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خدادر به جهان نیازمندی
پیدایش

تردرباره عمیق معرفت
صفات خداوشناخت

او وافعال

:نتیجه
جهان های پدیده ماومجموعه

آفری به یافتن وهستی نندهدرپدیدامدن
بدهد هستی ما به که نیازمندیم ای
نباشد پدیده وماراپدیدآوردوخودش
موجودبرتر باشد درذاتش وهستی

خدا نام به ومتعالی

دوم خودشان:مقدمه از وجودشان که ها پدیده
به نیازمند شدن موجود برای ضرورتا نیست
نباشد پدیده خودش که هستند ای پدیدآورنده

چیزی شدن شیرین باشدمثل خودش از ووجودش

شود تواندکه کی بخش هستی از نایافته ذات
بخش هستی

صفت وی از ناید تهی زآب بود که ابری خشک
دهی آب

اول وجودخودراپدیده:مقدمه که یابیم می ای
است نبوده خودمان از مان وهستی

بخش هستی اول درس نمودار

تدبردرآیه

وهللا هللا الی الفقراء انتم الناس الحمیدیاایها هوالغنی

شود؟-1 می یی چیزها چه شامل انسان کند-2نیاز رابرطرف موجودات نیاز تواند می ؟چراخداوند
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دربقا خدا به جهان نیازمندی

بنابامسجد باخالقرابطه جهان رابطه
سازد نمی بنا را ساختمان وبناستمصالح وآهن وگچ سیمان خالق خداوند

ندارد بنا به ربطی که دارند خواصی مصالح از خداستهریک به وابسته ها آن وخواص ها آن وهستی وجود
را آن خواص ونه آورد می راپدید ساختمان اجزای نه روندبنا می بین از ها ان کند اراده خداوند هرلحظه

دهدکاربنا می موادانجام جابجاکردن برای که است هایی گرددحرکت می متالشی وساختمان
بنا شودوقتی می تمام او دست حرکت دیگر رود می بین قطعاز گاه هیچ نیاز واین است نیازمند خداوند به همواره جهان جهت همین شودبه نمی

شود می نیاز بی بنا از ساختن از نیازدارند.مسجدپس پیدایش لحظه در که هستند نیازمند خداوند به اندازه همان به هم پیدایش از پس اماموجودات

موالنا بابیان موجودات حال زبان

درمازتست نوا و ناییم درمازتستماچو وصدا ماچوکوهیم
باتودرمیان باشیم ما تاکه جان توماراجان ای باشیم ماکه

ما های وهستی هاییم نماماعدم تووجودمطلقی،فانی
ع شیر ولی شیران دمملماهمه به دم باشد باد از شان حمله

ازایجادتوستازدادتوستمابادماوبود جمله ما هستی
را نیست نمودی هستی رالذت نیست بودی کرده خود عاشق

نبود وتقاضامان شنودلمانبودیم می ما ناگفته تو طف

تدبردرآیه

یوم کل واالرض السماوات فی من یساله
شان فی

رحمتچرا درخواست خداوند از پیوسته موجودات
؟دارند
میچرا هستی موجودات به لحظه هر در خداوند
؟بخشد

آگاه خود نیاز به شود بیشتر خدا با اش ورابطه خود به انسان معرفت هرچه
کند. می ابراز خودرابیشتر وبندگی وعجز شود می تر

انسانی کمال فقرافزایش بیشتر وبندگیدرک عبودیت افزایش

پیامبراکرم)ص(:

به زدنی هم به :مراچشم خدایا ابدا عین طرفة نفسی الی التکلنی اللهم

وامگذار خودم
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نورالسماوات هللا

واالرض

میازاوراخودوجودموجوداتتمامیعنی.استهستینوراو
وشآشکار وپیدااوسبببه وگیرند هستیده عرصه به میپا

خداوند بخش تجلی خودش اندازه به موجودی هر واقع در گذارند،
ونشانگرو وحکمت رحمت و .ازقدرت است الهی صفات سایر

،درهر نگرند می هستی درجهان تامل و دقت به که آنان رو همین
کنندراخداچیزی می قدرتوعلممشاهده بینندرااوو می

کزمعرفت دلی
بهنوروصفادید
که هرچیزی

دید خدا دیداول
به

صحرابنگرم
صحراتوبینم

هللامارایت
ورایت اال شیئا
وبعده قبله هللا

ومعه

خداراببیند هرچیز ورای درپشت انسان اینکه
قلب وصفای پاکی که جوان برای عمیق معرفتی

قابل کند می حرکت وتصمیم وباعزم دارد
است دسترس
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وچیس ذات درشناخت انسان تیناتوانی
خداوند

ذهن گیرند می قرار ما شناخت درمحدوده که موضوعاتی
هاراداردزیرا آن چیستی فهم وگنجایش ماتوان

گیاهان اکهکشانه.ستارگان.حیوانات.امورمحدودیندمثل

ت اورامی واسماء وصفات بریم می پی وجودخدا مابه وانیمبااینکه
ببریم اوپی چیستی به توانیم امانمی بشناسیم

هللا ذات فی والتفکروا شی کل فی (پیامبرص)تفکروا

گنجایش ما وذهن نامحدودند واقعا که موضوعاتی
هرچیزی شناخت زیراالزمه هاراندارد آن درک

هاست ان به ودسترسی احاطه

ورابطه جهان خدابا رابطه
باساعت ساز ساعت

و-1 نیست ساعت اجزاء بخش هستي ساز، ساعت
است اجزاء دهنده نظم بخش .فقط هستي هم خداوند اّما

دهنده نظم هم و وابسته-2.است ساعت وبقای دوام
ب وابسته جهان وبقای دوام اما نیست ساز ساعت هبه

است آن .خالق

پیچیدگ-3 از فراتر بسیار جهان وپیچیدگی یکنظم ی
مقایسه قابل جهان نظم با ساعت ونظم است ساعت

نیست

1-
  
وسازنده خالق وبه اند هردوپدیده

اجزاهستند-2نیازمندند از .هردومرکب
دارند-3 وهدف هردومنظم

اندیشه

وتحقیق
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تست

)ص(به.1 اسالم گرامی پیامبر علت کدام والفیتفّکروابه شئ ریاضیاّلٰلذاتفیتفّکرواکل اند؟سراسری داده *95دستور
نداریم.-1 دسترسی خدا وچیستی هستی به وماهرگز است آن به ودسترسی احاطه هرچیزی شناخت الزمه
راداریم.-2 خدا چیستی فهم توان ومافقط شود می خداوند هستی شدن محدود خداوندموجب درذات تفکر
کند.-3 اوراشناسایی وذات پیداکند احاطه حقیقت این به تواند نمی ما وذهن دارد محدودیت بدون خداوندحقیقتی
راداریم.-4 خداوند مخلوقات فهم توانایی ومافقط گنجد مانمی ذهن درظرف خداوند وچیستی هستی

تست
شریف.2 دَه َو وقَۡبلَهاّلٰلََراَۡیت   َوااّلَشۡیئًاَراَۡیت  ماازحدیث زبانَمعَه َو وبَۡع بریم؟سراسری می پی ومقصود پیام کدام 95به
پیدایش-1 در جهان بودن حال-2وابسته خداونددرهمه کردن مشاهده
خداآشنا-3 هستی-4وخداگرافطرت رویت وسیله قلب وصفای پاکی

تست
موجودانکته: که است معنی این به خدا است.تنوربودن نیازمند خدا به پیدایش در وجهان گیرند می خدا از را خود وجود

ی.3 آیه کشورضااۡلَۡر َوالّسماوات  نور  اّلٰل پیام خارج ...اند.سراسری موجودات وتمام خداست به ....نیازمند در جهان که است 92این
وبقا-1 الهی-پیدایش آیات از ای یافتن-2آیه وهستی الهی-پیدایش آیات از ای آیه
وبقا-3 وجود-پیدایش انوار از یافتن-4نوری وهستی انوار-پیدایش از نوری

تست
سراسری.4 ایم کرده ترسیم را آیه کدام پیام میشود محسوب الهی آیات از ای وآیه خالق وجود بیانگر جهان دراین هرچیزی اگربگوییم

*91هنر

اۡلَحمید-1 اۡلغَنىُّ ُهَو هللاُ واالر-2َو السماوات ملک نورالسماوات-3ضوهلل النّاُس-4واالرضهللا اَیَُّها اۡلفُقَیا الّلاَۡنتُُم الَى راُء

تست

ریاضی.5 سراسری .است ........................................................ آن سوی به حرکت .وبستراصلی

.............................................................................. که است معرفتی وبرتر عمیق 90معرفت
در-1 پردهٔانسان ببیندپشت را خدا چیزی، هر وراء در و قلب-ظاهر صفای و پاکی

نگذارد-2 کاوشگرباقی انسان برای ای وناشناخته مبهم ی نقطه قلب-هیچ صفای و پاکی

نگذارد-3 کاوشگرباقی انسان برای ای وناشناخته مبهم ی نقطه تصمیم-هیچ و عزم

در-4 ببیندانسان را خدا چیزی، هر وراء در و ظاهر پردهٔ تصمیم-پشت و عزم

تست
حقی.6 کمال که است ....برقرار ی رابطه وی عبودیت وافزایش کماالت افزایش بین حیات پرهیاهوی ی .......استدرصحنه ی زاینده قی

هنر ی نور.......سراسر ومنبع نور بین رابطه 90وقطع

است-فقرونیازمندی-مستقیم-2استناممکن-فقرونیازمندی-عکس-1 ناممکن

نیازی-عکس-3 انجامد–غناوبی می نور فنای نیازی-مستقیم-4به نور–غناوبی فنای انجامدمیبه
تست

فرماید.7 می علی)ع(که امیرمومنان بیان واین َوَمعَه و دَه بَۡع وَو قَۡبلَه اّلٰلَ ت  َراَیۡ َو ااّل َشۡیئًا َراَۡیت  معناییما تناسب عبارت باکدام
ازکشورندارد خارج 87؟سراسري

واالرض-1 نورالسماوات ی-2هللا بَخۡلقه ی لَخۡلقه اۡلُمتََجلّی اۡلَحۡمدلُِله

بامره-3 السماءواالرض تقوم ان ی آیاته النّاُس-4ومن اَیَُّها هللاُیا َو الّل الَى اۡلفُقَراُء اۡلَحمیداَۡنتُُم اۡلغَنىُّ ُهَو

تست

دیدبیت.8 صفا و نور معرفت كز دیددلی خدا اّول دید كه چیزی هر وپرورشبه آموزش دارد؟آزمایشي مفهومي ارتباط عبارت 87باكدام

و-1 وبعده قبله هللا ورایت اال شیئا النّاُس-2مارایت اَیَُّها الّلیا الَى اۡلفُقَراُء باهلل-3اَۡنتُُم اال والقوه الحمید-4الحول هوالغني وهللا
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تدبردرآیات

الرحیم-الف الرحمن هللا هللا-ببسم قل واالرض السموات رب من قل
الصمد هللا احد هوهللا الیملقل اولیاء دونه من افاتخذتم والضراکقل نفعا ون

ال تستوی هل ام والبصیر العمی یستوی هل قل یولد ولم یلد والنورلم ظلمات
کفوا له یکن علیهماحدولم الخلق فتشابه کخلقه خلقوا شرکاء هلل جعلوا ام

خاسوره.توحید)اخالص( هللا رعدلقل وهوالواحدالقهار/سوره ء شی کل 16ق

آن مراتب وبرخی توحید
خ اعتقادبه معنای به دایتوحید

همتاست بی او یعنی یگانه
ندارد وشریکی

خدا آغاز(ص)رسول همان از
االهللا الاله جمله رسالت

از)رافرمودند دوری هدف
ب وایمان پرستی وبت هشرک

یگانه (خدای

فردبه اسالمی وحقوق احکام تمام
ازحقوق ودفاع شناخته رسمیت
واجب اوبردیگرمسلمانان

شوندبنابرای می نوبرادروخواهردینی
با دررابطه زندگی االهللا الاله
لومخخدا،خویشتن،خانواده،اجتماع،دیگر

راتغییرمیدهدقات

درحضور طالب ابی جعفربن
تغییر حبشه پادشاه نجاشی
کند می راتوصیف وضعیت

می ،بت جاهل بودیم قومی ماقبال
زش خوردیم،مرتکب تیپرستیدیم،مردارمی

می راقطع خویشاوندی شدیم،پیوند می ها
وقوی دادیم نمی راپناه پناه ،بی کردیم
ت بودیم چنین این بلعید می را ااینکهضعیف

فرمو مبعوث پیامبری ما میان از دخداوند
صداقت وبه شناسیم می را اش خانواده که

و داریم ایمان وعفتش داری ...وامانت

درس همتادومنمودار بی یگانه

توفیق مرا پس دارم دوست من که ای گونه همان تو من منی،خدای پروردگار تو که بس افتخار واین توباشم بنده که بس عزت این مرا من خدای

گونه آن تا ع(ده علی باشم)امام داری تودوست که

توحیداستویکتاپرستیتوحید  دینیاعتقادترینمهم کتاب وقرآن توحید دین اسالم

دعوتنداردتوحیداعتباردیگر،دینیاعتقادهیچآن،بهاعتقادبدون .است سرلوحه

مومنان واجتماعی فردی اعمال وهمه ،احکام اخالق کریم است.قرآن پیامبران همه

قرارداده توحید حضوردیناحكام ومعارفپیكرۀدرروحیمانند  توحیدرابرمدار

.استبخشیدهحیاتپیكره،اینبه ودارد
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خالق

مالک

ولی

رب

 

سوال به پاسخ

از-1 کریم قران براینقل یعقوب وآمرزش دعا شفرزندانوعده

پیامبربرای-2 استغفار ازتاثیر کریم قرآن بهبیان منافقانازغیردیگران

درخواست-3 همدعایطلب ایشان درحیات ازپیامبرهم ازدورمسلمانان وهم درکنارقبرایشان ایشانبعدازرحلت از

4-
تتوحیددرربوبی

اب افغیرهللا غیقل
ء شی کل وهورب

3-

توحیددروالیت
دونه من مالهم

والیشرک ولی من
احدا حکمه فی

2-
تتوحیددرمالکی

مالکقل اللهم
توتی الملک
من الملک
تشاءوتنزع

تشاء ممن الملک

توحیددر-1
هللاخالقیت)

شیء کل (خالق

توحیدمراتب
خدا ویگانگی

مراتب
شرک

شرک-1
درخالقیت

شرک-2
درمالکیت

شرک-3
دروالیت

شرک-4
تدرربوبی

چیست وشرک توحید میان مرز

به توسل
پیامبران

ومعصومین

دعاوسیله
مغفرت جلب
وصدقه الهی

پزشک
وسیله
درمان

علیت رابطه
درامورمادی
ومعنوی

به پزشک
اسباب واسطه
واولیای مادی
به الهی
اسباب وسیله
غیرمادی

توانایی اگر
اولیای
خداراازخداوبه
اوبدانیم اذن
نیست شرک
از ودرخواست
پیامبرازجسم
ا بلکه زنیست
روحانی حقیقت
ایشان ومعنوی
است

ها تکفیری
چنین
درخواستی
می شرک را
دانندواین
جریان
بزرگترین
به ضربه
زده اسالم
وباعث
تنفرسده

ذکرچندنمونه

کریم ازقرآن

وروایات
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تست

شریفه.9 ی آیه وکدام کند پیدامی شرک مصداق زمانی چه انسان حاجات دربرآوردن دین)ع( اکرم)ص(واولیای پیامبر توانایی به عقیده
ریاضی سراسری است؟ ازآن 97*حاکی

بدانیم-1 ها خودآن رااز توانایی یشرکونال-این عما هوسبحانه اال اله
بدانیم-2 الهی اراده رادرطول توانایی یشرکون-این عما هوسبحانه اال اله ال
بدانیم-3 ها خودآن رااز توانایی ء-این شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

بدانیم-4 الهی اراده رادرطول توانایی ء-این شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

تست

زبان .10 کنکور سواالت شود؟ می دریافت مفهوم احدا(کدام حکمه فی یشرک وال دونه من لهم ما ( شریفه آیه به توجه 97با

کند.-1 تدبی عالم درامور تواند می شخص آن ، دهد اذن کسی به واگراو است عالم همه خداولی

است-2 خداوند وشایسته حق ، درجهان تصرف ندارد.هرگونه مستقل والیت برموجودات کسی او از وغیر

است.-3 کرده واگذار او به را خود والیت از بخشی یعنی ، کند می معرفی ها انسان ولی را )ص( پیامبر خداوند اگر

اوست.-4 ازآن هم وربوبیت .مالکیت است خداوند هانیز آن وحقیقی اصلی مالک یند، خدا از جهان مخلوقات چون

تست

ریاضیاگر .11 دارد؟سراسری مفهومی چه اجازه این نماید تصرف اشیایی تادر دهد اذن کسی به متعال 95خداوند

ندارد.در-1 استقاللی خودش واز گرفته قرار الهی والیت ومجرای مسیر

است.-2 دروالیت توحید والزمه شخص آن به خداوند والیت واگذاری معنای به

والیت-3 درعرض جهان اودر نیست.تصرف ها انسان ولی او جز دیگری کس وهیچ خداست

کند.-4 می واگذار ها آن به را خود والیت از بخشی خداوند ها انسان متفاوت ظرفیت یه باتوجه

تست

این .12 با آیه وکدام دارد توحید بعد کدام به اشاره برد می پیش به فرموده معین برایش که مقصدی آن سوی به را جهان خداوند عبارت
کشورمرت از است؟خارج توحید *95به

احدا-مالکیت-1 حکمه فی والیشرک ولی من دونه من احدا-ربوبیت-2مالهم حکمه فی والیشرک ولی من دونه من مالهم
ء-مالکیت-3 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا ء -ربوبیت-4  قل شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

تست

کشور .13 از خارج . ...بدانیم را توانایی این که در..است شرک موجب وقتی انسان حاجات برآوردن در دین اولیای توانایی به *94عقیده

خدا-ربوبیت-1 ی اراده طول ها-خالقیت-2در آن خود خدایارادهطولدر-خالقیت-4هاآنخوداز-ربوبیت-3از

تست

توحید .14 ابعاد از بعد کدام بر ناظر ترتیب به است جهان وخالق مبدا خداوندتنها و اوست ی شایسته و خدا حق جهان در تصرف هرگونه

زبان سراسری ( (*94است؟

ربوبیت-مالکیت-4خالقیت-مالکیت-3ربوبیت–والیت-2خالقیت-والیت-1

ریاضی .15 است؟)سراسری خالقیت در توحید ی کننده تعیین مورد (94کدام

ام-1 در خداوند از مستقل تواند نمی دخالورکسی کند.تجهان رفع را مشکلی یا بخشد شفا را بیماری مثال و کند

خداونددر-2 ی اجازه ی محدوده توانددر می نیز شخص آن دهد، اذن کسی به خداوند نماید.اگر تصرف اشیایی

شوند.-3 می هم عین گرنه و ندارد دیگری که باشند دارا را کماالتی باید آنان از هریک خدایی چند تصور در

نماید.-4 می هدایت است، کرده معین برایش که مقصدی سوی به و کند می اداره را جهان که خداست

تست
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ي .16 ياينهدايت وجهاناداره پيامكهاست درتوحيدبامرتبطاست،شدهمقدربرايشكهمقصديسويبههدفمندمجموعه

