در برابر چه عاملی و در چه قرنی بود و این واکنش با چه عملی اتفاق  . 273

افتاد؟

افول کلیسا - در قرون وسطی - بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها حاکمیت نامطلوب کلیسا - در قرون وسطی - با ترجمۀ آثار اسالمی 

افول کلیسا - بعد از تمدن جدید - بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها حاکمیت نامطلوب کلیسا - بعد از تمدن جدید - با ترجمۀ آثار اسالمی 

چرا در دیدگاه مقام معظم رهبري نمی شود علم را از دیگران گدایی کرد و آیۀ «اُدُع اِلی َسبیِل َربَِّک بِالِحکَمِۀ ...» ترسیم کدام یک از مسئولیت هاي ما  . 274

در برابر تمدن نوین است؟

درون زایی و درون جوشی ماهیت علم - ترسیم چهرة عقالنی دین اسالم درون زایی و درون جوشی ماهیت علم - تالش براي پیشگام شدن در علم 

انحصار طلبی غرب در موضوع علم - ترسیم چهرة عقالنی دین اسالم انحصار طلبی غرب در موضوع علم - تالش براي پیشگام شدن در علم
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ظهور مکاتب عرفانی و معنوي در غرب، عکس العمل انسان نسبت به چه پدیده اي است و چرا اثر چندانی بر مشکل مادي گرایی انسان غربی نداشته  . 275

است؟

علم زدگی - به دلیل این که این مکاتب برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند.

فروپاشی خانواده - به دلیل این که این مکاتب برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند. 

علم زدگی - چرا که این مکاتب نتوانسته از میزان نیازهاي مادي انسان بکاهد.

فروپاشی خانواده - چرا که این مکاتب نتوانسته از میزان نیازهاي مادي انسان بکاهد.

کدام یک از گزینه هاي زیر نگاه متفاوت تمدن نوین غرب را دربارة زمین به تصویر می کشد؟  . 276

زمین از منظر این تمدن امانتی به شمار می رود که در عین بهره برداري از آن باید به حفظ آن هم مبادرت ورزید. 

در این تمدن زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قید و بند و محدودیتی براي استفاده از آن ندارد. 

این تمدن با بهره مندي از علم و تکنولوژي در صدد است که انتفاعی امانت محور از سرمایه هاي زمین داشته باشد. 

توجه به این نکته که زمین یک منبع محدود است، سبب شده در این تمدن بهره برداري از زمین محدود باشد.

با تأمل در تاریخ تمدن غرب بگویید که از نگاه رهبران کلیسا به طور کلی چه چیز با ایمان سازگاري نداشته و سبب تزلزل ایمان می شد و نظر آن ها  . 277

دربارة هستی چگونه ایجاد شده بود؟

 ازدواج – رهبران کلیسا به عنوان سردمداران این تمدن خودشان به نظریاتی دربارة زمین، خورشید و مانند آن ها دست یافته بودند.

تعقل – ایشان نظریات دانشمندان گذشته دربارة زمین، خورشید و امثال آنها را پذیرفته و مانع نشر نظریات جدید دانشمندان می شدند.

تعقل - رهبران کلیسا به عنوان سردمداران این تمدن خودشان به نظریاتی دربارة زمین، خورشید و مانند آن ها دست یافته بودند.

ازدواج - ایشان نظریات دانشمندان گذشته دربارة زمین، خورشید و امثال آنها را پذیرفته و مانع نشر نظریات جدید دانشمندان می شدند.

حکم شرط بندي در کدام گزینه به درستی مطرح شده است و مهیا کردن امکانات بازي و ورزش براي دور کردن افراد جامعه از فساد، مشتمل بر  . 278

کدام یک از احکام اسالمی است؟

حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام می باشد. - واجب کفایی  اگر در ورزش هاي مختص شرط بندي باشد حرام است. - واجب عینی 

حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام می باشد. - واجب عینی  اگر در ورزش هاي مختص شرط بندي باشد حرام است. - واجب کفایی 

اگر گفته شود که «با ظهور این تمدن، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد»، اشاره به کدام دورة تمدنی دارد و از دیگر ویژگی هاي این  . 279

دوره تمدنی کدام است؟

دورة سوم – تولید علمی جهشی فوق العاده داشت، به طوري که آن دوران را می توان دوران علم نامید. 

دورة دوم - تولید علمی جهشی فوق العاده داشت، به طوري که آن دوران را می توان دوران علم نامید.

دورة سوم - کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد. 

دورة دوم - کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.

.  کدام یک از موارد زیر سنت توفیق الهی را به درستی تبیین نمی کند؟  280

نصرت و هدایت الهی در این سنت به دنبال تالش و مجاهدت فرد رقم می خورد. 

انسان مشمول این سنت مورد حمایت خداست و کار او با پشتیبانی خدا پیش می رود  

غضب خدا هم نسبت به انسان هاي موفق به توفیق الهی از دریچه رحمت صورت می گیرد  

ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص مؤمن از جلوه هاي این سنت به شمار می رود 

در بین گزینه هاي زیر کدام گزینه در رابطه با قوانین الهی به مفهوم صحیحی اشاره کرده است؟  . 281

شناخت قوانین و سنت هاي جهان با علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی ممکن نبوده و مراجعه به منابع دینی نیاز است.

شناخت قوانین حاکم بر جهان، دیدگاه ما را نسبت به وقایع، ممتاز می سازد و در روابطمان با خود، خدا و خلقت تاثیر به سزایی دارد.

شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها، موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها ، شیرینی ها، شکست ها و موفقیت ها میشود.

قرآن کریم از سنت هاي حاکم بر عالم با عنوان «قوانین الهی» یاد کرده و شناخت آن را در کمال انسان بسیار موثر بیان می کند. 
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کدام یک از گزینه ها، مقدمه ي بیان نیازمند بودن جهان به خدا را در پیدایش به درستی نشان داده است؟  . 282

پدید آورنده باید وجود از خودش باشد - تنها پدیدآورنده اي که پدیده نیست خداست. 

ما و سایر مخلوقات پدیده هستیم - پدیده براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است. 

آنچه وجودش از خود نیست به پدیدآوردن نیازمند است - وجود ما ذاتی ما نمی باشد.

چیز که زمانی نبوده و سپس به وجود آمده پدیده است - ما و سایر مخلوقات پدیده ایم.

چرا تسلیم شدن در برابر امیال نفسانی و به دنبال آن، فرمان پذیري طاغوت، شخصیت ناپایداري براي انسان رقم می زند؟  . 283

به این سبب که نفس هر روز خواستۀ جدیدي جلوي روي او قرار می دهد.   چرا که نفس پرستی تنها به جسم انسان می پردازد و از روح انسان کامًال غافل است.  

براي اینکه طاغوت هاي زمان به انسان اجازة آرامش نداده و به او ظلم می کنند. چرا که با این عمل تنها دنیاي انسان آباد می شود ولی روح انسان آرام نیست. 

وقتی می گوییم خداوند ولی مطلق عالم است، مقصودمان از این بیان چیست و کدام صفت را براي خدا به اثبات رسانده ایم؟  . 284

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - سرپرستی  یعنی این خداست که می تواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند - سرپرستی 

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - تدبیر یعنی این خداست که می تواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند - تدبیر 

هریک از موارد زیر به ترتیب از مظاهر قدر یا قضاي الهی است؟   . 285

- ایجاد موجودي از مجراي نظام علل و اسباب 

- تعیین حدود و اوصاف موجودات از سوي خدا 

- فیصله دادن کارها

قضا - قضا - قدر  قضا - قدر - قضا  قدر - قدر - قدر  قدر - قضا - قضا 

عامل و زمینه ساز تحرك و عمل انسان چیست؟ و هر یک از مفاهیم زیر مؤید کدام مورد است؟   . 286

- ویژگی هاي مکانی 

- تحقق اندازه ها و ویژگی ها

اعتقاد به قضا و قدر الهی - تقدیر الهی - قضاي الهی  اعتقاد به قضا و قدر الهی - قضاي الهی - تقدیر الهی 

اعتقاد به قانونمندي جهان - قضاي الهی - تقدیر الهی  اعتقاد به قانونمندي جهان - تقدیر الهی - قضاي الهی 

با توجه به آیۀ «ُقل انّی اعظکم بواحدٍه ...» تنها چیزي که خداوند مردم را به آن اندرز می دهد چیست و الزمۀ اولین قدم در این امر چه می باشد؟  . 287

دوري از پرستش شیطان - آمدن ُحسن فعلی به دنبالۀ ُحسن فاعلی دوري از پرستش شیطان - آمدن ُحسن فاعلی به دنبالۀ ُحسن فعلی

قیام براي خداوند - آمدن ُحسن فعلی به دنبالۀ ُحسن فاعلی قیام براي خداوند - آمدن ُحسن فاعلی به دنبالۀ ُحسن فعلی

ایمان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود، به کدام فرجام نیکو می انجامد و رستگاري مردم از نگاه پیامبر خوبی ها (ص) در گرو  . 288

گفتن چیست؟

شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به زندگی مبتنی بر تفکر و علم- اهللا بزرگ تر از هر چیزي است.

شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به زندگی مبتنی برتفکر و علم- معبودي جز اهللا نیست.

پاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه- معبودي جز اهللا نیست.

پاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه- اهللا بزرگ تر از هر چیزي است.

نیازمندي پدیده هاي جهان به خداوند در پیدایش و هستی، از تدبر در کدام مقدمات حاصل می شود؟  . 289

وابستگی مخلوقات به غیر- عدم استقالل پدیده ها در وجود یافتن

اتکاي ذات موجودات به وجود برتر- نیاز ممکن الوجود به واجب الوجود

استقالل نداشتن مخلوقات در وجود یافتن- مساوي بودن ذات واجب الوجود با وجود

اعتقاد به خداوند به عنوان اقتضاي وجود- عدم اتکاي خداوند به غیر

34

جمعبندي دینی دوازدهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



چند مورد از موارد زیر دربارة توبه صحیح است؟   . 290

الف) با توبه همۀ گناهان، حتی شرك به خدا هم آمرزیده می شود. 

ب) توبه نه تنها گناه را پاك می کند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل می کند. 

ج) دِر توبه همیشه باز است، اما توفیق توبه همواره براي انسان میسر نیست. 

د) تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خدا نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خدا می شود.   

1234

مطابق آیات قرآن اگر بخواهیم براي «نفی اتخاذ پروردگاري جز خدا» و «خالقیت خداوند» علیتی را بیان کنیم کدام گزینه وافی ما به این مقصود  . 291

خواهد بود؟

 «ربی و ّربکم فاعبدوه – قل اهللا خالق کل شی ء»   «ربی و ّربکم فاعبدوه – و هو الواحد القهار»  

 «و هو رب کل شی ء – قل اهللا خالق کل شیء»   «و هو رب کل شی ء – و هو الواحد القهار» 

«سنت حاکم بر زندگی «معاندان و مغروقان در گناه» و «حفظ آبروي بندگان گناهکار» به ترتیب کدام است و عبارت قرآنی «اُملی لهم» به کدام یک  . 292

اشاره دارد؟

امهال – سبقت رحمت بر غضب – دومی امهال – توفیق الهی – دومی  

امالء – سبقت رحمت بر غضب – اولی امالء – توفیق الهی – اولی

در بیان قرآن کریم «مؤمنان با تقوا در جامعه» و «کوشش کنندگان در راه خدا» به ترتیب شامل کدام یک از وعده هاي تخلف ناپذیر الهی قرار  . 293

می گیرند؟

 «فله عشر امثالها»- «خیر النفسهم»   «لفتحنا علیهم برکات» - «خیر النفسهم»  

 «لفتحنا علیهم برکات»-«لنهدینهم سبلنا»   «فله عشر امثالها»-« لنهدینهم سبلنا»  

نهِی قرآنی «ال تتخذوا عدوي و عدوکم اولیاء ...» خطاب به چه کسانی است و علت آن در کدام عبارت متجلی است؟  . 294

مؤمنان - زیان در دنیا و آخرت که آشکار و واضح است. انسان ها - زیان در دنیا و آخرت که آشکار و واضح است.

مؤمنان - کفر ورزیدن به دین حقی که براي شما آمده است. انسان ها - کفر ورزیدن به دین حقی که براي شما آمده است.

کانون رشد و فضیلت ها و پاکی ها چیست؟ مسئولیت ما در این حوزه چیست؟ بازتاب مثبت این مسئولیت چیست؟  . 295

جامعه - تحکیم پایه هاي جامعۀ خود - تبدیل جامعۀ خود به عنوان اسوه و نمونه براي دیگران 

خانواده - تحکیم بنیان خانواده - سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه، کاهش فساد و جرم و حضور انسان هاي با فضیلت در جامعه 

تقویت عزت نفس عمومی - ایمان و باور به این  که «ما می توانیم» فتح قله هاي افتخار 

فطرت انسان - جذب و تقویت روحیۀ حقیقت جویی - حضور مؤثر فعال در جامعۀ جهانی 

کدام تمدن اروپا یک حرکت رو به جلو محسوب می شد؟ این حرکت معلول چه عاملی بود و چگونه شروع شد؟  . 296

تمدن دوم - کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی، اعتقاد به یک دین الهی  تمدن اول - اعتقاد به یک دین الهی، کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی

تمدن دوم - اعتقاد به یک دین الهی، کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی تمدن اول - کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی، اعتقاد به یک دین الهی 

این رفتار پیامبر (ص) که هرگاه از سفر برمی گشت، فاطمه (س) اولین کسی بود که به سراغش می آمد و حال او را می پرسید؛ در راستاي کدام معیار  . 297

جامعۀ اسالمی است و کدام مورد در ارتباط با این معیار است؟

تحکیم بنیان خانواده - در زمان رسول خدا (ص) زنان به حضور ایشان می رسیدند و سوال هاي علمی خود را مطرح می کردند.

تحکیم بنیان خانواده - بسیاري موقوفه هاي قدیمی کشور ما مربوط به زنان خیري است که ثروت خود را وقف کرده اند.

عدالت طلبی - در زمان رسول خدا (ص) زنان به حضور ایشان می رسیدند و سوال هاي علمی خود را مطرح می کردند.

عدالت طلبی - بسیاري از موقوفه هاي قدیمی کشور ما مربوط به زنان خیري است که ثروت خود را وقف کرده اند.
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از نگاه اسالم شناس انگلیسی (مونتگمري وات) عکس العمل اروپاییان در مقابل دین اسالم و تاثیر پذیري تمدن جدید از تمدن اسالمی چه  بود و او  . 298

دامنه این اثر را تا چه اندازه می دانست؟

 انکار تاثیر پذیري تمدن جدید از تمدن اسالمی – نه تنها در تولیدات مادي و اختراعات شریک است، بلکه به اروپا تصویر جدیدي از خودشان ارائه کرد.

اعتقاد آن ها به پیشتازي خود نسبت به مسلمین – نه تنها در تولیدات مادي و اختراعات شریک است، بلکه به اروپا تصویر جدیدي از خودشان ارائه کرد.

 انکار تاثیر پذیري تمدن جدید از تمدن اسالمی – اگر چه اثر چندانی در تولیدات مادي و اختراعات نداشت، اما نگرش اروپاییان را به هستی تغییر داد.

 اعتقاد آن ها به پیشتازي خود نسبت به مسلمین – اگر چه اثر چندانی در تولیدات مادي و اختراعات نداشت، اما نگرش اروپاییان را به هستی تغییر داد.

ظهور تمدن اسالمی مقارن با چه زمانی است و شکوفایی این تمدن چه پیامدي را در پی داشت؟  . 299

 پس از قرون وسطی و سقوط کلیسا – نقادي رهبران کلیسا توسط روشنفکران با الهام از تمدن اسالمی  

اواسط قرون وسطی و حاکمیت کلیسا – استفاده مسلمانان از نقاط قوت کلیسا و دوري از نقاط ضعف آن 

 پس از قرون وسطی و سقوط کلیسا – استفاده مسلمانان از نقاط قوت کلیسا و دوري از نقاط ضعف آن 

اواسط قرون وسطی و حاکمیت کلیسا - نقادي رهبران کلیسا توسط روشنفکران با الهام از تمدن اسالمی

اینکه گفته شود اعتقاد به توانایی پیامبر منحصر در زمان حیات ایشان نیست مبتنی بر کدام اعتقاد است؟  . 300

توانایی شفا بخشی حضرت، وقتی منافی شرك است که مستقل از خدا در نظر گرفته شود. 

این توانایی حضرت، برآمده از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است. 

ایشان واسطه و مجراي عنایت الهی هستند و به طور مستقل عمل نمی کنند.

از آنجایی که نظام علیت را خدا قرار داده  است، اعتقاد به توان ایشان عین توحید است. 

َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ بِِه...» در پی تبیین وضع کدام گروه از مردم است؟ آیه شریفۀ «َوِمَن النَّاِس َمْن یَْعُبُد اهللاَّ  . 301

کسانی که تنها در فراغت و راحتی به عبادت و بندگی خدا می پردازند. آنان که در سختی ها خدا را خوانده و در راحتی او را از یاد می برند.

آنانکه هیچ گونه تعبّدي نسبت به خدا نداشته و خدا را انکار می کنند. کسانی که نفس را خداي خویش قرار داده و بر عبادت خدا ترجیح می دهند.

الزمه ي شناخت هرچیزي چیست و چرا نمی توان به شناخت ذات خدا دست یافت؟  . 302

احاطه و دسترسی به آن - چرا که خدا حقیقتی بدون محدودیت است  شناخت اجزاء آن - چرا که گسترة صفات خدا فراتر از توان درك ماست 

احاطه و دسترسی به آن - چرا که گسترة صفات خدا فراتر از توان درك ماست   شناخت اجزاء آن - چرا که خدا حقیقتی بدون محدودیت است 

در توصیف خدا به عنوان نور هستی کدام بیان، توضیح صحیح تري به شمار می رود؟  . 303

تمام موجودات وجودشان را از خدا گرفته و به سبب او پا به عرصه وجود می گذارند.

مخلوقات عالم براي اینکه نورانیتی پیدا کنند باید به سرچشمه آن متصل شوند. 

عالم بدون اراده خدا سرشار از ظلمت است در آن خبري از نورانیت نخواهد بود. 

همه موجودات به یک اندازه تجلی بخش اوصاف الهی به شمار می روند.

چرا فرض چند خدا براي عالم مستلزم وجود نقص هایی در هر یک از این خدایان است و وجود این نقص ها چه نتیجه اي را به دنبال دارد؟  . 304

چرا که چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند نمی توانند در کنار هم قرار گیرند - پدیده بودن این خدایان 

چرا که چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند نمی توانند در کنار هم قرار گیرند - عدم قدرت پدید آورندگی 

زیرا چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند عین یکدیگرند و چند خدا نیستند - پدیده بودن این خدایان 

زیرا چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند عین یکدیگرند و چند خدا نیستند - عدم قدرت پدید آورندگی

کدام یک از موارد زیر فقر موجود در آیۀ « أنُْتُم الُْفَقَراُء ِإلَی اهللاِ» را به درستی شرح می دهد.  . 305

هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود این احساس فقر کمتر می شود.  

بندگی بیشتر انسان در محضر خدا مستلزم افزایش درك این فقر نسبت به خداست. 

این احساس فقر به کسانی اختصاص دارد که پاي در مسیر شناخت و بندگی خدا نگذاشته اند.  

تنها کمال انسانی است که می تواند از این احساس فقر بکاهد و بر احساس عزت بیافزاید.  
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بنا به دعاي «اللهم التکلنی الی نفسی طرفۀ عین ابدا» پیامبر (ص) از خدا چه می خواهد و این مسأله نشان دهندة کدام جنبه از خودشناسی است؟  . 306

لحظه اي به خود مغرور نشود. -"«َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد»   لحظه اي او را به خود وامگذارد. - «َواهللاُ ُهَوالَْغنِی الَْحِمیُد»  

لحظه اي به خود مغرور نشود. - «أنْتُُم الُْفَقَراُء إِلَی اهللاِ»   لحظه اي او را به خود وامگذارد. -"«أنْتُُم الُْفَقَراُء إِلَی اهللاِ»  

چه رابطه اي میان معرفت به خدا، ایمان به خدا، اخالص وجود دارد؟  . 307

معرفت به خدا زمینه ساز ایمان به خدا و معلول اخالص است.  اخالص ثمرة ایمان به خدا و سبب معرفت به خدا است. 

اخالص نتیجۀ ایمان به خدا و معرفت به خداست.  ایمان به خدا ثمرة اخالص است و بدنبال آن معرفت به خدا می آید.

در ارتباط با ویژگی اختیار انسان کدام گزینه بدرستی تبیین شده است؟  . 308

توانایی اختیار انسان یکی از نشانه هایی است که بوسیلۀ آن تصمیم گیري درست انجام می گیرد.

توانایی انتخاب و گزینش علت اختیار است و نه معلول آن 

وجود اختیار در انسان با دالیلی اثبات می شود و تفکر و تصمیم یکی از آن موارد است. 

کسی که در سخن یا بحث اختیار را انکار می کند در عمل از آن بهره می برد.

در راستاي فهم درست از قضا و قدر الهی کدام عبارت زیر بدرستی تبیین شده است؟  . 309

فرو ریختن دیوار کج یک قضا و قدر الهی است و این قدر متناسب با تقدیر عام می باشد که همان کجی دیوار است. 

فرو ریختن دیوار کج یک قانون و قضاي الهی است و این قضا متناسب با تقدیر خاص می باشد که همان کجی دیوار است. 

