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مبحثدبیردرس

نام و نام خانوادگی

اگر از ما بپرسند: "چرا از دید یک انسان موحد، هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود؟"1

پاسخ می دهیم: "بدان علت که ............"

هر موجودی که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد، واجب الوجود است. (1

تمام موجودات، یک منشأ واحد در وجود و بقا دارند و به سبب همان منشأ آشکار می شوند. (2

وابستگی انسان و سایر مخلوقات، به علت قائم به ذات بودن خداوند در مرحلۀٔ  پیدایش است. (3

خداوند، پدیدآور و آفریدگار همٔه مخلوقات است و خودش، قائم به خود بوده است. (4

در کدام عبارت به نیازمندی جهان به خدا در مرحلۀ بقا اشاره شده است؟2

هر پدیده ای که وجودش از خودش نباشد، برای موجود شدن، نیازمند دیگری است. (1

انسان و موجودات جهان پدیده هایی هستند که در وجود به خودشان متکی نیستند. (2

اگر خداوند هستی بخشی نکند، دیگر موجودی در جهان نخواهد ماند. (3

اگر ذات و حقیقت یک موجود مساوی با موجود بودن نباشد، نیازمند دیگری است. (4

با توجه به معارف قرآن کریم، ............ برای درک حضور خداوند در پدیده های هستی وجود دارد و زمانی که موالی متقیان علی3

(ع) حضور خداوند را درک می کند، هر چیزی در این جهان را ............ می بیند.

راه های متفاوتی - نوری از انوار وجود (2 راه های متفاوتی - آیه ای از آیات الهی (1

تنها یک راه - آیه ای از آیات الهی (4 تنها یک راه - نوری از انوار وجود (3

اگر گفته شود: "وجود انسان وابسته به خدا است" و "وجود خدا وابسته به چیزی نیست"، به ترتیب، علیتی برای کدام یک از نتایج4

زیر بیان کرده ایم؟

گرفتن هستی انسان و آوردن مخلوقات دیگری به جای او - ناتوانی تمام مخلوقات در نابود کردن خداوند (1

ناتوانی انسان در از بین بردن مخلوقات - گرفتن هستی انسان و آوردن مخلوقات دیگری به جای او (2

گرفتن هستی انسان و آوردن مخلوقات دیگری به جای او - نیازمندی انسان و تمام مخلوقات در پیدایش و بقا به خداوند (3

ناتوانی تمام مخلوقات در نابود کردن خداوند - نیازمندی انسان و تمام مخلوقات در پیدایش و بقا به خداوند (4

درس 1 تا 6 دوازدهمدین و زندگی
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در تب�ن توحید و شرک از دیدگاه اسالم، کدام عبارت با سایر مفاهیم متفاوت است؟5

در کنار تدبیر الهی برای خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه تصور کنیم. (1

انسان ها یا مخلوقات مستقل از خداوند می توانند در امور جهان دخالت کنند. (2

برای پدیده های گوناگون طبیعی چندین خدا در نظر گرفتن و پرستیدن. (3

باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان اقدام می کند، رشد درختان نتیجۀ تدبیر او است. (4

عین همدیگر بودن خدایان یعنی، ............ که نتیجۀ منطقی آن، ............ است و آیۀ ............ در تقابل صریح با این موضوع6

است.

خالقیت بخشی از جهان به واسطۀ خدایان - نفی تعدد و تکثر در امر آفرینش - ﴿و هو الواحد القهار﴾ (1

همکاری هر یک از خدایان در کار آفرینش جهان - تمکین فرض محدودیت و نقص از خدایان - ﴿قل اهللا خالق کل شیٍء﴾ (2

هر خدایی واجد کمال خدای دیگری باشد - نفی تعدد و تکثر در امر آفرینش - ﴿قل اهللا خالق کل شیٍء﴾ (3

