
  



  
م    :  قد

ل ه  و ر شان  باد آن    ی رپ
  

ند وشا د ه  ھادت ھ    پی جام 
  

تان باد   شان ز ب    ه 
  

ند وشا ا ند  از یاد ،  و    ن
  
  

  (دكتر شفيعي كدكني)



  
  
  

را نديـده  خواهد براي مهمانـان عزيـزي كـه سـاليان درازي آنهـا       ميزباني را درنظر بگيريد كه مي
مند شـده و بـه گـپ و     ها بهره ها و نوشيدني اي بگستراند و در كنار آنها و با آنها از خوراكي سفره

  گفت بپردازند.  
هـا و   هـا، نوشـيدني   ايـم كـه در آن، انـواع خـوردني     اي پهن كرده ما نيز بسان ميزبان، برايتان سفره

  د. ي شما را اشباع خواهد كرلمع ةتنقالت وجود دارد كه هاضم
 ،شما كه با سير و سياحت در بوستان كتاب درسي بويي برده و از هـر درخـت آيـات و روايـات آن    

ايد، در اين راستا، ايـن مجموعـه    دامني از گل فراهم كرده ،هاي شعر و متن آن اي چيده و از بوته ميوه
و با دستي پر بـه مقصـد نهـايي     با اطمينانآموزان و داوطلبان كنكور،  اي تنظيم شده كه دانش به گونه

هـاي   پشت سر گذاشتن آزموننيز هاي درس به درس و صفحه به صفحه و  رسيده و با گذر از تست
  .  كنكور باشندهاي جامع  توانمندي پاسخگوي تست اب ،نيمسال هر تدريجي پايان

مـا بـر   به فعليت رسيدن كتابي كه اكنون در اختيار شماست، مرهون زحماتي است كـه همكـاران   
  كنيم: سپاسگزاري مي انكه از آن ،اند خود هموار كرده

  جناب آقاي يحيي دهقاني.  ،مديرعامل محترم انتشارات مبتكران
  سـميه آهنگـر، مينـا غـالم احمـدي و       هـا:  آرايـي، جنـاب آقـاي مبـين، خـانم      واحد تايپ و صـفحه 

  فرد. سمانه ايمان
فرجـي  مهدي پناه،  حقمهدي  :خلخالي و آقايانالهام عباسي، حديثه مرادي، نسيم  ها: خانم ،واحد توليد

  .رضا قنبرپورو 
  يكايك عوامل معرفي و ارائة كتاب.جناب آقاي ميرحميد خاتمي و  ،واحد فروش

  .و مهناز جعفري و فهميه جعفري ندوشن در ارائة جلد
  
  
  
  

  گروه مؤلفان
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ش  ی    س اّول: 
  كتاب درسي 2صفحه 

  شود؟ با توجه به حدیث پیامرب اکرم (ص)، اندیشه درچه صورت برترین عبادت محسوب می -1
    آنگاه که استعدادهای بالقوه را فعلیت ببخشد. 1
  آنگاه که دربارۀ خدا و قدرت او باشد. 2
  آنگاه که بهار جوانی را پرطراوت و زیبا سازد. 3
  اه که اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت او باشد.آنگ 4

  است. ...............باشد و برترین عبادت  می ...............شکوفایی استعدادها و نوید به آیندۀ زیبا، بازتاب  - 2
  قرب به رسچشمۀ کامالت -میل به کامالت  1
  تفکر مداوم دربارۀ خدا و قدرت او  -اندیشه  2
  نیاز ندی به خدای بیدرک نیازم -تفکر  3
  معرفت خداوند و احساس نیاز دامئی انسان به خداوند  -خودشناسی  4

  دربارۀ خدا و قدرت اوست.  ...............انسان اشاره دارد و برترین عبادت  ...............به ویژگی ...» أفضل العبادة «حدیث نبوی  - 3
  تفکر -اختیار  2    تفکر  -تفکر و تعقل  1
  اندیشۀ مداوم -تفکر و تعقل  4  تدبر و تعمق -تی فقر ذا 3

  شود؟ چه موضوعی استنباط می» أفضل العبادة إدمان الّتفکّر يف اللّه و يف قدرته«بر اساس حدیث نبوی  - 4
  آگاهی و شناخت ذات و قدرت خدا رضوری است. 1
  تفکر باالترین عبادت است. 2
  الزمۀ شناخت خداوند تفکر دربارۀ قدرت اوست. 3
  داوم اندیشه در مورد خدا و قدرت او برترین عبادت است. ت 4