فرو ریختن دیوار کج یک قضا و قدر الهی است و این قدر متناسب با تقدیر عام می باشد که همان محکم بودن دیوار است. 

فرو ریختن دیوار کج یک قانون و قضاي الهی است و این قضا متناسب با تقدیر خاص می باشد که همان محکم بودن دیوار است. 

هریک از موارد زیر پیرامون معیارهاي تمدن اسالمی، به ترتیب با کدام آیات شریفه تناسب مفهومی دارد؟   . 310

- پذیرش والیت الهی 

- وجوب طلب علم بر هر مرد و زن 

- برترین جهاد، بیان سخن حق در برابر سلطان ستمگر

َِّذیَن َال یَْعَلُموَن» - «لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَیِّنَاِت»   َِّذیَن یَْعَلُموَن َوال ُسوَل َوأُولِی اْألَْمِر ِمنُکْم» - «َهْل یَْستَِوي ال َ َوأَِطیُعوا الرَّ «أَِطیُعوا اهللاَّ

ُروَن» - «لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَیِّنَاِت»   َِّقْوٍم یَتََفکَّ ُسوَل َوأُولِی اْألَْمِر ِمنُکْم» - «إِنَّ فِی َذلَِک َآلیَاٍت ل َ َوأَِطیُعوا الرَّ «أَِطیُعوا اهللاَّ

ُسوَل َوأُولِی اْألَْمِر ِمنُکْم»   َ َوأَِطیُعوا الرَّ ُروَن» - «أَِطیُعوا اهللاَّ َِّقْوٍم یَتََفکَّ «لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَیِّنَاِت» - «إِنَّ فِی َذلَِک َآلیَاٍت ل

ُسوَل َوأُولِی اْألَْمِر ِمنُکْم»   َ َوأَِطیُعوا الرَّ َِّذیَن َال یَْعَلُموَن» - «أَِطیُعوا اهللاَّ َِّذیَن یَْعَلُموَن َوال «لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَیِّنَاِت» - «َهْل یَْستَِوي ال

در زمینه توبه اجتماعی به ترتیب هر یک از موارد زیر معلول چه عواملی هستند؟   . 311

- ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح 

- ممانعت از گسترش و ماندگاري گناهان اجتماعی 

- ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه - انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر - تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه 

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه - انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر - همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان 

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر -عکس العمل در برابر اولین نمودهاي گناه - تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه  

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر -عکس العمل در برابر اولین نمودهاي گناه - همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان

با توجه به مفهوم کدام حدیث شریفۀ بر آنچه موجب تسهیل توبه می شود تأکید می کند و شکار کردن لحظه هاي توبه به سنت ذکر شده در کدام آیۀ  . 312

شریفه اشاره دارد؟

براي توبه کردن پشیمانی کافی است - «َمن جاء بِالَحَسنه فَلَه َعشُر امثالِها...» 

کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست - «َمن جاء بِالَحَسنه فَلَه َعشُر امثالِها...»

براي توبه کردن پشیمانی کافی است - «والّذین جاهدوا فینا لنهدینهم ُسبلنا» 

کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست - «والّذین جاهدوا فینا لنهدینهم ُسبلنا»

37

جمعبندي دینی دوازدهم

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



«گشایش درهاي رحمت الهی» و «قرار گرفتن در دامن عضو و غفران» به ترتیب بازگشت و توبۀ چه کسی را ترسیم می کند و مفهوم دوم از دقت در  . 313

پیام کدام عبارت به دست می آید؟

عبد - معبود - ال تقنطوا من رحمه اهللا  معبود - عبد - ال تقنطوا من رحمه اهللا  

عبد - معبود - التائب من الذنب کمن ال ذنب له  معبود - عبد - التائب من الذنب کمن ال ذنب له 

در اندیشۀ اسالمی، توبۀ چه کسی مردود است و کدام آیۀ شریفه یکی از مصادیق عدم پذیرش توبه را بیان می دارد؟  . 314

 «استغفراهللا»  را بر زبان جاري نکرده است - بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته اید.

«استغفراهللا» را بر زبان جاري نکرده است - براي کسانی که کارهاي زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد.

کسی که تنها «استغفراهللا» را بر زبان جاري کند - بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته اید.

کسی که تنها «استغفراهللا» را بر زبان جاري کند - براي کسانی که کارهاي زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن ها فرا رسد.

«نیاز مداوم پدیده ها به خدا در موجود شدن و بقاء» و «تجلی گاه خدا و صفاتش بودن از سوي موجود است» به ترتیب از دقت در آیۀ .................. و  . 315

................. مفهوم می گردد.

«یسألَُه َمن فِی السماواِت و االرِض ُکّل یَوٍم ُهَو فی شأِن» - «واهللا نور السماوات و االرض مثل نوره کمشکاه فیها مصباح» 

«یسألَُه َمن فِی السماواِت و االرِض ُکّل یَوٍم ُهَو فی شأِن» - «یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا واهللا هو الغنی الحمید» 

«یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا واهللا هو الغنی الحمید» - «واهللا نور السماوات و االرض مثل نوره کمشکاه فیها مصباح»  

«یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا واهللا هو الغنی الحمید» - «یسألَُه َمن فِی السماواِت و االرِض ُکّل یَوٍم ُهَو فی شأِن» 

کلید دستیابی به «مضمون درخواست پیامبر (ص) از خداوند براي وانگذاشتن او به خودش» در گرو فهم کدام عبارت شریفه است و این مفهوم ثمرة  . 316

چیست؟

ِ - ابراز ناتوانی در محضر خدا ُ ُهَو الَْغنِیُّ الَْحِمیُد - ابراز ناتوانی در محضر خدا  أَنتُُم الُْفَقَراُء إِلَى اهللاَّ  َو اهللاَّ

ِ - افزایش معرفت به خود ُ ُهَو الَْغنِیُّ الَْحِمیُد - افزایش معرفت به خود  أَنتُُم الُْفَقَراُء إِلَى اهللاَّ  َو اهللاَّ

دلیل نیازمندي همیشگی و در هر آِن موجودات جهان به خداوند متعال چیست و کدام آیۀ شریفه به علت نیازمندي موجودات اشاره دارد؟  . 317

َماَواِت َواْألَْرِض ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن   بی نیازي خداوند -  یَْسَألُُه َمْن فِی السَّ َماَواِت َواْألَْرِض ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن   خالقیت خداوند -  یَْسَألُُه َمْن فِی السَّ

ُ ُهَو الَْغنِیُّ الَْحِمیُد ِ َو اهللاَّ بی نیازي خداوند -  یا أَیَُّها النَّاُس أَنْتُُم الُْفَقراُء إِلَى اهللاَّ ُ ُهَو الَْغنِیُّ الَْحِمیُد ِ َو اهللاَّ خالقیت خداوند -  یا أَیَُّها النَّاُس أَنْتُُم الُْفَقراُء إِلَى اهللاَّ

اساسی ترین نیاز انسان به کدام است و عامل غفلت از آن چیست؟  . 318

پاسخ دادن به نیازهاي فطري و طبیعی- مصرف زدگی پاسخ دادن به نیازهاي فطري و طبیعی- علم زدگی

پرورش و تکامل بعد معنوي- مصرف زدگی پرورش و تکامل بعد معنوي- علم زدگی

در حدیث شریف «َما َرأیُْت َشْیًئا إالَّ َو َرأیُْت اهللاَ َمَعُه» تعبیر «بعده» اشاره به چه دارد؟  . 319

همه اشیا پدیده هایی هستند که قبال نبوده اند، پس حتما علتی آنها را به وجود آورده است.

چون شیء سرتاسر نیاز و فقر، درحال حاضر وجود دارد، پس در می یابیم که بقاي اشیا مرهون خداست.

باتوجه به دانستن اینکه که هرگاه شی بعد از مدتی از بین رفت، پس خداست که خالق موت و حیات است، پس در می یابیم که در فناي شی نیز باز خدا مشاهده می شود.

انسان هاي آگاه خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند، انسان هاي ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان بی توجه هستند.

تولید و توزیع و تبلیغ فیلم ها، لوح هاي فشرده، مجالت و روزنامه ها به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی چه حکمی دارد و حکمت تحریم زنا  . 320

کدام است؟

مستحب و داراي پاداش اخروي-حفظ سالمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده

از واجبات کفایی و عمل صالح- حفظ سالمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده

از واجبات کفایی و عمل صالح-جلوگیري  از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم

مستحب و داراي پاداش اخروي- جلوگیري از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم
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با توجه به عبارت شریفۀ «قل فیهما اثم کبیر... و اثمهما اکبر من نفعهما» کدام حکم در چه اموري مطرح شده است؟  . 321

حرمت بنا کردن کار خود بر لبۀ پرتگاه مشرف به سقوط در آتش دوزخ 

حرمت زنا و عمل زشت به عنوان راهی بد و از گناهان کبیره  

حرمت شراب و قمار به عنوان دو گناه بزرگ 

جایز نبودن قمار و انحراف و ارتباط جنسی جهت تأمین سالمتی جسمی و روحی انسان ها

اگر گفته شود خداوند، عالم را به سوي مقصدي که برایش درنظر گرفته به پیش می برد پس به .................. اشاره شده  است که همان صفت  . 322

.................. را ترسیم می کند.

اداره و تدبیر - ربوبیت  اداره و تدبیر - والیت  تصرف و تغییر - ربوبیت  تصرف و تغییر - والیت 

تمدن اول اروپا در کدام منطقه شکل گرفت و در کجا ادامه یافت و چند قرن ادامه داشت؟  . 323

روم باستان - یونان باستان - حدود  قرن  یونان باستان - روم باستان - حدود  قرن 

روم باستان - یونان باستان - حدود  قرن   یونان باستان - روم باستان - حدود  قرن 

88

66

آثار مثبت و منفی تمدن دوم اروپا به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟  . 324

اعتقاد به دین الهی - وجود مبلغان مسیحی جهت تبلیغات اعتقادات مسیحیت 

تلقی ازدواج به عنوان امري دنیایی و پست - سرسختی رهبران کلیسا در برابر نظرات دیگران 

اعتراف به گناه در حضور کشیش - تلقی ازدواج به عنوان امري دنیایی و پست 

اعتقاد به یک دین الهی - اعتراف به گناه در حضور کشیش 

هریک از موارد زیر معلول چیست؟   . 325

ماواِت َو ما ِفی اْألَْرِض   ِ ما ِفی السَّ -  َو ِهللاَّ

- تغییر همه زندگی فرد مسلمان در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده و اجتماع

ُ خالُِق ُکلِّ َشیْ ٍء - پایبندي به  ال إله إّال اّهللا   اهللاَّ ُ أََحٌد   ُ خالُِق ُکلِّ َشیْ ٍء -   قُْل ُهَو اهللاَّ  اهللاَّ

ُ أََحٌد َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ - قُْل ُهَو اهللاَّ  َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ - پایبندي به  ال إله إّال اّهللا

اصل و حقیقت توحید چیست؟ کدام آیۀ شریفه مؤید این مفهوم است؟  . 326

ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء»   خداي یگانه، بی همتا و بی شریک است - «اهللاَّ ُ أََحٌد»   خداي یگانه، بی همتا و بی شریک است - «قُْل ُهَو اهللاَّ

ُ أََحٌد»   خداوند تنها مبدأ جهان است - «قُْل ُهَو اهللاَّ ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء»   خداوند تنها مبدأ جهان است - «اهللاَّ

َماَواِت َوَما ِفی اْألَْرِض» معتقدیم؟ ِ َما ِفی السَّ عامل تغییر تمام زندگی فرد مسلمان چیست؟ چرا ما به آیۀ «َو ِهللاَّ  . 327

ُ» - زیرا خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است.  التزام عملی به «َال إِلََه إِالَّ اهللاَّ ُ» - زیرا خداوند تنها مالک جهان است.  التزام عملی به «َال إِلََه إِالَّ اهللاَّ

ُ» - زیرا خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است.  اعتراف و اقرار به «َال إِلََه إِالَّ اهللاَّ ُ» - زیرا خداوند تنها مالک جهان است.  اعتراف و اقرار به «َال إِلََه إِالَّ اهللاَّ

هم نوایی با شاعر در بیت زیر کدام مفهوم را در ذهن یک انسان موحد تداعی می کند؟   . 328

تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم  پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب 

انسان باید دل به خدا دهد و گرفتار غفلت نشود.  انسان باید تالش کند تا عمل خود را روز به روز براي خدا خالص گرداند.

عمل براساس معرفت و آگاهی ارزشمند و مقدس است.  اندیشه و قلب و عمل را بایستی از خطر انحراف از توحید مصون داشت. 

با تدبر در آیۀ شریفۀ زیر کدام مورد مستفاد می گردد؟   . 329

ِبیٌن َوأَِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقیٌم » َُّه لَُکْم َعُدوٌّ مُّ ْیَطاَن ِإن «َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم یَا بَِنی آَدَم َأن الَّ تَْعُبُدوا الشَّ

آنان که حاضر نشدند به ارشاد عقل و خرد خویش گوش فرا دهند، بندة شیطان شدند. 

خداوند متناسب با قوة اختیار بشر را راهنمایی کرده و او باید بندگی خدا را به جا آورد. 

آنگاه که مقتضیات فطرت پوشیده و مغفول بماند، آدمی طوق بندگی شیطان را بر گردن می افکند.

کسانی که کمر هّمت بر بندگی خداوند می بندند، هیچ خطري او را تهدید نمی کند.
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با تدبر در قرآن، ویژگی نعمت هاي ابدي چیست؟ و رسیدن به آن معلول چیست؟  . 330

نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده - اعمال نیک مستمر  نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده - تزکیۀ نفس 

مایۀ روشنی چشم هاست - تزکیۀ نفس  مایۀ روشنی چشم هاست - اعمال نیک مستمر 

انتقال پیام فطري اسالم براي انسان هاي روشن ضمیر منطبق بر کدامین اقدام و برنامه جهت تحقق جامعه متمدن اسالمی است؟  . 331

ترسیم چهره منطقی و عقالنی دین اسالم  حضور موثر و فعال در جامعه جهانی

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی  مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر 

کدام امر در کلیسا از مصادیق ایجاد بدبینی افراد نسبت به دین بود؟ این امر چه مشکالتی را به تدریج گریبان گیر اروپائیان نمود؟  . 332

دوگانگی در گفتار و عمل – ایجاد فقر و فساد در نظام اداري  دوگانگی در گفتار و عمل – کنار گذاشتن دین و توجه به دانش تجربی 

فروختن بهشت در عوض بخشش گناه – کنار گذاشتن دین و توجه به دانش تجربی فروختن بهشت در عوض بخشش گناه – ایجاد فقر و فساد در نظام اداري 

ماواِت َواَألْرِض چیست و این آیه چه نقشی براي موجودات بیان می کند؟ پیام آیه شریفه اهللاُ نُوُر السَّ  . 333

هر چیزي در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود - تجلی بخش خداوند

هر چیزي در این جهان بیانگر وجود مخلوق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود - نشانگر صفات و ذات خداوند 

تمام موجودات وجود خدا را از خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند - تجلی بخش خداوند 

تمام موجودات وجود خود را از خداوند می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند - نشانگر صفات و ذات خداوند 

هریک از موارد «امر به معروف و نهی از منکر» و «زدودن موانع حق و حق پرستی از جامعۀ جهانی» مرتبط با کدام یک از مسئولیت هاي ما در حوزة  . 334

عدل و قسط است؟

ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم - حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی 

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی - حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی 

ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر 

تالش مردم در جهت تغییر ضوابط و معیارهاي اخالقی به دلیل رواج کدام مسئله در تمدن جدید است و این مسئله در اثر کدام نتیجه گیري مردم در  . 335

این تمدن به وجود آمده است؟

استفاده ابزاري از زنان - هیچ گونه معیار اخالقی که ضابطۀ الهی داشته باشد، معنا ندارد. 

بی بند و باري جنسی - هیچ گونه معیار اخالقی که ضابطۀ الهی داشته باشد، معنا ندارد. 

استفاده ابزاري از زنان - توان اصالح و مبارزه با آن، وجود ندارد. 

بی بند و باري جنسی - توان اصالح و مبارزه با آن، وجود ندارد. 

َّرسوَل و اولی األمر ِمنُکم » اطاعت از رسول گرامی خداوند و اطاعت از جانشینان آن با توجه به مفهوم آیۀ شریفۀ « یا اَیُّها الذین آَمُنوا اَطیُعوا اهللاَ و اَطیُعوا ال  . 336

حضرت الزمۀ چیست و کدام آیۀ شریفه با آن قرابت مفهومی دارد؟

توحید نظري - « َو ِمَن النِّاس َمن یُتَِخُذ ِمن دوِن اهللاِ انداداً یُِحبُّونَُهم َکُحب اهللاِ ... » توحید عملی - « َو ِمَن النِّاس َمن یُتَِخُذ ِمن دوِن اهللاِ انداداً یُِحبُّونَُهم َکُحب اهللاِ ... » 

توحید عملی - « قُل اِن ُکنتُم تُِحبَّون اهللاَ فاتَّبعونی یُحببُکم اهللاُ » توحید نظري - « قُل اِن ُکنتُم تُِحبَّون اهللاَ فاتَّبعونی یُحببُکم اهللاُ »

باغبانی که درختان تحت تدبیر او هستند، چگونه توحید در ربوبیت را دریافته است و نتیجۀ او از این درك چیست؟  . 337

دقت در چگونگی اثرگذاري تدبیر او در گیاهان - خالق و زارع حقیقی خداوند است که باید مطیع او باشد. 

دقت در چگونگی اثرگذاري تدبیر او در گیاهان - پرورش دهندة اصلی زراعت خداست که باید شکرگذار او باشد. 

بررسی رابطۀ طولی تدبیر او و تدبیر خداوند متعال - خالق و زارع حقیقی خداوند است که باید مطیع او باشد. 

بررسی رابطۀ طولی تدبیر او و تدبیر خداوند متعال - پرورش دهندة اصلی زراعت خداست که باید شکرگذار او باشد.
40
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علیت هر یک از موارد «حق تصرف و تغییر در امور عالم» و «از آِن خدا بودن موجودات جهان» به ترتیب در کدام عبارات قرآنی تاکید شده است؟  . 338

ماوات َو ما فِی اَالرض   ماوات َو ما فِی اَالرض  - هللا ما فی السِّ ماوات َو اَالرِض   واهللا ما فی السِّ ماوات َو ما فِی اَالرض  -  واهللا نُُور السِّ  واهللا ما فی السِّ

ماوات َو ما فِی اَالرض   ماوات َو اَالرِض   ما لَُهم ِمن دونِه ِمن َولّی  -  هللا ما فی السِّ  ما لَُهم ِمن دونِه ِمن َولّی  -  اهللا نُُور السِّ

ِر فی اّهللا و فی ُقدَرتِِه» دریافت می گردد؟  چند مورد از موارد زیر از حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «افَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّفکُّ  . 339

الف)  استمرار تفکر در ذات الهی و قدرت او، برترین عبادت ها شمرده شده است. 

ب)  آن چه بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و صفات اوست. 

پ)  شکوفایی استعدادها در پرتو با فضیلت ترین عبادت، امید به آیندة زیباتر را نوید می بخشد. 

ج)  اندیشه دربارة خداوند همانند بذري است که در ذهن جوانه می زند و نمود آن به صورت عبادت در اعمال ظاهري است.