ي يآيه رياضی.استآنازحاكي شريفه *93سراسری

ء-ربوبیت -1 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

ء-واليت -2 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

  احدا حكمهفييشركال ووليمندونهمنلهمما -ربوبیت-3

 احدا  حكمهفييشركال ووليمندونهمنلهمما -واليت-4

تست

وسالمه،هللاصلواتجميعا عليهممعصومانديگر وسلّم وآله وعليههللاصلّياكرمپيامبرمعنويواليت وروحانيحقيقتازاستمداد .17
سراسری.استپرغوغاواديایندرمایدستگیر .....يشریفهيآیهپیامفهمكه .....،.....درتوحیدمرزازشدندورمعنايبه

*93تجربی
ء-نیست  -ربوبیت-1 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

ء -نیست–والیت-2 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا     قل
احدا حكمهفييشركال ووليمندونهمنلهمما -است –ربوبیت-3

احدا حكمهفييشركال ووليمندونهمنلهمما -است –واليت-4

تست

همهاستآنبرعقیدهراموحدانسانیك .18 درادارهخداوند،اماهستند،خداوندبهوابسته ونیازمندخودكارهايدرمخلوقات،يكه
زبانمیگردد؟مفهومآیه،كدامپیامدردقّتازاعتقاديمبنايایننداردنیازيآنهابهجهان،ي 93سراسری

القهارالواحدهوشيءوكّلخالقهللاقل-1
احداحكمهفيیشركال ووليمندونهمنلهمما-2
ء-3 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

االُمورتُرجعهللاالي واألرضفيما والسماواتفيماهلل و -4
تست
معلولنکته: یعنی برخاسته
هنر.باشدمي .........بهموكولاو،جزبرايكهاستاو ............ازبرخاستهجهان،برخداوندوالیت .19 93سراسری
اوبهواليتازبخشيواگذاري  -حقیقيمالكیت -2اوبهواليتازبخشيواگذاري -ذاتيوحدت-1

الهيواليتمجراي ومسیردرگرفتنقرار  -حقیقيمالكیت -4الهيواليتمجراي ومسیردرگرفتنقرار  -ذاتيوحدت-3

تست
ازکشور .20 خارج گردد؟سراسری می مفهوم مورد کدام پیام در دقت از خداوند انحصاری بخش 93هستی
دُهَُو و ءشی  ُکّلهخالُقالّلُقُله-1 یولداََحدالّلُُهَوقُۡل-2رالقَّهاالواحه ولم یلد لم الصمد هللا
ۡنلَُهۡمما-3 نهمه ۡندوه هفىرُكیُۡشالاََحدًاَولىَو  مه السماوات-4احداُحۡكمه فی ما االموروهلل ترجع هللا والی االرض ومافی

تست

21. 
که است در... توحید از انحراف معنای ،به آن وجز گشایی وگره شفابخشی در تاثیرگذار عوامل برای مستقل ی جداگانه حساب افتتاح

انسانی سراسری انجامد. می اعتقاد نیکو موحد قدم ثبات .به ..... ی شریفه ی آیه پیام در *93دقت

احدامال-والیت-1 حکمه فی یشرک وال ولی من دونه من ء-والیت-2هم شی کل وهورب ابغی اغیرهللا    قل
ء-ربوبیت-3 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا احدا-ربوبیت-4  قل حکمه فی یشرک وال ولی من دونه من مالهم

تست
استنکته: درربوبیت توحید یعنی درامورآمد تدبیر ذاتیهرگاه توحید وهردو خالقیت در توحید بیانگر نیامده پدید متعدد ازاصلهاي .وجهان

به .22 هستي امور ي همه تدبیر كه است اختیاري خداصاحب كداماگربگوییم پیام ترتیب به است جهان وخداوندتنهامبداوخالق اوست دست
ای كرده راترسیم انسانيآیه سراسري *92م؟

احدا-1 حكمه في والیشرك ولي من دونه من تشاء–مالهم ممن الملک ء-2تنزع شی کل وهورب ابغی اغیرهللا تشاء-قل ممن الملک تنزع

احدا-3 حكمه في والیشرك ولي من دونه من شیءقل-مالهم کل خالق ء-4هللا شی کل وهورب ابغی اغیرهللا شیءقل-قل کل خالق هللا

تست

مي .23 پیش به است فرموده معین ها آن براي كه مقصدي سوي رابه مخلوقات وخدا است خدا آن از همه ، وتدبیرش انسان : اگربگوییم
هنر سراسري است مورد دومین .بیانگر ................................................ ي شریفه ي آیه پیام كه ایم كرده تاكید
....وتوحید...................................................................................................... برتوحید ترتیب به *91برد

احدا-ربوبیت-ربوبیت-1 حكمه في والیشرك ولي من دونه من القهار-خالقیت-ربوبیت-2مالهم وهوالواحد شيء كل خالق هللا قل

ء-ربوبیت-ربوبیت-3 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا ء-ربوبیت-خالقیت-4  قل شی کل وهورب ابغی اغیرهللا قل

تست
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بگوييم .24 امراگر وبيانگر .است ................................................................................. در توحيد از برخاسته که ايم کرده تاکيد

.................... در توحيد به است خداوند حق جهان در تصرف هرگونه

کشور از خارج باشد.سراسری .....می ی شريفه ی آيه پيام آن 91نخستين احدا-مالکیت-والیت-1 حکمه فی والیشرک ولی من دونه من مالهم
االمور-مالکیت-والیت-2 ترجع هللا والی االرض ومافی السماوات فی ما وهلل
االمور-والیت-مالکیت-3 ترجع هللا والی االرض ومافی السماوات فی ما وهلل
ء-مالکیت-ربوبیت-4 شی کل وهورب ابغی اغیرهللا   قل

تست
حیددر .25 تو ترتیب به مورد كدام در زبانازدقت گردد؟سراسري مي ،مفهوم درربوبیت وتوحید *89والیت

احدا-1 حكمه في یشرك ء-وال شی کل وهورب ابغی اغیرهللا الي-2قل ترجو ء-االمورعهللا شی کل وهورب ابغی اغیرهللا قل

ال-3 احداو حكمه في الي-4ءشی  ُکّلهخالُقالّلُقُله-یشرك ترجو ءشی  ُکّلهخالُقالّلُقُله-االمورعهللا

تست

تجربي .26 ؟سراسري آید مي دست به درربوبیت توحید مفهوم آیه دركدام دقت *88از

القها--1 وهوالواحد شيء كل خالق هللا احدا-2رقل حكمه في والیشرك ولي من دونه من مالهم

االمور-3 ترجع هللا والي االرض في وما السماوات في ما ء-4وهلل شی کل وهورب ابغی اغیرهللا قل

تست

وفهم .27 ...میشود شرك منجربه مخلوقات درفاعلیت استقالل هنرتصور ...است.سراسري توحید هاعین درپدیده طولي ارتباط *87درست

درخالقیت-درخالقیت-4ربوبي-ربوبي-3ربوبي-درخالقیت-2درخالقیت-ربوبي-1

تست

ي .28 شریفه ي آیه به منباتوجه الملک توتی الملک مالک اللهم تشاءقل ممن الملک انسانتشاءوتنزع مالكیت كه گردد مي ...مفهوم
انساني سري سرا ................. ،یعني است خداوند .مالكیت

*87در.................................................................... .-طول-1 باشد مي مالك نیز خداوند حال درهمان است آن مالك انسان یك كه چیزي همان

خداوند-عرض-2 حال درهمان است آن مالك انسان یك كه چیزي .همان باشد مي مالك نیز

.-طول-3 است اشتراكي مالكیت یك چیز بریك وخدا انسان ومالكیت است خداوند وحقیقي اصلي مالك

.-عرض-4 است اشتراكي مالكیت یك چیز بریك وخدا انسان ومالكیت است خداوند وحقیقي اصلي مالك

 تست 

نیست .29 شریك نیازمند جهان ي دراداره ناقصخداوند موجود واین ندارد دیگري كه دارد كماالتي هریك باشد داشته وجود خدا چند واگر
وپرورش آموزش آزمایشي سازد مي رهنمون توحید كدام به را انسان ترتیب به استدالل دو این به توجه است *86ومحدود

درخالقیت-توحیددرخالقیت-4توحیددرخالقیت-یتتوحیددرربوب-3توحیددرربوبیت-توحیددرربوبیت-2توحیددرربوبیت-توحیددرخالقیت-1 توحید
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حافظزدتوانآسمانبرسربلندیگلبانگنهادنتوانسرگرجانانآستانبر

انتخاب
سبک
بای دزندگی
براساس
فکرماوبه
از دور
احساسات
و بوده
ودلیلی
محکم

پسن دوعقل
حمایت ازان

کند

هرشیوه
از وسبکی
ریشه زندگی

در
هافکارواندیش
خاصی های
جهان داردواز
ای ویژه بینی
می سرچشمه
وشناخت گیرد
ها ریشه آن
تصمیم به
درست گیری
کمک ما به
کند می

زندگی
نی زتوحیدی
از ای شیوه
است زندگی
در ریشه که
بینی جهان
توحیدی
دارد

افکارواعتقادات
ترین مهم هرفرد
تعیین در عامل

ها هدف
ورفتارهاست

هرفردی پس
با متناسب
اعتقادات

مسیر خویش،
را خود زندگی
وبرهمان انتخاب
رفتار اساس
کرد .خواهد

بازتاب
توحیددر
زندگی

که انسانی
به را خداوند
تنها عنوان
جهان خالق
است پذیرفته
داردکه وایمان
اوپروردگار
هستی

جه انوپشتیبان
چنین است
رفتاری کسی
بااین متناسب
اعتقادخواهددا
ویک شت
توحید یزندگی
خود برای
تنظیم

.خواهدنمود

دارای ها واعتقادانسان ایمان
است وضعف میزان.شدت

ب بستگی تاثیرگذاری هاین
توحید به افراد ایمان درجه

دارد هرچه.ویکتاپرستی
تاثیرعملی تر قوی ایمان
ضعیف ایمان تربیشتروهرچه

تاثیرکمتر

خداست بنده که کسی
دربرابراو پرستد واورامی
است وخاشع خاضع

خودمی ومعبود اورامحبوب
می نماز او برآستان داند
می دعا او درگاه وبه گذارد
کند می اواطاعت از کند

زندگی وجهت
دهد خودرااوقرارمی

درمسیر کسی چنین
وبه برداشته توحیدگام
است رسیده توحیدعملی

زندگی توحیدوسبک سوم درس نمودار

(1)تدبردرآیات
راط ٰهذافَاۡعب دوهَربُّكم َوَربّىاّلّلَا ن   ۡستَقیم  ص  51عمران،آلم 
چیست؟-1 توحیددرربوبیت اعتقادبه وپرستشنتیجه عبادت اورا ،تنها دارد قبول هستی پروردگار)رب( عنوان به را خداوند فقط که کسی

کند می خودداری او غیر پرستش واز کند می

است؟-2 کدام زندگی درست خداست.راه وبندگی ،عبادت مستقیم صراط G@همان
am
BeG

am
-Da
rsi
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ابعادتوحیدعملی

توحیدعملی بعدفردی
آن وثمرات

توحیدعمل یبعداجتماعی
آن وثمرات

پیشه الهی علی)ع(:تقوای امام

خدا بندگان درمورد هم کنید

چراکههم ها شهروآبادی

اینها(حتی شما)دربرابرهمه

وچهارپایان ها سرزمین

واز کنید خدارااطاعت مسئولید

بپرهیزید. عصیان

فردی عملی شرک

درمقابل

الهه اتخذ من وکیالارایت علیه تکون افانت هواه

43فرقان/سوره

واالخره خسرالدنیا وجهه علی انقلب فتنه اصابته وان به اطمان خیر اصابه فان حرف علی یعبدهللا من الناس ومن

حج/ذالک سوره المبین 11هوالخسران

)تدبر (2درقران

با-1 باشد ایمان روی از که دارد؟پرستشی تفاوتی ،چه باشد تردید ازروی که پرستشی

وچه تنگنا در ،چه راحتی در وچه درخوشی چه فردرهرشرایطی یعنی وپایداراست ثابت ،پرستشی ایمان ازروی پرستش

آن وشیرین تلخ وحوادث است وسطحی ،مقطعی تردید ازروی پرستش اما دارد خدابرنمی پرستش از ،دست آسایش در

دهد می تغییر میرا وی به وشری سختی که وهنگامی کند می وبندگی خداراعبادت رسد می فرد به خیری وقتی یعنی .

شود. می خدارویگردان از رسد

گیرند؟-2 می پیش متفاوت ،دوروش رسد می ها ان به که خیروشری ،دربرابر ها انسان چرابرخی

نپذیر ودل جان با خدارا که کسی گردد. برمی انسان ایمان به نداشتهاین قرار اش زندگی متن خدادر به وایمان فته

دران که اند گرفته قرار چیزی درلبه که هستند کسانی همانند افراد .این پرستد می خدارا شرایط به باشد،بسته

وتابع بسته خدا به دل چون مومن شوند.اماانسان می خارج مسیر از مختصری وباتکان نیستند وپابرجا چیزمستقر

ا های خداوندیفرمان تدبیر تحت جهان این داند می زیرا دارد برنمی خداوند پرستش از دست ،درهرشرایطی وست

نیست. حکمت بی درجهان ای حادثه وهیچ است حکیم

یاایهاالذین

التتخذوا امنوا

عدوی

اولیاء وعدوکم

الیهم تلقون

وقد بالمودة

جاء بما کفروا

الحق من کم

سوره

1ممتحنه/

درمقابل

عملی شرک

اجتماعی

رابطه

متقابل

نهادن گرسرتوان جانان برآستان

زد توان برآسمان سربلندی گلبانگ

دوست ماوآستان سرارادت

اوست ارادت رود برسرمامی هرچه که

ومهر مه از اگرچه نديدم نظیردوست

دوست رخ درمقابل ها آينه حافظنهادم
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وتحقیق اندیشه

به-2 چنان مردم از بسیاری
که اند شده سرگرم اموردنیوی

اند کرده خدارافراموش
جای آنان نداردوخدادرقلب

دنیا وزینت وبرق وزرق
خلوت برای جایی وشهوات
باقی بااو نیایش ودرک باخدا

نگذارده

ها-1 انسان از بسیاری امروزه
می تلقی خود ملک را خلقت جهان
وپرورش وولی وخودرامالک کنند

پندارند می دهنده)رب(جهان
محیط تخریب ودرنتیجه

شدن طبیعت،پیداشدنزیست،آلوده
غنی فقیردرکنارجوامع جوامع
االعلی ربکم انا فرعون مانند
پندارند می مردم خودرامالک

وبت شرک ثابت معیار کریم قران
وتطبیق نموده ماارائه رابه پرستی

فردی برزندگی معیارها این
خودمان رابرعهده واجتماعی

است هاییقرارداده ارباب اطاعت
جزاو،خارج کسانی خدا،بندگی جز

از زندگی،تقلید از دین کردن
پرستی وبت شرک دین مخالفان

است.

وشرک پرستی بت ریشه
از برخی که است جدیدآن

داشتن قبول درعین ها انسان
را آن ودستورات دین خداوند
نمی وارد خود زندگی درمتن

دنیاییکنند وتمایالت
قرارمی خودرااصل ونفسانی

ماوچگونگیدهند. وظیفه

مورد 2و1اصالح

اول:شناخت قدم

وبت موجود وضع

است. نوین پرستی

فردی جنبه به تنها توان نداشت؟آیامی قبول را آن اجتماعی جنبه ولی معتقدبود توحیدعملی

کنندفارکان حرکت توحید سوی به جامعه یک وجوددارد.هرقدمردم دوسویه رابطه توحید وبعداجتماعی فردی بعد خیر،میان

قوانین اجرای درخدمت اجتماعی نهادهای هرقدر که طور ؛همان گیرد می خود به توحیدی رنگ نیز الهیجامعه

وارکان اگرنهادها شود.بنابراین می تر آسان موحدانه وبندگی خداوند سوی به وحرکت ها انسان رشد برای باشند،زمینه

برای الزم شود،بستر اداره طاغوت براساس وجامعه نباشد و...توحیدی وفرهنگی ،اقتصادی سیاسی ارکان مانند جامعه

خوا صورت سختی به توحید هادرمسیر انسان گرفت.حرکت هد
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نماید .30 می وکنترل وغرایزخودراتنظیم امیال که است کسی موحد انسان که است این گویای عبارت کدام از؟پیام خارج سراسری

97کشور

یرشدون-1 لعلهم بی ولیومنوا فلیستجیبوالی

مستقیم-2 هذاصراط فاعبدوه وربکم ربی هللا ان

مبین-3 عدو لکم انه الشطان تعبدوا ال ان ادم بنی یا الیکم اعهد الم

المنکر-4 عن وینهون بالمعروف ویامرون الخیر الی یدعون امه منکم ولتکن

تست

زبان .31 سراسری است؟ زندگی وصحیح راست راه تنها خداوند بندگی 96چراپذیرش
وربکم-1 ربی هللا یشرکون-2ان عما نستعین-3سبحانه وایاک نعبد الوثقی-4ایاک بالعروه فقداستمسک

تست
ی .32 شریفه ی آیه مستقیم»از صراط هذا فاعبدوه ربکم و ربی هللا ریاضی«ان گردد؟)سراسری می مفهوم مطلب (94کدام
و-1 مالک تنها خدا اینکه از آگاهی اوست.با هستی جهان کننده اداره که میابیم در است، جهان پشتیبان
بگیرد.-2 قرار مستقیم صراط در انسان شود می باعث شماست پروردگار خداوند که این به آگاهی
باشد.-3 می حضرت آن جانشینان و خدا رسول طریق از الهی فرمان و حکم از اطاعت عبادت در توحید ی الزمه
ا-4 به اعتقاد خداستینکهبا پرستش ی شایسته وجود تنها که میابیم در است جهان کنندی اداره تنها خدا

تست
تجربي .33 توحیداست؟سراسري وعبادي ربوبي مراتب حاوي آیه كدام *91پیام
فاعبدوه-1 وربكم ربي هللا مستقیمان هللا-2هذاصراط دون من اربابا ورهبانهم احبارهم اتخذوا
اعبدوهللا-3 ان رسوال امه كل في بعثنا الوثقي-4ولقد بالعروه استمسك فقد محسن وهو هللا الي وجهه یسلم ومن

تست
ریاضي .34 ؟سراسري است ربوبي وتوحید خالقیت در باتوحید آشنایي وبازتاب نتیجه دریافت حاوي آیه كدام *91پیام
اال-1 الاله واحدا الها لیعبدوا اال مستقیم-2هووماامروا هذاصراط فاعبدوه وربكم ربي هللا ان
هللا-3 دون من اربابا ورهبانهم احبارهم واجتببواالطاغوت-4اتخذوا اعبدوهللا ان رسوال امه كل في بعثنا ولقد

تست
مقدس .35 ي وكلمه مستقیم هذاصراط فاعبدوه وربكم ربي هللا ان ي شریفه ي درآیه دقت توحیداز ابعاد از یك كدام ترتیب به االهللا الاله

تجربي گردد؟سراسري مي *90مفهوم
درعبادت-درخالقیت-درخالقیت-ربوبي-2درخالقیت-درعبادت-درخالقیت-درعبادت-1
درخالقیت-درعبادت–عبادي-ربوبي-4درعبادت-درخالقیت-درعبادت-درخالقیت-3