   گردد. ظاهر می ...............زند و برگ و بار آن به صورت  جوانه می ...............است که در  ...............اندیشه مانند  - 5
  رفتار -قلب  -نهالی  2    اعامل -ذهن  -بذری  1
  اعامل - ذهن -نهالی  4    استعداد -روح  -بذری  3

  است. ...............نیاز   اندیشه است و مثرۀ درک نیازمندی به خدای بی ...............ظهور اعامل  - 6
  افزایش خودشناسی -بازتاب  2  افزایش عبودیت و بندگی  -معلول  1
  درک بیشرت فقر و نیاز خود -مولد  4  دستیابی به معرفتی عمیق و واال -علت  3

  كتاب درسي 6صفحه 
موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسـی هسـتند، سـؤال در چـه صـورت بـرای مـا «گر از خود بپرسیم ا - 7

  شود؟ مطرح می
  زمانی که خسته و درمانده در فضایی آرام نشسته باشیم.  1
  های دنیوی برای ما تکراری شود. هرگاه زندگی و ارزش 2
  ا را به خود رسگرم کند.ارزش مادی و ظاهری نتواند م های بی هنگامی که لذت 3
  وقتی که در فضایی آرام و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارۀ جهان تفکر کنیم.  4
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  كتاب درسي 7صفحه 

یک چیز در چه صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست؟ با افزایش معرفت انسان به خـدا، رابطـۀ میـان  - 8
  . ...............فقر ذاتی انسان و غنای خداوند 

  ماند ثابت می -فقط در هستی خود متکی به دیگری باشد  1
  ماند ثابت می -ذات و حقیقتش مساوی با وجود باشد  2
  یابد  افزایش می -زمانی نبوده ولی بعداً به وجود آمده است  3
  یابد  افزایش می -در استمرار بقای خود متکی به دیگری نباشد  4

» های جهان در ایجـاد بـه آفریـدگاری نیازمنـدیم کـه خـود، رسچشـمۀ هسـتی باشـد دیدهما و همۀ پ«این نتیجه که  - 9
  های زیر است؟ ماحصل کدام مقدمه

  مان از خودمان نیست. وجود و هستی -ایم  ما پدیده 1
  ایم. ما پدیده -وجود ما از خودمان نبوده و نیست  2
  د است. خداوند ذاتاً موجو  -ای به آفریدگاری نیاز دارد  هر پدیده 3
  ها به وجودی که متکی به خود است، نیاز دارند.  پدیده -ایم و وجودمان از خود ما نیست  ما پدیده 4

عدم احاطۀ ذهن انسان به حقیقت خداوند معلول کدام ویژگی است؟ اینکـه خداونـد همـواره بـوده اسـت و  - 10
     ...............همواره خواهد بود، بیانگر آن است که 

  پدیده نیست و نیاز به پدید آورنده نخواهد داشت. -ن خداوند نامحدود بود 1
  گیرند. متام موجودات وجود خود را از او می -محدود بودن ذهن  2
  پی بردن به وجود خداوند به عنوان آفریدگار قطعی است. -نامتناهی بودن خداوند  3
  ت.انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند ناتوان اس -عدم رؤیت خداوند  4

تر دربارۀ خداوند چه راهی بـه مـا  بینیم؟ قرآن کریم برای معرفت دقیق با تأمل در اشیاء پیرامون، آنها را چگونه می - 11
  دهد؟ نشان می

  تدبر در قرآن کریم -موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست  1
  درک وجود او و شناخت صفات و افعال خداوند -پدیده  2
  ری و با درک حضوریبه صورت فط -واجب الوجود  3
  توجه به نیاز دامئی انسان به خداوند -نیازمند به آفریننده و خالق  4

و در چـه صـورت خداونـد لـذت  دست یابدتواند به معرفتی عمیق و واال  انسان چگونه می ،در فرهنگ و تعالیم اسالمی -12
  چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند؟ 

  داشنت پاکی و صفای قلب -د اگر معرفت انسان به خود افزایش یاب 1
  حرکت کردن با عزم و تصمیم قوی  -اگر بتواند با هر چیزی خدا را ببیند  2
  حرکت کردن با عزم و تصمیم قوی -اگر تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی انتخاب کند  3
  خلوص نیت و صفای قلب -ها و زمین تفکر کند  اگر در خلقت آسامن 4