1234

قرآن کریم در آیۀ 16 سورة رعد " َخَلقوا لَخلقه فتشابََه الَخلُق َعَلیِهم "، کدام یک از مراتب توحید را به عنوان دلیل براي عدم استحقاق عبادت معبودان  . 340

غیرالهی می داند و در این راستا به بت پرستان چه  می فرماید؟

توحید در مالکیت - قُل اهللاُ خالُِق ُکلِّ َشیء   توحید در خالقیت - قُل اهللاُ خالُِق ُکلِّ َشیء  

توحید در مالکیت -  وهللا ما فِی السماواِت َو فِی االرض   توحید در خالقیت - وهللا ما فِی السماواِت َو فِی االرض  

َمُد » را بیان نموده است؟ کدام مورد، مفهوم عبارت شریفه « اهللا الصَّ  . 341

َماَواِت َوَما فِی اْألَْرِض   ِ َما فِی السَّ ا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء   َوِهللاَّ ِ أَبِْغی َرب  قُْل أََغْیَر اهللاَّ

َماَواِت َواْألَْرِض ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن   ُُّکْم فَاْعبُُدوُه هذا ِصراٌط ُمْستَِقیمٌ    یَْسَألُُه َمْن فِی السَّ ِّی َو َرب َ َرب  إِنَّ اهللاَّ

مطابق با آیۀ مبارکۀ « ُقل َمن َربُّ السماوات َو األرِض ُقل اهللا ُقل أفاتَّخَذ تُم ِمن دونِه اولیاَء... » چه کسی را باید به عنوان پروردگار خود برگزینیم و براي  . 342

اینکه در انتخا ب هایمان اشتباه نکنیم، وظیفه مان چیست؟

کسی که خالق ماست - بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات بیرون بیاییم  کسی که خالق ماست - مراتب توحید را خوب درك کنیم 

کسی که معبود ماست - بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات بیرون بیاییم  کسی که معبود ماست - مراتب توحید را خوب درك کنیم 

ممدوح بودن تکرار توبۀ واقعی از دقت در کدام عبارت شریفه به دست می آید و به کدام یک از سنت هاي الهی اشاره دارد؟  . 343

انَّ اهللا یُحبُّ التّوابین - سبقت رحمت بر غضب الهی التَوبُه تُطهَّر القلوب - سبقت رحمت بر غضب الهی  

انَّ اهللا یُحبُّ التّوابین" - تأثیر اعمال انسان در زندگی او التَوبُه تُطهَّر القلوب - تأثیر اعمال انسان در زندگی او 

عالقۀ مسلمانان به علم و دانش معلول چه بود و یکی از نمونه هاي آن چه می باشد؟  . 344

تالش پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دین - شاخه شاخه کردن علوم براي نگاه کلی به آن 

تالش پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دین -احداث مدرسه در کنار هر مسجد در بسیاري از شهرها

نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت این کتاب به خردورزي - شاخه شاخه کردن علوم براي نگاه کلی به آن

نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت این کتاب به خردورزي - احداث مدرسه در کنار هر مسجد در بسیاري از شهرها

علل «سست شدن ارتباط پیوسته انسان با خدا در تمدن دوم اروپا» و «واسطه قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او»، به ترتیب کدام هستند؟  . 345

اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به اتاقی در کلیسا در حضور کشیش- رواج عقیده به آمرزش گناه با اعتراف در برابر کشیش

تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته- رواج عقیده به آمرزش گناه با اعتراف در برابر کشیش

تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته- تبلیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی

اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به اتاقی در کلیسا در حضور کشیش- تبلیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی
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در بیان قرآن کریم روش هاي تبلیغی پیامبر (ص) که خداوند فرموده است، کدام اند و نشانگر چه موضوعی است؟  . 346

دانش استوار و پند نیکو و بحث به بهترین شکل- ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم

حکمت و دانش استوار و مجادله احسن- ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم

حکمت و دانش استوار و مجادله احسن- حضور تاثیر گذار و فعال در عرصه جهانی

دانش استوار و پند نیکو و بحث به بهترین شکل- حضور تاثیر گذار و فعال در عرصه جهانی

با توجه به آیۀ: «اَلَم تََر اِلى الّذین یَزعُموَن انُّهم ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل ِمن قبلک...»، کدام یک مهر تأییدي بر ایمان خیالی افراد است و چه سرنوشتی  . 347

در انتظار شخص ایمان پندار است؟

 «یُریدون ان یتحاکموا الى الّطاغوت» -« الخسراُن المبیُن»  «یُریدون ان یتحاکموا الى الّطاغوت» - «ضالًال بعیداً»  

 «قد کفروا بِما جاءکم من الحق» - «الخسراُن المبیُن»   «قد کفروا بِما جاءکم من الحق» - «ضالًال بعیداً»  

در تمدن دوم اروپایی قرون وسطی، مبلغان مسیحی چه فعالیت هایی انجام می دادند؟  . 348

تشکیالت تبلیغی وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت به وجود آوردند و اعتقادات رسمی کلیسا را به عنوان اعتقادات خود تبلیغ کردند.

تشکیالت تبلیغی وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت به وجود آوردند و اعتقادات نادرست خویش را به عنوان اعتقادات رسمی مسیحیت تبلیغ کردند.

تشکیالت پیچیده اي را جهت دفاع از حاکمیت کلیسا به وجود آوردند و اعتقادات نادرست خویش را به عنوان اعتقادات رسمی مسیحیت تبلیغ کردند.

تشکیالت پیچیده اي را جهت دفاع از حاکمیت کلیسا به وجود آوردند و اعتقادات رسمی کلیسا را به عنوان اعتقادات خود تبلیغ کردند.

چه چیزي مانع تسلط بیگانگان می شود؟ در بیان مقام معظم رهبري و به معناي حقیقی کلمه عالم شدن یک ملت معلول چیست؟  . 349

اتحاد و همبستگی- جدي گرفتن علم که مایه اقتدار ملی است. پیشرفت علمی- به کار افتادن استعداهاي یک ملت است.

اتحاد و همبستگی- به کار افتادن استعداهاي یک ملت  است. پیشرفت علمی- جدي گرفتن علم که مایه اقتدار ملی است.

در مذاکره رستم فرخ زاد فرمانده سپاه ایران، با زهره بن عبداهللا، فرمانده لشکر مسلمانان، در چه موضوعی اختالف نظر داشتند و این موضوع موید  . 350

کدام معیار تمدن اسالمی است و کدام آیه با آن مرتبط است؟

برابري افراد جامعه - جامعه توحیدي -  من آمن باهللا والیوم االخر....  برابري افرادجامعه - جامعه عدالت محور - لقد ارسلنا رسلنا بالبینات....  

برابري زن و مرد - جامعه توحیدي -  من آمن باهللا والیوم االخر....   برابري زن ومرد - جامعه عدالت محور - لقد ارسلنا رسلنا بالبینات...  
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نهایت عّزت  «َأِن اْعُبُدونِی ...»  گزینه 3  . 1

باالترین افتخار  پذیرش توحید در ربوبیت (پروردگار بودن خداوند) 

آیۀ قسمت اول در گزینه هاي  و به اخالص در بندگی توجه می دهد. 

حضرت امیر مومنان علی (ع) می فرمایند: «خدایا، مرا این عزت بس که بندة تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی». با استفاده از کلید واژه بندگی می توان فهمید که عزت، در بندگی خداوند

بوده و باالترین افتخار نیز پذیرش توحید در ربوبیت است.

وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادة الهى و خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختیارى، تا زمانى گزینه 4  . 2

که ما ارادة کاري را نکرده ایم، آن کار انجام نمى گیرد؛ در عین حال، وجود ما، ارادة ما و عملى که از ما سر مى زند همگى وابسته به ارادة خداوند است؛ یعنى ارادة انسان در طول ارادة خداست و با

آن منافات ندارد.

ماواِت َو اْألَْرِض کُلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن  : هر آنچه در آیۀ «اهللا الصََّمُد» بیانگر بی نیازي خداوند است که با عرض نیاز دائمی و پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ « یَْسئَلُُه َمْن فِی السَّ گزینه 4  . 3

آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کنند، او همواره دست اندر کار امري است.» مرتبط است.

نْیَا َواْآلِخَرَة  َذلَِک ُهَو الُْخْسَراُن الُْمبِیُن:  از َصابَْتُه فِْتنٌَۀ انْقَلََب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ
َ
نَّ بِِه  َوإِْن أ

َ
َصابَُه َخْیٌر اْطَمأ

َ
َ َعلَى َحْرٍف  فَِإْن أ دقت شود که سنت ابتال با کلید واژه فتنه در آیۀ « َوِمَن النَّاِس َمْن یَْعبُُد اهللاَّ گزینه 1  . 4

مردم کسی هست که خداوند را بر یک جانب و کناره اي [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند. پس اگر چیزي به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسید،

از خدا رویگردان می شود. او در دنیا و آخرت (هر دو) زیان می بیند. این همان زیان آشکار است.»؛ اشاره شده است و رویگردانی از خدا، واکنش عابدان از روي تردید برابر فتنه ها و ابتالئات است.

ْعقَابُِکْم :
َ
ْو قُتَِل انْقَلَْبتُْم َعلَى أ

َ
فَِإْن َماَت أ

َ
ُسُل أ ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه الرُّ رایج شدن ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع (زنا)، نوعی بازگشت به جاهلیت است قرآن کریم در آیۀ « َوَما ُمَحمَّ گزینه 4  . 5

و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگري بودند، پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته (و آیین پیشین خود) باز نمی گردید،» به خطر بازگشت به جاهلیت هشدار می دهد.

میان نعمت هاي الهی در آخرت و بایدها و نباید هاي دین (احکام) ارتباط و هماهنگی برقرار است، گرچه ممکن است درك آن براي ما، در حال حاضر ملموس نباشد. لذا از هر راهی گزینه 3  . 6

نمی توان به نعمت هاي اخروي رسید؛ درست، مانند رشد بدن در همین دنیا که فقط با تغذیه صحیح و معیّنی به دست می آید. از این رو، آن هدف بزرگ با یک زندگی غیر مسئوالنه و بدون برنامه

سازگار نیست. 

دقت کنید که ذات خدا قابل شناخت نیست اما ذات آسمان و زمین که محدوداند قابل شناخت است. همچنین ما می توانیم صفات و اسماء خدا را هم بشناسیم.  گزینه 2  . 7

مسلمانان این کالم خدا را پذیرفتند و آنها هم که این کسب وکار را داشتند، از منفعتی که برایشان داشت صرف نظر کردند تا مرتکب گناه نشوند.  گزینه 3  . 8

در میان مخلوقات، انسان موجودي است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدین معنا که هم گزینه 2  . 9

می تواند با پیروزي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند با پیروي از نفس اّماره و انجام گناه، از فرمان هاي خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد. 

رد سایر گزینه ها: 

: ایستادگی در برابر موانع بیرونی امتیاز انسان به شمار نمی رود.  گزینۀ 

: انقالب علیه خود تنها مختص توبه کاران نیست.  گزینۀ 

: ایستادگی در برابر موانع درونی به معنی انقالب نیست.  گزینۀ 

دقت کنید  که مورد  و  و  تنها با گفتن این جمله حاصل می شود اما مورد سوم بنا به بیان کتاب به التزام عملی فرد بستگی دارد و تنها با گفتن این جمله محقق نمی شود.  گزینه 3  . 10

با بیان این جمله، با گفتن این عبارت تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از او در برابر دیگر مسلمانان واجب می گشت و در زمرة برادران و خواهران دینی قرار

می گرفت و التزام به آن سبب می شود که همۀ زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می داد.

با بازگشت بنده گناهکار، خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند. گزینه 4  . 11

اگر خوب سؤال را بخوانید در می یابید که ما قرار است اولیاِء غیر خدا را رد کنیم، پس در واقع باید مالکیت غیر خدا را مردود بشماریم چرا که اگر معبودي مالک نباشد، ولی هم گزینه 2  . 12

ا»  بهره مند شویم.  نخواهد بود و براي رد مالکیت غیر خدا باید از عبارت  «َال یَْملُِکوَن ِألَنفُِسِهْم نَْفًعا َوَال َضر

اینکه خدا آب را خلق کرده است به قضا الهی مربوط است. اینکه ما اختیار بهره گیري از آن  را داشته باشیم همان قدر الهی به شمار می رود. گزینه 3  . 13

«قرآن کریم ما را به  معرفت عمیق تر (نسبت به  شناخت فطري و موخر نسبت به  آن) دربارة خداوند فرا می خواند و راه هاي گوناگونی براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و افعال گزینه 1  . 14

(به واسطۀ یک شناخت اکتسابی) او به  ما نشان می دهد. یکی از این راه ها تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به  آفریننده و خالق است.» 

حواستان باشد که شناخت فطري همان طور که گفته شده یک شناخت اولی و از جنس درك کلی از حضور خدا در عالم است؛ یعنی براي شناخت صفات تالش مضاعفی می طلبد.

اگر به محتواي آیه توجه کنید خدا در مقام توبیخ مشرکان است و آنها را به خاطر شرکشان توبیخ می کند پس مثل آن ها مثل انسان هاي کور و یا تاریکی در برابر نور (توحید و گزینه 3  . 15

یکتا پرستی) است. (یادتان باشد که در مقابل توحید، شرك و در مقابل مّوحد مشرك است.) 

از تو درباره  شراب و قمار (میسر) می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی براي مردم است. اما گناهانشان بزرگتر از منفعتشان است. گزینه 4  . 16

هر چه از خالقیت به سوي ربوبیت برویم، مسئولیت سخت تر شده و طبعاً دایرة شرك هم باال تر می رود. (عکس این مسئله هم برقرار است به این معنا که شرك در خالقیت خیلی گزینه 4  . 17

فراگیر نیست.) 

در بین گزینه ها این تنها گزینه  است که به نیازمندي خلق اشاره نکرده و بی نیازي خدا را بیان کرده است درحالی که در بیت مذکور به این مفهوم پرداخته نشده.  گزینه 3  . 18

عبارت «جاهدوا فینا» به تالش و انجام عمل صالح در مسیر رضایت خدا اشاره دارد.  گزینه 3  . 19

با توجه به آیات  سورة رعد پرسش و پاسخ هر دو از خداست. خداوند از مشرکان که خالقیت خدا را قبول ندارند می پرسد که بگو رب و پروردگار آسمان ها و زمین کیست (قُْل َمْن گزینه 2  . 20

َماَواِت َواْألَْرِض) ولی مشرکان پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی شرك را نمی پذیرند و سرپرستانی غیر از خدا را براي خود انتخاب کرده اند. َربُّ السَّ

آیه به صورت زیر است:  گزینه 4  . 21

 ( ِحیُم» (زمر -  َُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّ نُوَب َجِمیًعا إِن نْفُِسِهْم َالتَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اهللاِ إِنَّ اهللاَ یَْغفُِر الذُّ
َ
ْسَرفُوا َعلَى أ

َ
َِّذیَن أ   «قُْل یَا ِعبَاِدَي ال
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خداي متعال، متناسب با همین قّوه اختیار، بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد، یا ناسپاسی کند و از هدایت و لطف گزینه 2  . 22

الهی بهره نبرد: 

بیَل اِّما شاکِراً و اِّما کَفوراً»     «اِنّا َهَدیناهُ السَّ

: دقت کنید که اختیار انسان به معناي مجوز خدا براي هر انتخابی نیست.   رّد گزینۀ 

انسان مؤمن عالوه بر اینکه می کوشد نیت خود را خالص کند و عمل را به خاطر خدا انجام دهد (حسن فاعلی)، تالش می کند عمل را به همان صورت که خدا دستور داده است انجام گزینه 1  . 23

دهد، یعنی عمل را از جهت کمیت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه، به همان طوري انجام دهد که خداوند می خواهد. 

تزکیۀ نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاك شود و این کار با توبه از گناهان آغاز می شود. رستگاري معلول تزکیه است.  گزینه 4  . 24

بنا به محتواي آیۀ، کسی که هواي نفس را معبود خود قرار داده است ضمانت پیامبر (ص) برایش سودي نخواهد داشت.   گزینه 4  . 25

َّذیَن آمنوا بِاهللاِ َواعتََصموا به فََسیُدِخلُُهم فی َرحمٍۀ ِمنُه َو فَضٍل َو یَهدیِهم اِلَیِه ِصراطًا ُمستقیمًا» : «و اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمّسک جستند. به زودي [خدا] آنان طبق آیۀ شریفۀ  «فََامَّاال گزینه 3  . 26

را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد، و ایشان را به سوي خود، به راهی راست، هدایت کند»، هدایت به راه راست در گرو ایمان و تمسک به خداست و داخل شدن در رحمت و فضل

الهی را نیز به دنبال می آورد.

با بازگشت بندة گناهکار، خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند. گزینه 3  . 27

ُِّکْم) سپس گفته شده که انسان داراي اختیار است و تصمیم اوست که یا به سود او یا بر علیه در آیه اي که در سوال آمده ابتدا به هدایت گري انسان اشاره شده است  (َجاَءکُْم بََصائُِر ِمْن رب گزینه 3  . 28

بَْصَر فَلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَی فََعلَْیَها) . / گزینۀ  اصًال مربوط به این آیه نمی باشد.
َ
او رقم می خورد  (فََمْن أ

پیروي از هواي  نفس همان پیروي از بت درون و پیروي از طاغوت همان پیروي از بت بیرون است که هر دو این موارد تحت عنوان شرك عملی فردي در کتاب مطرح شده اند. گزینه 2  . 29

: امتحانات الهی همیشگی است، گزینۀ  سنت امداد است نه امالء. گزینۀ  به جاي قضا باید قدر باشد، گزینۀ  گزینه 4  . 30

در این آیه به صراط مستقیم اشاره اي نشده است و از این جهت گزینۀ چهارم نمی تواند پاسخ مدنظر این سؤال باشد.   گزینه 4  . 31

: دقت کنید که یک بحث صاحب اختیاري در عالم به ربوبیت خدا مرتبط است و از دیگر جنبه هاي ربوبیت مسالۀ هدایت است که نمی تواند مستقًال در جهان اتفاق بیافتد. (رد گزینه  گزینه 3  . 32

پدر نسبت به فرزند خویش تدبیر دارد، اما نه به طور مستقل) 

گزینه 2 اگر کسی دل هواي نفس و بت درون سپرده او را عبور خود قرار دهد و خواهش ها و اوامر نفسانی را به فرمان هاي خداوند ترجیح دهد، در حقیقت چنین شخصی گرفتار شرك عملی  . 33

شده است و هدایتگري پیامبر اکرم (ص) در مورد این شخص تأثیري ندارد. 

در انتهاي آیه اي که در سوال آمده است، به صاحبان خرد و اندیشه (اولوااللباب) اشاره شده و از ویژگی هاي علمی تمدن اسالم این بود که دانشجویان اروپایی براي تحصیل به گزینه 3  . 34

دانشگاه هاي اسالمی می شتافتند.

موردي که در گزینۀ  به آن اشاره شده، مربوط به سومین پایه از تمدن اسالمی است که به حکومت اسالمی و قوانین الهی اشاره دارد.  گزینه 1  . 35

در توبه همیشه باز است، توفیق توبه همواره فراهم نیست و تکرار توبه انسان را محبوب خدا می کند. گزینه 2  . 36

انسان خداشناس می داند که فقط با زندگی در یک جهان قانونمند، که پشتوانۀ آن علم و قدرت خداست، وي امکان حرکت و فعالیت دارد، زیرا با زندگی در چنین جهانی است که او گزینه 1  . 37

می تواند قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت را بشناسد و براي رفع نیازهاي خود از آنها استفاده کند و به هدف هاي خود برسد. به عبارت دیگر، او در جهانی زندگی می کند که قدر و قضاي الهی بر

آن حاکم است.

اگر به گزینۀ دوم توجه کنید، کلمۀ مستقل باعث غلط بودن این گزینه شده است زیرا اختیار انسان در طول اختیار خداست نه به صورت مستقل.  گزینه 2  . 38

اگر اندکی دقت کنیم، درمی یابیم که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد. بنّا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی و استحکام سنگ را؛ به عبارت دیگر بّنا نه گزینه 4  . 39

اجزاي ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. کار بّنا فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است. اما خداوند، خالق سنگ و گچ و چوب و خّواص آنها و حّتی خالق خود بّنا است.  

دقت کنید که رابطه خدا باعالم در پیدایش شبیه به رابطه بین بنا و بّنا نیست چرا که بّنا هیچ چیز را ایجاد نمی کند اما خدا همه چیز را از هیچ می آفریند.   گزینه 2  . 40

در این آیه به دو اصل اساسی اعتقادي که دو معیار تمدن اسالمی نیز به حساب می آیند، اشاره شده است.  گزینه 3  . 41

رسول اکرم (ص)  از همان ابتداي دعوت مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود: اي مردم بگویید «معبودي جز اهللا نیست» تا رستگار شوید. 

اینکه انسان داراي اختیار باشد از تقدیرات الهی است یعنی خدا مقدر کرده انسان با اختیار عمل کند و این ویژگی براي او ذاتی است. گزینه 3  . 42

مواردي که در سوال آمده است هر دو معلول بوده و به نوعی نتیجه دنیاگرایی به شمار می روند.   گزینه 4  . 43

وقتی به نیازمندي بنّا اشاره کرده ایم پس بی نیازي او را سلب کرده ایم (غنی و حمید)، و اثبات کرده ایم که خود او هم به خدا نیازمند است و این با مصرع «ما چو  کوهیم و صدا در ما ز گزینه 4  . 44

 توست» قرابت مفهومی دارد.  

 ( ما براي شناخت فطري تالشی نمی کنیم، چرا که اکتسابی به شمار نمی رود. (رد گزینه هاي  و  گزینه 2  . 45

) و این تفکر دربارة خداست که مکمل شناخت فطري به شمار می رود.   درك حضور خدا در جهان یک شناخت فطري است (رد گزینۀ 

در آنجا که قرآن کریم اوصاف نمازگزاران را بیان می کند، یکی از ویژگی هاي آنها را این گونه ذکر می کند که آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند. گزینه 1  . 46

آنجا که می خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند، از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.  

آیۀ شریفه به صورت زیر است:  گزینه 3  . 47

ِحیُم»    َُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّ نُوَب َجِمیًعا إِن نْفُِسِهْم َال تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اهللاِ إِنَّ اهللاَ یَْغفُِر الذُّ
َ
ْسَرفُوا َعلَى أ

َ
َِّذیَن أ   «قُْل یَا ِعبَاِدَي ال

شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود.

دقت کنید که قسمت هاي اول گزینۀ  و  آیه نیستند. / توبه به معناي قیام علیه موانع درونی یا همان نفس اماره است.  گزینه 4  . 48

باغبان، وقتی خود را با دیگران، یعنی کسانی که در کشت درخت دخالتی نداشته اند، مقایسه می کند، می بیند که این زراعت کار خودش است. اما وقتی رابطه خود را با خدا بررسی می گزینه 1  . 49

کند، می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست. 
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َحًدا»  به طور کامل بیان شده است. 
َ
عبارتی که در سؤال آمده است، مربوط به والیت خداست که در آیه  «َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ َوَال یُْشِرُك فِی ُحْکِمِه أ گزینه 3  . 50

این حدیث اشاره به این دارد که  تمام مخلوقات وجودشان را از خدا گرفته و به  سبب او پا به  عرصۀ هستی گذاشته اند.  گزینه 1  . 51

رد گزینه: دقت کنید که منظور از این نور، نور فیزیکی نیست که بگوییم مخلوقات نورشان را از خدا می گیرند.  