تست
نامانونکته: های واژه از سوال شرکسصورت به انسان که شود می ایجاد مانع بدون سلطه نظام زمانی که معناست این وبه شده استفاده

شود گرفتار اجتماعی بعد در .عملی
راد .36 بي گاه آن سلطه يحاكمیت شریفه ي آیه وپیام آید .....گرفتار شرك به انسان كه كند مي خودنمایي ظهور ي منصه به بر ومانع ع

کشور از خارج شود.سراسری سپرده فراموشي به ...90*
فردي-1 دربعد فاعبدوه-درربوبیت وربكم ربي هللا اجتماعي-2ان دربعد فاعبدوه–درعبادت وربكم ربي هللا ان
اجتماعي-3 دربعد هللایاایهاالناس-درعبادت الي الفقراء فردي-4انتم دربعد هللایاایهاالناس-درربوبیت الي الفقراء انتم

تست
است.نکته: فردی بعد در عبادی شرک به درآمدن گرفتار نتیجه یعنی بازتاب
تجریي .37 دربعد.................................................................................................است.سراسري

......................................... شرك به گرفتارآمدن ،بازتاب آرامش ي كننده سلب دروني شوم نهال 89رویش

*
فردي-درخالقیت-4فردي-عبادي-3دراجتماعي-درخالقیت-2اجتماعي-عبادي-1

تست
شرک...است. .38 ازمصادیق ...که خداوند داشتن قبول درعین ازانسانها برخی که است آن جدید وشرک پرستی بت ریشه

ریاضی *88سراسری
نمیکن-1 وارد خود زندگی متن در را آن های دستور و عبادت-نددین در
متن-2 در را آن های دستور و نمیکندین وارد خود ربوبیت-ندزندگی در
کنند-3 تدبیر را خود امور میتوانند خداوند از مستقل که میکنند عبادت-فکر در
کنند-4 تدبیر را خود امور میتوانند خداوند از مستقل که میکنند ربوبیت-فکر در

تست
ترتیب .39 به مستقیم هذاصراط فاعبدوه وربكم ربي هللا ان شریفه است؟آیه چگونه آنها بین رابطه و است توحید ابعاد کدام بیانگر

ریاضی *86سراسری
عبادت-1 و است–ربوبیت عبادت در توحید درخت میوه ربوبیت در توحید
عبادت-2 و است-ربوبیت ربوبیت در توحید درخت میوه عبادت در توحید
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عبادت-3 و است–خالقیت خالقیت در توحید درخت میوه عبادت در توحید
عبادت-4 و است–خالقیت قبادت در توحید درخت میوه خالقیت در توحید
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انعام/ سوره العالمین رب هلل ومماتی ومحیای ونسکی صالتی 62ان

است. پروردگارجهانیان که خداست برای فقط ومرگم ،زندگی هایم وعبادت نماز

 . است ازغیرآن چیز یک کردن پاک معنی به کردن خالص یا اخالص
درکارب راراخالص ودل اندیشه انسان که معناست بدین دینی د

گونه همان وبه وند خدا رضای رابرای وعملش خداکند جایگاه
و درجات دهد.اخالص انجام اودستورداده داردکه مراتب

کن تالش تاانسان است این خودرادمهم وعمل اندیشه تا
رود. پیش گرداندوبه تر خالص خدا برای روز روزبه

پیامبر)ص اساس فرماید:برهمین (می
اخالص مراتب به باتوجه

کنند. پیدامی برتری بریکدیگر مومنان
)ع( صادق امام نیزدرسخنی

کند می اشاره اخالص باالی مراتب از یکی به
است عملی آن خالص عمل فرماید: ومی

خداوند جز کسی نداری دوست که
کند وتمجید ستایش تورا کار آن خاطر به

درس اونمودار برای فقط چهارم

ظ ك ۡمان ماق ۡل َداَع  ث م  ف راد َوَمۡثنٰىّلّلتَقوموااَۡن ةبواح  46سبأ، اتَتَفَك روى

َوَعد و  لَك ۡم وا ن هنالشۡیطاتَۡعب د واالاَۡن مآدَبَنىیاالَۡیك ۡماَۡعَهۡداَلَۡم بین ٰهذااَن  م  راط اۡعب دونى ۡستَقیمص  61 و60یس،م 

نمونه-1 هرکدام چیست؟برای وفردی جمعی قیام دستوراتمقصوداز اجرای برای وگروهی فردی صورت به ها کنید.انسان ذکر هایی

جمعی فردی(قیام ازمنکر)تذکرات ونهی معروف ،امربه دینی های کتاب نماز،مطالعه فردی:اقامه قیام کنند واقدام پاخیزند به خداوند

خیریه،تشکل های گروه اسالمی،جهاد،تشکیل حکومت جماعت،تشکیل نماز جهادسازندگیوگروهی:برپایی گروه

بندگی-2 مصادیق از دهید.بله،یکی راتوضیح بینید؟آن می ای رابطه کنید قیام خدا برای وفقط رابپرستید من فقط عبارت آیامیان

خداست. برای پاخواستن وبه ،قیام خدا وپرستش

خو وتالش باسعی جز که خداست به تقرب انسان خلقت از بهدهدف آیدانسان نمی دست

صحنهٔ وداردقرارشیطان ونفسهواىبندگىیاخداوندبندگىراهىدوسربرهموارهانسان، دواینازیكىانتخابزندگى

.استراه

است. تر پنهان سیاه سنگی برتخته تاریک درشب سیاه ای مورچه رفتن راه از انسان دل به شرک پیامبر)ص(فرمودند:راهیابی

اونگذارم اندیشه جز پرده تادراین شب همه شب ام شده دل حرم پاسبان
درگذر تورا یار،چون دیدینمی،ای بایارارم سخنی بگوید که گویم مباکه

وریا است روی همه حافظ که گفت می درشدوش خاک از جز بازارم،به بود که با
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توحید از آنچه که کند بایدتالش خیرمنةخدافرمودند:نیرسول-1انسان المومن
لهعم

درفکرواندیشه خودپذیرفتهوراکه عقل
کند تبدیل ودرونی اعتقادقلبی یک به

نمایدهوب برقرار قلبی وانس پیوند پیامبر)ص(-2آن مهم جایگاه این خاطر به
تادررفتاروکرداراوموثرباشد

شود  عمل درست سخن یک اینکه تفربرای بالنیا انمااالعمال مودند
بایدر بلکه نیست کافی عقلی پذیرش

شود آن تسلیم وقلب مانفوذکند ودل درقلب
وقصدقلبی تانیت زیرا کند خودراالهی قلبی های المو-3ونیت الخیرمامیر فرمودند:فاعل خیرمنهنین

نمی خدایی عمل نشودآن خدایی عمل شودویک
خداکند راخانه کوشدقلبش می مومن انسان شرمنهبنابراین الشر  وفاعل

خواهد خدامی که شود عمل طوری همان وشیوه ومکان زمان

وصحت عملدرستی
خودراخالص نیت کند می سعی مومن راانسان دهدوعمل خداانجام برای

خدادستورداده که راهمانگونه کندعملوعمل
کیفیت وهم کمیت جهت از صبحهم دورکعتی نماز مثل

است ضروری دوحسن درهرعملی پس

فعلیفاعلیحسن حسن
خدافرمان که صورت همان وبه درستی به کار باشد الهی ونیت درست معرفت دارای کار شودکننده انجام داده

اخالص

هدراندیشدرقلب

درقلب اخالص

دراندیشه اخالص
خالص خدا برای عمل اینکه برای

دراندی اخالص ابتدا یابدوانسانشهشود تحقق
که بکوشد باید خدااعتقاددارد به که ی

به کند تقویت زمینه دراین خودرا فکرواندیشه
دست رابه وعالم خود امور همه که طوری

کننده مدبرواداره خداوند وبداند همهخداببیند
اذن جزبه وسببی واسطه وهیچ است جهان
درربوبیت( کند)توحید نمی عمل خدا واراده



وزندگی دین وریاضیدوازدهمپایه(3)جزوه میرحسینیتجربی منیرسادات

20

های راه
تقویت
اخالص

ب-1 نسبت معرفت هافزایش
خدا

د خداوند تنبیه همه لآفرینش
سعدی......است

تومی مهررخسار
شبستری.......تابد

مهم نکته یک به توجه
صفین وجنگ

حق-2 روحیه تقویت
پذیری

-1:فرمودند(ع)امیرالمومنین

  

سپهساالرلشکرخدای عقل
وهوی است رحمان

وانسان شیطان راهبرلشکر
دو ان میان شونده ...کشیده

وهوس هوی دل عقل

وتالش-4 گناه از دوری
واجبات انجام برای

اخالص-1(ع)علی تمام
گناه از خداوندبدان-2دردوری

راواجب روزه جهت
رابیازماید مردم کردتااخالص

رازونیازبا-3
از خواستن خداوندوکمک

او

باخدا کم-1نیایش
غفلت تقویت-2کردن

از-3محبت مندی بهره
الهی های کمک

های میوه
درخت
اخالص

دربرابروسوسه-2 نفوذناپذیری
شیطان

راب عنقا که دگرنه برمرغی دام این لندبرو
آشیانه است

مخلصین مقام به ورسیدن یوسف حضرت

ع ولقدراودته فیه لمتنی الذی فذلکن نفسهقالت ن
و لیسجنن ماامره یفعل لم ولئن لیکونافاستعصم

الصاغرین مما32/من الی احب السجن رب قال
اص کیدهن عنی تصرف واال الیه بیدعوننی

الجاهلین من واکن 33/الیهن

از-1 درجاتی به دستیابی
وبه)حکمت واستوار محکم علم

وراه درست هدف که خطا دوراز
ومانع دهد رانشان ان به رسیدن

شود وتباهی (لغزش

فرزندخود به لقمان توصیه

روز(ص)پیامبر چهل ...هرکس

وصف-3 های پاداش دریافت
ناشدنی

ب وتقرب حقیقی هدیدارمحبوب
تعبیر به که کسی پیشگاه
آرزوی نهایت امیرالمومنین
های دل عارفان،دوست

مومنان،ومعبود صادقان،ولی
است زندگی.عالمیان مثل

السال وزهراعلیهم مپیامبروعلی
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تست

که .40 هنرعهدی است؟سراسری کدام است بسته پیمان انسان با آن برای متعال 95خداوند

الدنیا-1 الحیاه متاع انفسکم علی بغیکم انما الناس ایها الحمید-2یا هوالغنی وهللا هللا الی الفقراء انتم ایهاالناس یا
المخلصین-3 عبادنا من السوءوالفحشاءانه عنه تعبدواالشیطان-4لنصرف ال اعبدونیان وان مبین عدو لکم انه

تست

کدام .41 وپیام چیست واخالص بندگی ورودبه برای قدم معناست؟اولین چه به بندگی در هنرشعراخالص کند؟سراسری می داللت *94برآن

توحید-1 به خدا-اعتقاد به معرفت بردیوار-افزایش بود نقش نکند فکرت هرکه وجود بردرودیوار عجب نقش همه این
توحید-2 به کنند–استمدادازخدا-اعتقاد جانت تاهمه رها تن کنند سلطانت تاکه کن  بندگی
عبادی-3 خدا-توحید به معرفت بردیوار-افزایش بود نقش نکند فکرت هرکه وجود بردرودیوار عجب نقش همه این
عبادی-4 کنند–استمدادازخدا-توحید جانت تاهمه رها تن کنند سلطانت تاکه کن  بندگی

تست
جسدبخواهیماگر .42 عمل ایمترسیمرا ...........حسن و ..........حسنترتیببهكنیمتصورروحي وبراي محّقكهنموده   ازتقد

ریاضی.استآن   93سراسری
نخستین -فعلي  -فاعلي -4نخستین -فاعلي -فعلي -3دومین -فعلي -فاعلي -2دومین  -فاعلي–فعلي -1

تست

حسن .43 بالفصل ی نتیجه که حسن.....است از برخورداری از نشانی مقدس شارع سوی از شده تعیین چوب چهار با مطابق عبادت انجام
ی شریفه ی آیه وپیام باشد .می انسانی..... سراسری است. آن 93....بیانگر

الدین-فاعلی-فعلی-1 له مخلصا فاعبدهللا بالحق الکتاب الیک انزلنا انا
الدین-فعلی-فاعلی-2 له مخلصا فاعبدهللا بالحق الکتاب الیک انزلنا انا
مبین-فاعلی-فعلی-3 عدو لکم انه لشیطان تعبدوا ال ان ادم بنی یا الیکم اعهد الم
مبین-فعلی-فاعلی-4 عدو لکم انه لشیطان تعبدوا ال ان ادم بنی یا الیکم اعهد الم

تست

مصونوصولاسالم)ص(راهگراميپيامبر .44 نيازي بي فرمودهمعرفيموردكدامدررامرگازبودناماندروحياتنيازمنديازبه

زبان 93اند؟سراسری

عدل وقسطبرقراري وخداراهدرمستمرتالش وجهاد -2مردمبهمنتازدوربهخدمتباخداعبادتنمودنتوأم -1

مندي وتوحیددراستواري -4الهيدستورهايبامنطبقاخالصباهمراهاطاعت-3 عمليتوحیددرآنثمراتازبهره

تست
راترسیممعنويوالیتازمصادیقیكيسلّم، وآله وعلیههللاصلّياكرمپیامبرسخن والهيوحيازاستمدادبابخواهیماگر .45 انسان

يدرما،مددرسانمورد،كدامپیامكنیم، ریاضیمقصوداینارائه 93است؟سراسری
تفتقرالغنیااجعلكامرتكمافياطعنيافتقرالغنياناآدمبنيیا-1
الاناآدمبنيیا-1 ًاجعلكامرتكمافياطعنياموتحي   تموتالحیا
ً وسوآتكمیواريلباساًعلیكمانزلناقدآدمبنيیا-3 خیرذلكالتقويلباس وریشا
فیكونكنللشئتقولاجعلكامرتكمافياطعنيفیكونكنللشيءاقولاناآدمبنيیا-4

تست

منظورنکته: پرستش فطری گرایش آمدهمان اعهد کلمه است.هرکجا بوده

مورد .46 را گرایش این به توجه بی های انسان وخداوند دارد قرار ما آفرینش ونوع ما خلقت در پرستش به گرایش بگوییم اگر
انسانی سراسری ؟ ایم کرده ترسیم را آیه کدام پیام دهد می قرار 93بازخواست

فعلیها-1 عمی ومن فلنفسه ابصر فمن ربکم من بصائر جاءکم بحفیظقد علیکم وماانا
َوَعدُولَُكۡم واهنَّهنالشَّۡیطاتَۡعبُدُواالاَۡن مآدَبَنىیاالَۡیُكۡماَۡعَهۡداَلَۡم-2 ٰهذااَنهُمبین راط اۡعبُدونى ُمۡستَقیمصه
السَّعیرهاَۡصۡحابهفىُكّنامانَۡعقلاَونَۡسَمُعُكنّالَۡو ...-3
کفورا-4 واما شاکرا اما السبیل هدیناه انا

تست

برخواسته .47 که ..... از شدن بهره بی و ................................................................... بر بطالن پتک آمدن آن،فرود ثمره و

حسن از نصیبی بی بیانگر ریا کردن پیدا

نمود
تجربی است،میباشد.سراسری توحید... 92از
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عبادی-اخالص-اعمال-فعلی-4عبادی-اخالص-اعمال-فاعلی-3درخالقیت-ایمان-نیات-فعلی-2درخالقیت-ایمان-نیات-فاعلی-1

تست

آن .48 ثمره باالترین که کند پیدا .....نمود که رسد می ظهور به جا آن وزبان دل از ومعرفت حکمت های چشمه شدن جاری
کشور از خارج 92.....است.سراسری

پرستش-1 در خدا-اخالص به راستین-2تقرب واعتقاد خدا–ایمان به تقرب
پرستش-3 در رضوان-اخالص به یابی راستین-4دست واعتقاد رضوان-ایمان به یابی دست

تست
سوی .49 به نمایان راه آسمانی های وکتاب الهی وپیامبران است انسان فطری خداوند پرستش به گرایش بگوییم کداماگر پیام اند فطرت

انسانی سراسری ایم؟ نموده ترسیم را 92آیه
المخلصین-1 عبادنا من انه والفحشاء السوء عنه لنصرف کذلک
الخالص-2 الدین هللا اال الدین له مخلصا فاعباهلل بالحق الکتاب الیک انانزلنا
مابصاح-3 تتفکروا ثم وفرادی مثنی هلل تقوموا ان بواحده اعظکم انما جنهقل من بکم
مستقیم-4 صراط هذا اعبدونی وان مبین عدو لکم انه الشیطان التعبدوا ان ادم یابنی الیکم اعهد الم

تست

باشد .50 .......می از حاکی مستقیم صراط هذا اعبدونی وان مبین عدو لکم انه الشیطان التعبدوا ان ادم بنی یا اعهد الم ی شریفه ی آیه
به است هنروهشداری سراسری ،......است نجات راه که 92انسان

اوست-1 فطرت ومقبول است خداوند بندگی همان که مستقیم صراط به وسوسه-توجه از متابعت عدم
اوست-2 فطرت ومقبول است خداوند بندگی همان که مستقیم صراط به اخالص-توجه به آراستگی
ار-3 وجایگاه خداوند بندگی به انسان فطری گرایشگرایش آن تحقق در او ی وسوسه-اده از متابعت عدم
گرایش-4 آن تحقق در او ی اراده وجایگاه خداوند بندگی به انسان فطری اخالص-گرایش به آراستگی

تست

است .51 .... در اخالص میوه .... که است .... مقام صادقان دلهای دوست عارفان آرزوی نهایت علی)ع( امیرالمومنان تعبیر به .بنا

انسانی *89سراسری

ربوبی-1 و خالقیت در توحید ربوبی-2بندگی-باالترین-پذیرش و خالقیت در توحید اعتقاد-اولین-پذیرش

حقیقی-3 محبوب پیشگاه به به-4بندگی-باالترین-تقرب حقیقیتقرب محبوب داعتقا–اولین-پیشگاه

تست

است.نکته: آمده کتاب متن از جوابش عینا واین است فطری پرستش به گرایش

52. )) مستقیم صراط هذا اعبدونی ان و مبین عدو لکم انه الشیطان التعبدوا ان آدم بنی یا الیکم اعهد الم (( : ی شریفه ی آیه در دقت از
.س گردد می مستفاد ... ریاضیمفهوم *87راسری

است.-1 او فطرت مقبول و است خداوند بندگی همان که مستقیم صراط به توجه
گرایش-2 آن تحقق در او ی اراده جایگاه و خداوند بندگی به انسان فطری گرایش
دهد.-3 قرار عبادی توحید ی ثمره را ربوبی توحید که انسان از خداوند پیمان اخذ
که-4 انسان به دادن باشد.آگاهی امان در شیطان فریب از تا باشد خود پیمان به عمل متوجه همواره
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ومشهود وجدانی ،حقیقتی اختیار

شواهد
اختیار

تصمیم-1 و تفكر

کنم یاان کنم فردااین که این

صنم ای اختیاراست خوددلیل

پشیمانی-2 یا رضایت احساس

چیست شرم این اختیار نبودی گر

چیست؟ آزرم و خجلت و دریغ این

بدی زان خوردی كه پشیمانی آن و

مهتدی گشتی خویش اختیار ز

پذیری-3 مسئولیت

من نیایی ور بیا فردا را سنگ گویی دهمهیچ
؟ زند را مركلوخی عاقل هیچ سزا؟ را بَد

كند؟ كس عتابی سنگی با َدهیچ َه ۡیناه ا نّا
َكف اّما َو ًرا شاك  ا ّما َ انسان،الس بیل 3وًرا