  گیرد؟ عبارات زیر مقدمۀ اول استدالل نیازمندی جهان به خدا در پیدایش دربرمی یک از کدام -13
  موجوداتی که پدیده هستند نیازمند وجودی غیر از خود هستند.  1
  ما و این جهان وابسته به وجودی هستیم که وجودش از خودش نیست. 2
  ما و این جهان وجودمان از خودمان نیست و پدیده هستیم. 3
  ایم. خود نظر کنیم برای موجود شدن نیازمند آفریننده اگر به 4
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به کدام مقدمـۀ اسـتدالل » ذات نایافته از هستی، بخش...«موجود شدن یک پدیده نیازمند چه امری است و شعر  -14
  نیازمندی جهان به خدا اشاره دارد؟ 

  اول  -ای که وجودش از خودش باشد  پدید آورنده 1
  دوم  -ز خودش باشد ای که وجودش ا آورنده  پدید 2
  اول  -ای که ذاتش مساوی با وجود باشد  پدید آورنده 3
  دوم  -ای که فقط در مرحلۀ پیدایش نیازمند دیگری باشد  پدید آورنده 4

  است. ...............ای  ها مرشوط به چه رشطی است، هادی و پشتیبان جهان آفریننده موجود شدن پدیده - 15
  حکیم -ودش پدیده نباشد ای که خ آورنده وجود پدید 1
  غنی  -ای که خودش پدیده نباشد  آورنده وجود پدید 2
  غنی -نیاز بودن ذات خداوند از هستی و تداوم در بقا  بی 3
  حکیم -درک نیازمندی انسان و جهان به خداوند  4

  شود؟ تر، از دیدگاه قرآن چگونه حاصل می مبنای درک حضور خداوند چیست؟ و دستیابی به معرفت عمیق -16
  شناخت حقیقت خداوند به کمک شناخت مخلوقات -تفکر  1
  اخالص در عمل و پاکی و صفای قلب -اندیشۀ مداوم  2
  شناخت صفات و افعال او -فطرت  3
  درخواست از خدا برای تحقق این شهود  -عبادت  4

  وصول به معرفتی عمیق و واال معلول چیست و داشنت چه ویژگی الزمۀ آن است؟ -17
  احساس نیاز کردن -ت از خدای متعال و افزایش عبودیت و بندگی استعان 1
  پاکی و صفای قلب -پیشقدم شدن در راه و حرکت با عزم و تصمیم قوی  2
  عزم و تصمیم قوی -افزایش خودشناسی و درک بیشرت فقر و نیاز  3
  عزم و تصمیم قوی -درک حکیامنۀ خلقت جهان آفرینش  4

  كتاب درسي 9صفحه 

    ...............یادین مصنوعات برشی و جهان آفرینش این است که تفاوت بن - 18
  رابطۀ چندانی میان بقای یک مصنوع با صانع آن وجود ندارد. 1
  جهان همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است.  2
  همۀ مخلوقات در بقا و استمرار به خداوند نیاز دارند. 3
  و پیدایش خواهد بود. وابستگی مخلوقات به خداوند در وجود 4

فقـر موجـودات و  ۀشود؟ رابطـ از تدبر در کدام آیه استنباط می ،بخشی مستمر و همیشگی خداوند به موجودات هستی -19
  است.  ............... ۀغنای خداوند یک رابط

  ثابت و تغییرناپذیر -یسأله من يف الّساموات و األرض کّل یوم هو يف شأن  1
  مطلق و متغیر -ات و األرض کّل یوم هو يف شأن یسأله من يف الّسامو  2
  مطلق و متغیر -یا أیها الّناس أنتم الفقراء إلی اللّه  3
  ثابت و تغییرناپذیر -یا أیها الّناس أنتم الفقراء إلی اللّه  4

ز  ما چـو نـائیم و نـوا در مـا ز توسـت    مـا چـو کـوهیم و صـدا در مـا«نیازمندی جهان به خدا در بقا که از شعر  - 20
  گردد، با کدام آیه  ارتباط معنایی دارد؟ مستفاد می» توست