هر خدایی واجد کمال خدای دیگری باشد - تمکین فرض محدودیت و نقص از خدایان - ﴿و هو الواحد القهار﴾ (4

ُق ُکلِّ َشْیٍء َو ُهَو الواِحُد الّقهاُر﴾ کدام مورد مفهوم می گردد؟7 از تدّبر در آیۀ  شریفۀ ﴿ُقِل اهللا خاِل

علیت خالقیت خداوند و معلولیت یکتایی او (1

معلولیت خالقیت خداوند و علیت یکتایی او (2

علیت خالقیت خداوند و معلولیت خلوص در اعتقاد (3

معلولیت خالقیت خداوند و علیت خلوص در اعتقاد (4

طبق آیۀ شریفۀ ﴿قل َاَفاّتخذتم من دونه أولیاء الیملکون ألنفسهم نفعًا و ال ضّرًا﴾ کسی را می توانیم به عنوان ............ خود انتخاب8

کنیم که ............

مدیر و مدّبر - اختیار سود و زیان خود را دارد. (1

ولّی و سرپرست - اختیار سود و زیان خود را دارد. (2

مدیر و مدّبر - بتواند مانع ضرر و زیان به ما باشد. (3

ولّی و سرپرست - بتواند مانع ضرر و زیان به ما باشد. (4

اگر بگو�م "عملکرد انسان موحد تحت تأثیر اعتقاد اوست"، به مضمون کدام آیه اشاره نموده ایم؟9

﴿و لقد بعثنا فی کّل امة رسوال ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الّطاغوت﴾ (1

﴿و من یسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقداستمسک بالعروة الوثقی﴾ (2

﴿اّن اهللا رّبی و رّبکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم﴾ (3

﴿اّیاک نعبد و اّیاک نستعین﴾ (4
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اگر پرسیده شود: "چرا نظام های سیاسی حاکم بر جهان بیشتر شرک آلود هستند؟"، کدام پاسخ رهنمون ما به این حقیقت خواهد10

بود؟

تبعیت از هواهای نفسانی خود یا دیگران به جای تبعیت از خداوند و کسب رضایت او (1

عدم کنترل غرایز و ظهور گرایش های نفسانی در رفتار مشترک به جای زیبایی های معنوی (2

شرک در عقیده و عمل و خروج از دژ مستحکم توحید و قرار گرفتن در زمرۀ مشرکین (3

خروج دین و دستورات آن از متن زندگی و روابط اجتماعی و اصل قرار دادن تمایالت دنیایی و نفسانی (4

ِخذوا عدّوی َو َعُدّوُکم اولیاَء ُتلقوَن ِالیهم ِبالَمَوّدِة...﴾ کدام است؟11 مفهوم مستنبط از عبارت قرآنی ﴿یا َاّیها اّلذیَن آمنوا الَتتَّ

ایمان بعضی ها سطحی است و حوادث مختلف آن را تغ�ر می دهد. (1

زیانی آشکار مشمول کسانی است که از راه خدا بازگشت می کنند. (2

بعضی از مردم که ظاهرًا ایمان دارند، در متن دین قرار ندارند. (3

ابراز دوستی با دشمنان، جرئت آنان را در مقابل مؤمنان بیشتر می کند. (4

از دقت در پیام کدام عبارت شریفه، طریق مستقیم سعادت بر ما معلوم می شود؟12

﴿کذلک لنصرف عنه الّسوء و الفحشاء اّنه من عبادنا المخلصین﴾ (1

﴿قل اهللا خالق کّل شیٍء و هو الواحد القّهار﴾ (2

﴿لو کّنا نسمع او نعقل ما کّنا فی الصحاب الّسعیر﴾ (3

﴿اّن اهللا رّبی و رّبکم فاعبدوه...﴾ (4

راهکار تأثیر توحید در رفتار و کردار انسان چیست؟13

تالش برای برقراری انس قلبی با آنچه از توحيد در انديشه و عقل خود پذيرفته است. (1

کفایت کردن به پذیرش عقلی یک سخن توحیدی (2

تالش برای پذیرش عقلی اعتقاد توحیدی قلبی خود (3

تالش برای دستیابی به درجاتی از حکمت جهت داشتن رفتار توحیدی (4

مقاومت در برابر "محّرمات الهی که دام دشمن قسم خوردۀ انسان است"، به کدام یک از موارد نیازمند است و نقش ترک محّرمات14