گزینۀ  با اشاره به  عبارت «به یک اندازه» غلط شده است.  

با توجه به دو مقدمه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و مجموعه پدیده هاي جهان، در پدیدآمدن و هستی یافتن به آفریننده اي نیازمندیم که به ما هستی بدهد و ما را پدید آورد؛ آن گزینه 4  . 52

آفریننده اي که خودش دیگر پدیده نباشد و هستی در ذاتش باشد. این موجود برتر و متعالی خدا نامیده می شود.  

سرآغاز هر حرکتی اندیشه و تفکر است. اما گام بعد در کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی با انجام واجبات و ترك محرمات ممکن است. این سیر با دشواري هایی همراه است اما گزینه 4  . 53

یادمان نرود که خداوند، قدرتمندترین قدرتمندان، پشتیبان انسان در این مسیر است  (واعتصموا به، به او تمسک جستند) 

- (فسید خلهم) بیانگر فاعلیت خداوند است که ناشی از ربوبیت و ارادة اوست. 

موجودات جهان همواره و پیوسته و دائمی و در هر آن به خدا نیازمند هستند و این گونه به پیشگاه او عرض نیاز می کنند. «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  /   ما چو کوهیم و صدا در ما گزینه 3  . 54

ز توست» مولوي در این بیت موجودات را به یک نی تشبیه می کند که صداي درون آنها به نواي پیوستۀ صاحب آن وابسته است. هم چنین موجودات را به کوهی تشبیه می کند که ماندن صداي آن به

فریاد کنندة آن وابستگی دائمی دارد.

این حیله شیطان (تسویف) بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود. به او می گوید که تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري، باالخره در آینده می توانی توبه کنی. اّما این یک دام گزینه 3  . 55

است و سبب عادت جوان به گناه می شود؛ به طوري که ممکن است ترك گناه برایش سخت گردد. 

ممکن است همین منع را هم برخی دوست نداشته باشند، اما خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. قرآن کریم می فرماید:  «.... و بسا چیزي را گزینه 1  . 56

خوش نمی دارید و آن براي شما خوب است و بساچیزي را دوست می دارید و آن براي شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.» 

علل و دالیل خاص دستورات الهی نیز حکمت احکام الهی نامیده می شود.

ِِّهم). / رسول خدا (ص) در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدودة زندگی دنیایی فراتر برد و آنان را با در این آیه به ربوبیت الهی اشاره شده است  (فَلَُهْم أجُرُهم ِعنَد َرب گزینه 3  . 57

زندگی در آخرت آشنا کرد. 

احکام و قوانین دین اسالم، عالوه بر اینکه زندگی سالم در  دنیا را تضمین می کند، سعادت و نیکبختی اخروي و ابدي را نیز تامین می نماید. بنابراین، نمی توان بایدها و نباید هاي دینی و گزینه 2  . 58

الهی را با قوانین بشري که اهداف محدود و کوچکی دارند، مقایسه کرد و مثًال گفت که چرا خداوند براي فالن گناه چنین مجازاتی قرار داده است؛ چرا که خداوند می داند آن گناه مانعی بزرگ بر سر

راه سعادت و نعمت هاي ابدي است. همچنین، زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش  روي هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد. 

بیتی که در این سوال بیان شده است به مسألۀ افزایش معرفت اشاره دارد.  گزینه 1  . 59

اگر به مفهوم مصراع اول دقتی کنید به بحث معرفت عمیق یا همان مشاهدة خدا در مخلوقات عالم اشاره کرده است که با حدیث گزینۀ  هم مفهوم می باشد. 

در مسالۀ توسل، آن زمانی گرفتار شرك شده ایم که اولیاء خدا را مستقل از خدا بدانیم و تصور کنیم که توان ایشان از خودشان است اما اگر آن ها را مورد اذن خدا بدانیم و وسیلۀ گزینه 3  . 60

نزدیکی به او تصور کنیم نه تنها گرفتار شرك نشده ایم بلکه از یک قانون الهی بهره برده ایم. / آیه موجود در گزینه هاي  و  مربوط به ربوبیت نمی باشد.

مصرعی که در سوال به آن اشاره شده است به بی نیازي خدا اشاره داشته و صفت خدا را بیان می کند و تنها در گزینۀ  است که هر دو قسمت به صفت خدا اشاره دارد.   گزینه 4  . 61

اگر به گزینه ها توجه کنید،  گزینۀ اول به نوعی به ذاتی و یا غیراکتسابی بودن شناخت فطري اشاره کرده  که درست است، اما گزینۀ  به کسب معرفت اشاره کرده که منطبق بر گزینه 4  . 62

شناخت فطري نیست.  

پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد. همچنین ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. بنابراین افزایش معرفت به خداوند، به واسطۀ افزایش گزینه 1  . 63

ایمان، انسان را مزین به اخالص می نماید:  

افزایش معرفت و شناخت  افزایش ایمان  افزایش اخالص 

پیامبر(ص) در حدیث: « افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته : برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و قدرت اوست» به تفکر و اندیشیدن (کسب معرفت و شناخت) توصیه فرموده اند.  

در عبارت « اهللا ال اله اال هو» ، لفظ  «اهللا»  به توحید ذاتی، شامل خالقیت و ربوبیت اشاره دارد. لفظ «اله» به معناي معبود، به توحید عملی اشاره می کند. لفظ  «لَیَجَمَعنَُّکم»  بر جمع کردن گزینه 1  . 64

همۀ انسان ها اعم از جسم و روح در قیامت تأکید دارد و تأکید بر قطعیت معاد است. 

در دومین آیۀ شریفه ذکر شده، کلید واژة  «فَاتَّبِعونی»  (به مفهوم تبعیت و اطاعت) بیانگر توحید عملی است. 

درست است که اسالم در هر دوره و زمانه اي قابل اجراست و هر قدر زندگی بشر پیچیده تر شود و نیاز هاي جدیدي پدید آید، فقها و مجتهدین می توانند احکام اسالمی متناسب با آن گزینه 3  . 65

شرایط را استخراج کنند، اما  این بدین معنا نیست که  اگر جوامع بشري دچار انحراف شدند و خواسته ها و تمایالت مخالف با سعادت خود پیدا کردند، اسالم آن خواسته ها را بپذیرد و مطابق با آ نها

حکم کند.

دقت کنید که کلمه «ردیف» به معناي «عرض» است در حالی که اختیار انسان در طول اختیار خداست.  گزینه 3  . 66

دقت داشته باشید که نقشۀ عالم همان قدر و اجرا و آفرینش این نقشه همان قضاي الهی است. تنها گزینه  اي که به این نکته به درستی اشاره کرده است همان گزینه  است. گزینه 2  . 67

موردي که در سؤال آمده است از شروط صحت عمل است که به حسن فعلی اشاره دارد. حسن فاعلی نقش علت را براي حسن فعلی ایفا می کند. گزینه 3  . 68

دقت کنید که مقدمۀ دوم به نیازمندي یک پدیده به پدیدآورنده اشاره داشت و این آیه هم با آوردن کلمه «فقرا» خطاب به انسان ها، به این نیازمندي اشاره دارد؛ پس گزینۀ  صحیح گزینه 3  . 69

است. 

 ( دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد. (رد گزینه هاي  و  و  گزینه 4  . 70

گزینه 3 حدیثی که بیان شده مربوط به معیار عدالت در تمدن اسالمی است که آیۀ مربوط به آن عبارت است از:  لَقَد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو الْمیزاَن لِیَقوَم النَّاس بِالْقِسِط.  . 71

اول آنکه ما مسلمانان مانند سایر ملت ها، با این تمدن ارتباط مستقیم داریم. بنابراین هم تحت تأثیر آن قرار می گیریم و هم می توانیم بر آن اثر بگذاریم. هر قدر آگاهی و هوشیاري گزینه 2  . 72

ما بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاري ما نیز بیشتر خواهد بود. 

دوم آنکه بررسی ضعف ها و قوت هاي این تمدن در عرصه هاي مختلف، این کمک را به ما می کند که در راستاي احیاي تمدن اسالمی از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم و با عبرت گرفتن از

ضعف ها و آسیب هاي آن بتوانیم برنامه ریزي درست و کم اشتباهی را براي سامان دهی تمدن اسالمی و رسیدن به الگوي زندگی مبتنی بر تعالیم دین داشته باشیم.
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سؤالی که در ابتداي این آیه آمده، نشان می دهد که براي مردم پذیرش حرمت شراب و قمار  آسان نبوده است و از این جهت سؤال پرسیده اند. گزینه 3  . 73

مواردي که در سؤال بیان شده است به ترتیب مربوط به موارد گزینه  است. گزینه 2  . 74

کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.  گزینه 2  . 75

مطلبی که در سوال بیان شده است نشان از این دارد که وقوع این سنت پوشیده است و این مسالۀ در عبارت  «ِمن َحیُث الیعلَموَن»  به چشم می خورد (توجه کنید که دادن نعمت عالوه گزینه 3  . 76

بر فرصت به سنت استدراج اشاره دارد). 

درواقع خداوند امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف هاي هر دو گروه را یکسان فراهم کرده است،. حال، کسى که راه حق را برمى گزیند، لوازم و امکانات رسیدن به حق را گزینه 4  . 77

می یابد و مراتب کمال را می پیماید؛ و کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و براي آن تالش می کند، همان را به دست می آورد .البته اینان عواقب زیانبار تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند

کرد. بنابراین، روي آوردن دنیا و لذت هاي دنیوي به برخی انسان هاي گناهکار، نشانه لطف خداوند به آنان نیست.

سبقت رحمت بر غضب: از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همه آنان، چه نیکوکار و چه گناهکار، با لطف و مهربانی رفتار می کند. یعنی حتی آنجا که خداوند بر کسی گزینه 2  . 78

غضب می کند، باز هم از دریچه لطف و رحمت است.

از جلوه هاي دیگر توفیق الهی، ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد؛ مانند یافتن دوست خوب، شرکت در یک جلسه قرآنی، خواندن یک کتاب تأثیر گذار و گزینه 2  . 79

هدایت گر و پیدا کردن توفیق توبه و استغفار. 

شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی سبب آشنایی ما با نشانه هاي الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود. اّما شناخت قوانین حاکم بر گزینه 2  . 80

زندگی انسان ها، موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها و شیرینی ها، شکست ها و موفقیت ها، بیماري و سالمت و به طور کلی همۀ حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به وقایع و حوادث

جهان از دیگران ممتاز می سازد. این شناخت در روابط انسان با خالق، با نفس خود، با جهان خلقت و از جمله با دیگر انسان ها نقش بسزایی دارد. 

اختیار، که به معناي توانایی بر انجام یک کار و یا ترك آن است، یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن براي انجام گزینه 4  . 81

یک کار یا ترك آن است. 

بُعد اجتماعی توحید به معناي قرار گرفتن همه نهادها و ارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست. مهم ترین رکن یک جامعه حکومت آن است. گزینه 2  . 82

وقتی یک نظام اجتماعی توحیدي است که حاکم و زمامدار آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند براي حاکم تعیین کرده است دارا باشد و بکوشد قوانین الهی

را در جامعه به اجرا درآورد.  

توجه داشته باشید که فقر در این آیه به معناي فقر وجودي مخلوق در برابر خداست و از یاد نبرید که خدا پدیده نیست. (با این بیان تنها گزینۀ  است که می تواند صحیح باشد.)   گزینه 2  . 83

نکتۀ مهم دیگر این است که انسان در هرحالی نسبت به خدا فقیر است. 

دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد.   گزینه 2  . 84

«مقدمۀ دوم: پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، ضرورتاً براي موجودشدن نیازمند به پدیدآورنده اي هستند که خودش پدیده  نباشد و وجودش از خودش باشد؛ همان طور که گزینه 2  . 85

چیزهایی که شیرین نیستند، براي شیرین شدن نیازمند به چیزي هستند که خودش شیرین باشد.» 

بی نظیر بودن خدا به معناي بی همتا بودن اوست. یعنی خداوند «کفو» و همتایی ندارد و یکتا و یگانه است: «ولم یکن له کفو احد»   گزینه 1  . 86

خداوند در آیۀ مذکور، انسان را مورد خطاب قرار داده و او را بازخواست می کند: «اي فرزندان آدم! آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرسید که او دشمن آشکار شماست؟» گزینه 2  . 87

که منظور از پیمان و عهد همان گرایش فطري پرستش است. 

» به این نکته توجه شود که این آیه اشاره به گرایش فطري انسان به پرستش و بندگی خداوند دارد و الزمۀ آن داشتن ارادة انسان است که این گرایش تحقق یابد. در رد گزینۀ « گزینه 2  . 88

» عبارت آگاهی دادن » توحید ربوبی ثمرة توحید عبادي نادرست است و چون گرایش فطري است. در گزینۀ « این آیه خطاب به کسانی است که به صراط مستقیم توجه نکرده اند. در گزینۀ «

صحیح نیست. 

- دقت کنید که براي افزایش معرفت نسبت به خدا، خوب است ساعاتی را صرف تفکر در آیات و نشانه هاي الهی کنیم. پس راه افزایش معرفت، تفکر در آیات خدا است.  گزینه 1  . 89

» با اشاره به عبارت «آلیات لقوم یتفّکرون» به ضرورت تفکر در آیات خدا اشاره دارد.  » و « - آیۀ گزینه هاي «

» با اشاره به عبارت« ادمان التفّکر فی اهللا » هم به اهمیت تفکر اشاره می کند. » و « - روایات گزینه هاي «

توحید مانند روحی در پیکرة معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا می بخشد.   گزینه 3  . 90

حضرت علی (ع): خداي من مرا این عزت بس که بندة تو باشم....

دقت کنید که فطرت الهی از بین نمی رود و علم تجربی هم در کشف حکمت احکام خالی از فایده نیست.  گزینه 2  . 91

مورد بیان شده در گزینۀ  مستحب است؛ اما سایر موارد واجب کفایی به شمار می روند. گزینه 4  . 92

تمام مواردي که در گزینه ها بیان شده است، صحیح می باشد. گزینه 1  . 93

یکی از مهمترین اهداف پیامبر اکرم (ص) برپایی جامعه اي عدالت محور بود به طوري که در آن مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند و امکان رشد براي همۀ انسان ها گزینه 2  . 94

فراهم باشد، نه اینکه نعمت ها و ثروت هاي زمین در انحصار گروهی محدود باشد. / آیه مربوط به عدالت عبارت است از: لَقَد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالبَیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الکتاَب و المیزاَن لِیَقوَم النُّاس بِالقِسِط...

همچنین گزارشی از خلفاي بنی امیه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از دایرة والیت الهی خارج شدند و آنان نه براساس دستورات الهی، بلکه براساس امیال خود حکومت گزینه 3  . 95

سوَل َو اُولِی األمِر ِمنُکم... َّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهللاَ و اَطیُعوا الرَّ ُّها ال می کردند. / آیه مربوط به حکومت الهی عبارت است از: یا اَی

قضا و قدر همان مهندسی عالم است که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است نه چیزي فراتر از آن که سبب لغو قوانین انسانی باشد. گزینه 3  . 96

«چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد.» گزینه 1  . 97

خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده (مانند قدرت اراده، توان جسمی گزینه 2  . 98

و فکري، امکانات موجود در جهان خلقت و ....) استفاده کند تا در همان مسیرى که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را آشکار کند.  
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این سنت سبب می شود که افراد اهل باطل باطن خویش را نشان دهند، نه اینکه به اشتباه خود پی ببرند. گزینه 2  . 99

سنت دیگر، سنت امداد الهی است. وقتی انبیا مردم را به دین الهی فرا می خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقیقت پاسخ مثبت مى دهند و گزینه 4  . 100

هدایت الهى را مى پذیرند و دسته اى لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکاناتی

که خدا در اختیارش قرار داده (مانند قدرت اراده، توان جسمی و فکري، امکانات موجود در جهان خلقت و…) استفاده کند تا در همان مسیرى که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را

آشکار کند.

موفقیت در هر مرحله اي از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به مرحله اي برتر می شود و او را با امتحان هاي جدیدتر روبه رو می کند؛ درست مانند دانش آموزي که با موفقیت گزینه 3  . 101

در هر امتحانی وارد مرحله اي باالتر از امتحانات می گردد تا به موفقیت نهایی برسد. 

دقت کنید که گزینۀ  حدیث است نه آیه

دقت کنید که آیات گزینه  هر دو به امتحان الهی اشاره کرده است و به سنت ابتالء الهی اشاره دارد.  گزینه 4  . 102

ِّک ...» اگرچه مبین سنت هاي امالء و امداد هستند، اما در آن ها اشاره اي به امتحان الهی نشده است.    َّما نُملى»  و  «... کُل نُِمدُّ هُؤالِء َو هُؤالِء ِمن َعطاِء َرب َّذیَن کَفَروا اَ ن آیات«... َوال یَحَسبَنَّ ال

در امتحان بشري ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها به آگاهی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداونِد علیم براي آگاه شدن از درون گزینه 1  . 103

افراد نیست، بلکه براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است./ گزینه هاي  و  مربوط به سنت امداد است.

دلیل آنچه که در سوال آمده است این است که یک بنا مخلوق حقیقی یک معمار نیست. چرا که مخلوق حقیقی دائماً در بقاء خویش به خالق نیازمند است.  گزینه 3  . 104

وقتی گفته می شود که نیاز عالم از پیدایش فراتر است، یعنی به بقاء هم نیازمند است و در بین گزینه ها تنها گزینۀ  است که به این مسأله نپرداخته است. در سایر گزینه ها به گزینه 4  . 105

عبارت هاي «هر لحظه، دائماً، همواره» که به نیاز مداوم مخلوقات اشاره دارد، توجه کنید. 

اینکه گفته شود اثري از ما نمی ماند، پس یعنی ما قبًال پیدایش مان رقم خورده و حاال نوبت به بقاء می رسد. گزینه 3  . 106

از آنجایی که شناخت یک چیز به معناي احاطه و دسترسی به آن است و در مساله شناخت خدا این امر براي ممکن نیست پس شناخت خدا محال است.  گزینه 3  . 107

در این قسمت گفته شده که انسان داراي اختیار است و تصمیم اوست که یا به سود او یا بر علیه او رقم می خورد و این بستگی به این دارد که از راهنمایی خدا که در قبل آمده است  گزینه 2  . 108

ُِّکم) بهره برده باشد یا خیر.  (قَد جاَءکُم بَصائُِر ِمن رب

بَْصَر فَلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَی فََعلَْیَها» به آن پرداخته شده اشاره می کند و بیانگر این است که خداوند عادل
َ
آیه اي که در سوال آمده است به تبعات انتخاب اختیاري انسان که در قسمت  «فََمْن أ گزینه 3  . 109

است و این تبعات به دلیل انتخاب اختیاري انسان است نه به جهت اینکه خدا به بندگان ظلم کرده باشد. 

همۀ ما با وجود روشن بودِن اختیار و بی نیازي آن از استدالل، شواهدي بر وجود آن را در خود می یابیم. (به این معنا که براي اثبات استدالل نمی آوریم بلکه تنها شواهد ارائه گزینه 2  . 110

می کنیم.)

در ادامۀ آیه کلمۀ «کفروا» آمده است که به کفار اشاره دارد و همچنین چون موضوع توحید عملی اجتماعی است، پس بحث سبک زندگی و تمایالت شخصی مطرح نمی باشد.  گزینه 1  . 111

تسلیم بودن دربرابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت، باعث می شود شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا هم هواي نفس هر روز خواستۀ جدیدي جلوي گزینه 4  . 112

روي او قرار می دهد و هم قدرت هاي مادي هر روز رنگ عوض می کنند و او را به بردگی جدیدي می کشانند.

دقت کنید که این سؤال در پی این است که ربوبیت را به خدا نسبت دهد نه تصرف یا خالقیت که در گزینۀ هاي  و  بیان شده است.  گزینه 1  . 113

در گزینۀ  دقیقاً به متن کتاب اشاره شده و قرار دادن استعداد در گیاه به نوعی تدبیر امور آن است و نشان دهنده توحید در ربوبیت می باشد. 

اگر به این دو مصرع دقت کنید اوًال به بی نیازي خدا و سپس به نیازمندي انسان اشاره دارد که در گزینۀ  هم همین موضوع به چشم می خورد.  گزینه 4  . 114

در سایر گزینه ها این ترتیب به کار نرفته است.  

در این سؤال به بی نیازي خدا اشاره شده، پس قسمت دوم آیه مد نظر است. وقتی می گوییم خدا بی نیاز است، مقصودمان این است که وجودش ذاتی است و براي هستی اش نیازمند گزینه 4  . 115

کسی نیست. 

استداللی که در سوال مطرح شده است مربوط به تفکر دربارة نیازمندي عالم به خداست که یک معرفت اکتسابی به شمار می رود و نه فطري (وقتی به نیاز اشاره شد، پس منظور گزینه 2  . 116

مقدمۀ دوم است.) 

در  گزینۀ  و  و  صرفاً بیان این نکته است که ما و پیرامون مان همه پدیده هاي غیرمستقل هستند، اما در گزینۀ  عالوه بر اشاره به  پدیده بودن به نیازمندي به  پدیدآورنده هم گزینه 3  . 117

اشاره شده است که همان مقدمۀ دوم است. 

«قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر (نسبت به شناخت فطري و مؤخر نسبت به آن) دربارة خداوند فرا می خواند و راه هاي گوناگونی براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و گزینه 2  . 118

افعال او به ما نشان می دهد. یکی از این راه ها تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق است.» 

همه موارد مذکور در گزینه ها صحیح هستند.  گزینه 4  . 119

جبران حقوق الهی و حقوق مردم و عدم تکرار گناهان مربوط به «مراحل تکمیلی توبه» است و حدیث پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی

نکرده است مربوط به بخش «توبه و پاکی» است و اینکه توبه درباره بندگان به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران الهی است، «حقیقت توبه» است .  

انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، در عمل رفتاري متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و یک زندگی توحیدي براي گزینه 2  . 120

خود تنظیم خواهد نمود. 

به تفسیر این آیه خوب توجه کنید:  گزینه 3  . 121

این آیه خالصه آیات سابق و ماحصل احتجاج رسول خدا (ص) با مشرکان است. لذا به پیامبر امر می کند که به مشرکان بفرماید، مدبر و مالک آسمانها و زمین کیست؟ آنگاه دستور می دهد که آن

حضرت خود درجواب بگوید: (اهللا) چون مشرکان معاند به جهت لجبازي حاضر به اقرار به توحید نبودند و تلویحاً می فهماند که مشرکان اهل حجت و استدالل نیستند و حرف حساب را تصدیق

نمی کنند، آنگاه به کمک آن نتیجۀ دوم را گرفته و آن این است که مقتضاي ربوبیت خدا این است که خدا مالک همۀ نفع ها و ضررها باشد، پس هرچه جز اوست مالک نفع و ضرري براي خود هم

نیست تا چه رسد به غیر خود، لذا اتخاذ ربی غیر از خداي تعالی و فرض اینکه آنها اولیاء مردم باشند امري غیر معقول است. چگونه غیر خدا والیت آنها را داشته باشد با آنکه آن معبودهاي فرضی

ابداً مالکیتی حتی نسبت به نفع و ضرر خودشان هم ندارند؟ پس این گفتۀ آنها خودش، خود را تکذیب می کند و این اولیاء نیستند، حال می فرماید: آیا کور با بینا یکی است؟ یعنی کسی که حجت حق

را انکار کند با کسی که به آن ایمان بیاورد یکی است و آیا تاریکی ها با نور یکی است؟ یعنی کسی که به حق کافر گردد با کسی که به حق ایمان آورد یکسان هستند؟ البته که یکی نیستند، پس شما

اي مشرکان، اگر داراي عقل سلیم هستید واجب است که در برابر حق تسلیم شده و باطل را طرد کنید. آنگاه خطاب را مستقیماً حالت غیبت بخشیده و فقط روي سخن را متوجه رسول خدا (ص)

می نماید و از رسول هم نمی خواهد که آن را به مشرکان القاء کند و آنگاه در جواب احتمالی جملۀ اول دوباره به رسول خدا دستور می دهد که جواب آنها را بدهد، و به این وسیله رسول خدا (ص)
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توحید خالقیت را ابتداء به آنها القاء کند نه به عنوان جواب، چون مشرکان خالق را یکی می دانستند و قائل به توحید در خلق و ایجاد بودند و اگر رسول خدا (ص) از آنها سؤال می کرد آنها جواب

صحیح می دادند و زمینه اي براي القاء توحید باقی نمی ماند، ولی مخالفت آنها با اسالم در مسألۀ توحید ربوبیت بود نه توحید الوهیت و خالقیت. با آنکه اعتقاد به خالق یکتا خودش باطل کننده اعتقاد به

شرکاء در امر ربوبیت است و حجت را برعلیه آنها تمام می کند، چون توحید در خلق و ایجاد مستلزم نفی استقالل در وجود و علم و قدرت از غیر خداست و با نبودن این صفات کمالیه ربوبیت معنا

ندارد. لذا مشرکان هیچ راهی براي اعتقاد به ربوبیت غیر خدا ندارند؛ جز آنکه توحید خالق را انکار نمایند و سهمی از خلق و ایجاد براي الهه خود قائل باشند. لذا به پیامبر امر می کند که به آنها بگوید

خدا خالق همه چیز است تا به این ترتیب ریشۀ آن احتمال باطل به کلی قطع گردد. دلیل توحید او در خلق و ایجاد هم آن است که خداوند وحدتی دارد که بر هر عدد و کثرتی قاهر است و مجموع این

دو صفت یعنی (وحدت) و (قاهریت)، صفت (احدیت) را نتیجه می دهد.

گزینه 1   . 122

روزي آن حضرت به یارانش فرمود: «کسی که دوست می دارد نگاهش به چهره کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان اند، به جویندگان علم بنگرد.»  گزینه 3  . 123

این که زن بتواند چیزي را وقف کند، نشان از آن دارد که زن می تواند از حاصل دسترنج خویش بهره ببرد. 

با روي کار آمدن بنی امیه و بنی عباس، بار دیگر شراب و قمار در دربار آنها رواج پیدا کرد و به دنبال آن نیز برخی از مردم مرتکب این دو عمل شدند. با این حال، عموم مسلمانان  گزینه 3  . 124

هیچ گاه زشتی این دو عمل را فراموش نکردند. 

تنها وقتی خداوند از حرام کردن یک عمل دست می کشد که آن عمل با سعادت انسان منافاتی نداشته  باشد.  گزینه 4  . 125

) و همچنین رابطۀ طولی با ارادة خدا دارد.   اختیار انسان نشان دهندة قدر الهی است (حذف گزینه هاي  و  گزینه 1  . 126

رابطه باغبان، گیاه و نور خورشید یک رابطۀ عرضی است ولی رابطه قلم، دست و نگارش رابطۀ طولی است.

دقت کنید که تقدیر چیزي وراي قانون مندي جهان نیست، بلکه همان قانون مندي جهان خلقت است. گزینه 1  . 127

یئَِۀ فََال یْجَزى إِالَّ ِمْثلََها َوُهْم َال یْظلَُموَن»  خدا با بیان اینکه کار زشت را به همان اندازه جزا می دهد،عبات  «َو ُهم ال یُظلَموَن»  را بیان ْمثَالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ
َ
بنا بر آیه  «َمْن َجاَء بِالَْحَسنَِۀ فَلَُه َعْشُر أ گزینه 3  . 128

می فرماید. 

دقت کنید که خدا مومنان را هم با امور خیر و هم با امور شر می آزماید. گزینه 3  . 129

اینکه غرب با تمام انحرافاتی که دارد در زمینه هایی پیشرفت می کند، اشاره به این سنت دارد که هر قوم و فرقه اي که در زمینه  اي تالش کند در آن زمینه به پیشرفت هایی دست گزینه 2  . 130

خواهد یافت و عطاي خود در آن زمینه از ایشان منع نمی شود. با این بیان گزینۀ  صحیح است.

فرایند رشد و کمال به سنت ابتالء رخ می دهد و ایه مربوط به آن با کلید واژه یفتنون در گزینه  به چشم می خورد. گزینه 4  . 131

هستی شدن نیست به معناي پیدایش است و اینکه یک چیز وجودش ذاتی و از خودش نباشد عامل اصلی بروز این نیازمندي به پدیدآورنده است.  گزینه 1  . 132

در گزینه دوم بیان شده است که پدیده براي ادامه هستی خود نیازمند به این است که پدیده  آورنده اش مدام به او هستی ببخشد و این همان نیازمندي در بقاء است.  گزینه 2  . 133

دقت کنید که آیۀ شریفۀ  «فََمن أبَصَر فَلِنَْفِسِه َو َمْن َعِمی فََعلَیِها» به اختیار اشاره می کند، چرا که انتخاب را به عهدة انسان می گذارد / ترجمۀ قسمتی که به اختیار اشاره دارد، نشان گزینه 2  . 134

می دهد که گزینۀ  صحیح است: 

پس هرکس که بینا گشت، به سود خوِد او و هرکس کور دل گردد، به زیان خوِد اوست...

اختیار، که به معناي توانایی بر انجام یک کار و یا ترك آن است، یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن براي گزینه 3  . 135

انجام یک کار یا ترك آن است. حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار می کند، در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند.

دقت کنید که مالکیت حقیقی معلول خالقیت است پس اگر موجودي خالق نباشد، مالک حقیقی هم نخواهد بود اگرچه مالکیت اعتباري براي او قابل تصور است.  گزینه 2  . 136

: اینگونه نیست که انسان هیچ گونه مالکیتی نداشته باشد.  رد گزینۀ 

: چون نمی شود خالقیت را به انسان اعطاء کرد، پس مالکیت حقیقی هم قابل اعطاء به انسان نیست.  رد گزینۀ 

: مالکیت حقیقی ارتباطی با کمال انسان ندارد.  رد گزینۀ 

افزایش خودشناسی      درك بیشتر فقر و نیاز     افزایش عبودیت و بندگی  گزینه 1  . 137

درخواست ایشان نشانۀ عجز در برابر خداست و این احساس عجز ناشی معلول از خودشناسی یا همان کمال معرفت است.  

رد گزینه ها: در گزینۀ دوم و سوم کلمۀ علت، و در گزینۀ چهارم کلمۀ عزت صحیح نیست. 

یک موجود وقتی به پدیدآورنده بی نیاز است که وجودش از خودش باشد (ذاتاً موجود باشد) و این مسأله مربوط به مقدمۀ دوم است (در مقدمۀ اول صحبتی از نیاز به میان نمی آید و گزینه 1  . 138

فقط گفته می شود که ما و سایر مخلوقات پدیده هستیم.) 

دقت کنید که عمل نقش معلول را براي اندیشه ایفا می کند نه علت و این مسأله در عبارت کتاب هم به روشنی به چشم می خورد.  گزینه 3  . 139

«اندیشه مانند بذري است که در ذهن جوانه می زند، در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و بار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد.»

َِّذیَن ...»،  مشهود است و رسول خدا (ص) درکنار اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد، درباره دانش و آموختن بود و این موضوع یعنی علم دوستی در آیه: «قُْل َهْل یَْستَِوي ال گزینه 2  . 140

ِِّهْم ْجُرُهْم ِعْنَد َرب
َ
ِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فَلَُهْم أ دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدوده زندگی دنیایی فراتر برد و آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد (معاد) و این موضوع در آیه «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

َوَال َخْوٌف َعلَْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن»، مذکور است.  

وحدانیت خدا در تدبیر امور هستی، بیانگر توحید در ربوبیت است که در عبارت: «کُلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن»: «او هر لحظه دست اندرکار امري است» با اشاره به امر و ارادة الهی، تبیین شده گزینه 4  . 141

است. 

َماَواِت َواْألَْرِض»: «خدا نور (سبب پیدایی و آشکاري است) آسمان ها و زمین  است، به آن اشاره گردیده است.   وحدانیت در آغاز نمودن هستی به معناي توحید در خالقیت است که در آیۀ «اهللاُ نُوُر السَّ

موردي که در گزینۀ  بیان شده است، لزوماً براي شرکت کننده حرام نیست.  گزینه 4  . 142

موردي که بیان شده از آثار مثبت تمدن اروپا در دورة سوم است. گزینه 4  . 143

مسلمانان این کالم خدا را پذیرفتند و آنها هم که این کسب وکار را داشتند، از منفعتی که برایشان داشت صرف نظر کردند تا مرتکب گناه نشوند.  گزینه 4  . 144

رد گزینه: شراب و قمار، منافعی هم دارد و در بین مردم شیوع داشته است. 
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به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد. تزکیۀ نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاك شود. این کار با توبه از گناهان آغاز می شود؛ اما براي تداوم پاك گزینه 3  . 145

ماندن جان و دل انسان، می بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده است، عمل نمود. 

رد گزینه ها:  گزینه 3  . 146

: تابع باید به متبوع تبدیل شود.  : توبه در جوانی آسان تر است / گزینۀ  : شرك با توبه بخشیده می شود. / گزینۀ  گزینۀ 

در کسب توفیق الهی، عامل درونی هم نقش تعیین کننده دارد .براي مثال، دو نفر با هم آیاتی از قرآن کریم را می شنیدند، اّما این آیات ایمان یکی را تقویت می کرد، ولی بر لجاجت گزینه 4  . 147

و کفر دیگري می افزود.

همین  که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد! چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟» توبه انجام شده و گناه بخشیده گزینه 4  . 148

می شود. امام باقر (ع) می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است.» اگر انسانی واقعاً در دل «استغفراهللا» را گفته است، گرچه آن را بر زبان جاري نکرده باشد، توبه اش پذیرفته است اما اگر کسی

با زبان «استغفراهللا» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد، چنین کسی توبه نکرده است. 

آیه گزینه دو به روشنی فضل الهی را به تصویر می کشد چرا که خدا بابت هر کار نیک ما ثواب ده برابر در نظر میگ یرد که این نشانۀ فضل اوست. پس گزینۀ  صحیح است. گزینه 2  . 149

ابتالء در لغت به معناي امتحان است و در اینجا به معناي قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی یا نادرستی آنچه را که ادعا کرده گزینه 4  . 150

مشخص سازد. البته میان امتحان الهی و امتحان بشري تفاوت وجود دارد و آن این است که در امتحان بشري ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها

به آگاهی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداونِد علیم براي آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.

دانستیم که براساس تقدیر الهی، جهان خلقت قانونمند است و پدیده هاي آن در دایره قوانین خاصی مسیر تکاملی خود را می پیمایند. این قانونمندي اختصاص به پدیده هاي طبیعی گزینه 4  . 151

ندارد و زندگی فردي و اجتماعی انسان ها را هم دربرمی گیرد.

این رابطه یعنی تنها می توان والیت (حق تصرف و فرمان روایی) خدایی را پذیرفت که مالکیت نیز از آن او باشد. (پس حق تصرف براي خدایانی که مالکیت خویش هم ندارند باطل گزینه 2  . 152

است.) 

دقت کنید که در گزینۀ  گفته  شده که آنکه «حق تصرف در عالم» را متعلق به خدا بداند (توحید در والیت)، پس باید پیش از آن نیز تدبیر عالم را هم از آن خدا دانسته باشد گزینه 4  . 153

(توحید در ربوبیت). در این حالت توحید در ربوبیت را پیش از توحید در والیت قرار داده که چنین امري صحیح نیست. زیرا توحید در خالقیت و مالکیت و والیت مقدم بر توحید در ربوبیت می باشد.  

در ابتدا به نظر می رسد که امروزه کمتر کسی گرفتار شرك باشد و از این جهت نیز بشر در مسیر پیشرفت می باشد، اّما یک واقعیت تلخ در اینجا وجود دارد و آن این است که گزینه 4  . 154

گرچه شرك در قالب بت و مانند آن در میان بیشتر جوامع وجود ندارد، اما انواع دیگري از شرك که بسیار پیچیده تر از شرك قدیم است، در میان بشر به چشم می خورد.

این مورد به معناي شرك است نه کفر (این افراد وجود خدا را انکار نمی کنند) / این گونه از شک بارزتر نیست بلکه پیچیده تر است.  گزینه 1  . 155

وقتی از تاثیر نهادها صحبت می کنیم یعنی مقصودمان تأثیر توحید اجتماعی بر فردي است.   گزینه 2  . 156

صحیح است؛  بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)؛ همین که (دنیا به آنها رو کند مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ گزینه 1  . 157

و نفع و) خیري به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی براي امتحان به آنها برسد، دگرگون می شوند (و به کفر رو می آروند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت

را؛ و این همان خسران و زیان آشکار است! 

دقت کنید که این آیه به نیازمندي انسان در پیدایش و بقا اشاره دارد / قسمت دوم گزینه هاي  و  چون به بی نیازي  انسان اشاره کرده است نمی تواند پاسخ مناسبی به شمار رود. گزینه 4  . 158

(نیاز انسان به خدا ذاتی و غیرقابل تغییر است) 

دقت کنید که اگر صرفاً گفته شود ما وجودمان از خودمان نیست، در واقع به مقدمۀ اول اشاره کرده ایم. (همان طوري که در مصرع «ذات نایافته از هستی، بخش» بیان شده است.)  گزینه 1  . 159

ابِیَن َو َ یُِحبُّ التَّوَّ امیرمومنان علی (ع) درباره تخلیه و پیرایش و تزکیه نفس از گناه می فرماید: «التَّوبَُۀ تُطهُِّر القُلوَب» و تطهیر قلب ها را نتیجه توبه می داند. اشاره به طهارت در آیه «إِنَّ اهللاَّ گزینه 2  . 160

یُِحبُّ الُْمتََطهِِّریَن» نتیجه تکرار توبه واقعی پس از گناه مجدد است.

ْهَل الْقَُرى آَمنُوا َو
َ
نَّ أ

َ
َِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدیَنَُّهْم ُسبُلَنَا»: «کسانی که در راه ما جهاد می کنند ،قطعا به راه هاي خود هدایتشان می کنیم» آیه  سوره اعراف: «َولَْو أ آیه  سوره عنکبوت: «َو ال گزینه 3  . 161

َماِء َو اْألَْرِض»: «اگر مردم شهرها ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، قطعا براي آنان برکاتی را از آسمان و زمین می گشاییم.»   اتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْیِهْم بََرکَاٍت ِمَن السَّ

کُْن ِمَن الَْجاِهلِیَن» : «و اگر مکر
َ
ْصُب إِلَْیِهنَّ َوأ

َ
حضرت یوسف (ع) از خداوند کریم پناه جویی می طلبد تا بتواند به گناه آلوده نشود و از لطف الهی بهره مند گردد: «َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّی کَْیَدُهنَّ أ گزینه 4  . 162

این زنان را از من بازنگردانی، به آنها میل می کنم و در شمار نادان ها در می آیم.»

مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست. عبارت شریفه  «ان اعبدونی»  یکی از مصادیق فرمان هاي خداست. گزینه 1  . 163

بوا فََاَخذناُهم بِما کانوا یَکسبوَن» «و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، ماء َو االَرِض َو لَکن کَذَّ نَّ اَهَل القُري آَمنوا َو اتَّقَوا لَفَتَحنا َعلیِهم بََرکاٍت ِمَن السَّ
َ
براساس آیۀ شریفۀ «َو لَو أ گزینه 2  . 164

قطعاً برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین؛ ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم به (کیفر) آنچه مرتکب شدند.» روحیۀ تکذیب نمودن، موجب گرفتاري به کیفر اعمال استمراري

است و ایمان و تقواي مردم، سبب باز شدن درهاي برکت و رحمت الهی به روي آنان است که بیانگر سنت «تأثیر اعمال بر زندگی انسان» است. 

گزینه  و صورت سوال هر دو به سنت امداد عام الهی اشاره دارند. گزینه 2  . 165

علت ناامید نشدن از رحمت الهی، عبارت «ان اهللا یغفر الذنوب جمیعًا» است. زیرا خداوند همۀ گناهان را می بخشد و در آیات قرآن چرایی آن را با صفت آمرزندگی و مهربان بودن خدا گزینه 4  . 166

بیان شده است: « انه هو الغفور الرحیم» 

نکته: اگر به ابتداي سؤال (علت) توجه شود، عبارت «ال تقنطوا من رحمۀ اهللا» را دیگر انتخاب نمی کنید؛ چرا که ناامید نشدن از رحمت الهی را بیان می دارد، نه علت آن را. 

با توجه به آیۀ شریفۀ «و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه خسر الدنیا و اآلخرة ذلک هو الخسران المبین» : «و اگر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان می شود، او در دنیا و آخرت، [هر دو] گزینه 2  . 167

زیان می بیند، این همان زیان آشکار است» ضرر و زیان واضح و آشکار، معلول رویگردانی از خدا در هنگام برخورد با بالیا است. جامعۀ موّحد حکومت انسانی را که خداوند به آنها حق حکومت کردن

نداده است نمی پذیرد، با آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان مبارزه می کند، بنا بر فرمان خداوند، از محرومان و مستضعفان حمایت می کند و به این سخن

خداوند گوش فرا می هد که فرموده است: «یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي و عدوکم ...  و قد کفروا بما جاءکم من الحق» و علت دشمنی کردن مسلمانان با حاکمان ظالم این است، آنان به دین حقی که

براي شما آمده است، کفر ورزیده اند. 
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َّذیَن آمنوا اَطیُعوا اهللاَ َو اَطیُعوا َُّها ال آیه اي که در سؤال آمده است، مربوط به رد طاغوت و اثبات حکومت الهی است که آیۀ مربوط به آن در بحث تمدن اسالمی، عبارت است از: « یا اَی گزینه 4  . 168

سوَل َو اُولِی االَمِر ِمنُکم ... ».  الرَّ

دوگانگی در گفتار و عمل، به تدریج سبب بدبینی اروپاییان نسبت به کلیسا و کشیشان شد. / برخی از رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاري از دانشمندان به دنبال چاره برآمدند و براي گزینه 1  . 169

رسیدن به راه حل مناسب به مطالعه و تحقیق دست زدند.

این حدیث از امام علی (ع) و خطاب به تجار است و براي جلوگیري از گرفتاري به کسب و کار حرام مطرح شده است.  گزینه 3  . 170

روَن» استفاده کرده است.  این آیه مربوط به پایه «احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن» است که خداوند در انتهاي آن از عبارت  «َآلیاٍت لِقَوٍم یَتَفَکَّ گزینه 4  . 171

جریانی که سبب شد فرمانده لشکر اسالم حکومت اسالمی را شایسته تر بداند، این بود که در حکومت وقت ایران عدالت به اجراء در نمی آمد.  گزینه 3  . 172

رسول خدا (ص) به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه اي بنا نهد که در آن جامعه، به جاي حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر پایۀ گزینه 4  . 173

قوانین و دستورات الهی استوار گردد. 