درس پروازنمودار قدرت پنجم

خداونداست ومدیریت اراده تحت جهان رخدادهاوحوادث همه اینکه به انسانباتوجه اختیار چیست؟آیانقش جهانی نظام دراین
با که نظام الهیاین واراده شودعلم می انساناداره اختیار آن؟مانع یرای مناسب یابستری است

یک وکاریکانجامبرتواناییمعنایبهکهاختیار   مىخوددرراآنكسهر واستوجدانىحقیقتیکاست،کارترک

بحثیاسخندرراآنكهكسىحتى .استآنترکیاکاریکانجامبرایگرفتنتصمیمدرحالروزشبانهکهبیندمی ویابد

یادآورىاینمثالیكقالبدرراحقیقتاینمولوى .بردمىبهرهخوداختیارقدرتازعملدركند،انكارمى :كندمىگونه

میباالیرفتبریكیآن سختدزدانهرامیوهاوفشانددرخت

مثل ایم نکرده راانتخاب وماآن نیست اختیاری امور از بسیاری بدنالبته های عملکرددستگاه

ماست وسرنوشت عاقبت کننده وتعیین ما های گیری تصمیم مبنای داریم که اختیارمحدودی همین که داشت بایدتوجه حال درعین

 

اختیار( وجود از نشانی آیات تدبر)محتوای

ۡنبصا ئر جاَءك مقَۡد ٰهفَاَۡبَصَرفََمۡنَربّ ك مم  َىَمۡن َولَنۡفس  انعام،َعلَۡیك ۡماَنَاما َوفَعَلَۡیهاَعم  104بَحفیظ

رهنمودهایىنزداستآمدهراستىبه وهرسودبهگشتبیناهركهازپروردگارتان؛پسشما زیانكردبهپیشهكورىكسخودش،
نیستمنگهبانشمابرمن واستخودش

بظالم لیس هللا وان ایدیکم بماقدمت نمیکند.للعبیدذلک ستم بندگان خداوندهرگزدرحق وگرنه شماست خاطرکردارپیشین به جهنم عمراناین ال
182
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یسمک هللا ان
و السماوات

و تزوال ان االرض
ان زالتا لئن

احٍد من امسکها
بعده من

كز ی ا قطره
می جویباری
پی از رود
كاری انجام
رود می

فوق،-2 اعتقاد درنتیجه
با داند می خداشناس انسان
امکان قانونمند زندگی یک
زیرازندگی وفعالیت درحرکت

قوانین تواند می جهان چنین
وخلقت هستی برجهان حاکم

ونیازهای رابشناسد
هدف وبه خودرارفع

ک درجهان وزندگی هخودبرسد
است حاکم الهی قدروقضاهای

ى-ا خدا به اعتقاد
قادرهمه و عادل حكیم،
برنامه یک تحت وقایع
وغایتمنداست ساماندهی
می اطمینان وهمچنین
حافظ جهان دهد

اشتباه بون ونگهبان
وقدرت باعلم وناخدای

دارد

ساز زمینه
شكوفایى
اختیار

قرآنی دواصطالح الهی قدروقضای
کنند می طغیان خودنه رودهااز

کنند می ماآن گوییم می آنچه

دهیم می طوفان حکم دریا ...مابه

رود می جویباری کز ای ...قطره

والال القمر تدرک ان ینبغی لیلالالشمس
یسبحون فلک فی وکل النهار سابق

وتقدی اندازه رقدریعنی
گرفتن اندازه

،حدود،ویژگی،موقعیت
مکانی

وزمانی،نقشه،ریزه
خدا کاری،قانون،علم

انجام به قضایعنی
،پایان رساندن

کردن،حتمیت دادن،حکم
بخشیدن،فرمان

،حکم،اراده،اجرا،پیاده
کردن

پندار یک اصالح

وتصورمی ناسازگاراست انسان اختیار با قضاوقدرالهی اند پنداشته حادثهبرخی به وقتی که است ونظم قانونمندی ورای کنندتقدیرچیزی

گرفت تعلق میای رالغو کاراختیاریکندهرقانونی برای ای زمینه شودوهیچ برقرارنمی نظمی هیچ آن پذیرش بدون که درحالی

آید. پدیدنمی

الهیامیرمومنان قضای اوگفتنداز به نشست دیگری دیوار وزیرسایه برخاست آنجا از نشود خراب ویاران ایشان دیوارروی اینکه برای

؟فرمودند گریزی امی قضای برماز می پناه الهی قدر به نیستلهی انسان تحرک مانع تنها نه قضاوقدر اعتقادبه آموخت یاران به امام

دیواریعنی ن آ وتقدیرخاص باویژگی قضامتناسب امااین است الهی قضای یک دیوارکج زیرافروریختن است آن ساز وزمینه عامل بلکه

باشد داشته دیگری ویژگی دیوار است.امااگر آن دیگریکجی قضای باشد اگرمحکم خواهدداشت.یعنی دنبال به
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وآشکارترین• ترین ساده
وعرض طول تعیین تقدیرها
است وزمان ومکان وحجم

که شاملدرحالی الهى تقدیر
ك و ها ها،كیفیت ویژگى لیٔههمهٔ
مى موجودات میان روابط

 .شود

تقدیر یک انسان، اختیار
الهى

ویژگى• آب، مثالًبه كه طور همان
انسان به است، داده را بودن مایع
کر عطا را مختاربودن ویژگی دهنیز

.است

تقدیرالهی یک اختیارانسان

كه• اختیار، از تواند نمى كسى
كند؛ فرار اوست، ذاتى ویژگى

باز• كند، فرار بخواهد اگر حتى
خواهد كاراختیارى یک این هم

خواستبود با را کار همین چون
است داده انجام خود .واراده

الهی تقدیر یک انسان اختیار

علل-1
عرضی

رویش
گل

2-
علل
طولى

نگارش

اختیاررابطۀ
ارادۀ با انسان

خداوند

حال، عین در اما
و ما ارادهٔ ما، وجود
سر ما از كه عملى
همگى زند، مى
ارادٔه به وابسته

است یعنى .خداوند
طول در انسان ارادهٔ
با و خداست ارادٔه
ندارد منافات آن

اختیارى، فعل در
انسان كه زمانى تا
فعلى انجام به

فعل آن نكند، اراده
گیرد نمى انجام

و اختیار وجود
انسان در اراده
ارادٔه علت به
خواست و الهى

اوست
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تست

اللیل .53 وال القمر ترک ان ینبغی الشمس )ال شریفه زبانآیه کنکور سواالت است؟ مفهوم هم آیه باکدام مصادیق نظر (از النهار 97سابق

1-) کفورا... اما شاکرا اما السبیل هدیناه فضله...(-2)انا من ولتبتغوا بامره فیه الفلک )لتجری

3-) فلنفسه... ابصر فمن ربکم من بصائر کم ء جا تز-4)قد ان واالرض السماوات یمسک هللا ان وال...()

تست

تجربی .54 است؟سراسری دریافت قابل شریفه آیه کدام ازمفهوم جدانیستند یکدیگر از تدبیر در ووحدانیت خلقت در وحدانیت 96عبارت

مستقیم-1 صراط هذا فاعبدوه وربکم ربی هللا ان

الوثقی-2 بالعروه فقداستمسک محسن وهو هللا الی وجهه یسلم ومن

ۡنبصاهئُرجاَءُكمقَۡد-3 ٰهاَۡبَصَرفََمۡنَربّهُكممه َىَمۡنَوفَلنَۡفسه بَحفیظَعلَۡیُكۡماَنَاماَوفَعَلَۡیهاَعمه

من-4 احد  من امسکها ان زالتا لئن و تزوال ان االرض و السماوات یسمک هللا ...ان بعده

تست

. است انسان اختیار بصائرمخصوص قدجاءکم آیه باشد نکته:یادتان

انسانی .55 ؟سراسری است برداشت قابل مخلوقات سایر از اختیار وسلب انسان اختیار شریفه آیه کدام 96از

بعده-1 من احد من امسکهما یسبحون-ان فلک فی من-2کل احد من امسکهما ویمیت-بعدهان یحیی هوالذی

ربکم-3 من بصائر یحیی-قدجاءکم ربکم--4ویمیتهوالذی من بصائر یسبحون-قدجاءکم فلک فی کل

تست

است؟سراسری .56 کدام نافرمانی وزیان اطاعت ثمره رسیده ما دست به انسان هدایت برای الهی روشن های رهنمود اینکه به باتوجه

95زبان

ا-1 فعلیهافمن عمی ومن فلنفسه تشکرون-2بصر ولعلکم فضله من ولتبتغوا

فیکون-3 کن له یقول فانما امرا بعده-4فاذاقضی من احد من امسکهما ان زالتا ولئن

تست

هنر .57 است؟سراسری آن از حاکی شریفه آیه وکدام است امری چگونه درانسان 95اختیار

ناپذیر-1 وانکار یستمع-مشهود من الیعقلونومنهم ولوکانوا الصم تسمع افانت الیک ون

ناپذیر-2 وتغییر الهی الیعقلون-قضای ولوکانوا الصم تسمع افانت الیک یستمعون من ومنهم

ناپذیر-3 وانکار ۡنبصاهئُرجاَءُكمقَۡد-مشهود ٰهاَۡبَصَرفََمۡنَربّهُكممه َىَمۡنَوفَلنَۡفسه بَحفیظَعلَۡیُكۡماَنَاماَوفَعَلَۡیهاَعمه

ناپذیر-4 وتغییر الهی ۡنبصاهئُرجاَءُكمقَۡد-قضای ٰهاَۡبَصَرفََمۡنَربّهُكممه َىَمۡنَوفَلنَۡفسه بَحفیظَعلَۡیُكۡماَنَاماَوفَعَلَۡیهاَعمه

تست

ی .58 شریفه ی آیه کفورا»از اما و شاکرا اما السبیل هدیناه می«انا دریافت مفهوم ریاضیکدام (94شود؟)سراسری

گیرد.-1 می صورت انسان اختیار قدرت ی وسیله به کفران یا شکرگزاری و است انسان به راه دادن نشان نبوت ی فلسفه

است.-2 عادی امر ها انسان برای اختیار نداشتن و میگیرد صورت پیامبران طریق از و خداوند ی وسیله به ها انسان هدایت

نشان-3 نبوت ی استدادنفلسفه انسان به کند.راه می تبیین را شکرگزاری راه پیامبران ی وسیله خداوندبه و

دهند.-4 می نشان انسان به را کفران و شکرگزاری ها آن گیردو می صورت پیامبران ی وسیله به انسانها هدایت
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تست

چیس .59 از خواسته وبر دارد نام چه ها پدیده ی نقشه و ها ویژگی اندازه، است؟)سراسریتعیین آن از حاکی شریفه ی آیه کدام پیام و ت

(94انسانی

الهی-تقدیر-1 بقدر-حکمت خلقناه ء شی اناکل

الهی-قضا-2 بقدر-حکمت خلقناه ء شی اناکل

الهی-تقدیر-3 فیکون-قدرت کن له یقول فانما امرا قضی فاذا یمیت و یحیی الذی هو

الهی-قضا-4 فیکونهو-قدرت کن له یقول فانما امرا قضی فاذا یمیت و یحیی الذی

تست

ی .60 شریفه ی آیه هستندو چیزی چه شوندتسلیم می ایجاد الهی ی اراده و فرمان و حکم با که جهت آن از جهان الذی»موجودات هللا

بامره فیه الفلک لتجری البحر هنر«سخرلکم سراسری است؟) کدام از (94حاکی

الهی-1 الهی-تقدیر الهی-2قضای الهی–قضای الهی-3قضای الهی-تقدیر الهی-4تقدیر الهی-قضای تقدیر

تست

ی .61 شریفه ی النهار»آیه سابق اللیل ال و القمر تدرک ان ینبغی که«الالشمس جهت آن از جهان موجودات و دارد اشاره چیزی چه به

ایجاد الهی ی اراده و فرمان و حکم کشوربا از است؟)خارج مورد کدام به مربوط شوند (94می

الهی-1 الهی-تقدیر الهی-2قضای الهی–قضای الهی-3قضای الهی-تقدیر الهی-4تقدیر الهی-قضای تقدیر

تست

آی .62 کدام پیام تیب تر به آن کردن پیاده در ونه هست واشتباهی نقص جهان های نقشه در نه بگوییم سراسریاگر ؟ ایم کرده ترسیم را ه

کشور از 93خارج

التَزواَۡنضالَۡر اَوالسَّماواتهیُۡمسكالِلَاهنَّ-ربقَدَءَخلَۡقناهَُشۡىُكلَّاهنّا-1

ربقَدَءَخلَۡقناهَُشۡىُكلَّاهنّا-التَزواَۡنضالَۡر اَوالسَّماواتهیُۡمسكالِلَاهنَّ-2

فیکونهو-3 کن له یقول فانما امرا قضی فاذا ویمیت یحیی ربقَدَءَخلَۡقناهَُشۡىُكلَّاهنّا-الذی

ر-4 بقَدَ ءَخلَۡقناهُ َشۡى ُكلَّ فیکون-اهنّا کن له یقول فانما امرا قضی فاذا ویمیت یحیی الذی هو
تست

وشادمانه .63 آوریم می بر فریاد وجودمان عمق از که جا بیآن وقدرت علم علت به که دارد ناخدایی جهان کشتی گوییم می وسرفراز

فهم دهد نجات نابودی از را ان تواند تمی نیز او جز کسی وهیچ رود نمی آن ونابودی شدن غرق احتمال وجه هیچ به ناخدا آن پایان

انسانی ایم؟سراسری کرده ترسیم را آیه کدام 93پیام

ق-1 فاذا ویمیت یحیی فیکونهوالذی کن له یقول فانما امرا ضی

تشکرون-2 ولعلکم فضله من ولتبتغوا بامره فیه الفلک لتجری البحر سخر الذی هللا

یسبحون-3 فلک فی وکل النهار سابق الیل وال القمر تدرک ان لها ینبغی الالشمس

بعده-4 من احد من امسکهما زالتا والن تزوال ان واالرض السماوات یمسک هللا ان

ستت
يماازاگر .64 صحنه گوییماست؟كجاانسان،اختیارظهور وبروزبپرسند ریاضیاستجاآن :مي  93که....سراسری
.باشندكردهاحاطهرااومتفاوت،قدرهاي وقضا -2 .كندخودنمایيآزارشفطرتآلودگیهايتمامباباطل -1
درك-3 آفرینش، قانونمند نظام در را خود باشدجایگاه شود-4كرده عرضه او به پسندش فطرت زیباییهاي ي همه با .حقّ

تست
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يدرآبجوشش .65 دوم،امركهاستالهي ..........و ..........مصادیقازترتیببهاختیار،ازانسانبرخورداري ومشّخصدرجه
تجریی.است ...........عللازبرخاسته 93سراسری

عرضي–قضا  -قضا-4عرضي  -تقدیر–قضا -3طولي  -قضا–تقدیر -2طولي–تقدیر -تقدیر-1

تست

اينازفراربدانيم،الهيقضاييكاست،آنسستي وكجيمتوجه ونشستهآنزيركهانسانيبرراكجديوارريختنفروهرگاه .66

يپیامكهاست .........قضا،امري يآیه زبان.استحقیقتاینازحاكي .........شریفه 93سراسری
َكفوراًاما وشاكراًاماالسبیلهدیناهانّا-ناممكن -1
انّا-2 َكفوراًاما وشاكراًاماالسبیلهدیناهممكن
مسمياجل   وبالحّقاالّبینهماما واالرض والسماواتخلقناما -ناممكن -3
مسمياجل   وبالحّقاالّبینهماما واالرض والسماواتخلقناما -ممكن -4
قضای-تقدیر-قضای-تقدیر-تقدیر-4

تست

کهكردنپیاده ودراجرانه وهستاشتباهى ونقصآننقشٔهدرنهاگربگوییم .67 ایم تاکیدنموده و.......... درست برفهم تیب تر به آن

پیام نخست مفهوم ی کننده ریاضیترسیم باشد.سراسری .می .... ی شریفه ی 92آیه

تزوال-قدر-قضا-1 ان واالرض اللسماوات یمسک هللا تزوال-قضا-قدر-2ان ان واالرض اللسماوات یمسک هللا ان

فلنفسه-قضا-قدر-3 ابصر فمن ربکم بصائرمن فلنفسه-قدر-قضا-4قدجاءکم ابصر فمن ربکم بصائرمن قدجاءکم

تست

هنر .68 ؟سراسری ایم کرده اعالم را آیه کدام پیام فهم شوند نمی خارج خود مندی قانون ،از جهان موجودات از یک هیچ بگوییم 92اگر
مریم.....-1 ابن والمسیح هللا دون من اربابا ورهبانهم احبارهم اتخذوا
فیکون-2 کن له یقول فانما امرا قضی فاذا ویمیت یحیی هوالذی
تشکرونهللا-3 ولعلکم فضله من ولتبتغوا بامره فیه الفلک لتجری البحر لکم سخر الذی
یسبحون-4 فلک فی وکل النهار سابق اللیل وال القمر تدرک ان لها ینبغی الشمس ال

تست

نرود. یادتان است وانتخاب اختیار دارد که اصلی پیام شریفه ی نکته:آیه

انا .69 ی شریفه ی آیه درپیام انسانیازدقت سراسری ... که گردد می مفهوم کفورا اما شاکرا اما السبیل 92هدیناه
دارد.-1 انتخاب ،حق برهستی حاکم قوانین درچارچوب انسان
2-. است ها ونشیب بافراز توام وناخواه ،خواه کمال راه به هدایت
تخلفی-3 درآن هرگز راکه انسان هدایت کند می ایجاب لطف، بود.قانون نخواهد
داد-4 نشان انسان به را ،راه آسمانی کتب وانزال رسوالن ،باارسال متعال خدای

تست
ترتیب .70 به دایره این از هریک وخروج است .....خداوند بیانگر آب به بودن ومایع انسان به مختاربودن ویژگی اعطای

تجربی 92..و..است.سراسری
ممکن-ناممکن-قضای-4ناممکن-ناممکن-تقدیر-3ممکننا-ممکن-تقدیر-2ممکن-ممکن-قضای-1

تست

فرد .71 آن درپاسخ )ع( علی ،وحضرت است آن کجی دیوار،یعنی آن با................................................................ .متناسب

................................... ،این است یک......الهی دیوارکج فروریختن
کشور از خارج برم.سراسری می پناه .الهی ......................... به الهی

......................................................................... *91فرمودند:از

وقضای-2قدر-قضای-قضای-تقدیر-تقدیر-1 قدر–قضای-تقدیرخاص-قضا-قانون
وقضای-3 قضای-تقدیر–تقدیرخاص-قضا-قانون

تست

درس که1نکته:ترکيبی است شده گرفته بحفيظ عليکم وماانا آيه آخر از نگهبانی وعدم اند.سوم نياورده گزينه درآخرآيه
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از .72 خارج .سراسری است حقیقت این از ...حاکی ی شریفه ی ...وآیه که پیوندد می وقوع به گاه آن خداوندبرانسان نگاهبانی عدم
90کشور