برای وصول به اخالص بیشتر، چیست؟

اعتقاد به خدای یگانه و شناخت و معرفت به او - علت (1

اعتقاد به خدای یگانه و شناخت و معرفت به او - معلول (2

روی آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان های او - علت (3

روی آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان های او - معلول (4
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ازجمله پاداش های وصف ناشدنی اخالص در وجود انسان با اخالص کدام است و رسیدن پیشوایان دین به این مقام مرهون تأسی15

به کدام کریمۀ قرآنی است؟

دستیابی به درجاتی از حکمت - ﴿َان اعبدونی هذا صراط مستقیم﴾ (1

دیدار خداوند و تقرب به وی - ﴿َان اعبدونی هذا صراط مستقیم﴾ (2

دیدار خداوند و تقرب به وی - ﴿قل اّنما اعظکم بواحدة﴾ (3

دستیابی به درجاتی از حکمت - ﴿قل اّنما اعظکم بواحدة﴾ (4

موارد کدام گزینه به ترتیب مرتبط با "دستیابی به درجاتی از حکمت" و "نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان" از میوه های16

درخت اخالص است؟

کاهش غفلت از خداوند - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخَلصین (1

تشخیص راه حق از باطل - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخَلصین (2

تشخیص راه حق از باطل - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخِلصین (3

کاهش غفلت از خداوند - رسیدن حضرت یوسف (ع) به مقام مخِلصین (4

روایت منسوب به امیرالمؤمنین و جابه جایی از دیوار کج به سمت دیوار مستحکم پاسخ مناسب به کدام پندار نادرست بوده و اختیار17

انسان مظهر کدام یک از قضا و قدر الهی است؟

قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است و تقدیر ورای قانونمندی است - تقدیر (1

قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است و تقدیر ورای قانونمندی است - قضا (2

نمی شود که هم به قضا و ارادۀ الهی اعتقاد داشت و هم انسان را موجودی مختار دانست - تقدیر (3

نمی شود که هم به قضا و ارادۀ الهی اعتقاد داشت و هم انسان را موجودی مختار دانست - قضا (4

کدام پیام و مفهوم از آیۀ شریفۀ ﴿اّن اهللا یمسک السماوات و االرض َان تزوال و لئن زالتان امسکهما من احد من بعده اّنه کان حلیمًا18

غفورًا﴾ برداشت نمی گردد؟

جایگاه آسمان ها و زمین و حرکت و مدار آن ها با ارادۀ خداست و اوست که هرلحظه آن ها را حفظ می کند. (1

ابدّیت و هستی مخلوقات و آسمان ها و زمین قابل زوال است. (2

پدیده های عالم هم در پدید آمدن و هم در بقا نیازمند قدرت و لطف خداوند هستند. (3

هر حادثه ای در عالم هدف معین و مشخصی دارد و نظم حاکم بر هستی تصادفی نیست بلکه از سوی خداست. (4

کدام آیۀ شریفه پاسخ مناسب برای این سؤال است که: آیا مشّیت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار است یا زمینه ساز19

شکوفایی اختیار و بستری برای بهره مندی از آن؟

﴿ذلک بما قّدمت ایدیکم و اّن اهللا لیس بظّالم للعبید﴾ (1

﴿ال الشمس ینبغی لها َان تدرک القمر و ال الّلیل سابق النهار و کّل فی فلک َیسبحون﴾ (2