  یسأله من يف الّساموات و األرض  2  یا أیّها الّناس أنتم الفقراء  1
  اللّه نور الّساموات و األرض 4  ما رأیت شیئاً إّال و رأیت اللّه قبله و بعده و معه 3
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شود و افزایش خودشناسی به کدامیک  رت قرآنی دریافت میابتکاری و بدیع بودن افعال الهی، از تدبر در کدام عبا -21
  شود؟ از موارد منتج می

  درک بیشرت فقر و نیاز -کّل یوم هو يف شأن  1
  درک بیشرت فقر و نیاز -أنتم الفقراء إلی اللّه  2
  افزایش عبودیت و بندگی -اللّه نور الّساموات و األرض  3
  یش عبودیت و بندگی افزا -یسأله من يف الّساموات و األرض  4

در شعر مولوی در تشبیه موجودات جهان به نـی و کـوه (مـا چـو کـوهیم و صـدا در مـا ز توسـت) چـه مفهـومی  - 22
  گردد و این مطلب با کدام آیۀ قرآنی مرتبط است؟ مستفاد می

  أنتم الفقراء إلی اللّه  -به خداوند نیازمندند » آن«یعنی همۀ موجودات در هر  1
  أنتم الفقراء إلی اللّه  -قید و رشط خداوند است  وجود مطلق و بی 2
  یسأله من يف الّساموات  -نیازمندی ذاتی مخلوقات در پیدایش به خداوند  3
  یسأله من يف الّساموات -نیازمندی نسبی مخلوقات در بقاء به خداوند  4

زیر پاسخ مناسـبی بـرای ایـن یک از عبارات  کدام» چرا خداوند هر لحظه دست اندر کار امری است؟«اگر بپرسیم  - 23
  ...............سؤال است؟ زیرا 

  مخلوقات همیشه به خالق خود نیازمندند. 1
  موجودات در هر لحظه برای بقاء و افعال خود به او نیازمندند. 2
  اند. موجودات به صورت مستمر به خدا وابسته 3
  خداوند به صورت همیشگی در حال هستی بخشی به موجودات است.  4

  مؤید کدام مطلب است؟ » باد ما و بود ما از داد توست     هستی ما جمله از ایجاد توست«بیت  - 24
  قید و رشط خداوند است.  ما همه نیست و عدم هستیم و وجود مطلق و بی 1
  ها نیز از خداست. پدیدآورندۀ موجودات خداست و متام افعال آن 2
  وجود آورد. لطف خداوند به نیاز ما پاسخ داد و ما را به  3
  کنند از خداست.  اند که اگر حرکتی می موجودات به باد تشبیه شده 4

یابیم کـه وجـه تشـابه رابطـۀ  های ظاهری مخلوقات الهی و مصنوعات برشی، درمی با مقایسۀ رابطۀ میان شباهت - 25
  ساز و ساعت و وجه متایز این دو به ترتیب چگونه است؟ خدا و جهان، با رابطۀ ساعت

  مصنوعات برشی در دوام و بقای خود وابسته به صانع خود نیستند. -اند  ساعت هر دو پدیدهجهان و  1
  مصنوعات برشی در پیدایش و دوام خود وابسته به صانع خود هستند. -جهان و ساعت هر دو هدفدارند  2
  صانع آن است.  بقای مصنوعات برشی منوط به بقای عمر -اند  اجزای جهان و ساختامن هر دو پیچیده و مرکب 3
  بخشی فقط از آن خداوند متعال است.  هستی - گیرند  هر دو پدیده وجود و خواص خود را از خالق و صانع خود می 4

  یک از ابیات زیر به مقدمۀ اول استدالل نیازمندی جهان به خدا در مرحلۀ پیدایش مرتبط است؟ کدام - 26
  ان ولی شیر علم ...ما همه شیر  2  ما چو نائیم و نوا در ما ز توست ... 1
  های ما ... هائیم و هستی ما عدم 4  به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ... 3

  یک از عبارات قرآنی زیر مرتبط است؟ با کدام» ما نبودیم و تقاضامان نبود«مرصع  - 27
  یسأله من يف الّساموات و ... 2  یا أیّها الّناس أنتم الفقراء ... 1
  أفضل العبادة إدمان التّفکر ... 4  ما رأیت شیئاً إّال و رأیت ... 3

نیازمندی مداوم و الینقطع موجودات هر لحظه بـه خداونـد و در متـام مراحـل هسـتی معلـول چیسـت و تفـاوت  - 28
  بنیادین رابطۀ جهان با خالق و بّنا با مسجد در چیست؟