نینجامد-1 انسان هدایت به الهی یضل-رهنمودهای فانما ضل ومن لنفسه اهتدی فمن بالحق للناس الکتاب انزلناالیک   علیهاانا
نگردد-2 انسان نصیب الهی علیها-توفیق یضل فانما ضل ومن لنفسه اهتدی فمن بالحق للناس الکتاب انزلناالیک   انا
نینجامد-3 انسان هدایت به الهی فعلیها-رهنمودهای عمی ومن فلنفسه ابصر فمن ربکم من بصائر کم قدجاء
نگردد-4 انسان نصیب الهی فعلیها-توفیق عمی ومن فلنفسه ابصر فمن ربکم من بصائر کم قدجاء

تست

گیر .73 می خداوندسرچشمه واز.. است ...الهی از اشیا میان موجود ی جاذبه ی سراسریرابطه است ان ..موید شریفه ی آیه که 90د

القمر-حکمت-تقدیر-1 تدرک ان لها ینبغی الشمس ی–تقدیر-2ال القمر-اراده تدرک ان لها ینبغی الشمس ال

واالرض–حکمت-قضای-3 السماوات یمسک هللا ی-قضای-4ان واالرض-اراده السماوات یمسک هللا ان

تست

دراعتقاد .74 تدبر از اعتقاد این که بدانیم وجود عالم ونگاهبان راحافظ قادر حکیم خدای که کند می ،ایجاب هستی نظام بودن حکیمانه به
است آن جمله این مفهوم خدااست ی وسیله به برهستی حاکم قوانین کردن پیاده بگوییم واگر آید می دست .به ..... ی شریفه ی آیه

.ال ....، جهان حوادث ریاضیکه سراسری است 90هی
مستقیم-1 هذاصراط فاعبدوه وربکم ربی هللا قضای–ان به مستقیم-2مقضی هذاصراط فاعبدوه وربکم ربی هللا تقدیر-ان مقدربه
تزوال-3 ان واالرض السماوات یمسک هللا تقدر–ان تزوال-2مقدربه ان واالرض السماوات یمسک هللا قضای-ان به مقضی

تست

با .75
 

نظام را .آن ......... که شود می متوجه انسان ، )) ... تزوال ان االرض و السماوات يمسک هللا ان (( ی شريفه ی آيه به توجه

زبان سراسری اند 90................ناميده

شدن-1 غرق احتمال وجه هیچ ،به ناخدا آن پايان بی وقدرت علم علت به که دارد ناخدايی جهان رودکشتی نمی آن الهی-ونابودی ی حکیمانه

کنیم-2 فتح را پیشرفت های دروازه آن از مندی بهره با که فرموده عطا عطا ما به جهت راازان اراده و اختیار قدرت الهی-خداوند ی حکیمانه

درواز-3 آن از مندی بهره با که فرموده عطا عطا ما به جهت راازان اراده و اختیار قدرت کنیمخداوند فتح را پیشرفت های قدرالهی-ه و قضا

رود-4 نمی آن ونابودی شدن غرق احتمال وجه هیچ ،به ناخدا آن پايان بی وقدرت علم علت به که دارد ناخدايی جهان قدرالهی-کشتی و قضا

تست

م .76 ......تناسب ی شریفه ی آیه با رود می کاری انجام پی از رود می جویباری کز ای قطره از......الهیبیت برخاسته که دارد عنایی
هنر است.سراسری .....خداوند از *90وحاکی

بعده-1 من احد  من امسکها ان زالتا لئن و تزوال ان االرض و السماوات یسمک هللا حکمت-تقدیر-ان
بعده-2 من احد  من امسکها ان زالتا لئن و تزوال ان االرض و السماوات یسمک هللا وخواستاراد–قضای-ان ه

یسبحون-3 فلک فی وکل النهار سابق اللیل وال القمر تدرک ان لها ینبغی الشمس حکمت-تقدیر-ال

یسبحون-4 فلک فی وکل النهار سابق اللیل وال القمر تدرک ان لها ینبغی الشمس وخواست–قضای-ال اراده

تست

انسان .77 اختیاری های فعالیت ی تجربیتوسعه از.............................................است.سراسری برخاسته که است .الهی

................................................................................. به 90........معرفت اراده-قضای-تابع-4حکمت-تقدیر-تابع-3اراده-قضای-متبوع-2حکمت-تقدیر-متبوع-1
تست

هنر .78 سراسری خورد. می .....و..........رقم ترتیب به که با.اوست آن وتحقق با.....خداوند ها پدیده ی نقشه 89تعیین

تقدیر–اراده-4قضا-تقدیر-اراده-حکمت-3تقدیر-قضا-حکمت-اراده-2تقدیر-قضا-اراده-حکمت-1 قضا-حکمت

تست
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وحاکی .79 از.....الهی برخاسته کنیم وعمل ریزی برنامه ، آن دقت از واطمینان اعتماد با که خود مندی قانون از موجودات خروج عدم
ریاضی سراسری است *89از......خداوند

وخواست-تقدیر-1 وخواست–قضای-2اراده حکمت–قضای-4حکمت-تقدیر-3اراده

تست

.....می .80 گاه ....تکیه .است از........................................................................................... برخاسته وقدر

از قضابرخاسته که

قضاوقدرالهی درفهم ان

ومراتب توحید به باتوجه
کشور از خارج *89باشد.سراسری

قضا-تقدیر-حکمت-اراده-4تقدیر-قضا-حکمت-اراده-3قضا-تقدیر–اراده–حکمت-2تقدیر-قضا-اراده–حکمت-1

تست

است.نکته: رهنمود بصائرمعادل

سابق .81 اللیل وال القمر تدرک ان لها ینبغی الشمس ال ی آیه ومفهوم باشد .می .... ی آیه از آمده دست به مفهوم رهنمودها شدن ارزانی
هنر سراسری .....است به مربوط یسبحون فلک فی وکل *89التهار

کفورا-1 اما شاکرا اما السبیل هدیناه الهی–انا فعلیها-2تقدیر عمی ومن فلنفسه ابصر فمن ربکم من بصائر کم جاء الهی–قد تقدیر

کفورا-2 اما شاکرا اما السبیل هدیناه الهی-انا فعلیها-3قضای عمی ومن فلنفسه ابصر فمن ربکم من بصائر کم جاء الهی-قد قضای

تست

مفهوم .82 کدام ))... بعده من احدٍ من امسکها ان زالتا لئن و تزوال ان االرض و السماوات يسمک هللا ان (( ی شريفه ی آيه در تدبر با

تجربی سراسری ؟ گردد می *89مستفاد

برساند.-1 فعلیت به را خود استعدادهای تواند می که است جهان قوانین از واستفاده باشناخت انسان

ندارد.-2 راه او کار در اشتباه که است نگاهبانی و حافظ دارای جهان که بخشد می انسان به را اطمینان اين حکیم خداوند به ايمان

چارچوب-3 يک در جهان، رخدادهای و حوادث ی است.همه شده حساب و دقیق بسیار مند قانون و شده دهی سامان

کند.-4 می لغو را قانونی هر گرفت تعلق ای حادثه به وقتی که است نظم و قانونمندی ورای چیزی الهی تقدير

تست

بر .83 الهی های رهنمود او»و«انسان»نزول گردد؟«اختيار می مفهوم آيه کدام در دقت از آن رد يا قبول رياضیدر *88سراسری

بامره-1 فیه الفلک لتجری البحر لکم سخر الذی تزوال-2هللا ان واالرض السماوات يمسک هللا ان

والمیزان-3 الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا فغلیها-4لقدارسلنا غبی من و فلنفسه ابصر فمن ربکم من بصائر جاءکم قد

تست

ی .84 ازآیه خارج است؟سراسری مفهوم بیانگرکدام ترتیب به بامره الفلک لتجری تزوالوآیه ان واالرض السماوات یسمک هللا ان شریفه
87کشور

الهی-1 الهی-قضای الهی-تقدیرالهی-3تقدیرالهی–تقدیرالهی-2قضای الهی-4قضای الهی–قضای تقدیر

تست

مقدر .85 نظام رياضیبين سراسری باشد. می . ........... که معنی اين به است حاکم ی رابطه انسان اختيار و اراده و 87جهان

خداوند–طولی-1 ی اراده از مؤخر انسان ی خداوند-عرضی-2اراده ی اراده از مؤخر انسان ی اراده

ک–طولی-3 کند می اراده را همان ، اوانسان مقدر او–عرضی-4ه مقدر که کند می اراده را همان ، انسان

تست

،همکاری .86 مجموعه يک صورت به گوناگون عوامل که جا آن و کند منتقل معمولی به را اثرش تا گذارد می اثر ديگر عامل يک که جا آن

ترتيب ،به شود ،محقق معلول يک تا میدارند ........................................ ..........و آن با موافق مثال و شده .محقق

علل ،علل.......و

رياضی 86باشد.سراسری گل–طولی–عرضی-1 گل–نگارش-طولی-عرضی-2نگارش–رويش رويش

گل–عرضی–طولی-2 گ–نگارش–عرضی–طولی-4نگارش–رويش لرويش
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شودمیاواختیار وارادهكارگیریبه وانسانپویایی وحركتسازوزمینهالهیتقدیرتجلیخلقتجهانبرحاكمنظام ونمندیقانو

ی
له
ا
ی
ها
ت
سن

دوسنت شناخت

ه انسان برزندگی حاکم اقوانین
الهی-1) های نشانه با -2آشنایی

طبیعت از مندی (بهره

عام()امتحان)ابتالء-1
قا وفراگیرترین نونترین

(خدا

ونبلوکم الموت ذائقه نفس کل
ترج والینا فتنه والخیر عونبالشر

35انبیاء

یقول ان یترکوا ان الناس وااحسب
الیفتنون وهم 2/عنکبوت/امنا

المیزان کفه بمنزله المومن انما
فی زید ایمانه فی زید کلما

ع)بالئه صادق (امام

الهی-2 امدادعام

عطاء هوالءوهوالءمن نمد کال
ربک عطاء وماکان ربک

ا20اسراء/محظورا

وتجمالت دنیا زندگی که آنکسانی
بخواهد قرآن....)را

16/15/هود(کریم

(الهیتوفیق)امدادخاص-3

و سبلنا جاهدوافینالنهدینهم انوالذین
المحسنین لمع (69/عنکبوت/هللا

وهدای نصرت توفیق های جلوه از تیکی
ومجاهدت تالش دنبال به الهی

رشدوتعالی ایجادزمینه ودیگرجلوه

هم درونی عامل الهی توفیق درکسب
دارد کننده تعیین نقش

برغضبسبقت-4 رحمت

ومن امثالها عشر فله جاءبالحسنه من
وهم مثلها اال فالیجزی بالسیئه جاء

160/انعام/الیظلمون

رابرخودواجب رحمت پروردگارشما
است کریم)کرده 54/انعام(/قرآن

استدراج(امهال)امالء-5

له نملی کفرواانما الذین موالیحسبن
ا لیزدادوا لهم نملی انما النفسهم ثماخیر

مهین عذاب 178/آلعمران/ولهم

م سنستدرجهم بایاتنا کذبوا نوالذین
کیدی ان لهم واملی الیعلمون حیث

183/182/متین

صادق خداوند(ع)امام که هنگامی
الیعلمو....خیر حیث من نسنستدرجهم

خد(ع)علی پیاپی احسان بسا اچه
پوش وپرده راگرفتارکند ...یکسی

او-6 برزندگی تاثیراعمال

واتقوا القری اهل ولوان
السم من برکات اءلفتحناعلیهم

فاخذناهم کذبوا ولکن واالرض
یکسبون 96/اعراف/بماکانوا

ممن اکثر بالذنوب یموت من
یعیش ومن باالجال یموت
یعیش ممن اکثر باالحسان

ع)باالعمار صادق (امام

رحم صله عمر/درروایات افزایش صدق
والدین/ به داری/احسان حالل/امانت آب/لقمه

تشنه درخت به کردن/دادن سیراب
دیگران/حیوانات وغصه غم رفع

دربر/تقواوایمان/بهبودزندگی الهی داردبرکات

کوتاهی خویشان به محبتی وبی رحم قطع
یا/ظلم/عمر فردی گناه افزایش

دعا/اجتماعی استجابت بالوعدم

خلقت جهان نگرش-1)قوانین
وشیرین تلخ به نسبت صحیح

زندگی...هاو حوادث دیدگاه-2همه
وقایع به نسبت ماراازدیگران

دررابطه-3ممتاز
(خودتاثیردارد/خلقت/خلق/باخدا

درس درزندگینمودار خداوند های سنت ششم
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تست
شریفه .87 سراسریازآیه شود؟ می دریافت مفهوم اثما(کدام لیزدادوا لهم نملی انما النفسهم خیر لهم نملی انما کفروا الذین )والیحسبن

97انسانی

استف-1 وتاریکی ها ظلمت از خود نجات برای فرصت این از که دهد می وفرصت مهلت گزینند برمی را باطل راه که کسانی به امهال درسنت ادهخداوند

کنند.

بارگناها-2 توانند می ببرند بهره شده، گر جلوه الهی لطف صورت به که خودشان واراده اختیار با همراه وامکانات ها مهلت از اگر ها راهرروزانسان ن

. کنند تر سبک

خ-3 نجات برای الهی مدد این از که دهد می وفرصت مهلت گزینند برمی را باطل راه که کسانی به امداد درسنت نجاتخداوند تاریکی واز ببرند بهره ود

کنند. پیدا

درتا-4 شدن ور غوطه وسیله را فرصت این ها آن ولی شود، می داده زندگی مهلت ورزند می دشمنی حق وبا گزینند برمی را باطل راه که آنان ریکیبه

دهند. می قرار

تست
شدن .88 وساخته بد از خوب های انسان شدن جدا سبب آیه کدام شودپیام می ها آن ماندگی وعقب خارج؟وتکامل،یاخسران سراسری

97ازکشور

الیفتنون-1 وهم امنا یقول ان یترکوا ان الناس احسب

عطاء-2 کان وما ربک عطاء من وهوالء هوالء نمد محظورابرکال ک

واالرض-3 السماء من برکات علیهم لفتحنا واتقوا امنوا القری اهل ان ولو

سنن-4 خلت المکذبینقد عاقبه کان کیف فانظروا االرض فی فسیروا سنن قبلکم من

تست

ریاضی .89 سراسری گرداند؟ می آیه کدام مفهوم در شده بیان سنت ،اورامشمول برجهان حاکم نظام با گرا حق انسان 97هماهنگی

المکذبین-1 عاقبه کان کیف فانظروا االرض فی فسیروا سنن قبلکم من قدخلت

ا-2 اهل واالرضولوان السماء من برکات علیهم لفتحنا واتقوا آمنوا لقری

محظورا-3 ربک عطاء وماکان ربک عطاء من وهوالء هوالء نمد کال

المحسنین-4 لمع هللا وان سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین

تست
شریف .90 ۡنۡکثَر اَ  ببالذُّنویَموت  َمۡنروایت م  َوبۡاالٔجایَموت  م  ۡحسابۡایَعیشَمۡنل اَۡکثَر  ال  ۡنن م  شدهرالَۡعمابۡایَعیشم  بیان سنت به

ریاضی دارد؟سراسری اشاره آیه 96درکدام

َب-1 نالیُۡفتَنوُهۡمَوآَمنّایَقولوااَۡنیُۡتَرکوااَۡنالنّاُساََحسه

لمع-2 هللا وان سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا المحسنینوالذین

دُُّکاّل-3 ءنُمه ءَوٰهُؤاله ۡنٰهُؤاله َمحُظوًراَربَّکَعطاُءکاَنَوماَربَّکَعطاهءمه

ملَفَتَۡحنا اات قَو َوآَمنوااۡلق رٰىاَۡهَلاَن  لَۡو َو-4 َنبََرکاٍتَعلَۡیه  ضۡاالَۡر َوالس ما ءم 
تست
از .91 گروهی برای متعال انسانیچراخداوند چیست؟سراسری آنان وسرانجام گیرد می نظر رادر خاصی مهلت 96بدکاران
نفسه-1 مهین-یظلم نفسهی-2عذاب متین-ظلم کیدی مهین-لیزدادوااثما-3ان متین-لیزدادوااثما-4عذاب کیدی ان

تست



وزندگی دین وریاضیدوازدهمپایه(3)جزوه میرحسینیتجربی منیرسادات

33

انساندرستتنظیمموجب .92 هنروخلقتجهاندیگران،خود،بارابطٔه دارد؟سراسری ای ثمره وچه چیست معلول 96خداوند

الهی-1 های سنت کمال-شناخت به رسیدن راه هموارشدن

جامعه-2 هر ازقوانین کمال-آگاهی به رسیدن راه هموارشدن

الهی-3 های سنت وطبیعت-شناخت جهان از بیشتر هرچه مندی بهره

جامعه-4 هر ازقوانین ه-آگاهی مندی وطبیعتبهره جهان از بیشتر رچه

تست

تجربی .93 خواهدداشت؟سراسری الهی ات تقدیر برشناخت عالوه وثمراتی فواید چه الهی ی ها سنت 96شناخت

باالتر-1 مراحل به ورفتن انسان استعدادهای وظهور ایجاد

انساندرستتنظیم-2 خداوندوخلقتجهاندیگران،خود،بارابطٔه

طبیعتازمندینیزبهرهوآنهاخالقعظمتدرک-3

جهان-4 مخلوقات همه تکاملی مسیر وکشف بریکدیگر گذاری تاثیر

تست
94. . است الهی توفیق سنت ی جلوه از .حاکی ......... ی شریفه ی آیه
المحسنین.-1 لمع هللا سبلناوان جاهدوافینالنهدینهم والذین
الیفتنون-2 وهم امنا یقولوا ان یترکوا ان الناس احسب
المکذبین-3 عاقبه کان کیف فانظروا االرض فی فسیروا سنن قبلکم من قدخلت
مهین-4 عذاب ولهم اثما لیزدادوا لهم نملی انما

تست
ش .95 ی آیه باکدام بالئه فی زید ایمانه فی زید کلما المیزان کفه بمنزله المومن انما دارد؟عبارت مفهومی ارتباط ریفه
محظورا-1 عطاءربک وماکان ربک عطاء من هوالءوهوالء نمد کال
المکذبین-2 عاقبه کان کیف فانظروا االرض فی فسیروا سنن قبلکم من قدخلت
الیفتنون-3 وهم امنا یقولوا ان یترکوا ان الناس احسب
علیهم-4 لفتحنا واتقوا امنوا القری اهل ان السماءواالرضولو من برکات

تست
استفاده .96 ضررخود به خود مهلت از که .است به................................................................................ شده داده مهلت

لهم. نملی انما خیرالنفسهم لهم نملی انما شریفه ی آیه طبق
دهند. می دقرار و.............................................خو

...................................... ی وسیله را وآن کنند می

گناهان–ظالمان-1 عمل-افزایش عم–کافران-2حبط گناهان-لحبط افزایش
ابدی–کافران-3 گناهان-هالکت ابدی-ظالمان-4افزایش گناهان-هالکت افزایش

تست
پاداش .97 .میان .... مطابق االمثلها فالیجزی بالسیئه جاء ومن امثالها عشر فله بالحسنه جاء من ی شریفه ی بنابرآیه

وجزا............وجوددارد.
الهی-1 الهی-2تناسب–عدل الهی-3تناسب–فضل الهی-4تفاوت–عدل تفاوت-فضل