﴿فان اصابه خیر اطمأّن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه﴾ (3

﴿اّن اهللا یمسک السماوات و االرض َان تزوال و لئن زالتا ِان امسکهما من احد من بعده﴾ (4
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بیت "قطره ای کز جویباری می رود               از پی انجام کاری می رود" با کدام آیۀ شریفه و در کدام مفهوم اّتحاد معنایی دارد و20

این مفهوم از کدام صفت الهی نشئت می گیرد؟

﴿ال الشمس ینبغی لها َان تدرک القمر...﴾ - تقدیر - علم و حکمت (1

﴿ال الشمس ینبغی لها َان تدرک القمر...﴾ - قضا - اراده و مشّیت (2

﴿اّن اهللا یمسک السماوات و االرض َان تزوال...﴾ - تقدیر - علم و حکمت (3

﴿اّن اهللا یمسک السماوات و االرض َان تزوال...﴾ - قضا - اراده و مشّیت (4

بهره مندی آدمی از والیت معنوی مفهوم قابل برداشت از کدام عبارت قرآنی و بیانگر کدام مرتبۀ توحید است؟21

﴿لنهدیّنهم سبلنا﴾ - عبادی (2 ﴿أجعلک تقول لّشیء کن فیکون﴾ - ربوبیت (1

﴿أجعلک تقول لّشیء کن فیکون﴾ - عبادی (4 ﴿لنهدیّنهم سبلنا﴾ - ربوبیت (3

اینکه "به تدریج اندک امیدی که برای تابیدن نور حق در دل افراد وجود داشت، باد بر باد برود" و "انسان دچار هالکت ابدی شود"،22

به ترتیب بیانی از کدام قوانین الهی هستند و آیۀ مربوط به دومین مورد، کدام است؟

نُفِسِهم...﴾ ما ُنملی َلُهم َخیٌر ِالَ ذیَن َکَفروا َانَّ استدراج - استدراج - ﴿َو الَیحَسَبنَّ الَّ (1

نُفِسِهم...﴾ ما ُنملی َلُهم َخیٌر ِالَ ذیَن َکَفروا َانَّ استدراج - امالء - ﴿َو الَیحَسَبنَّ الَّ (2

بوا ِبآیاِتنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث الَیعَلموَن...﴾ ذیَن َکذَّ امهال - استدراج - ﴿َو الَّ (3

بوا ِبآیاِتنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث الَیعَلموَن...﴾ ذیَن َکذَّ امالء - امهال - ﴿َو الَّ (4

عبارات قرآنی مطروحه در کدام گزینه ما را به ترتیب به سّنت های امالء یا امهال و استدراج رهنمون می گردند؟23

﴿ُاملی لهم﴾ - ﴿ُنمّد هؤالء﴾ (2 ﴿ُاملی لهم﴾ - ﴿ُنملی لهم﴾ (1

﴿ُنملی لهم﴾ - ﴿ُنمّد هؤالء﴾ (4 ﴿ُنملی لهم﴾ - ﴿ُاملی لهم﴾ (3

افزایش ایمان یا لجاجت و کفر در برابر استماع آیات قرآن کریم از رسول خدا (ص) در زمان ایشان بیانگر کدام جنبه از سّنت های24

الهی است؟

جلوه های سّنت امداد عام (2 جلوه های سّنت امداد خاص (1

تأثیر عوامل درونی بر سّنت امداد عام (4 تأثیر عوامل درونی بر سّنت امداد خاص (3

محّبت خداوند نسبت به بندگان خود زمینه ساز کدام سّنت از سّنت های الهی بوده و کدام آیۀ شریفه بیانگر این سّنت است؟25

امداد خاص - ﴿اّلذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...﴾ (1

سبقت رحمت بر غضب - ﴿اّلذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا...﴾ (2

سبقت رحمت بر غضب - ﴿َمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها َو َمن جاء...﴾ (3

امداد خاص - ﴿َمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها َو َمن جاء...﴾ (4