  پیچیدگی و مرکب بودن جهان -وابستگی موجودات در چیستی، ذات و ویژگی به ارادۀ الهی  1
  العلل است. خداوند علت -وابستگی موجودات در چیست، ذات و ویژگی به ارادۀ الهی  2
  العلل است.  خداوند علت -وابستگی موجودات در وجود و هستی و خواص آن به ارادۀ الهی  3
  پیچیدگی و مرکب بودن جهان -وابستگی موجودات در وجود و هستی به ارادۀ الهی  4
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است و از تشـبیه رابطـۀ خداونـد بـا  ...............مصنوع از صانع در مصنوعات برشی امری  پنداری استقالل یک مطلق - 29
  گردد؟  جهان با رابطه مولد با جریان برق، کدام پیام مفهوم می

  آورنده در پیدایش و بقا  ها به پدید نیاز پدیده -ممکن  1
  آورنده در پیدایش و بقا  ها به پدید نیاز پدیده -غیرممکن  2
  آورنده  نیازی ذاتی پدید ها و بی نیازمندی ذاتی پدیده -غیرممکن  3
  آورنده  نیازی ذاتی پدید ها و بی نیازمندی ذاتی پدیده -ممکن  4

در شعر مولوی از تشابه رابطۀ خداوند با موجودات به شیرهای َعلَم (ما همه شیران ولی شیر َعلَم ...) به بـاد، چـه  -30
  مفهومی دنبال شده است؟

  ازمندی موجودات در افعال خود به خداوند نی 1
  نیازمندی موجودات در پیدایش و افعال خود به خداوند 2
  پایان الهی در به وجود آوردن مخلوقات لطف و رحمت بی 3
  نیازمندی مداوم و هر لحظه موجودات به خداوند 4

  كتاب درسي 10صفحه 
یک از آیـات زیـر مـرتبط اسـت؟  ، با کدام»بود هستی بخشبخش       چون تواند که  ذات نایافته از هستی، «بیت  -31

  کدام مقدمۀ استدالل نیاز جهان به خدا در این راستاست؟
  اّول -یسأله من يف الّساموات و األرض  2  دوم  -أنتم الفقراء إلی اللّه  1
  اّول  -لّه قبله و بعده و معه ما رأیُت شیئاً إّال و رأیت ال 4  دوم -تفّکروا يف کّل يشء و ال تفّکروا يف ذات اللّه  3

گـر وجـود خـالق خـود اسـت، بـه ترتیـب از  ها در پیدایش و بقا و اینکه هر چیزی در جهان تجلی نیاز ذاتی پدیده - 32
  گردد؟ یک از آیات زیر مستفاد می کدام

  اللّه نور الّساموات و األرض -یا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی اللّه  1
  ما رأیت شیئاً إّال و رأیت اللّه قبله ... -م الفقراء إلی اللّه یا أیّها الّناس أنت 2
  اللّه نور الّساموات و األرض ... -ما رأیت شیئاً إّال و رأیت اللّه قبله  3
    یا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی اللّه ... -اللّه نور الّساموات و األرض  4

» یا أیّها الّنـاس«شود و مصداق عبارت  چه پیامی استنباط می }ی اللّهیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إل{تدبر در آیۀ  -33
  چه کسانی هستند؟

  مخلوقات -اند  مخلوقات جهان در بقای خود به مشیت و ارادۀ الهی وابسته 1
  همۀ مخلوقات -آورنده نیازمندند  های جهان ذاتاً به پدید پدیده 2
  مردم  -اند  ابستهموجودات جهان در پیدایش خود به ارادۀ الهی و  3
  مردم  -خداوند پدیدآورنده و آفریدگار همۀ مخلوقات است و قائم بذات است  4

  مناسبی برای این سؤال است؟  یک از عبارات زیر پاسخ شود؟ کدام اگر بگوییم نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می - 34
  نعمت وجود است.منحرصاً در به وجود آمدن و پدیدار شدن باالترین داشتۀ انسان  1
  موجودات این جهان از جمله انسان، برای آفرینش به خدا نیاز دارد. 2
  های او همه برآمده از نعمت وجود است.  انسان در هستی خود به خدا نیازمند است و سایر داشته 3
  ها و مشکالت است. نیازمندی به خالق در مرحلۀ بقا و به هنگام سختی 4