تست
د .98 های ولذت دنیا آوردن زبانروی چیست؟سراسری نشانه کار گناه ی ها انسان از برخی به 96نیایی
وظلمات-1 ها درتاریکی شدن ور ما-2غوطه رفتارهای از ما زندگی شدید تاثیرپذیری
عذاب-3 سوی به درحرکت تدریجی پایان-4الهیحالت بی های نعمت از آنان محرومیت

تست
کشورقران .99 از نماید؟خارج می بیان وبدکاران کافران به خداوند دادن مهلت برای را دلیلی چه 95کریم
محظورا-1 ربک عطاء اثما-2وماکان لیزدادوا لهم نملی متین-3انما کیدی ان لهم الیعلمون-4واملی حیث من سنستدرجهم

تست
میان .100 در تقوا به وگرایش مردم ایمان تجربیثمره چیست؟سراسری 95آنان

امثالها-1 عشر فله بالحسنه جاء سبلنا-2من لنهدینهم فینا جاهدوا والذین
تشکرون-3 ولعلکم فضله من واالرض-4ولتبتغوا السماء من برکات علیهم لفتحنا

تست
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با .101 تا افزاید می گمراهان امکانات بر دادن مهلت بر عالوه خداوند جداشدناگربگوییم وسبب روند فرو فساد در بیشتر خودشان اصرار
هنر است؟سراسری الهی های سنت از یک کدام بر ناظر ترتیب به شود می بد از خوب های 95انسان

امداد-امهال-4ابتالء-امهال-3امداد-استدراج-2ابتالء-استدراج-1
تست

انسانی .102 )سراسری است؟ درست عبارت کدام المحسنین لمع هللا وان سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین شریفه ی آیه به (94باتوجه

خداست.-1 دشمنان با مبارزه های راه بهترین از یکی خدا درراه جهاد

است.-2 پذیر امکان محسنین همراهی با فقط پرستی وبت شرک از پیروی

جلوه-3 از استیکی افراد تالش دنبال به وهدایت نصرت الهی توفیق .های

است-4 پیروزی همواره جهاد ی ثمره ولی باشد می خودش دست به هرکس عمل ی نتیجه
تست
قرار .103 هدف را پروردگار ورضایت آخرت جهان وسعادت گذارند حق درراه قدم پاک نیت با که آنان به نسبت متعال خدای امدادخاص

تجربیدهند باشد؟)سراسری می آن از حاکی شریفه ی آیه وکدام است الهی سنت کدام *(94بیانگر

المحسنین-نیکیتاثیر-1 لمع هللا وان سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین

الهیرتوفی-2 المحسنین-ق لمع هللا وان سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین

نیکی-3 وعمل-تاثیر وامن تاب من حسناتاال سیئاتهم هللا یبدل فاولئک صالحا عمال

الهی-4 حسنات-توفیق سیئاتهم هللا یبدل فاولئک صالحا عمال وعمل وامن تاب من اال

تست
سنت .104 کدام به واشاره آید می دست به مفهوم کدام محظورا عطاءربک وماکان ربک ء عطا من هوالء و هوالء نمد کال ی شریفه آیه از

زبانالهی (94دارد؟)سراسری

کند-1 می فرامه را هایشان خواسته به رسیدن ولوازم امکانات گزینن بر را باطل یا حق راه خود اختیار با که کسانی برای امداد-خداوند

را-2 هایشان خواسته به رسیدن ولوازم امکانات گزینن بر را باطل یا حق راه خود اختیار با که کسانی برای کندخداوند می امالء-فرامه

برسد-3 هایش هدف به تا دهد می زندگی وفرصت اومهلت ورزدخداوندبه دشمنی حق وبا گزیند بر را باطل راه خود ی راده با امداد-هرکس

برسد-4 هایش هدف به تا دهد می زندگی وفرصت مهلت او به ورزدخداوند دشمنی وباحق برگزیند را باطل راه خود ی راده با مالءا-هرکس
تست

ریاضی .105 )سراسری دارد؟ انسان زندگی برای ثمراتی چه خلقت برجهان حاکم ونظام مندی (94قانون

گردد.-1 می عالیه کماالت به رسیدن راه در انسان موفقیت موجب

گردد.-2 می ها انسان ودیگر خود با انسان ی رابطه درست تنظیم موجب

وبه-3 انسان وپویایی حرکت ساز گردد.زمینه می او واختیار اراده کارگیری

گردد-4 می جهادگر انسان از خداوند حمایت وموجب است الهی توفیق ساز زمینه
تست

اینکه .106 برای الهیصفاتانسان سنت کدام درمعرض همواره کند مشاهده است برگزیده را آنچه ی ونتیجه دهد رانشان خود درونی
می کسانی چه شامل سنت واین بود هنرخواهد *(94باشد؟)سراسری

مومن-امداد-1 های مومن-ابتالء-2انسان های ها-امداد-3انسان انسان ی انسان-ابتالء-4همه ی همه
تست
انّماالمؤمنميالسالمعلیهصادقامامكهآنجا .107 راباایمانانسانورودبالئهفيزیدایمانهفيكلّمازیدالمیزانكفّةبمنزلةفرماید:
يبه نمایداعالم .......امتحانحیطه گركهمي يپیامآن،منادي يآیه زبان .........شریفه باشد.سراسری 93مي
یفتنونالهم وآمنّایقولواانیتركواانالنّاساحسب -خاص-1
یفتنونالهم وآمنّایقولواانیتركواانالنّاساحسب -عام-2
األرض والسماءمنبركاتعلیهملفَتحنااتّقوا وآمنواالقُرياهلأنلو و -خاص-3
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  األرض والسماءمنبركاتعلیهملفَتحنااتّقوا وآمنواالقُرياهلأنلو و -عام-4
تست

گريانسانهر .108 ي ودهدنشانراخوددرونيصفاتكهاینبرايانتخاب كند،هموارهمشاهدهآشكارااست،برگزیدهراآنچهنتیجه
يپیامكهاستالهي .......معرضدر يآیه تجربیآنازحاكي ..........شریفه سراسری *93است.

یفتنونالهم وآمنّایقولواانیتركواانالنّاساحسب -ابتالء-1
  یفتنونالهم وآمنّایقولواانیتركواانالنّاساحسب-امداد-2
  محظوراًربكعطاءكانما وربكعطاءمنهؤالء ونمدهؤالءكالّ -ابتالء-3
  محظوراًربكعطاءكانما وربكعطاءمنهؤالء ونمدهؤالءكالّ-امداد-4

تست
ياز .109 يآیه گرددمفهوممحظوراًربكعطاءكانما وربكعطاءمنهوالء وهوالءنمدكالّ وشریفه ناظرمي . سنتبركه....

ریاضی.باشدميخداوند ......... 93سراسری
بهپیشكهدرمسیريكهمیكنداوفراهمبرايرابرگزیندخداوندشرایطيباطلواختیارخودراهارادهباهركس-1 امداد وخاص-رودپیشگرفته
گرفته،بهكهدرمسیريكهمیكنداوفراهمبرايرابرگزیندخداوندشرایطيباطلواختیارخودراهباارادههركس-2 امالء وخاص-رودپیشپیش
يگناهكارانسانهايبرخيبهدنیایيلذتهاي ودنیاآوردنروي-3 امداد و معا  -نیستآنانگرفتنقرارخدالطفموردنشانه
يگناهكارانسانهايبرخيبهدنیایيلذتهاي ودنیاآوردنروي-4 امالء و معا  -نیستآنانگرفتنقرارخدالطفموردنشانه

تست
ها،بهدستيابيلوازم وامكاناتكردنفراهم .110 زندرقمرا سنّتاشرار، وابراربرايخواسته يپيامكهمي  شريفهآيه

باشدآنبيانگر هنر.مي 93سراسری

األرض والسماءمنبركاتعلیهملَفتحناات قوا وآمنواالقُرياهلان  لو و-امداد-1

األرض والسماءمنبركاتعلیهملَفتحناات قوا وآمنواالقُرياهلان  لو و -توفیق-2

محظورا ربكعطاءكانما وربكعطاءمنهؤالء وهؤالءنمدكال-امداد-3

محظورا ربكعطاءكانما وربكعطاءمنهؤالء ونمدهؤالءكال-توفیق-4

تست
شده .111 ،گشوده انسان ی واندیشه ،برفکر آیه کدام پیام فهم راه دارد همراه رابه خاص امتحانات ،ورودبه ایمان ادعای شود گفته اگر

زبان سراسری 92است؟
المکذبین-1 عاقبه کان کیف فانظروا االرض فی فسیروا سنن قبلکم من قدخلت
السماءواالرض2 من برکات علیهم لفتحنا واتقوا امنوا القری اهل ان ولو
محظورا3 عطاءربک وماکان ربک عطاء من هوالءوهوالء نمد کال
الیفتنون-4 وهم امنا یقولوا ان یترکوا ان الناس احسب

تست
قا .112 بانظام یهمگامی شریفه ی آیه پیام که کند می ،فراهم .رادرزندگی سنت تحقق است،موجبات حق نظام که

آفرینش مند نون
هنر سراسری است. حقیقت این از *92.....حاکی

فیناتوفیق-1 جاهدوا المحسنینوالذین لمع هللا وان سبلنا لنهدینهم
المحسنینامداد-2 لمع هللا وان سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین
محظورا-توفیق-3 عطاءربک وماکان ربک عطاء من هوالءوهوالء نمد کال
محظوراتوفیق-4 عطاءربک وماکان ربک عطاء من هوالءوهوالء نمد کال

تست
ی .113 شریفه سبلناوآیات لنهدینهم فینا جاهدوا ازوالذین یک برکدام ناظر ترتیب به برکات علیهم لفتحنا واتقوا امنوا القری اهل ان ولو

ریاضی سراسری است؟ الهی های 92سنت
الهی-1 الهیتوفیق الهی3امدادالهی-امدادالهی-2توفیق الهی-امدادالهی-4امدادالهی-توفیق توفیق

تست
زندگیآن .114 وفرصت مهلت ها آن به خداوند ورزند می دشمنی وباحق گزینند برمی را باطل راه که دهدان هامی مهلت درحقیقت

کشور از خارج سراسری گویند .می ............................................................................ سنت را واین
.............................................................................. صورت به خودشان ی واراده بااختیار 92وامکانات

با-1 که شود می وباعث شده گر جلوه الهی شودبالی تر سنگین هرروز گناهان استدراج-ر

شد-2 خواهد شدنشان عذاب گرفتار موجب امر واین کنند می راتکذیب خداوند آیات استدراج-تدریجی

شد3 خواهد شدنشان عذاب گرفتار موجب امر واین کنند می راتکذیب خداوند آیات امالء-تدریجی

بار-4 که شود می وباعث شده گر جلوه الهی شودبالی تر سنگین هرروز ءامالگناهان
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اماره نفس

بیرونی دربرابرموانع ایستادگی
درونی دربرابرموانع خوددانیایستادگی

خود علیه انقالب ؟خودعلیهانقالبزمقصودا-1حتی

نا تمایالت علیه قیام معنا کندباعقلپسندبدین می انقالب دیگری خودعلیه کدام

خودو به وستم خدا فرمان از لوامهسرپیچی صورتیخودعلیهانقالب-2نفس درچه

اماره ازنفس ناپسند باپیروی صورتی درچه ؟پسندیده
خودعالی

توبه (بازگشت)حقیقت

احساس دردل انسان که همین
ای کاش وگوید کند نپشیمانی
وگ انجام توبه کردم ناهکاررانمی

شود می بخشیده

باقر کردن(ع)امام توبه برای
است کافی .پشیمانی

دردل دنهگوی(استغفرهللا)البته
بازبان

بازگشت-1 نبندگان
خد سوی به گناه ااز

وقرارگرفتن
خدا درعفووغفران

خداوندبازگشتش-2
بنده سوی به

درهای وگشایش
قلب وآرامش رحمت

اش بنده

درس بازگشتنمودار هفتم

آنان،مدارایمانتظارمچگونگیمنازگردانانرویداود،اگرای:فرمودداودحضرتبهمتعالخدای بهمرااشتیاق وآنانبابرای
میمعصیتترك .گسستمیازهممنمحبّتازوجودشانبندبند ومردندمیمنسویبهآمدنشوقازشكدانستند،بدونهایشان

ادامه وپیمودن قبلی های پیمان تکمیل برای همواره جدید های گاهتصمیم بلکه نیست راه
گذاشته برجای زیانباری وآثار شده پیموده غلط به چندی که است مسیری از بازگشت برای

دارد. نام توبه ها تصمیم گونه این است

آزادیاعبد
حارث موسیبهبُۡشربن حضرت هفتم امام )ع(دست خویشکاظم پیمان بودبه وتازنده کرد توبه

لوماندوفادار درآمددرسه پرهیزگاروخداپرست مردان .ک

انقالب
علیه
خود
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فرماید خدامی است:رسول نکرده گناهی هیچ که است کسی مانند کرده توبه گناه از که کسی له الذنب کمن الذنب من .التائب

وپاکی توبه

فرماید می :امیرالمومنین
  

کن می پاک هارا دل توبه الذنوب وتغسل تطهرالقلوب دالتوبه
شوید می را .وگناهان

آلودگی گناه

توبه

هاست آلودگى از شدن پاک

کن مى خارج قلب از را گناهان دتوبه
عمل این دهد مى وشو شست را آن و

گویندتخلیهیاپیرایشرا مى

ی-1 میدهدقل پیامبرپیام اخداوندبه

  

انفسه علی اسرفوا الذین معبادی
یغف هللا ان هللا رحمة من رالتقنطوا
هوالغفور انه جمیعا الذنوب

گناهان)الرحیم همه (بخشش

که-2 کسی فرماید خداوندمی
آورد وایمان تبدیل...)بازگردد

حسنات(سیئات)گناه (به

نکته5

همراه-2 توبه
وعمل ایمان با
عالوه صالح
کردن برپاک
گناهان گناه
حسنات رابه
کند می تبدیل

بخشش-1
گناهان همه
شرک حتی

درتوبه-4
اما باز همیشه
توبه توفیق

میسر اره همو
نیست

توبه-3
درجوانی

ترست آسان
وخداوندتوبه
جوانان

دارد رادوست

تکرارتوبه-5
نه باشد اگرواقعی
دورشدن تنهاموجب
بلکه خدانیست از
شدن محبوب موجب
خدامی رحمت وجلب

شود

نکات
پیرامون
توبه

جوان(ص)پیامبر-3 از تر محبوب نزدمن چیزی
کارنیست تر)توبه آسان درجوانی (توبه

المتطهرین-5 ویحب التوابین یحب هللا وبهت)ان
خدا ومحبت رحمت جلب (واقعی
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شیطان های وفریب)حیله (حیله

1-

  

الهی ازرحمت کردن ومایوس کن بعدتوبه کن باگناه توبه وعده

ببخ ببخشدوبرعاشقان گنه کریم مبرکه خلق کرامت زفیض شایدطمع

یاربگشاید زسرزلف ای حلقه که امید بدان دل است ذکر حلقه (حافظ)مقیم

تسویف-2 به )سوف)کشاندن زودی( جوانان(به ش)بیشتربرای گناه به عادت وسبب دهدام
شود می مشکل گناه (وترک

ت-3 فرایند این در تا کشاند می گناه سمت به وآهسته گام به گام را دریجیانسان
نکند وتوبه نشده آن وقبح زشتی شقاوت.)متوجه به (رساندن

تکمیلی مراحل
توبه

فردی

الهی-2 حقوق خداوند)جبران حق ترین مهم
وبندگی مردم(اطاعت مادی)وحقوق
معنوی بی-تهمت-غیبت-دروغ(ومهمترازآن
والدین به برای-حرمتی وشبکه نشرکتاب

فسادیاضددین

عدم-1
منالمستغفر)تکرارگناه

ویفعله الذنب
بربه )کالمستهزئ ماما(
(رضاع

اجتماعی

گرفتن-رباخواری توجهی-رشوه بهبی
وپاکدامنی وظلم-عفاف کردن ظلم

غیرخدا-پذیری از اطاعت

معروف امربه اصالح راه ترین مهم
منکر از ونهی

ی
یر
پ
ره
دو

شدن کم دوره
انعطاف،تثبیت

وخصلت ها خوی
ناپسند صفات ها
های ریشه مثل

تر قوی بعد نهال
درخت به تبدیل

ی
ان
جو

ن
را
دو

توب زمان هبهترین
بیشتروانج امامکان

تر آسان آن
گذشته وجبران

ترو راحت

انعطاف دوره
پذیری،تحول
ودگرگونی

به
تو
ن
ما
ز
ف
ظر

مر
ع
ام
تم

برای زمانی تاچه
مهلت کردن توبه

داریم؟
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تست
کند.115 ترمی آسان آنان رابرای توبه جوانان در خصوصیت کدام ...ووجود فرمودند: تخلیه درباره )ع( علی سراسریحضرت

96*انسانی
ها-1 خصلت الذنوب-تثبیت وتغسل القلوب تطهر ها-2التوبة خصلت له-تثبیت ذنب ال کمن الذنب من التائب
پذیری-3 الذنب-انعطاف من لهالتائب ذنب ال پذیری-4کمن الذنوب-انعطاف وتغسل القلوب تطهر التوبة

تجربی.116 سراسری چیست؟ ترتیب به الهی وحقوق الناس حق بخش ترین 96مهم
معنوی-1 معنوی-3توحیدذاتی-مردمحقوق-2توحیدذاتی-حقوق عبادی-حقوق مردم-4توحید عبادی-حقوق توحید

تست
ریاضی.117 )سراسری فرمودند؟ چه کنندگان توبه مورد در )ع( داود حضرت به (94خداوند

شود.-1 می بخشیده توبه هنگام به گناهکاران معصیت داود! ای

است.--2 گناهان بخشودگی و غفران موجب گناهکاران ی توبه داود! ای

به-3 کاران معصیت شد.اشتیاق می لبریز من محبت از وجودشان بند بند که است قدری به توبه هنگام

دانند.-4 می جان من سوی به آمدن شوق از دانستند می آنان اگر که است قدری به کاران گناه معصیت ترک برای من اشتیاق

تست
چه.118 عمل این و است توبه با دل شوی و شست و قلب از گناهان خروج بیانگر روایت هنرکدام دارد؟سراسری 95نام

له-1 ذنب ال کمن الذنب من پشیمانی-لهذنبالکمنالذنبمنالتائب-2پیرایش-التائب

بربه-3 کالمستهزی یفعله و الذنب من پشیمانی-بربهکالمستهزییفعلهوالذنبمنالمستغفر-4پیرایش-المستغفر

تست

خروج.119 بیانگر روایت انسانیکدام دارد؟)سراسری نام چه عمل این و است توبه با دل شوی و شست و قلب از (94گناهان

له-1 ذنب ال کمن الذنب من پیرایش-لهذنبالکمنالذنبمنالتائب-2پشیمانی-التائب

بربه-3 کالمستهزی یفعله و الذنب من استغفار-بربهکالمستهزییفعلهوالذنبمنالمستغفر-4تخلیه-المستغفر

تست
تجربی.120 شود؟)سراسری کامل انسان ی تاتوبه است الزم دیگری کارهای چه گذشته از پشیمانی بر (94عالوه

خود-1 علیه الهی-انقالب حقوق اجتماعی-جبران ی توبه

الهیحقوقجبران-مردمحقوقجبران-خودعلیهانقالب-2

نکردن-3 تکرار بر اجتماعی-الهیحقوقجبران-گناهتصمیم توبه

الهیحقوقجبران-مردمحقوقجبران-گناهنکردنتکراربرتصمیم-4
تست
مفهوم.121 که کند می ترسیم را و................................................................................................................