رسول اکرم (ص) از همان ابتداي دعوت، مردم را به یکتاپرستی دعوت کرده و فرمود: اي مردم بگویید «معبودي جز اهللا نیست» تا رستگار شوید.  گزینه 3  . 174

رسول خدا (ص) این رسالت بزرگ را از شهر مکه آغاز کرد و سپس با هجرت به مدینه و با کمک یاران خود پایه هاي یک جامعۀ دینی را بنا نهاد و حرکت به سوي تمدن اسالمی را گزینه 3  . 175

آغاز کرد. 

در طول تاریخ جوامعی بوده اند که منحرف شده اند، اّما پبامبرشان در مقابل آن انحراف ایستاده و با آنان مبارزه کرده است. (بنا نیست که دین الهی با انحرافاتی که در جامعه رخ می  گزینه 4  . 176

دهد خود را تطبیق دهد.) 

َس بُنیانَُه َعلَى َشفَا ُجُرٍف هاٍر فَانهاَر بِِه فِی نَارِ َجَهنََّم"»، تنها شیوة مطمئن و روش قابل اعتماد در مواجهه با سَّ
َ
م َمن أ

َ
س بُنیانَه َعلَى تَقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر أ سَّ

َ
فََمن أ

َ
بر اساس آیۀ   شریفۀ «أ گزینه 3  . 177

مسائل، عمل به احکام و راهنمایی هاي خداوند است.

این حرکت ایشان نشان داد که قضا و قدر براي ما قابل دریافت است و همان قوانین عالم به شمار می رود و باید از آن بهره گیریم و متناسب با آن اعمال اختیار کنیم. گزینه 4  . 178

خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده (مانند قدرت اراده، توان گزینه 2  . 179

جسمی و فکري، امکانات موجود در جهان خلقت و…) استفاده کند تا در همان مسیرى که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را آشکار کند./ سنت امداد سنت عام است.

موفقیت در هر مرحله اي از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به مرحله اي برتر می شود و او را با امتحان هاي جدید تر روبه رو می کند؛ درست مانند دانش آموزي که با موفقیت در گزینه 3  . 180

هر امتحانی وارد مرحله اي باالتر از امتحانات می گردد تا به موفقیت نهایی برسد.

در گزینۀ  وسیله قرار دادن غیر خدا را غلط دانسته که نمی تواند صحیح باشد.  گزینه 3  . 181

سایر گزینه ها مطابق با متن کتاب است.  

زارع حقیقی خداست / در گزینۀ  تدبیر باغبان را به کمال او نسبت داده است که صحیح نمی باشد. گزینه 4  . 182

این بیت اشاره به این دارد که خدا در تمام مخلوقات تجلی دارد چرا که او نور هستی است. (گزینۀ  آیه نمی باشد.) گزینه 2  . 183

این آیه به نیازمندي در بقا اشاره دارد و عبارت «کل یوم هو فی شان» بیان می کند که خدا در هر لحظه به نیازهاي انسان پاسخ داده و دائماً به او وجود می بخشد.   گزینه 4  . 184

معناي این قسمت از آیه عبارت است از: «آیا آن ها شریک هایی براي خدا قرار داده اند که (آن شرکا هم) مثل خداوند تعالی مخلوقی خلق کرده اند و خلقت ها به نظر ایشان در هم گزینه 1  . 185

شده است؟» 

در واقع این آیه درصدد بیان این نکته است که این شرکایی که براي خدا گرفته اند، قادر به خلقت نیستند و از این جهت شایستۀ شریک گرفته شدن براي خدا نمی باشند.

فقري که در آیه بیان شده است یک فقر ذاتی براي مخلوقات است که هیچ گاه از بین نمی رود. (نیاز وجودي هر مخلوق به خدا)  گزینه 3  . 186

: تنها گزینۀ  به پاسخ نزدیک است که آن هم با آوردن کلمه پدیده، غلط شده است. (فراموش نکنید که خدا یک پدیده نیست.)  رد گزینۀ 

گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم بود، پس تغییر بنیادین، در «شیوه زندگی» است. عمل گزینه 1  . 187

ِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر»، فقط به ایمان که مصداق تغییر در نگرش َ َو ...» مطرح شده است، شیوة زندگی را براي ما متحول می سازد. دقت کنید: عبارت «َمْن آَمَن بِاهللاَّ ِطیُعوا اهللاَّ
َ
به اساس دستورات الهی که در آیه «أ

انسان هاست، توجه داشته است.

ِن اْعبُُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْستَقِیٌم» بیانگر آن می باشد. 
َ
مهم ترین حق خداوند، حق اطاعت و بندگی اوست که عبارت شریفه «أ گزینه 4  . 188

مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها، انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. اگر مردم در انجام این وظیفه کوتاهی کنند، گناهان  اجتماعی، قوي تر و محکم تر می شوند و

در تمام سطوح جامعه نفوذ می کنند. 

ترجمۀ آیۀ  سورة فرقان «آیا دیدي آن کسی را که هواي نفس خود را معبود خود گرفت، آیا تو ضامن او می باشی [و به دفاع از او برمی خیزي]؟»   گزینه 2  . 189

در حدیث امیرالمومنین (ع) می فرماید:  یا معشر التجار، الفقه ثم المتجر : «اي گروه تاجران و بازرگانان اول یادگیري مسائل شرعی تجارت، سپس تجارت کردن» نوید آن است که براي گزینه 3  . 190

به دست آوردن درآمد پاك و حالل باید احکام و مسائل شرعی تجارت را آموخت تا گرفتار کسب حرام نگردیم.

براساس آیۀ شریفه  «الیحسبن الذین کفروا... عذاب مهین» کافران نباید بپندارند که مهلت دادن به نفع آنان است، بلکه براي این است که گناهانشان افزوده گردد و دچار عذاب گزینه 1  . 191

خوار کننده شوند و بنابر آیۀ شریفه  «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ... »  آنان که تالش خالصانه در راه خدا دارند، قطعاً خداوند آنان را هدایت می کند و شامل امداد خاص خداوند می گردند.

پیام هاي برآمده از آیه:  «اهللا الصمد» ، عبارت است از اینکه :  گزینه 4  . 192

- توجه تمام موجودات خواسته یا ناخواسته به سوي خداست.  - تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن نیاز به مخلوقات  است.  - خداوند از هر جهت کامل و بی نیاز است. 

طبق آیه شریفه «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»: «اي فرزندان آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که گزینه 2  . 193

او دشمن آشکار شماست؟ و اینکه مرا بپرستید (که) این راه مستقیم است؟»، پیمانی که خداوند از انسان در نهاد و خطراتش اخذ کرده است، نپرستیدن شیطان و پرستش خالصانه خداي یگانه است

که راه درست زندگی است.
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حدیث گزینۀ  و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان یا ابتالء اشاره دارند.  گزینه 4  . 194

از آنجا که اختیار حقیقتی وجدانی و شهودي است و انسان در شبانه روز در حال تصمیم گرفتن براي انجام کار یا ترك آن است، حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار گزینه 4  . 195

می کند، در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند و مولوي  این حقیقت را در قالب یک مثال، این گونه در اشعارش یادآوري می کند.

منظور از «کیفیت عمل»، چگونگی و نحوة انجام آن است که همان حسن فعلی است و منظور از «معرفت عمل»، نیت الهی در آن است که همان «حسن فاعلی» است. بر اساس حدیث گزینه 4  . 196

پیامبر (ص) که فرمود: «نیۀ المؤمن خیر من عمله»، نیت بر خود عمل تقدم دارد. همچنین در اسالم، اخالص (نیت الهی = حسن فاعلی)، شرط قبولی تمامی اعمال است.

امام علی(ع) درباره توبه و پاکی و اینکه توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شستشو می دهد، می فرماید: «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب» : «توبه دل ها را پاك می کند و گزینه 3  . 197

گناهان را می شوید.» 

تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود خداوند می فرماید: «ان اهللا یحب التوابین و یحب

المتطهرین» : «خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد.»  

تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود. خداوند می فرماید:  «اِنَّ اهللاَ یُِحبُّ گزینه 2  . 198

ابین َو یُِحبُّ الُمتََطهِّرین» : «خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد».  التَّوَّ

به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی بیانگر سنت الهی امتحان است و آیۀ «اَحَسَب الناُس اَن یُترکوا ان یقولوا آمنّا و هم الیفتنون» آن مفهوم را بیان می کند. گزینه 4  . 199

گزینه معیار اول و دوم تمدن اسالمی که همان توحید و معاد است، در آیۀ شریفۀ  «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون»  مذکور گزینه 1  . 200

است و سخن پیامبر اکرم (ص) که دربارة برپایی جامعه اي عدالت محور است، با آیۀ  «لقد ارسلنا رسلنا ... لیقوم الناُس بالقسط»  هم آوایی دارد. 

خداي من مرا این عزت بس که بندة تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی! گزینه 2  . 201

جدي ترین آسیب مصرف گرایی، تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع و گوناگونی است که همه روزه وارد بازار می گردد و اذهان و افکار را به خود گزینه 2  . 202

مشغول می سازد. در نتیجه، انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش و تکامل بُعد معنوي و متعالی خویش، غافل می سازد.

مسئله اي که بیان شده، مربوط به معیار عدالت در تمدن اسالمی است که آیۀ مربوط به آن عبارت است از:  لَقَد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان لِیَقوَم النُّاسِب القِْسِط. گزینه 3  . 203

در آنجا که قرآن کریم اوصاف نمازگزاران را بیان می کند، یکی از ویژگی هاي آنها را این گونه ذکر می کند که آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند. گزینه 2  . 204

آنجا که می خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند، از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.

آیه اي که در سؤال آمده است به اهمیت حاکمیت والیت الهی و براندازي حکومت طاغوت اشاره دارد.  گزینه 2  . 205

تصمیم هاي جدید همواره براي تکمیل پیمان هاي قبلی و پیمودن ادامۀ راه نیست، بلکه گاه براي بازگشت از مسیري است که چندي به غلط پیموده شده و آثار زیانباري برجاي گزینه 4  . 206

گذاشته است. این گونه تصمیم ها «توبه» نام دارد. 

کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید. اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه گزینه 1  . 207

در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.

سنت دیگر، سنت امداد الهی است. وقتی انبیا مردم را به دین الهی فرا می خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقیقت پاسخ مثبت مى دهند و هدایت گزینه 4  . 208

الهى را مى پذیرند و دسته اى لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکاناتی که خدا

در اختیارش قرار داده (مانند قدرت اراده، توان جسمی و فکري، امکانات موجود در جهان خلقت و…) استفاده کند تا در همان مسیرى که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را آشکار کند.

: خداوند با امور خیر و شر همه انسان ها را امتحان می کند.  رد گزینۀ  گزینه 4  . 209

: امتحان و ابتالي الهی تمام نمی شود و در همه مراحل وجود دارد.  رد گزینۀ 

: امتحان خدا براي شناخت ما نیست چرا که او از همه چیز آگاه است. رد گزینۀ 

سنت ابتالء عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است و شامل همه انسان ها در همه دوران ها می شود./ ابتالء در لغت به معناي امتحان است و در اینجا گزینه 4  . 210

به معناي قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد.

اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوي خود را دنبال کنند و تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن به دیگران نباشند، گزینه 3  . 211

تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد و تعالی از بین می رود. در چنین جامعه اي، روز به روز انسان هاي ستمگر بیشتر قدرت پیدا می کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می گیرند.

در نتیجه، دیگر سخنی از حاکمیت خداوند و فرمان هاي او نیست، بلکه سخن از حاکمیت طاغوت و دستورهاي اوست.  

می شود جامعه اي توحیدي نباشد ولی یک فرد توحید عملی را پیاده کند مثل پیامبران و اولیاي خدا.  

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 212

اي کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده کافر شده اند.

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 1  . 213

بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)؛ همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و) خیري به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی براي

امتحان به آنها برسد، دگرگون می شوند (و به کفر رومی آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت را؛ و این همان خسران و زیان آشکار است! 

دقت کنید که طبق این آیه داریم:  گزینه 1  . 214

ُُّکْم (ربوبیت)  توحید عملی / فَاْعبُُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْستَقِیٌم (صراط مستقیم)  توحید نظري /   إِنَّ اهللاَ َربّی َورب

از آنجا که خداوند تنها مالک جهان است، تنها ولی و سرپرست جهان نیز هست و مخلوقات جز به اذن و اجازه او نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنین اذنی به معنی واگذاري گزینه 4  . 215

والیت خداوند به کس دیگري نیست. بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را مسیر و مجراي والیت خود قرار داده است. (دقت کنید که در قسمت دوم گزینۀ  به موضوع  تدبیر اشاره شده

است که مربوط به ربوبیت است، نه والیت.) 

انسان هاي آگاه دائماً سایه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند. هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود (علت)، نیاز گزینه 2  . 216

به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. (معلول)

افزایش خودشناسی   درك بیشتر فقر و نیاز   افزایش عبودیت و بندگی
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رد گزینه: اگر دقت کنید در سایر گزینه ها یا از کلمه «کمتر» استفاده شده است و یا رابطه علیت درست برقرار نشده. 

براي تبیین نیازمندي مخلوقات در بقا، مثال نیاز جریان الکتریسیته مناسب تر است چرا که به محض قطع مولد، برق هم قطع می شود ولی یک ساختمان می تواند تا سالها بدون معمار گزینه 3  . 217

خود، پایدار باشد. (کلمۀ «همواره» به نیازمندي در بقا اشاره دارد.) 

: دقت کنید که از نیستی خارج شدن به  نیازمندي در مرحلۀ پیدایش ارتباط دارد.  رد گزینۀ

پی بردن به وجود و هستی خداوند به عنوان تنها آفریدگار جهان موردي است که انسان می تواند در آن تفکر کند. پس می تواند جزء آن دسته اي باشد که پیامبر (ص) می فرماید: « گزینه 1  . 218

روا فی کُلِّ َشیٍء"» و علّت آن هم احاطه و دسترسی ذهن انسان در شناخت هستی (وجود) خداوند است.  "تَفَکَّ

ِ َو ِرْضَواٍن َخْیٌر...» نتیجۀ تقواي الهی دستیابی به رضایت و خشنودي الهی است و ممانعت از سلطۀ رسانه اي و بیگانگان بر کشور، َس بُْنیَانَُه َعلَى تَْقَوى ِمَن اهللاَّ سَّ
َ
فََمْن أ

َ
با توجه به آیۀ شریفه «أ گزینه 1  . 219

یکی از مهم ترین مصداق هاي قاعدة نفی سبیل است و بر ما هم واجب است که حتی المقدور از وسایل ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و سلطۀ رسانه اي بیگانگان شویم.

در عرصه اقتصاد، باید بکوشیم جامعه و به خصوص بانک هاي کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین قبل از ورود به عرصه کار و تجارت گزینه 2  . 220

ار، اَلْفِْقُه ثُمَّ الَْمْتَجُر»: «اي گروه تاجران و بازرگانان، اول یادگیري مسائل شرعی باید با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم. حضرت علی (ع) در این باره می فرماید: «یا َمْعَشَر التُّجِّ

تجارت، سپس تجارت کردن.» 

اگر مصرف کاالهاي خارجی سبب وابستگی کشور به بیگانگان شود، واجب است از خرید آن خودداري (اجتناب) شود. 

دقت کنید که اشرافی گري و تجمل گرایی و رواج مصرف گرایی صرفا در خرید کاالهاي خارجی نیست و اجتناب از آن بر مسئولین واجب اما براي مردم بهتر است. 

مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند روي  آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست.  گزینه 3  . 221

نْیَا َواْآلِخَرَة َذلَِک ُهَو الُْخْسَراُن الُْمبِیُن»، کسی که خدا را بر یک جانب و کناره اي (تنها به زبان َصابَْتُه فِْتنٌَۀ انْقَلََب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ
َ
نَّ بِِه َو إِْن أ

َ
َصابَُه َخْیٌر اْطَمأ

َ
بنابر آیۀ شریفۀ: «َوِمَن النَّاِس َمْن یَْعبُُد اهللاَ َعلَى َحْرٍف فَِإْن أ

و هنگام وسعت و آسودگی) عبادت و بندگی می کند، هنگامی که فتنه اي به او می رسد، از خدا روي گردان می شود. پس اگر در زمرة مشمولین این آیه نباشیم، می توانیم به پیشگاه خداوند روي آورده

و در نتیجه در برابر دام هاي شیطان مقاومت کنیم. 

حکمت، به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و تباهی ها می شود.  

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «هر کس چهل روز کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمه هاي حکمت از قلبش بر زبانش جاري خواهد شد.»  

مقاومت در برابر دام هاي شیطان، نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست. روي آوردن حضرت یوسف (ع) به خدا در عبارت قرآنی «قَاَل َربِّ گزینه 4  . 222

َحبُّ إِلَیَّ ...» ترسیم یافته است.
َ
ْجُن أ السِّ

تغبیر «منافع للناس» که در آیۀ شریفه «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبرمن نفعهما»  ذکر شده در مورد «قمار و شراب» است و منظور از گزینه 3  . 223

منفعت هایی براي مردم (منافع للناس) سود اقتصادي است و از این راه منفعت و سود بسیاري به دست می آورند. به طور کلی شرط بندي، حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام است.

خداوند در آیه مذکور انسان را مورد خطاب قرار داده و او را بازخواست می کند: «اي فرزندان آدم! آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ گزینه 2  . 224

که منظور از پیمان و عهد همان گرایش فطري پرستش است.

دربارة توبۀ اجتماعی همۀ موارد صحیح است، فقط در مورد (ج) رباخواري و رشوه گرفتن و ظلم کردن و ظلم پذیري از گناهان اجتماعی است ولی «ترك نماز» گناه فردي است. گزینه 3  . 225

میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد. همچنین اگر کسی دل به هواي نفس سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان هاي خداوند ترجیح گزینه 2  . 226

دهد یا در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها برآید گرفتار شرك عملی فردي شده است.

نتیجۀ اعتماد به غیر خدا یا عمل بر اساس خواسته هاي دل و... در آیۀ شریفۀ «اَفمن اّسس بنیانه ... علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم واهللا ال یهدي القوم الظالمین»  بیان شده است و گزینه 4  . 227

تعبیر قرآنی «اثم کبیر: گناه کبیره» براي قمار و شراب در آیۀ  سورة بقره به کار رفته است.

رسول خدا (ص) از همان آغاز رسالت خود، از مشرکان خواست با گفتن جمله «ال اله اال اهللا» دست از شرك و بت پرستی بردارند و به خداي یگانه ایمان آورند، با گفتن این عبارت، گزینه 3  . 228

تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گردد.  

ادعاي «سرپرستی قسمتی از جهان» (شرك در والیت): کسانی هستند که ادعا می کنند خودشان حق تصرف در جهان را دارا می باشند.   گزینه 2  . 229

«مالهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا» «آن ها هیچ سرپرستی جز او ندارند و او در فرمان روایی خویش کسی را شریک نمی سازد. 

استقالل بخشی تدبیر امور انسان به وي (شرك در ربوبیت): اگر کسی در کنار ربوبیت الهی گمان می کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند. 

«قل اغیر اهللا ابغی ربا و هو رب کل شی»: «بگو آیا جز خداوند پروردگاري را بطلبم، در حالی که او پروردگار همه چیز است». 

از آنجا که خداوند تنها خالق، مالک، ولی جهان است (علت)، پس تنها رب هستی نیز می باشد (معلول). 

توحید در خالقیت + توحید در مالکیت + توحید در والیت (علت)    توحید در ربوبیت (معلول) 

سرپرستی انحصاري بیانگر توحید والیت است که برخاسته از توحید مالکیت است.   گزینه 3  . 230

خداي من! مرا این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی، خداي من! تو همان گونه اي که من دوست دارم، پس مرا توفیق ده تا آن گونه باشم که تو گزینه 2  . 231

دوست داري.

زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش  روي هر انسان خردمند و عاقبت اندیش است که همان اجراي دستورات خداوند و عمل به احکام است.  گزینه 4  . 232

قید حرمت این نوع از موسیقی تنها این است که محرك شهوت بوده و یا مناسب مجالس لهو و لعب به شمار روند.  گزینه 2  . 233

دعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي این کتاب آسمانی مشاهده می شود. نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي و دانش از یک گزینه 1  . 234

طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا از طرف دیگر، سّد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. 

اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش، آیین دیگري بود که توسط مبلغین در میان مسیحیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه اي در کلیسا ساخته شد که محل اعتراف و توبه گزینه 1  . 235

کردن بود. آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، توبه کننده آمرزیده می شود و عفو ابدي را به دست می آورد.

مسیحیان معتقد بودند که پس از ازدواج امکان جدایی زن و شوهر نیست و پیوندشان باید ابدي باشد. زن حق مالکیت ندارد و باید نام خانوادگی وي به نام خانوادگی شوهر تغییر گزینه 2  . 236

یابد. این تغییر نام، هنوز هم در اروپا رایج است. کشیش ها حق ازدواج نداشتند و باید تا آخر عمر باید مجرد می ماندند. آنان ازدواج را امري دنیایی و پَست تلقی می کردند.
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این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز  رایج بود و آنان که قماربازان ماهري بودند، بسیار  سود می کردند و آنان که شراب می فروختند، منفعت خوبی به چنگ می آوردند و گزینه 4  . 237

اقتصادشان رونق داشت. وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر ابن دو عمل را حرام کرده نزد پبامبر آمدند و دراین باره از ایشان سؤال کردند.