نیازمنـدی موجـودات بـه  ...............به آن اشـاره شـده  ...............موجودات که در آیۀ درخواست و مسئلت همیشگی  -35
   گردد. این مطلب مستفاد می ...............خداوند است که در عبارت قرآنی 

  یسأله من يف الّساموات و األرض -معلول  -أنتم الفقراء إلی اللّه  1
  سأله من يف الّساموات و األرضی -علت  -أنتم الفقراء إلی اللّه  2
  أنتم الفقراء إلی اللّه  -معلول  -یسأله من يف الّساموات و األرض  3
  أنتم الفقراء إلی اللّه -علت  -یسأله من يف الّساموات و األرض  4
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  است. ...............مثرۀ درک نیازمندی به خداوند چیست و افزایش عبودیت و بندگی معلول  - 36
  خودشناسی  -احساس نیاز بیشرت و ابراز عجز و بندگی  1
  تفکر در جهان خلقت  -افزایش خودشناسی و درک بیشرت فقر و نیاز  2
  عمل به احکام الهی  -درک معرفت و احساس دامئی لطف و رحمت خداوند  3
  نفسانی  رهایی از متنیات -احساس نیاز عنایات پیوسته الهی و اتصال به رحمت او  4

  وجود ثبات و دوام در نیازمندی انسان به خدا و عدم انقطاع یا کاهش آن، معلول چیست؟ - 37
  خالقیت خداوند و وابستگی وجود و خواص موجودات به او  1
  وابستگی موجودات در وجود و هستی خود به خداوند 2
  خالقیت خداوند و ارادۀ تکوینی او در خلق موجودات  3
  وجودات و لطف و رحمت الهیعرض نیاز دامئی م 4

های ناآگـاه نسـبت بـه کـدام موضـوع اسـت و  تـوجهی انسـان بی...»  إلـی نفيسـ يال تکلنـ مّ اللّهـ« دعـایمتناسب با  -38
  کنند.  احساس می ...............های آگاه دامئاً  انسان

  نیاز به خداوند   -معرفت به خود  1
  دافقر و نیاز دامئی خود به خ -عجز و بندگی خود  2
  لطف و رحمت خدا -نیاز دامئی انسان به خداوند  3
  لطف و رحمت خدا  -نیاز نسبی و متغیر انسان به خداوند  4

  یک از ابیات زیر در ارتباط است؟ با کدام» اللّه نور الّساموات و األرض«خداوند نور هستی است یعنی چه؟ و آیه  - 39
  دلی کز معرفت نور و صفا دید ... -بخشی وجود خداوند  بخشی به موجودات و تجلی هستی 1
  به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ... -انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند  2
  دلی کز معرفت نور و صفا دید ... -بخشی و رؤیت خداوند در جهان آخرت  هستی 3
  ...به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  -آشکار شدن موجودات و مشهود بودن ذات خداوند در آنها  4

   افزایش خودشناسی است. ...............درک بیشرت فقر و نیاز و افزایش عبودیت و بندگی  ...............افزایش خودشناسی  - 40
  معلول -معلول  4  علت  -علت  3  معلول -علت  2  علت  -معلول  1

  از کیست و علت این درخواست چیست؟» اللّهم ال تکلني إلی نفيس طرفة عین أبداً «دعای  -41
  درک بیشرت فقر و نیاز و افزایش عبودیت و بندگی -حرضت علی (ع)  1
  اش به خدا افزایش معرفت و آگاهی او به نیازمندی -پیامرب اکرم (ص)  2
  اش افزایش معرفت و آگاهی به نیازمندی -حرضت علی (ع)  3
  عدم قطع لطف و رحمت خداوند از ایشان -پیامرب اکرم (ص)  4

  رب اکرم (ص) به منظور عدم انفصال لطف و رحمت خداوند از ایشان، معلول چه امری است؟درخواست عاجزانۀ پیام - 42
  اش به خدا افزایش معرفت پیامرب اکرم (ص) و درک نیازمندی 1
  مقام و منزلت پیامرب اکرم (ص) و اتصال به رسچشمه رحمت الهی 2
  مندی از مثرات آن  نائل آمدن به درجات باالی اخالص و بهره 3
  تیابی به مقام قرب الی اللّه و سیراب شدن از رحمت الیزال الهی دس 4

اینکه دامئاً سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس کنی و خود را نیازمند عنایـات پیوسـتۀ او بـدانی، وصـف حـال چـه  - 43
  است.  ...............نیاز  کسانی است و مثره درک نیازمندی به خدای بی