ی توبه برداری فرمان سوی به گناه از

وبازگشت انسان به الهی وآمرزش لطف

بازگشت
دست .....به عبارت پیام در دقت از ریاضیدوم آید.سراسری 92می

بربه-عبد-معبود-1 کالمستهزی ویفعله الذنب من بربه-معبود-عبد-2المستغفر کالمستهزی ویفعله الذنب من المستغفر
له-معبود–عبد-3 الذنب کمن الذنب من له-عبد-معبود-4التائب الذنب کمن الذنب من التائب

تست
از.122 جامعه ی ومعالجه اصالح باشدوراه .می و......و......و...............................................................................

گناهان از ترتیب ورباخواری،به ،غیبت پذیری

دروغ،ظلم
تجربی انجام.........است.سراسری ها بیماری 91این

واجتماعی-اجتماعی–فردی–اجتماعی–فردی-1 فردی ی واجتماعی-اجتماعی-اجتماعی-فردی-فردی-2توبه فردی ی توبه
منکر–اجتماعی-اجتماعی–فردی-فردی-3 از ونهی معروف منکر-اجتماعی-فردی-اجتماعی–فردی-4امربه از ونهی معروف امربه

تست
آن.123 بربه کالمستهزئ ویفعله الذنب المستغفرمن است فرموده که )ع( رضا امام سخن این کهمفهوم شود می جامحقق

انسانی باشد.سراسری نیافته *90........واقعیت
گناه-1 نکردن برتکرار مردم-2تصمیم حقوق آلود-3جبران گناه ی گذشته از متعال-4پشیمانی خالق مسلم حقوق جبران
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تست
124. ... به که دارد نام توبه کار گنه انسان ی آلوده درون از گناهان وشوی تاثیریشست چنین به کننده وکمک شود می .تعبیر

ریاضی ...است.سراسری توبه مراحل از مرحله یک که است این بربه کالمستهزئ ویفعله الذنب المستغفرمن وپیام *90.....است
صالح-تخلیه-1 وعمل مردم–ایمان حقوق صالحپیرایش-2جبران وعمل گناه-ایمان برتکرارنکردن تصمیم
گذشته-تخلیه-3 از مردم-پشیمانی حقوق گذشتهپیرایش-4جبران از گناه-پشیمانی برتکرارنکردن تصمیم

تست
از .125 خارج نگردد.سراسری .گرفتار تابه دارد خداوند نافرمانی برتکرارنکردن

جدی تصمیم تائب *87کشورانسان
تعبدواالشیطان-1 ال ان ادم بنی یا الیکم اعهد السعیر-2الم اصحاب فی ماکنا اونعقل نسمع لوکنا
بربه3 کالمستهزئ ویفعله الذنب مهین-4المستغفرمن عذاب ولهم اثما لیزدادوا لهم نملی انما

تست
دامنی .126 وپاک عفاف به توجهی .وطریقبی ی توبه به ونیازمند است

....و گناهان از ترتیب ،به خدا غیر از واطاعت
انسانی باشد.سراسری می ... ی فریضه به عمل آن 87تحقق

منکرفردیفردی-فردی1 از ونهی معروف حیوانی-فردیفردی-فردی2امربه باخود یامبارزه اکبر جهاد
منکراجتماعی-اجتماعیاجتماعی3 از ونهی معروف حیوانی-اجتماعیاجتماعیاجتماعی4امربه باخود یامبارزه اکبر جهاد

تست
127. . که است کسی مانند استغفاری چنین اثربدتر کند می خاصیت بی را ،استغفار بیندازد تاخیر رابه استغفارواقعی سراسری...اگرکسی

*87هنر
است.-1 کرده رامسخره است.-2پروردگارش نکرده ای توبه هیچ انکار
است.-3 گذرانده وبیهودگی بطالت بود.-4عمرخودرابه نخواهد قبول اش وتوبه کرده مسخره را خودش
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دانستهقرآن نفس تزکیه مارا ورستگاری سعادت رمز کریم

رستگارشد کند تزکیه را خود هرکس یقین به ذکاها من .قدافلح

ونیکبخ سعادت کند می دردنیاراتضمین سالم زندگی که براین عالوه اسالم دین وقوانین اخرویاحکام تی
اهد که باقوانینی را دینی های بایدهاونباید توان نمی کندلذا می داردوتامین برعهده رانیز افوابدی

کرد مقایسه دارند وکوچکی .محدود

ها آن برای هاست چشم روشنی ی مایه که هایی پاداش چه که داند نمی کس هیچ
دادند می انجام که است کارهایی پاداش این شده .نهفته

سجده 17/سوره

فرماید می پیامبر به چشمی:خداوند نه که ام کرده ذخیره چیزهایی نیکوکارم بندگان نهبرای دیده
است خطورکرده کسی ذهن به ونه شنیده گوشی

دینی اعتمادزندگی قابل روش و زندگى مطمئن شیوهٔ خردمتنها هرانسان روی پیش که است ندی
بردد می راازبین آینده به نسبت نگرانی هرگونه او واعتمادبه خدا به تکیه است اندیش اینوعاقبت رغیر

اعتماددرانتظاراوست غیرقبل ای آینده صورت

هشدارقرآن
تَۡقوٰىاَ َعلٰى ب ۡنیانَه اَس َس نفََمۡن ۡضوا َور  اّلّل َن َمخیرم  ۡناَۡم

فَ هاٍر ٍف ر  ج  َشفا َعلٰى ب ۡنیانَه َجَهن اَس َس نار  فى ی به َماۡنهاَر
الّظا لمیَن اۡلقَۡوَم ى یَۡهد  ال اّلّل  َو

گر-3 از قبل تامردم برده باال خطررا تابلوهای خطرات از پیشگیری منظور به است مردم حقیقی نصیحتگر خداوند که انجا شدناز فتار
وپاداش مستحب باشد الهی وظایف انجام برای آمادگی قصد واگربه حالل وبازی ورزش کنندمثال دوری وازآن رابشناسد خطرات آن

فرماید می قرآن کند می ومنع شمارد بدمی باقماررا همراه دارداماورزش شماخوب:...اخروی برای وآن دارید نمی خوش را چیزی وبسا
دانید نمی وشما داند وخدامی است بد شما برای وآن دارید می دوست را چیزی وبسا .است

ها-4 آن به که دارد خاص ودالیل ها علت وند خدا گویند(حکمت)هردستور می ودستور .حکم

شدن-2 انحراف دچار بشری جوامع اگر اما ومجتهدین فقها کمک با است بشری زندگی های پیچیدگی باهمه وزمانه درهردوره اجرا قابل داسالم
لوط قوم مثل پذیرد نمی هارا خواسته آن اسالم

پیامبرفرمود به خداوند قماروشراب رواج مثل دنیاشده ازمردم زیادی های دامنگیرگروه انحرافاتی ماهم والمیس:درزمانه الخمر عن قلیسئلونک ر
نفعهما اکبرمن واثمهما للناس ومنافع کبیر اثم 219/بقره/فیهما

واج ازد چارچوب از خارج جنسی ارتباط اسالم از قبل (زنا)وازانحرافات

سبیال وساء حشة فا کانه انه الزنی 32/اسراء/والتقربوا

نکات
طلبد واستوارمی قوی عزم ویک جدی زندگی یک دین-1 ی وبایدهاونبایدها درآخرت الهی های نعمت ارتباط(احکام)میان

برقراراست رسید.وهماهنگی اخروی های نعمت به توان نمی لذاازهرراهی

درس الهیهشتمنمودار زندگی احکام امروزدر
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تست

مورد،.128 چیستاعتمادغیرقابلایآیندهکدام ازآن رهایی وراه داشت خواهد پی در ازکشور؟را خارج *97سراسری
خداوند-1 احکام به توجهی وبی درعمل انگاری آخرت-سهل به وتوجه خدا به ایمان

الهی-2 دراحکام خداوند حکمت و علم به توجه آخرت-عدم به وتوجه خدا به ایمان

خداوند-3 احکام به توجهی وبی درعمل انگاری خدا-سهل خشنودی به وتوجه تقوا

الهیعدم-4 دراحکام خداوند حکمت و علم به خدا-توجه خشنودی به وتوجه تقوا

تست
زبان.129 ؟سراسری است شده بیان شریفه آیه درکدام آن وعاقبت خداوند احکام به توجهی وبی درعمل انگاری 96سهل

َعلٰىاَس َسَمۡناَۡم-1 ٍفَشفاب ۡنیانَه ر  َجَهن َمنارفىبهفَاۡنهاَرهاٍرج 
المتکبرین-2 مثوی فبئس فیها خالدین جهنم ابواب ادخلوا قیل
ابوابها-3 فتحت وها جاء اذا حتی زمرا جهنم الی کفروا الذین وسیق
جهنم-4 ماواهم فاولئک فتهاجروافیها واسعه هللا ارض تکن الم قالوا

تست

تجربی.130 ؟سراسری است واجب وکدام مستحب اعمال از یک کدام ترتیب 96به
اخالق-1 سالمت ی برا دربازی شدن قدم ورزش-پیش با وجان جسم یابد.سالمتی افزایش ورزشی های وبازی
اخالق-2 سالمت ی برا دربازی شدن قدم یابد.-پیش ضرورت فساد از دوری برای اگر ورزش امکانات کردن فراهم
ورزشکاران-3 به وافراد نهادها توسط جایزه جسم-اهدای یابد.سالمتی افزایش ورزشی های وبازی ورزش با وجان
ورزشکاران-4 به وافراد نهادها توسط جایزه یابد.-اهدای ضرورت فساد از دوری برای اگر ورزش امکانات کردن فراهم

تست
آن.131 امکانات کردن فراهم زمانی وچه شود می مند بهره اخروی پاداش از صورتی درچه ها وورزش ها بازی مانند هااعمالی

انسانی سراسری است؟ 95واجب
نمایند-1 رعایت را اسالمی وآداب ظواهر یابد.-بازیکنان ضرورت فساد از جامعه شدن دور برای
نمایند-2 رعایت را اسالمی وآداب ظواهر شود.-بازیکنان قمارپرهیز قصد بدون حتی بندی شرط از
باشد-3 الهی وظایف انجام برای بیشتر آمادگی قصد به یابد.-اگر ضرورت فساد از جامعه شدن دور برای
باشد-4 الهی وظایف انجام برای بیشتر آمادگی قصد به قصد-اگر بدون حتی بندی شرط شودقمارپرهیزاز

تست
دارد؟.132 حکمی چه ترتیب به ورزشکاران به افراد توسط جایزه دادن و معمولی های ورزش و ها بازی در بندی سراسری شرط

94زبان

اشکال-4جایز-بالاشکال-3جایز–حرام-2مکروه-حرام-1 مکروه-بال

تست
اعتماد.133 قابل وروش مطمئن ی شیوه باشد.تنها .می ........ ها مساله با ی درمواجهه

درباره-1 خداوند-2احکامتحقیق وراهنمایی احکام به عقل-2عمل دستورات به کشور-4عمل قوانین به عمل

تست
ی.134 شریفه ی آیه هار»برطبق شفاجرف علی بنیانه اسس کندرا.........خداوند«افمن نمی .هدایت

خائنین-4                      مشرکین-3ظالمین-2کافرین-1

تست

باشد..135 می شریفه ی آیه .وپیام ................... قرآن زبان از انسان ورستگاری سعادت رمز

هللا-تقوی-1 من التقوی علی بنیانه اسس زکاها-تقوی-2افمن من افلح قد

نفس-2 هللا-تزکیه من التقوی علی بنیانه اسس نفس-4افمن زکاها-تزکیه من افلح قد
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تست
136.. .....است معمولی ورزشهای در حتی آن وانجام است واجتماعی روحی آور زیان ازامور

بندی-2حرام-قماربازی-1 بیگانه-3حرام-شرط افراد از مشترکه-4حرام-استفاده بااالت حرام–بازی
تست

امکانات.137 کردن فراهم باشد فساد از افراد دوری باعث ورزش واگر افرادورزشکار............است به سازمانها توسط جایزه دادن

......است. ورزشی

کفا–جایز-3واجب–جایز-2واجب-حرام-1 کفایی–حرام-4ییواجب واجب

تست

است.138 بزرگ اخروی پاداش ودارای کفایی وواجبات صالح عمل مهم مصادیق .از

ی-1 شبکه در ها سایت کاست-2اینترنتتولید ونوارهای فشرده های ولوح ها فیلم وتوزیع تولید

سینمایی-3 های فیلم اینترنت-4تولید ی ورسانه ای ماهواره های شبکه تولید

تست
وخریدوفروش.139 شود می شوند......شمرده می وفساد انحراف موجب که یامتونی تصاویر هاو..دربردارنده ،فیلم وتبلیغ تولید،توزیع

.....است.هاآن

بزرگ-1 گناهان منکر-2حرام–از از ونهی معروف به امر مصادیق حرام–از

بزرگ-3 گناهان منکر-4حالل-از از ونهی معروف به امر مصادیق حالل-از
تست

مناسب.140 .استلعبولهومجالسباموسیقی انقالبی.........است....... سرودهای برای موسیقی آالت کارگیری وبه

ندارد-1 دارد-4حرام–حرام-3حالل–حرام-2دارداشکال-اشکال دارد-اشکال اشکال
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برای وتالش مشارکت
با ای جامعه ایجاد
از اسالمی معیارهای

مسلمان یک های برنامه

یک معیارهای ابتدا رو ازاین
توسط راکه اسالمی تمدن
ش معرفی وپشیوایان دهقرآن

و رابشناسیم

هرچه تحقق برای
جامعه، در آنها بهتر
تالش و ریزی برنامه

كنیم

تمدن معیارهای
وما اند کدام اسالمی
نوع چه تحقق برای
کنیم تالش ای ؟جامعه

آن وروش وسیره کریم قرآن مطالعه
تمدن ازمعیارهای برخی مارابه بزرگوار

رساند می اسالم نظر .مورد

کرد آغاز مکه از را بزرگ رسالت این خدا رسول
خودپا یاران کمک وبا مدینه به هجرت با یهوسپس

تمدن سوی به وحرکت رابنا دینی جامعه یک های
کرد راآغاز .اسالمی

اسالم عصر به جاهلیت عصر از گذر
و ها انسان نگرش در تغییر نیازمند
فرد زندگى شیؤه در بنیادین وتحولى ى

بود مردم اجتماعى

درس استوارنمودار های پایه نهم

معیارهای

تمدن

اسالمی

راۡلیَۡوم   َو باّلٰل ءاَمَنَمۡن-1  َوااۡلٔخ 
َل ه ۡمفَلَه ۡمصا لًحاَعم  ۡندَاَۡجر  مع  َربّه 
مَخۡوفال َو نیَۡحَزنواله ۡم َو َعلَۡیه 

62بقره،

خدا(معیاراول) به ایمان
بهادرپیامبر رابه مردم دعوت ابتدای

بگوییدمردماى:دعوتیکتاپرستی

شویدرستگارتانیست،اّلٰلجزمعبودى

راۡلیَۡوم   َو باّلٰل ءاَمَنَمۡن--2  َوااۡلٔخ 
َل ه ۡمفَلَه ۡمصا لًحاَعم  ۡندَاَۡجر  مع   َو َربّه 
مَخۡوفال نیَۡحَزنوه ۡمال َو َعلَۡیه 

62بقره،

معادمعیاردوم) به (ایمان

محدودٔهازراهاانساننگاهافق

رابرد،فراتردنیازندگی وآنان

آخرت ساختآشنابازندگی

 ااَطیعو اءاَمنوال ذیَناَیَُّهایا-3

سو ااطیع و َو اّلّلَ ا و لی َو  لالر 
ۡنک مااۡلَۡمر 59نساء،م 

الهی(معیارسوم) والیت

قوانینپایٔهبراجتماعىنظامى

اسالمیالهىودستورات )حکومت

طاغوت( ونفی

رسلنابالبینات-4 لقدارسلنا
لیقوم والمیزان الکتاب وانزلنامعهم

حدید بالقسط 25النایس
طلبی(چهارممعیار )عدالت

اهداف ترین تبعیضرفعبراى()مهم
جاهلىنظامبرحاكمطبقاتى  هاى

مساوات وبرابرىفرهنگوبرقرارى
حقیجامعهدر ،سخن جهاد )برترین

سلطان درمقابل ظالم که است
آورد.)پیامبرص( ستمگربرزبان

ۡن َو-5 ۡنلَک ۡمَخلََقاَۡنیءایا تهم  م 
ک ۡم َجعََل َو الَۡیهاتَۡسک نوال   اَۡزواًجااَۡنف س 
لَكفیا ۡنَرۡحمة َوَمَود ةًبَۡینَک ۡم یاٍتاَلٔ ذ ٰ
ک روَنلقَوٍم 21روم،یَتَفَ

( پنجم خانواده(معیار جایگاه
اصلیانسانتربیت ورشدكانون هاومانع

فسادوتباهی

عناصراصلی از زن منزلت رسولاحیای

عظیم انقالبی خویش ورفتار خداباگفتار

وزن خانواده درجایگاه

اند:مریم تن چهار جهان زنان بهترین

)ع( وفاطمه ،آسیه،خدیجه

واز خشنود فاطمه خشنودی از خداوند

ای پاره آیدفاطمه می خشم به خشمش

به پا ...پیامبرص(زنان است من تن از

پیامبر بزرگ حامی مردان)خدیجه پای

بزرگ پدروحامی همراه وفاطمه

وپیام برادر درکنار وزینب همسرش

عاشورا( نهضت رسان

یَتَذَك ر  ا ن مانیَۡعلَموالال ذیَن َو یَۡعلَموَنال ذیَنیَۡستَو ىَهۡلق ۡل -6
9زمر،بۡلباال اا ول وا

) گرایی )علم  وشدنازلخدارسولبركهآیاتىاولین  معیارششم

طلبآموختن ودانشدربارهبود،وىرسالتآغازگر هربرعلمبود

کتاباستواجبزن ومرد این مکرر ودعوت قرآن آیات تدریجی .نزول

پیامبر)ص( دائمی های وتشویق طرف یک از ودانش ورزی خرد سدّبه

علمشكستگرایىخرافه وجاهلیت رامشتاق جوامع ترین جاهل از ویکی

چهره به داردنگاهش می دوست که کسی فرمود: یارانش کردوبه

کسانی...................................