امداد خاص خداى متعال نسبت به آنان که با نیّت پاك قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند، توفیق الهی نام دارد. در فرهنگ گزینه 1  . 238

قرآن به معناي آسان نمودن است و اینکه خداوند شرایط و اسباب را چنان فراهم مى سازد که وي بتواند آسان تر به مقصد برسد. 

کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید. اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه گزینه 1  . 239

در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.

حدیث امام صادق و معناي آن عبارت است از:  گزینه 1  . 240

ََّما الُمؤِمُن بَِمنِزلَِۀ کَفَِّۀ المیزاِن کُلَّما زیَد فى ایمانِه زیَد فى بَالئِه»     «اِن

به راستی که مومن به منزله کفه ترازوست، هر اندازه ایمانش افزوده شود، امتحانش سنگین تر می شود.

دقت کنید که این سنت امتحان است که شخص با گذر از امتحانات ساده تر به مراحل باالتري از امتحانات الهی وارد می شود.  گزینه 3  . 241

حذف گزینه: در بین گزینه ها، گزینه اول نمی تواند صحیح باشد چرا که اصال آیه نیست.

آیۀ «َأَحِسَب النَّاُس» بیان می کند که تنها ایمان زبانی کافی نیست و خدا ایمان افراد را با امتحانات الهی می آزماید. بنابراین حدیث موجود با گزینه  ارتباط بیشتري دارد.  گزینه 4  . 242

قرآن از قوانین عالم با عنوان «سنت هاي الهی» یاد کرده و مردم را به خصوص به شناخت قوانین مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است.  گزینه 3  . 243

دقت کنید که صرف گفتن این جمله به معناي طهارت قلب از شرك نیست بلکه تعهد و التزام به آن الزم است.  گزینه 4  . 244

سایر موارد دقیقاً در کتاب بیان شده است: 

با بیان این جمله، با گفتن این عبارت تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گشت و در زمرة برادران و خواهران دین قرار

می گرفت و التزام به آن سبب می شود که همۀ زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می داد.

درخواست ما از حقیقت معنوي و روحانی ایشان است و از آنجا که توان ایشان را در طول خدا می دانیم پس دچار شرك نشده ایم. گزینه 2  . 245

مخلوقات جهان، از آن جهت که خداي متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی آنها را تعیین می کند، مقدَّر به تقدیر الهی هستند و از آن جهت که با فرمان و گزینه 3  . 246

حکم و ارادة الهی ایجاد می شوند، به قضاي الهی وابسته اند. پس اینکه می گوییم قدر و قضاي الهی بر جهان حاکم است، به این معناست که نقشۀ جهان با همۀ موجودات و ریزه کاري ها و ویژگی ها و

قانون هایش از آن خدا و از علم خداست و اجرا و پیاده کردن آن نیز به ارادة خداست. به همین دلیل، نه در نقشۀ جهان نقصی هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن. 

دقت کنید که انسان ها غالباً خالق عالم را خدا می دانند اما چون به مالکیت خدا بی توجه اند لذا به خود اجازه تصرف در عالم را می دهند. (حتماً یادتان نرفته است که شرك در والیت گزینه 1  . 247

از شرك در مالکیت نشأت می گیرد.)

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 248

اي کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده کافر شده اند.  

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 249

اي کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده کافر شده اند.  

یک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتاً موجود باشد. در این صورت، چنین چیزي دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد؛ گزینه 2  . 250

چنین چیزي همواره بوده و خواهد بود.  

: چیزي که پدیده نیست یعنی پدید نیامده پس وجود از خویش است و ذاتاً موجود بوده.  رد گزینۀ 

: یک پدیده براي بقا هم به پدیدآورنده خویش نیاز دارد.  رد گزینۀ 

: درك پدیده بودن ما مربوط به مقدمۀ اول است.  رد گزینۀ 

الزمۀ شناخت هرچیزي احاطه و دسترسی به آن است. در واقع، ما به دلیل محدودبودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. خداوند گزینه 2  . 251

حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. بنابراین، با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات و اسماء او

را می توانیم بشناسیم، اّما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم.  

ا َوُهَو َربُّ کُلِّ َشْیٍء»  که توحید در ربوبیت به این معناست که تنها بِْغی َرب
َ
ِ أ َغْیَر اهللاَّ

َ
عبارتی که در سؤال مطرح شده است به توحید در ربوبیت اشاره دارد و آیه آن عبارت است از  «قُْل أ گزینه 1  . 252

تدبیر مستقل از آن خداست و مابقی موجودات در سایه خدا و در طول او تدبیر می کنند. 

رد گزینه: آیه اي که در دو گزینۀ دیگر آمده است به توحید در والیت اشاره دارد. 

دقت کنید که معناي این عبارت قرآنی عبارت است از: «و او در حکم خویش کسی را شریک نمی سازد.» هرجا به مسالۀ واگذاري اشاره شد بدانید که صحیح نمی باشد.  گزینه 2  . 253

پیش از بیان این آیه خداوند فرموده بودند که شریکانی که براي خدا گرفته شده، قدرت خلق کردن را ندارند و سپس می فرماید این تنها خداي مقتدر است که خالق همه چیز می گزینه 3  . 254

ُ َخالُِق کُلِّ َشْیٍء َوُهَو الَْواِحُد الْقَهَّاُر»   ِ ُشَرکَاَء َخلَقُوا کََخْلقِِه فَتََشابََه الَْخْلُق َعلَْیِهْم قُِل اهللاَّ ْم َجَعلُوا ِهللاَّ
َ
باشد.  «أ

حدیث امام علی (ع): «ما رأیت شیأ» و آیۀ «اهللا نور الّسماوات و االرض» و هم چنین آیۀ «و من آیاته اَن خلق لکم ...» و بیت «دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزي که دید، اول گزینه 4  . 255

خدا دید» همگی اشاره به این دارد که تمام موجودات، وجود خود را از خدا می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است و از نشانه هاي خدا هستند. اما گزینۀ 

تنها به نیازمندي جهان اشاره دارد.

زندگی دینی (عمل به احکام و قوانین الهی) تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش روي هر انسان عاقبت اندیش قرار دارد. در غیر این  صورت آینده اي غیرقابل اعتماد در گزینه 3  . 256

انتظار اوست. خداوند پیامد بی توجهی به زندگی دینی را اینگونه بیان می کند. 

 ام من اسس بنیانه علی شفا جرف  هار فانهار به فی نار جهنم واهللا الیهدي القوم الظالمین : کسی که بناي خود را بر لبۀ پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ می افتد و خداوند گروه ستمکاران

را هدایت نمی کند.
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پیامبر (ص)، برترین عبادت را اندیشیدن مداوم دربارة خدا و قدرت او می داند (مداومت در شناخت قدرت خدا) و یکی از ثمره هاي اندیشیدن این است که امید به آینده اي زیباتر را گزینه 1  . 257

نوید می بخشد.

ولُو اْألَلْبَاِب»: نابرابري دانایان و نادانان، فقط براي خردمندان قابل درك است. رسول گرامی اسالم (ص)
ُ
ََّما یَتََذکَُّر أ َِّذیَن َال یَْعلَُموَن إِن َِّذیَن یَْعلَُموَن َوال مطابق با آیۀ شریفه «َهْل یَْستَِوي ال گزینه 3  . 258

می فرمایند: «طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.»

نوَب». اما براي تداوم و پاك ماندن جان و دل تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاك شود. این کار با توبه از گناهان آغاز می شود «التَّوبَُۀ تُطهُِّر القُلوَب وتَْغِسُل الذُّ گزینه 2  . 259

«ِ َس بُْنیَانَُه َعلَى تَْقَوى ِمَن اهللاَّ سَّ
َ
انسان، می بایست عالوه بر توبه به سایر دستوراتی که خداوند فرمان داده است، عمل نماید. «أ

- حسن - حسن فاعلی به این معناست که انجام دهنده کار، داراي معرفت درست و نیت الهی باشد.  - حسن فعلی.  - حسن فاعلی و  در هر عملی باید دو حسن موجود باشد:  گزینه 1  . 260

فعلی نیز به این معناست که کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است، انجام شود. بر اساس حدیث «نِیَُّه الُْمْؤِمِن َخْیٌر ِمْن َعَملِِه»، نیت بر خود عمل تقدم دارد. یعنی حسن فاعلی بر حسن

فعلی مقدم است و حسن فعلی نتیجه حسن فاعلی بوده است و مؤخر از آن می آید. عبارت شریفه «اْعبُُدونِی»: «مرا بپرستید»، به پرستش خالصانه خدا که نیت الهی در آن اهمیت دارد و حسن فاعلی

مطرح است، اشاره می کند. 

میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد. هر قدر که مردم یک جامعه به سوي توحید حرکت کنند، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدي به خود می گیرد؛ گزینه 2  . 261

همان طور که هر قدر نهادهاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشد (توحید عملی در بعد اجتماعی) زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد. این

امر با مفاد آیۀ «َهَذا ِصَراٌط ُمْستَقِیٌم»، ارتباط دارد.

این موضوع از این آیه مفهوم نمی گردد، ولی موضوعات دیگر از این آیۀ شریفه قابل برداشت است و موضوع عصمت و پاکی از آیۀ قبلی آن یعنی آیۀ  سورة یوسف با کلید واژة گزینه 4  . 262

«استعصم» قابل برداشت می باشد.

خداوند به پیامبر (ص) می فرماید (حدیث قدسی): براي بندگان نیکوکارم (محسنین) چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده گزینه 1  . 263

است» و تزکیۀ نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس  از آلودگی ها پاك شود، این کار با توبه از گناهان آغاز می شود.

همۀ موارد دربارة اختیار صحیح است، جز مورد (ه) که درست آن این است: اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود است و بی نیاز از استدالل است، ولی شواهدي بر وجود آن در خود گزینه 3  . 264

می یابیم. 

موضوعات الف-ب-ج از این آیه برداشت می شود و موضوع (د) از این آیه برداشت نمی شود، بلکه از آیۀ بعدي این سوره دریافت می گردد. گزینه 3  . 265

ثمرة توجه انسان به درك نیازمندي اش به خدا در حدیث و دعاي پیامبر (ص) مشهود است که لحظه اي او را به خودش وا نگذارد و این آیه نشان دهندة نیاز دائمی و لحظه به لحظه به گزینه 2  . 266

خداوند است.

از جمله برنامه هاي یک انسان مسلمان، مشارکت و تالش او در ایجاد جامعه اي بر اساس معیارهاي اسالمی است (ملزوم). از این رو الزم است ابتدا معیارهاي یک تمدن اسالمی را که گزینه 2  . 267

قرآن کریم و پیشوایان دین به ما معرفی کرده اند، بشناسیم و براي تحقق هر چه بهتر آن ها در جامعه، برنامه ریزي کنیم. (الزمه)

دعوت به تفکر و تعقل، تدبر و خردورزي در  جاي جاي این کتاب آسمانی مشاهده می شود و نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزي و دانش از یک گزینه 2  . 268

طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا(ص) از طرف دیگر سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت و آیه شریفه  «قل هل یستوي الذین یعلمون

والذین ال یعلمون انما یتذکروا اولوااللباب»  با آن هم آوایی دارد.

براي تصمیم هایمان جوانب آن را می سنجیم (تفکر و تصمیم). هر یک از ما خودمان را مسئول کارهاي خویش می دانیم؛ درنتیجه عواقب عمل خود را می پذیریم. بیت نیز در ارتباط با گزینه 3  . 269

مسئولیت پذیري است.

زندگی توحیدي شیوه اي از زندگی است که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد و این معنا، با عبارت شریفۀ قرآنی «فاعبدوه هذا صراط مستقیم» ارتباط مفهومی دارد.   گزینه 3  . 270

َّذیَن جاَهدُوا فِینَا لَنَهدیِنَُّهم انسان حق گرا که با نیت پاك قدم در راه حق گذاشته،  خداوند نیز به او کمک می کند. این قانون الهی، سنت توفیق الهی یا امداد خاص نام دارد که در آیۀ «َو ال گزینه 4  . 271

ُسبُلَنَا» به هدایت الهی براي انسان تالشگر که یکی از جلوه هاي توفیق الهی است، اشاره شده است. 

َماِء َو األرِض» به سنت تأثیر اعمال انسان در سرنوشت او اشاره دارد و اگرچه ابتداي آیه به سنت توفیق الهی هم می تواند اشاره نَّ اَهَل القَُري آَمنُوا َو اتَّقَوا لَفَتَحنا َعلَیِهم بََرکاٍت ِمَن السَّ
َ
دقت شود آیۀ «َو لَو أ

َّذیَن جاَهدُوا فِینَا ...» اولویت دارد.  کند، اما براي سنت توفیق، آیۀ «َو ال

آیۀ شریفۀ  «والذین جاهدوا فینا ...»  که مرتبط با مفهوم توفیق الهی است با موضوع مطرح شده در صورت سؤال مطابقت معنایی دارد.  گزینه 2  . 272

توجه گسترده اي که در کشورهاي اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پدید آمد، عموماً عکس العمل در برابرحاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود. آگاهی به گزینه 1  . 273

قانون و حقوق ابتدا با ترجمۀ آثار اسالمی اتفاق افتاد. 

مقام معظم رهبري: نمی شود علم را از دیگران گدایی کرد. علم درون جوش و درون زا است. آیه مربط به «ترسیم چهرة عقالنی دین اسالم» است. گزینه 2  . 274

ظهور مکاتب، مربوط به «علم زدگی» است. مکاتب و فرقه هایی را به نام مکاتب عرفانی و معنوي ایجاد کنند که اگرچه در ظاهر ادعاي پاسخ به نیازهاي معنوي بشر را دارند؛ اما به گزینه 1  . 275

دلیل آن که برآمده از آموزه هاي وحیانی نیستند، نتیجه اي جز سردرگمی براي بشر تشنۀ امروز نداشت. 

اگر در تمدن اسالمی زمین امانتی الهی در دست انسان بود، در تمدن نوین غرب زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قید و بند و محدودیتی براي استفاده از آن ندارد. گزینه 2  . 276

گزینه 2 کلیسا به عقل و عقالنیت کمتر توجه داشت و در نزد آنها این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان سازگاري ندارد و سبب تزلزل ایمان می شود. / از آن جا که رهبران کلیسا نظریات  . 277

دانشمندان گذشته درباره زمین، خورشید، ستارگان و مانند آن را پذیرفته بودند، مخالفت با آنها نظریات را مخالفت با دین می پنداشتند. 

شرط بندي از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و انجام آن حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام می باشد. / اگر ورزش و بازي هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه گزینه 2  . 278

از فساد و بی بندوباري هاي دنیاي کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است. 

موردي که در سوال بیان شده، مربوط به دومین دورة تمدن اروپاست که در این دوره کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.  گزینه 4  . 279

موردي که در گزینۀ  به آن اشاره شده است، بیانگر سنت سبقت رحمت بر غضب است.  گزینه 3  . 280

شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی سبب آشنایی ما با نشانه هاي الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود. اّما شناخت قوانین حاکم گزینه 3  . 281

بر زندگی انسان ها، موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها و شیرینی ها، شکست ها و موفقیت ها، بیماري و سالمت و به طور کلی همه حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به وقایع و

حوادث جهان از دیگران ممتاز می سازد و باالخره این شناخت در روابطمان با خدا، با خود، با خلقت و با دیگران تأثیر بسزایی دارد.
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دقت کنید که این دو مقدمه به این صورت است:  گزینه 2  . 282

- ما و سایر مخلوقات پدیده ایم. 

- پدیده براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است. 

رد گزینه: سایر گزینه ها یکی از مقدمات را مطرح نکرده اند.

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت، باعث می شود شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا هم هواي نفس هر روز خواستۀ جدیدي گزینه 2  . 283

جلوي روي او قرار می دهد و هم قدرت هاي مادي هر روز رنگ عوض می کنند و او را به بردگی جدیدي می کشانند.

والیت به معناي سرپرستی و این مرتبه از توحید به خداوند حق تصرف و تغییر در عالم را می دهد. (رد گزینه: دقت کنید که مسالۀ تدبیر مربوط به ربوبیت است نه والیت.)  گزینه 1  . 284

ایجاد موجودي از مجراي نظام علل و اسباب  قضاي الهی  گزینه 3  . 285

تعیین حدود و مرز و اوصاف موجودات از سوي خدا  تقدیر الهی 

فیصله دادن (پایان دادن) کارها  قضاي الهی 

حضرت علی (ع) با رفتار و سپس گفتار خود به دیگران آموخت که اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نیست بلکه عامل و زمینه ساز آن است.  گزینه 2  . 286

ویژگی هاي مکانی  تقدیر الهی 

تحقق اندازه ها و ویژگی ها  قضاي الهی  

خداوند در قرآن کریم می فرماید که مردم را به یک چیز پند و اندرز می دهد و آن قیام براي خداوند است: «ُقل انی اَِعظکم به واحدٍه ان تقوموا اهللا » مثنی و فرادي: (به بندگانم) بگو گزینه 4  . 287

شما را فقط یک موعظه می کنم (و آن) اینکه به صورت گروهی و فردي براي خدا قیام کنید. الزمۀ قیام براي خداوند این است که اخالص داشته باشیم و براي داشتن اخالص، در ابتدا باید نیت الهی

داشت. (حسن فاعلی) و به دنبال آن عمل را به همان صورت که خداوند دستور داده است انجام داد. (حسن فعلی)

ِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن» ایمان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود، پاداش نزد ْجُرُهْم ِعْنَد َرب
َ
ِ َوالْیَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فَلَُهْم أ بر اساس آیه «َمْن آَمَن بِاهللاَّ گزینه 3  . 288

پروردگار و نداشتن ترس و اندوه را به دنبال دارد. رسول اکرم (ص) از همان ابتداي دعوت، مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود: اي مردم بگویید «معبودي جز اهللا نیست» تا رستگار شوید.

مقدمه اول: پدیده هاي جهان وجودشان از خودشان نبوده و نیست: (استقالل نداشتن مخلوقات در وجود یافتن)  گزینه 3  . 289

مقدمه دوم: پدیده ها براي موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده اي هستند که خودش ذاتا موجود است. (مساوي بودن ذات واجب الوجود (خدا) با وجود)  

همۀ موارد دربارة توبه صحیح است. گزینه 4  . 290

بنابر آیۀ شریفۀ  «َو هَو کل شیء»  خداوند متعال پروردگار همه چیز و همۀ جهان است انسان و نباید جز او موجود دیگري را به عنوان پروردگار خویش انتخاب کند. همچنین نباید گزینه 4  . 291

عبارت شریفۀ  «قل اهللا خالق کّل شیء َو هَو الواحد القهار»  خداوند خالق جهانیان است و جز او خالقی وجود ندارد.  

سنتی که بر زندگی معاندان و غرق شدگان (مغروقان) در گناه است، همان سنت «امالء» یا «امهال» است (بخش اول همۀ گزینه ها صحیح است) و «حفظ آبروي بندگان گناهکار» مؤید گزینه 4  . 292

سنت «سبقت رحمت بر غضب» است و عبارت قرآنی «املی لهم» به معناي «به آنان مهلت می دهم» مربوط به سنت امالء و امهال است.

براساس آیه  سوره اعراف « ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض...: و اگر مردم شهرها(جامعه) ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند قطعا برایشان گزینه 3  . 293

می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین ...» باز شدن درهاي برکات الهی شامل مومنان باتقوا در جامعه می شود. بر اساس آیه  سوره عنکبوت: « والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...: و کسانی که در راه

ما جهاد (و تالش) کنند حتما آنان را به راه هاي خود هدایت می کنیم» قطعیت هدایت الهی وعده اي است که به انسان هاي تالشگر در راه خدا داده شده است.

قرآن در خطاب به مؤمنان «یا ایها الذین آمنوا...» این نباید (فعل نهی) را به کار برده است و علت آن در این عبارت قرآنی متجلی است که می فرماید: «وقد کفروا بما جاءکم من الحق»: گزینه 4  . 294

حال آنکه آنان به دین حقی که براي شما آمده است، کفر ورزیده اند ... .

خانواده کانون رشد فضیلت ها و پاکی ها و محل تربیت نسل هاي خالق، توانمند و با همت است. تحکیم این بنیان سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه، کاهش فساد و جرم و حضور گزینه 2  . 295

انسان هاي با فضیلت و کارآمد است. 

اروپائی ها با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغاز شد. تمدن دوم براي اروپائی ها که قرن ها گرفتار بت پرستی بودند یک حرکت رو به جلو گزینه 4  . 296

محسوب می شد. 

با ظهور تمدن دوم مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند و بت ها و بت خانه ها از بین رفت. 

تحکیم بنیان خانواده - یکی دیگر از موارد منزلت زن و رعایت حقوق زنان در تمدن اسالمی این است که زنان حق مالکیت و کار داشتند به همین جهت می توانستند ثروت خود را گزینه 2  . 297

وقف امور عام المنفعه کنند. بسیاري از موقوفه هاي قدیمی کشور ما مربوط به زنان خّیري است که ثروت خود را وقف کرده اند.