  درک بیشرت فقر و نیاز -پرهیزگاران  2  خودشناسی افزایش -های اهل توکل  انسان 1
  افزایش عبودیت و بندگی -های آگاه  انسان 4  دستیابی به معرفتی عمیق -بندگان مخلص  3
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احساس و عجز و بنـدگی خـود  ...............شود، نیاز به او را  ...............اش با خدا  هرچه معرفت انسان به خود و رابطه -44
  کند. ابراز می ...............را 
  بیشرت -بیشرت  -بیشرت  4  بیشرت -بیشرت  -کمرت  3  کمرت -کمرت  -بیشرت  2  کمرت -بیشرت  -بیشرت  1

دربـارۀ  ...............اسـت و قـرآن کـریم مـا را بـه  ...............شناخت اولیۀ انسان از خداوند و درک حضور او بـر اسـاس  - 45
   خواند.  خداوند فرا می

  شناخت صفات و افعال او - تفکر درباره نیازمند بودن جهان  2  تر  معرفت عمیق -خویش فطرت  1
  تر معرفت عمیق -قوۀ عقل  4  تفکر دقیق -رسشت خدا آشنا  3

یک از عبـارت قرآنـی زیـر  با کدام» ما رأیت شیئاً إّال و رأیت اللّه قبله و بعده و معه«این حدیث حرضت علی (ع)  -46
  ارتباط معنایی دارد؟

  یسأله من يف الّساموات و األرض 2  یا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی اللّه 1
  اللّهم التکلني إلی نفيس طرفة عین أبداً  4  اللّه نور الّساموات و األرض  3

ۀ لطـف و دامئـاً سـای ...............های  انـد و انسـان توجه نسبت به نیاز دامئی انسان بـه خداونـد بی ...............های  انسان - 47
   کنند. رحمت خدا را احساس می

  غافل -هوشیار  4  ناآگاه -آگاه  3  هوشیار -غافل  2  آگاه -ناآگاه  1

  كتاب درسي 12و 11 صفحه

بخش خداونـد اسـت چیسـت و منظـور از نـور بـودن خداونـد  منظور از اینکه هر موجودی در حد خـودش تجلـی - 48
  است.  ...............

  رابطۀ میان خداوند و جهان هستی  -قدرت او در هر چیز  مشاهدۀ خداوند و علم و 1
  رابطۀ میان خداوند و انسان -مشاهدۀ خداوند و علم و حکم او در هر چیز  2
  رابطۀ میان خداوند و انسان -مشاهدۀ خداوند و حقیقت و ماهیت او در هر چیز  3
  و جهان هستی رابطۀ میان انسان -مشاهدۀ خداوند و هستی و چیستی او در هر چیز  4

  است. ...............و  ...............به ترتیب » نامحدود«و » محدود«با توجه به معارف اسالمی شناخت امور  - 49
  غیرممکن -غیرممکن  4  ممکن -ممکن  3  ممکن  -غیرممکن  2  غیرممکن  -ممکن  1

اسـت؛ زیـرا همـۀ آنهـا  ...............ها  اناست. شناسـایی سـتارگان و کهکشـ ...............معرفت و شناخت هر چیز معلول  -50
   هستند. ...............اموری 

  محدود -ممکن  -احاطه و دسرتسی به آن  2  نامحدود -ممکن  -دستیابی به یقین قطعی  1
  نامحدود -غیرممکن  -دستیابی به یقین قطعی  4  محدود -غیرممکن  -احاطه و دسرتسی به آن  3

  كتاب درسي 13و  12صفحه

بودن خداوند نسبت به ماست و عبارت قرآنی  ...............بودن شناخت هستی و صفات خداوند  ...............علت اصلی  - 51
   وافی به این مقصود است. ...............