کبری)س(:هرسوا وفرمود....صدیقه بپرس آید می نظرت به که لی
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تست
چگونه.141 باشد می ورحمة( مودة بینکم )جعل آیه مصداق که ای درحوزه اسالم آرمانی وتمدن اهداف پیشبرد درجهت ریزی برنامه

ریاضی سراسری 97است؟

نفس،توکل-1 عزت تقویت موجب که دین به شود.اعتقادراسخ می وپایداری خداوند به واعتماد

رو-2 وانتخاب ها واقعیت درست درک جهت به که جدید دنیای است.ششناخت ضروری موثر های

است.-3 ضروری خانواده تشکیل برای که واستعدادها ها قابلیت رساندن فعلیت وبه فردی خودسازی

ا-4 بسیاری گسترش مانع که خانواده بنیان از وحراست شود.مواظبت می وفرهنگی اخالقی مشکالت ز
تست
انسانی.142 سراسری گردد؟ مستفادمی مفهوم االمرمنکم(کدام واولی واطیعواالرسول اطیعوهللا )قل شریفه 97ازآیه

است.-1 حضرت آن گرامی)ص(وجانشینان رسول از اطاعت االمر، اولی از اطاعت الزمه

ها-2 مکان وهمه ها زمان درهمه مومنان کنند.همه اطاعت خدا)ص(وحاکمان رسول از باید

است.-3 درعبادت توحید الزمه حضرت آن گرامی)ص(وجانشینان رسول از اطاعت

کنند.-4 اطاعت وشرط قید )ص(بی خدا ورسول خدا از خود زندگی فردی های دربرنامه باید مسلمانان

تست
اسالم.143 گرامی پیامبر برنامه ازعناصراصلی یکی بیانگر مورد اسالمای)ص(برکدام به مردم وگرایش است خانواده جایگاه تبیین

کشور از داشت؟خارج زنان برای ای ثمره 95چه
او-1 اصیل های وارزش زن منزلت جامعه-احیای در عفاف با حضور
باری-2 بند وبی فساد از جامعه محیط جامعه–حفظ در عفاف با حضور
اصیل-3 های وارزش زن منزلت مادری-اواحیای جایگاه یافتن رسمیت
باری-4 بند وبی فساد از جامعه محیط مادری-حفظ جایگاه یافتن رسمیت

تست
برشدمبعوثاسالمگرامیپیامبر.144 که آیاتی اولین لذا دهد، سوق بر............. مبتنی زندگی سوی به را مردم و کند نابود را . ...................................... تا

)سراس .بود. .... ی درباره شد نازل هنرایشان (94ری

جاهلی-1 علم-آداب و آموختن-تفکر و شرک-2دانش و علم-کفر و آموختن-تفکر و دانش

جاهلی-3 قسط–آداب و عدل-عدل و شرک-4توحید و وقسط-کفر عدل–عدل و توحید

تست

تنظیم.145 خداوند دستورات مبنای بر مردم اجتماعی روابط تا بود آمده )ص( خدا آیهرسول کدام پیام نگردد اطاعت خدا غیر و شود

انسانی است؟)سراسری موضوع این گویای شریفه (94ی

اهواءهم-1 تتبع ال و امرت کما استقم و فادع فذلک

بینهم-2 رحماء الکفار علی اشداء معه الذین و هللا رسول محمد

ربهم-3 عند اجرهم فلهم صالحا عمل و االخر الیوم و باهلل ءامن من

منکم-4 اولیاالمر و الرسول اطیعوا و هللا ءاطیعوا ءامنوا الذین ایها یا

تست
مسلماناناگر.146 هايدربگوييم كنندعملخودسرانهاجتماعي، وفرديبرنامه يكدامپيامنمي يآيه است؟آنازحاكيشريفه

تجربی  93 سراسری

  المحسنینلمعهللاان وسبلنالنهدين همفیناجاهدواال ذين و-1

منكماالمراولي والرسولاطیعوا وهللااطیعواامنواال ذينايهايا-2

ذنوبكملكميغفر وهللايحببكمفاتبعونيهللاتحبونكنتمانقل-3

بینكمعدلالامرت وكتابمنهللاانزلبماآمنتقل واهواءهمتتبعال و -4



وزندگی دین وریاضیدوازدهمپایه(3)جزوه میرحسینیتجربی منیرسادات

50

تست

شریفه.147 آیه باشد؟سراسریکدام می اسالمی وتمدن جامعه در عدل برپایه قوانین وتدوین اجتماعی روابط تنظیم انسانیبیانگرمعیار
*93

َمانَّماقُۡل-1 ماَربَّىَحرَّ َش ۡنهاَظَهَراۡلفَواحه َوماَومه َو ربغَۡياۡلبَۡغَىَوۡثَمااۡلهَبَطنَ ّ بالِلهتُۡشركوااَۡناۡلَحقه
شهیدا-2 علیکم الرسول ویکون الناس علی شهداء لتکونوا وسطا امه جعلناکم وکذلک
بالقسط-3 النایس لیقوم والمیزان الکتاب وانزلنامعهم رسلنابالبینات لقدارسلنا

امنوا-4 للذین هی قل الرزق من والطیبات لعباده اخرج التی هللا زینه حرم من قل

ستت
کرده.148 راترسیم آیه کدام پیام است بافضیلت های انسان رشد وکانون دارد ممتازی جایگاه خانواده اسالمی ی درجامعه اگربگوییم

هنر 92ایم؟سراسری
بشر-1 انتم اذا ثم تراب من خلقکم ان ایاته الیها-2تنتشرونومن لتسکنوا ازواجا انفسکم من خلقکم ان ایاته ومن
ازواجکم-3 من لکم مجعل ازواجا انفسکم من لکم جعل ذک-4وهللا من صالحا عمل طیبهرمن حیاه فلنحیینه وهومومن اوانثی

تست
گفتار.149 با خدا رسول شد می تلقی کاالها سایر کنار در کاالیی زن که آیهدرعصری کدام پیام آورد پدید عظیم انقالبی خویش ورفتار

ریاضی گردد؟سراسری ومودت وستی ،د اخالقی فضالیل رشد کانون خانواده تا کرد ملغی را زن از ابزاری ی استفاده شریفه 92ی
القیامه-1 یوم خالصه الدنیا الحیاه فی امنوا للذین هی قل
وجعل-2 ازواجا انفسکم من لکم جعل بنینوهللا ازواجکم من لکم
لتعارفوا-3 وقبائل شعوبا وجعلناکم وانثی ذکر من خلقناکم انا الناس ایها یا
ۡنَو-4 ۡنلَُکۡمَخلََقاَۡنیءایاهتهمه ُکۡممه الَۡیهاتَۡسُکنواله اَۡزواًجااَۡنفُسه

تست
وتربیت.150 رشد کانون عنوان به خانواده جایگاه وتبیین گردید ها ملت بین روابط در تحول موجب که جامعه در جدید نگرشی ایجاد

کشور از خارج ؟سراسری دارد مفهومی ارتباط آیه کدام پیام با ترتیب به فضیلت با های 92انسان
د -1 دّاُءَمعَهالَّذیَن َو الِلهَرسوُلُمَحمَّ نَُهۡماۡلُكفّارُرَحماُءَعلَیواَشه ازواجا-بَۡی انفسکم من لکم خلق ان ایاته ومن
د -2 دّاُءَمعَهالَّذیَن َو الِلهَرسوُلُمَحمَّ نَُهۡماۡلُكفّارُرَحماُءَعلَیواَشه ازواجکم-بَۡی من لکم وجعل ازواجا انفسکم من لکم جعل وهللا
بالهدی-3 رسوله ارسل کلههوالذی الدین علی لیظهره الحق ازواجکم-ودین من لکم وجعل ازواجا انفسکم من لکم جعل وهللا
4-

 
 

د   دّاُءَمعَهالَّذیَن َو الِلهَرسوُلُمَحمَّ نَُهۡماۡلُكفّارُرَحماُءَعلَیواَشه ازواجا-بَۡی انفسکم من لکم خلق ان ایاته ومن
تست
ودیدگاه.151 انسان آیهنجات کدام پیام در ازدقت ازمرگ پس عوالم اثبات برای استدالل اوبه کردن ومجهز دنیا تنگ ی اوازمحدوده

ریاضی شود؟سراسری می *91استنباط
و-1 یسلم الوثقیجومن بالعروه فقداستمسک محسن وهو هللا الی ربهم-2هه عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن من
العدل-3 وامرت کتاب من هللا انزل بما امنت ربناقل هللا اولواااللباب-4وربکمبینکم یتذکر انما الیعلمون والذین یعلمون الذین یستوی هل قل

تست
آغاز.152 یکتاپرستی به دعوت ترتیب سرداد.....بدین ندا خود آسمانی رسالت به مردم دعوت روز )ص(دراولین اسالم گرامی پیامبر

تجربیشد سراسری فرماید: می باره دراین کریم *91قران
تفلحوا-1 هللا اال اله ال اهواءهم–قولوا والتتبع امرت کما واستقم فادع فلذلک
تفلحوا-2 هللا اال اله ال ربهم-قولوا عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن علیهممن والخوف
لظلم-3 الشرک ان باهلل اهواءهم-عظیمالتشرک والتتبع امرت کما واستقم فادع فلذلک
عظیم-4 لظلم الشرک ان باهلل علیهم-التشرک ربهموالخوف عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن من

تست
سخ.153 این ومرد ..............................................................زن ی درباره )ص( اسالم .وپیامبرگرامی

......................................................................... نیازمند اسالم عصر به جاهلیت عصر از گذر

کرد ابالغ را الهی ن
هنر *90سراسری

شود.-1 تنظیم خداوند دستورات برمبنای اجتماعی روابط که طوری به بود مردم رفتار در منزلت-تغییر من-یکسانی لکم خلق ان ایاته ومن
الیها لتسکنوا ازواجا انفسکم

شود.-2 تنظیم خداوند دستورات برمبنای اجتماعی روابط که طوری به بود مردم رفتار در حقوق-تغییر بنین-تساوی ازواجکم من لکم وجعل
الطیبات من ورزقکم وحفده

بود-3 مردم واجتماعی فردی زندگی ی درشیوه بنیادین وتحولی ها انسان درنگرش منزلت–تغییر خلق-یکسانی ان ایاته منومن لکم
الیها لتسکنوا ازواجا انفسکم

بود-4 مردم واجتماعی فردی زندگی ی درشیوه بنیادین وتحولی ها انسان درنگرش حقوق-تغییر وحفده-تساوی بنین ازواجکم من لکم وجعل
الطیبات من ورزقکم

تست
رااز.154 ها انسان نگاه افق توحید به درکناردعوت )ص( اسالم ساختپیامبرگرامی ....اشنا وباحقیقت فراتربرد دنیا تنگ ی محدوده

زبان G@*90.سراسری
am
BeG

am
-Da
rsi
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القیامه-1 یوم خالصه الدنیا الحیاه فی امنوا للذین هی بمبعوثین-2...قل ومانحن ونحیا نموت الدنیا حیاتنا اال هی ان
ربهم-3 عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن مستقیم-4من صراط هذا فاعبدوه وربکم ربی هللا ان

تست
کشور.155 از خارج کرد:سراسری ابالغ را الهی سخن واین پدیدآورد ... ی درباره عظیم انقالبی ورفتارخویش خدا)ص(باگفتار رسول

90*
ومرد-1 زن منزلت الطیبات-یکسانی من ورزقکم وحفده بنین ازواجکم من لکم وجعل
زن-2 حقوق الطیبات-ومردتساوی من ورزقکم وحفده بنین ازواجکم من لکم وجعل
ومرد-3 زن منزلت الیها-یکسانی لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان ایاته ومن
ومرد-4 زن حقوق الیها-تساوی لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان ایاته ومن

تست
بخش.156 پایان که )ص( اسالم گرامی بهپیامبر نگاه از ورهایی یکتاپرستی به دعوت بود خداوند سوی از مبعوث گران منادی

ریاضی گردد.سراسری می ....مفهوم ی شریفه ی آیه در دقت از که فرمود اعالم دنیارا تنگ ی *90محدودده
ربهم-1 عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن فاعبدو-2من وربکم ربی هللا مستقیمان صراط هذا ه
وفرادی-3 مثنی هلل تقوموا ان بواحده اعظکم انما الحیوان-4قل لهی االخره الدار وان ولعب لهو اال الدنیا الحیاه هذه وما

تست
انسانی.157 سراسری دارد؟ مطابقت )ص( اسالم گرامی پیامبر دعوت روز اولین باندای آیه کدام *89پیام

فادع-1 اهواءهمفلذلک والتتبع امرت کما الیعلمون-2واستقم والذین یعلمون الذین یستوی هل قل
ربهم-3 عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن ربناوربکم-3من هللا بینکم العدل وامرت کتاب من هللا انزل بما امنت وقل

تست

)ص(مبارزه.158 خدا رسول خواهی عدالت های جنبه از ازیکی .حاکی ... ی شریفه ی آیه که بود اشرافی وامتیازات نژادی تبعیض با
ریاضی سراسری است *89آن

ربهم-1 عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن بینهم-2من رحماء الکفار علی اشداء معه والذین هللا رسول محمد
الیها-3 لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان ایاته بالقسط-4ومن النایس لیقوم والمیزان الکتاب وانزلنامعهم رسلنابالبینات لقدارسلنا

تست
خداآ.1 سویرسول به را ومردم رانابودکند جاهلی آداب تا شدمد نازل )ص( خدا بررسول که آیاتی واولین دهد سوق بر... مبتنی زندگی

هنر .....بود.سراسری ی *88درباره
ومعاد-1 خداوند-مبدا وعلم-2یگانگی خداوند–تفکر ومعاد-3یگانگی واموختن-مبدا وعلم-4دانش واموختندانش-تفکر

تست
می.159 .مفهوم .... ی شریفه ی آیه در دقت از است اسالمی متعالی تمدن اهداف از یکی که وخرافات جهل مظاهر با مبارزه

کشور از خارج *88گردد.سراسری
اهواءهم-1 والتتبع امرت کما واستقم فادع فلذلک
الرزق-2 من والطیبات لعباده اخرج التی هللا زینه حرم من قل
ربهم-3 عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن من
اولواااللباب-4 یتذکر انما الیعلمون والذین یعلمون الذین یستوی هل قل

تست
آیه.160 کدام تجربیپیام باشد؟سراسری می یکتاپرستی به ودعوت اسالمی تمدن ویژگی *87مبین

اهواءهم-1 والتتبع امرت کما واستقم فادع ربهم-2فلذلک عند اجرهم فلهم صالحا وعمل االخر والیوم باهلل امن من
بینکم-3 العدل وامرت کتاب من هللا انزل بما امنت الیها-4وقل لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان ایاته ومن

تست
مظاهر.161 از یکی که وحدت برحفظ واهتمام اند خانواده یک اعضای چون هم که کیشان هم بین برادری پیوند های پایه کردن استوار

تجربی گردد؟سراسری می مفهوم مورد کدام در دقت از است اسالمی 87تمدن
ربی-1 حرم انما ومابطنقل ماظهر والبغیالفواحش الیها-2واالثم لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان ایاته ومن
بینهم-3 رحماء الکفار علی اشداء معه والذین هللا رسول کله-4محمد الدین علی لیظهره الحق ودین بالهدی رسوله ارسل هوالذی

تست
است.162 اسالمی تمدن مظاهر از یکی که ومساوات برابری فرهنگ کردن وجایگزین جاهلی برنظام حاکم طبقاتی های تبعیض زدودن

ریاضی سراسری گردد؟ می مفهوم آیه درکدام دقت *87از
الد-1 الحیاه فی امنوا للذین هی القیامهقل یوم خالصه نیا
الرزق-2 من والطیبات لعباده اخرج التی هللا زینه حرم من قل
بالقسط-3 النایس لیقوم والمیزان الکتاب وانزلنامعهم رسلنابالبینات لقدارسلنا
اولواااللباب-4 یتذکر انما الیعلمون والذین یعلمون الذین یستوی هل قل

تست
ی.163 آیه *پیام تجربی است؟سراسری کدام بالقسط النایس لیقوم والمیزان الکتاب وانزلنامعهم رسلنابالبینات لقدارسلنا ی 86شریفه



وزندگی دین وریاضیدوازدهمپایه(3)جزوه میرحسینیتجربی منیرسادات

52

خویش-1 الهی دعوت اصول پیامبر)ص(به جدی طلب-2ایمان اشرافیت مشرکان های خواسته از تیعیت نفی
برپایه-3 ای جامعه پاکردن وبر سوزی برستم عدلاصرار آفرین-4ی شرک های بنیان وتخریب دعوت برابالغ استقامت

تست
زبان.164 گردد؟سراسری می ،مفهوم آیه کدام به توجه از وخردورزی ،تعقل تفکر به *86دعوت

العدل-1 وامرت کتاب من هللا انزل بما امنت ربناقل هللا صالحا-2بینکم وعمل االخر والیوم باهلل امن ربهممن عند اجرهم فلهم
الرزق-3 من والطیبات لعباده اخرج التی هللا زینه حرم من اولواااللباب-4قل یتذکر انما الیعلمون والذین یعلمون الذین یستوی هل قل
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برتمدن مروری
با تمدن این جدیدتا
الهی معیارهای
شود .ارزیابی

وبااین
نقاط ارزیابی
وضعف قوت
امروزی تمدن
برده پی

زندگی ونحوه
بهتر درآن
کنی مشناسایی
ومسئولیت

درمواجهه خودرا
بدانیم .باآن

تمدن سه
اروپا در

ازمیالد قبل اول تمدن
درقرن مسیح حضرت
قبل ششم تا چهارم های
شکل دریونان میالد از
باستان ودرروم گرفت

یافت ادامه

چهارم درقرن دوم تمدن
مسیح گسترش با یتمیالدی
حاکمیت وآغاز دراروپا
سیاسی برزندگی کلیسا
آغاز مردم واجتماعی
پانزدهم های ودرقرن
یافت ادامه وشانزدهم

جه تمامی تقریبا که سوم انتمدن
داده قرار خود تاثیر تحت امروز
های درعرصه آن وآثار است

مختلف
فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی

مانند...و است نمایان خوبی به
قوت نقاط دیگری تمدن هر

دارد وضعف

جدی تمدن پیدایش های دزمینه

شده-1 تحریف وتعالیم کلیسا

گذاشتن) باکنار وسطی قرون مشهوربه اروپا دوم تمدن
آغ مسیحیت به اوردن وروی پرستی وبت باستانی ازاعتقادات

(شد

ها-2 تمدن سایر تجربیات از گیری بهره

اسالمی تمدن اروپا درهمسایگی وسطی قرون ودراواسط میالدی هفتم قرن حدود
اثرگذاشت اطراف وبرمحیط شد شکوفاوشاداب دوقرن وطی شد متولد

درس مانمودار ومسئولیت جدید تمدن دهم
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مثبتآ های ثارپیامد
جدید تمدن ومنفی

علم(الف حوزه

آثارمثبت

مادراین مسئولیت
حوزه

یرای-1 تالش
شدن پسشگام
وفناوری درعلم

علم-1 سریع رشد

بهره-2 توانایی
از بیشتر مندی

طبیعت

آثارمنفی

موثروفعال-2 حضور
جهانی درجامعه

عقالنی-3 چهره ترسیم
الی ادع اسالم دین ومنطقی

بالجکمة ربک سیبل
وجادلهم الحسنة والموعظة

احسن هی بالتی

زدگی-1 مصرف

طبیعت-2 نابودی

زدگی-3 علم

وقسط(ب عدل حوزه

آثارمثبت

قانون-1 به توجه

مردم-2 مشارکت
حکومت درتشکیل

آثارمنفی

فراگیر-1 ظلم ظهور
استعمار وپدیده

مسئولیت
مادراین
حوزه

فاصله-2 افزایش
های انسان میان
درجهان فقیروغنی

باستمگران مبارزه
جهاد وتقویت
وصبر وشهادت

نظامی-3 جهان
شده

ومحصوردرتسلیحات

بخشید-2 ناستحکام
اسالمی نظام به

خانواده(ج حوزه
درحوزه ها آسیب
ومرد زن روابط

فروپاشی-1
نهادخانواده

مسئولیت
مادراین
حوزه

وباری-2 بند بی
جنسی

ا-3 ابزاری زاستفاده
زنان

تالش
درجهت
بنی انتحکیم
خانواده