از نظر اسالم شناس انگلیسی (مونتگمري وات) واکنش اروپاییان نسبت به تاثیر تمدن اسالمی برشکل گیري تمدن جدید اروپا، انکار تاثیر گذاري آن است. اما به اعتقاد خود او تمدن گزینه 1  . 298

اسالمی نه تنها در تولیدات مادي و اختراعات اروپاییان شریک است، بلکه به اروپا تصویر جدیدي از خودشان ارائه کرد.

ظهور تمدن اسالم مقارن با دوران قرون وسطی است. / کتاب هاي دانشمندان مسلمان به سرعت ترجمه شد، عالقه به پژوهش و آزمایش و تجربه افزایش یافت، رهبري کلیسا مورد گزینه 4  . 299

انتقاد واقع شد، حقوق و قانون مورد توجه واقع گردید و خردورزي در دستور کار قرار گرفت.

اینکه گفته شود این توانایی منحصر در زمان حیات ایشان نیست به این معنا است که ما از جسم ایشان درخواست نمی کنیم که با مرگ ایشان این توانایی از ین رود بلکه ما از گزینه 2  . 300

حقیقت روحانی و معنوي ایشان درخواست می کنیم.

با توجه به معناي آیه که در زیر بیان شده است، گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 301

بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)؛ همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و خیري به آنان برسد) حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی براي امتحان

به آنها برسد، دگرگون می شوند (و به کفر رومی آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت را؛ و این همان خسران و زیان آشکار است! 

الزمه شناخت هر چیزي احاطه و دسترسی به آن است. در واقع، ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. گزینه 2  . 302

خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. بنابراین، با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات و

اسماء او را می توانیم بشناسیم، اّما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم.  
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خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات «وجود» خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می  گذارند. در واقع، هرموجودي در حّد خودش گزینه 1  . 303

تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.  

این تصور به معناي آن است که هر یک از خدایان کماالتی دارد که دیگر آن کماالت را ندارد وگرنه عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند. چنین خدایان ناقصی، نیازمند گزینه 3  . 304

هستند و هر یک یه خالق کامل و بی نیازي احتیاج دارد که نیاز او را برطرف نماید.( در واقع هر یک از این خدایان پدیده هایی خواهند بود که خداي دیگري خالق آن ها است.) 

افزایش خودشناسی    درك بیشتر فقر و نیاز    افزایش عبودیت و بندگی  گزینه 2  . 305

رد گزینه: این احساس فقر با کمال انسان بیشتر می شود نه کمتر.  

معناي دعاي حضرت به شرح زیر است: خدایا لحظه اي مرا به خود وامگذار. وقتی در سوال به خودشناسی اشاره شده، یعنی درك فقر انسان نسبت به خدا که در گزینۀ  آمده است. گزینه 3  . 306

هر قدر معرفت ما به خدا بیشتر شود به افزایش ایمان به خدا و اخالص کمک خواهد کرد.  گزینه 4  . 307

معرفت به خدا ایمان به خدا  اخالص 

بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 308

»: توانایی اختیار انسان یکی از نشانه هایی است که بوسیلۀ آن انتخاب درست انجام می گیرد! تصمیم گیري درست کار عقل است، نه اختیار.  گزینۀ «

»: توانایی انتخاب و گزینش معلول اختیار است و نه علت آن.  گزینۀ «

»: چون اختیار یکی حقیقت وجدانی و مشهود است، نیازي به اثبات ندارد و تفکر و تصمیم یکی از آن موارد است.  گزینۀ «

فرو ریختن دیوار سست و کج یک قانون و یک قضاي الهی است اما این قضا متناسب با ویژگی و تقدیر خاص آن دیوار یعنی سستی و کجی آن است.  گزینه 2  . 309

ولِی اْألَْمِر ِمنُکْم»  
ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِطیُعوا اهللاَّ

َ
پذیرش والیت الهی  «أ گزینه 1  . 310

َِّذیَن َال یَْعلَُموَن»   َِّذیَن یَْعلَُموَن َوال - وجوب طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان  «َهْل یَْستَِوي ال

نَزلْنَا َمَعُهُم الِْکتَاَب َوالِْمیَزاَن لِیَقُوَم النَّاُس بِالْقِْسِط»  
َ
ْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِالْبَیِّنَاِت َوأ

َ
- برترین جهاد، بیان سخن حق در برابر سلطان ستمگر  «لَقَْد أ

مهم ترین راه اصالح جامعه، انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود گناهان اجتماعی قوي تر و محکم تر شده و در تمام سطوح گزینه 3  . 311

جامعه نفوذ می کند. 

اگر مردم کوتاهی کنند و اقدامات مسئوالن و دلسوزان جامعه به جایی نرسد و به تدریج انحراف از حق ریشه بدواند، اصالح آن مشکل می شود و نیاز به تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي اساسی و

زیربنایی پیدا می شود (فعالیت هاي ایثارگرانه) تا آنجا که ممکن است، نیاز باشد انسان هاي بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند. 

توبه در جوانی آسان تر است (تسهیل توبه) و پیامبر اکرم (ص) در این مورد می فرماید: «کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست.» شکار لحظه هاي توبه توفیق الهی است و به گزینه 4  . 312

سنت توفیق الهی (امداد خاص) در آیۀ «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» اشاره دارد.

توبه در اصطالح دینی به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عضو و غفران اوست. (توبۀ عبد یا انسان) که این مفهوم در عبادت (التائب من الذنب کمن ال گزینه 3  . 313

ذنب له) آمده است. با بازگشت بندة گناهکار خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید. (توبه و بازگشت خداوند یا معبود)

اگر کسی با زبان «استغفراهللا» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد، چنین کسی توبه نکرده است و ترجمۀ آیۀ شریفۀ «براي کسانی که کارهاي زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی گزینه 4  . 314

از آن ها فرا رسد می گوید: االن توبه کردم، توبه نیست.» نیز مؤید یکی از مصادیق مردود بودن توبه است.

نیاز دائمی، لحظه به لحظه و مداوم موجودات و پدیده ها در همۀ شئون، از آیۀ «یَسألُُه َمن فی السماواِت و األرِض کُلُّ یَوٍم ُهَو فی شأِن» برداشت می شود. این که هر موجودي در حّد گزینه 1  . 315

خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر صفات اوست. به دلیل این است که موجودات به سبب خداوند پیدا و آشکار شده اند یا به تعبیر دیگر، خداوند نور آسمان ها و زمین است که در آیۀ «اهللا نور

السماوات َو االرض» به روشنی تبیین گردیده است.

ِ» را بیابد و آن را درك کند، نیاز به او را بیشتر ابراز می کند. بندگی و عبودیتش نتُُم الْفُقََراُء إِلَى اهللاَّ
َ
کسی که فقر و نیازمندي خود نسبت به خداوند را بیشتر درك کند یعنی مفهوم « أ گزینه 4  . 316

نسبت به خداوند افزایش پیدا می کند و سبب می شود که مانند پیامبر (ص) این گونه دعا کند: «خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم  زدنی به خودم وامگذار.» این مفاهیم ثمرة آن است که انسان خود را

بشناسد (افزایش معرفت به خود) و رابطه اش را با خدا بیشتر کند. 

هستی موجودات وابسته به خداوند است، زیرا خداوند آن ها را خلق کرده و هر لحظه که اراده کند، آن ها از بین می روند به همین جهت (یعنی به دلیل خالقیت خداوند)، جهان همواره گزینه 3  . 317

ِ ...» نیز به این نیازمندي اشاره شده است: «اي مردم شما به خداوند نیازمند نْتُُم الْفُقَراُء إِلَى اهللاَّ
َ
یَُّها النَّاُس أ

َ
و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه، قطع یا کم نمی شود. در آیۀ شریفه: « یا أ

هستید.» 

یکی از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم، مصرف زدگی است. جدي ترین آسیب این رویه، تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي گوناگونی است که هر روزه گزینه 4  . 318

وارد بازار می گردد و اذهان و افکار را به خود مشغول می کند و در نتیجه انسان را از اساسی ترین نیاز خود، یعنی پرورش و تکامل بعد معنوي و متعالی خویش غافل می سازد.

تعبیر «بعده» اشاره به این دارد که وقتی حضرت علی (ع) می بینند که این شیء بعد از مدتی از بین رفت می دانند که تنها خداست که خالق موت و حیات است، پس در فناي شیء نیز گزینه 3  . 319

بازخدا را مشاهده می کنند. 

تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها، لوح هاي فشرده، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها و انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، گزینه 2  . 320

از مصادیق مهم عمل صالح و از واجبات کفایی و داراي پاداش اخروي بزرگ است. حکم حرام بودن (تحریم) زنا براي دیروز، امروز و فرداي انسان ها است تا هیچ گاه موقعیت خانواده متزلزل نشود و

سالمت جسمی و روحی انسان ها به خطر نیفتد.

عبارت قرآنی «قل فیهما اثم کبیر » حرمت شراب و قمار را بیان می کند. گزینه 3  . 321

پیش بردن عالم به سوي هدف، تجلی ربوبیت خداوند است و ربوبیت هم همان اداره و تدبیر عالم است.  گزینه 4  . 322

تمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح در قرن ششم تا چهارم قبل از میالد ( قرن) در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت و تمدن دوم در قرن چهارم میالدي ( گزینه 1  . 323

قرن) آغاز شد که مجموعاً هشت قرن می شود. 

تمدن دوم با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغاز شد. این تمدن براي اروپائی ها یک حرکت رو به جلو محسوب می شد.  گزینه 4  . 324

- با ظهور این تمدن مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند. 

- اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش آئین دیگري بود که سبب سست شدن ارتباط شخصی و پیوستۀ انسان با خدا و واسطه قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او گردید. 
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ُ خالُِق کُلِّ َشیْ ٍء مؤید آن است. ماواِت َو ما فِی اْألَْرِض" بیانگر توحید مالکیت است که معلول توحید در خالقیت است و آیه اهللاَّ ِ ما فِی السَّ آیه َو ِهللاَّ گزینه 2  . 325

پایبندي به  ال إله إّال اهللاّ  همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده و دیگر اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می دهد.

َحٌد» به اصل و حقیقت توحید است. 
َ
ُ أ توحید به معناي اعتقاد به خداي یگانه است یعنی خدا بی همتاست و شریکی ندارد و این بیانگر اصل و حقیقت توحید است. آیۀ شریفۀ «قُْل ُهَو اهللاَّ گزینه 1  . 326

ُ» فقط یک شعار نیست؛ بلکه پایبندي (التزام عملی) به آن هم زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می دهد.  جملۀ «َال إِلََه إِالَّ اهللاَّ گزینه 2  . 327

َماَواِت َوَما فِی اْألَْرِض» بیانگر توحید در مالکیت است زیرا خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است.  ِ َما فِی السَّ َّ آیۀ «هللاِّ

توحید در خالقیت: معتقد باشیم که خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است. 

این بیت ناظر بر این است که آن کس که راه توحید را برمی گزیند و در پی آن اندیشه و دل و عمل خویش را براي رضاي حضرت دوست قرار می دهد، خطراتی او را تهدید می کند گزینه 3  . 328

و احتمال انحراف از توحید براي او هست. پس باید از حریم دل پاسبانی کرده و آن را مصونیت بخشید. 

خداوند از ما می خواهد که از عبادت شیطان دور شویم و به بندگی خداوند درآییم. خداوند گرایش به پرستش خود را در خلقت ما قرار داده است (عهد و پیمان فطري الهی) و به گزینه 3  . 329

) آن کس که راه توحید را برمی گزیند، خطراتی او را وسیلۀ پیامبران الهی و کتاب آسمانی، ما را به سوي آن راهنمایی نموده است. زندگی صحنۀ انتخاب یکی از این دو راه است (رد گزینۀ  و 

 ( تهدید می کند و احتمال انحراف از توحید براي او هست (رد گزینۀ 

قرآن کریم می فرماید:  گزینه 3  . 330

هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که «مایۀ روشنی چشم هاست» براي آنها نهفته شده، این پاداش کارهایی است که انجام می دادند (اعمال نیک مستمر) 

گزینه 2 هر انسان روشن ضمیرى که جویاى حقیقت باشد، وقتی دعوت قرآن را به عقالنیت، عدالت، دوري از ستمگري و ستم پذیري، پاك دامنی، معنویت و تقوا می شنود، به طور طبیعی  . 331

جذب آن می شود. با توجه به شرایط کنونی جهان و اقداماتی که دشمنان اسالم علیه دین ما و پیامبر ما انجام می دهند، اقداماتی پیشنهاد می شود از جمله 

"ترسیم چهره منطقی و عقالنی دین اسالم"
میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشد. دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است؛ چنین دینی را نمی توان با تعصب هاي جاهالنه یا با روش فریب کارانه تبلیغ کرد.

با اینکه کلیسا، خود از ثروتمندترین مالکان بود اما مردم را به دوري از دنیا و زهد نسبت به مواهب طبیعی و نعمت هاي الهی تشویق نمودند. همین دوگانگی در گفتار و عمل گزینه 2  . 332

به تدریج سبب بدبینی اروپائیان نسبت به کلیسا و کشیشان شد. 

این آئین ها به تدریج اروپا را با فقر و فساد در نظام اداري و مشکالت دیگر دست به گریبان کرد.

ماواِت َواألَْرِض بیان می کند که خداوند نور هستی است؛ یعنی تمام موجودات وجود خدا را از او می گیرند، به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می آیه شریفه اهللاُ نُوُر السَّ گزینه 3  . 333

گذارند. به همین جهت، هر چیزي در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود. در واقع هر موجودي در حّد خودش «تجلی بخش خداوند» و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت

و سایر صفات الهی است (نه ذات خداوند).  

عمل به وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین عوامل استحکام نظام اسالمی است. زدودن موانع حق و حق پرستی از جامعۀ خود و جهان مسیر نمی شود، مگر با گزینه 4  . 334

تالش و پشتکار، جهاد و آمادگی براي شهادت در راه خدا و تحمل همۀ سختی هاي این راه. 

امروزه بی بند و باري جنسی آن چنان در غرب رواج یافته است که بسیاري از مردم به این نتیجه رسیده اند که توان اصالح و مبارزه با آن را ندارند. ازاین رو، به ناچار در پی آن گزینه 4  . 335

برآمده اند که ضوابط و معیارهاي اخالقی را تغییر دهند. 

َّرسوَل و اولی األمیر ِمنُکم » اطاعت از رسول اکرم (ص) و جانشینان آن حضرت، الزمۀ اطاعت از خداوند و توحید عملی است و آیۀ « ُّها الذین آَمنُوال اَطیُعوا اهللاَ و اَطیُعوا ال با توجه به آیه « یا اَی گزینه 4  . 336

قُل اِن کُنتُم تُِحبَّون اهللاَ فاتَّبعونی یُحبُکم اهللاُ » با توجه به عبارت « فاتَّبعونی » که بیانگر اطاعت و پیروي از خداوند است، نیز به توحید عملی اشاره می کند.

باغبانی که درختان تحت تدبیر او هستند، وقتی رابطۀ خود را با خدا بررسی می کند، می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آِن خداست؛ یعنی تدبیر او در طول تدبیر خداوند گزینه 4  . 337

متعال قرار دارد (توحید در ربوبیت). در نتیجه در می یابد که زارع حقیقی و پرورش دهندة اصلی زراعت او خداست و باید شگرگذار او باشد. 

عبارت «حق تصرف و تغییر در امور» مربوط به توحید در والیت است که این مرتبه از توحید معلول توحید در مالکیت می باشد (علیّت آن توحید در مالکیت است) و در آیه شریفه « گزینه 1  . 338

هللا ما فِی الّسماوات َو ما فی االرض : و براي خداست آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است.» به آن اشاره شده است. 

عبارت «از آِن خدا بودِن موجودات جهان» نیز بیانگر توحید در مالکیت است که این مرتبه از توحید معلول توحید در خالقیت می باشد (علیّت آن توحید در خالقیت است) و در آیۀ « اهللا نور السماوات و

االرض : خداوند نور آسمان ها و زمین است» و به این مفهوم یعنی هستی بخشی و خالقیت خداوند اشاره شده است. 

تاکید حدیث مذکور در مورد استمرار تفکر و اندیشه در مورد خدا و قدرت اوست که برترین عبادت هاست و مانند بذري در ذهن جوانه می زند و در قالب عبادت به صورت اعمال گزینه 3  . 339

ظاهر می گردد و بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد . استعدادها را شکوفا می کند و امید به آینده اي زیباتر را نوید می بخشد، اما تفکر در ذات الهی به علت نامحدود بودن ذات او، براي ذهن

محدود انسان ناممکن است. پس فقط مورد الف نادرست است.  

مطابق با آیۀ شریفه « اَم اهللاِ ُشرکاء َخلَقوا لَخلقه فتشابََه الَخلُق َعلَیِهم قُِل اهللاُ خالُِق کُلِّ شیِء  : آیا آن ها شریک هایی براي خداوند قرار داده اند که (آن شریکان هم) مثل خداوند آفرینشی گزینه 1  . 340

داشته اند و در نتیجه (این دو) آفرینش بر آنان مشتبه شده است (و از این رو شریکان را نیز مستحق عبادت دیده اند؟) بگو خدا آفرینندة هر چیز است» از آن جایی که معبودان غیرالهی ناتوان از خلق

موجودات می باشند، بنابراین استحقاق عبادت ندارند، پس پاسخ توحید در خالقیت است. 

َماَواِت َواْألَْرِض کُلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن »: «هر آن چه در لُُه َمْن فِی السَّ
َ
آیۀ «ا هللا الصمد » بیانگر بی نیازي خداوند است که با عرض نیاز دائمی و پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ «  یَْسأ گزینه 4  . 341

آسمان ها و زمین است. پیوسته از او درخواست می کند او همواره دست اندرکار امري است»، مرتبط است. 

با توجه به آیۀ « قُل َمن ربُّ السماواِت و االرِض قُل اهللا : بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خداست» کسی که می توانیم به عنوان پروردگار (رّب) خود انتخاب کنیم که خالق گزینه 2  . 342

جهان است (قل اهللا). در ادامۀ آیه با بیان « قُل َهل یَستوي األعمی و البصیر : بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟» بر این موضوع تاکید شده است که قطعاً داشتن بصیرت و بینایی بهتر است و براي اینکه در

انتخاب هایمان اشتباه نکنیم، باید بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات و شرك بیرون بیاییم. 

تکرار توبه، اگر واقعی باشد، موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود. خداوند می فرماید: « انَّ اهللا یُحبُّ التّوابین : خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، گزینه 1  . 343

دوست دارد.» آمرزش گناهان با توبه و محبت خداوند به بندگان خود به نسبت «سبقت رحمت بر غضب» اشاره دارد.
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تالش پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان ما سبب عالقۀ مسلمانان به علم و دانش شد. به طوري که شوق و عالقۀ آنان سبب شد که در بسیاري شهرها در کنار هر مسجد، مدرسه اي نیز بنا گزینه 2  . 344

کنند. 

در تمدن دوم اروپا در عصر حاکمیت کلیسا، عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیشان اختصاص یافت. این گونه آیین ها سبب گزینه 2  . 345

سست شدن ارتباط شخصی و پیوسته انسان با خدا شد. اعتراف به گناه در حضور کشیش، آیین دیگري بود که توسط مبلغین میان مسیحیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه اي در کلیسا ساخته شد

که محل اعتراف و توبه بود. آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، توبه کننده آمرزیده می شود و عفو ابدي را به دست  می آورد. این آیین سبب واسطه قرار گرفتن کشیشان میان

خدا و بندگان او گردید. 

ْحَسُن»، است که روش
َ
َّتِی ِهَی أ َِّک بِالِْحْکَمِۀ َوالَْمْوِعَظِۀ الَْحَسنَِۀ َوَجاِدلُْهْم بِال یکی از مسئولیت ها در حوزة علم ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم است که در آیۀ شریفه «اْدُع إِلَى َسبِیِل َرب گزینه 1  . 346

- موعظه حسنه که همان پند نیکو است و مجادله احسن که همان بحث و جدل به بهترین شکل است.  -حکمت که همان دانش استوار است.  هاي تبلیغی را خداوند به ترتیب ذکر کرده است: 

خداوند در آیۀ  سورة نساء  می فرماید: «آیا ندیده اي کسانی که گمان  می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان دارند، اما  می خواهند داوري به نزد گزینه 2  . 347

طاغوت برند «یریدون یتحاکموا ان الى الطاغوت»..... و شیطان  می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند «ان یُضلّهم ضالالَ بعیدا »  

مبلغان که تشکیالت تبلیغی پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تاسیس کرده بودند، اعتقادات نادرستی را که از نظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بود تبلیغ گزینه 2  . 348

کردند. 

پیشرفت علمی پایه هاي استقالل یک ملت را تقویت می کند و مانع تسلط بیگانگان می شود و مقام معظم رهبري در این باره این گونه تذکر می دهند: «باید علم را که مایه اقتدار ملی گزینه 1  . 349

است همه جدي بگیرند و دنبال کنند.... باید استعدادهاي یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معناي حقیقی کلمه عالم بشود.»

رستم فرخ زاد در مذاکره با زهره بن عبداهللا گفت: درمیان ما مردم ایران، سنتی حاکم است که کشاورز و پیشه ور حق ندارند به طبقه باالتر روند... (برابري افراد جامعه) و این گزینه 1  . 350

موضوع اشاره به جامعه عدالت محور از معیارهاي تمدن اسالمی است و آیه  «لقد ارسلنا رسلنا ....»  به آن مربوط است .
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