  تفّکروا يف کّل يشء و ... -محاط  -ممکن  1
  تفّکروا يف کّل يشء و ... -محاط  -غیرممکن  2
  العبادة إدمان التّفّکر يف اللّه ...أفضل  -محیط  -ممکن  3
  أفضل العبادة إدمان التّفّکر يف اللّه ... -محیط  -غیرممکن  4

  منظور چگونه تفکری است؟» إدمان الّتفکّر يف اللّه«فرماید:  آنجا که پیامرب (ص) می - 52
  تفکر در هستی و صفات و اسامء خداوند 2  تفکر در ذات و چیستی خداوند 1
  تفکر در موجودات غیرمادی که واسطه فیض خداوند  4  و حقیقت خداوند تفکر در ماهیت 3
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بودن شناخت حقیقت و ماهیت خداوند داللت دارد  ...............بر ...» تفکّروا يف کّل يشء و ال تفکّروا «عبارت قرآنی  -53
  اند. بیان منوده ...............ادت را وجود ما در برابر خداست و پیامرب (ص) برترین عب ...............که علت اصلی این امر 

  مداومت در اندیشیدن دربارۀ خدا و قدرت او  -محیط  -ممکن  1
  مداومت در اندیشیدن دربارۀ جهان هستی  -محاط  -ناممکن  2
  مداومت در اندیشیدن دربارۀ جهان هستی -محیط  -ممکن  3
  ت اومداومت در اندیشیدن دربارۀ خدا و قدر  -محاط  -ناممکن  4

  کند و به چه دلیل؟ ما را از تفکر در چه موضوعی نهی می...» تفکّروا يف کّل يشء «حدیث نبوی  - 54
  زیرا اموری محدودند. -ها و زمین  خلقت آسامن 1
  زیرا خداوند ازلی و قدیم است. -پیدایش و هستی خداوند  2
  دا کند. تواند به حقیقت او احاطه پی زیرا ذهن ما منی -ذات و چیستی خداوند  3
  زیرا ذهن ما محدود است.  -صفات و اسامء خداوند  4

  
  با تغيير) 97(هنر   فهم کدام عبارت برای تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداوند رضوری است؟ -55

  یا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی اللّه 2    قل اللّه خالق کّل يشء 1
   شأنکّل یوم هو يف 4  اللّه نور الّساموات و األرض 3

 با تغيير) 95(رياضي   اند؟ دستور داده» تفکّروا يف کّل يشء و ال تفکّروا يف ذات اللّه«به کدام علت پیامرب گرامی اسالم (ص) به  - 56
  الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسرتسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسرتسی نداریم. 1
  شود و ما فقط توان فهم چیستی خدا را داریم. ستی خداوند میتفکر در ذات خداوند موجب محدود شدن ه 2
  توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. ما به دلیل محدود بودن ذهن خود منی 3
  گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم. هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما منی 4

پیامرب گرامی اسالم (ص) فرمودنـد دربـارۀ چـه چیـزی فکـر نکنیـد و ...» ال تفکّروا يف ذات اللّه «به حدیث  با توجه -57
  )94(هنر   علّت آن چیست؟

  پذیر نیست. های خداوند امکان چون شناخت صفات و ویژگی -چیستی خداوند  1
  پذیر نیست. های خداوند امکان چون شناخت صفات و ویژگی -هستی خداوند  2
  چون الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه بر آن است.  -چیستی خداوند  3
  چون الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه بر آن است.  -هستی خداوند  4

نیازمنـد بـه خـدا اسـت و متـام  ...............این اسـت کـه جهـان در  }اللّه نور الّساموات و األرض{پیام آیۀ رشیفۀ  -58
  )92ج از كشور (خار  اند.  ...............موجودات 

  تجسم بخش خداوند -پیدایش و هستی یافنت  2  تجلی بخش خداوند -پیدایش و بقا  1
  نوری از انوار وجود -پیدایش و هستی یافنت  4  نوری از انوار وجود -پیدایش و بقا  3

و صفات مانده از بنیانگذار مکتب توحیدی خاص اسالم، حرضت محمد (ص) تفکر در ذات  با توجه به معارف باقی - 59
  )92(تجربي   است.  ...............و  ...............خداوند، به ترتیب 

  مورد تشویق -ممنوع  2    ممنوع  -ممنوع  1
  ممنوع -مورد تشویق  4  مورد تشویق -مورد تشویق  3
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  )92(هنر   است.  ............و  ............خداوند، به ترتیب موصوف به » چیستی«و » هستی«با توجه به معارف اسالمی، شناخت  - 60
  ناممکن -ناممکن  4  ممکن  -ممکن  3  ممکن  -ناممکن  2  ناممکن -ممکن  1

بـریم  رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه مولد برق با جریان برق است. از این تشبیه به ... پـی می«اگر بگوییم:  -61
  با تغيير) 91خارج از كشور (  گردد.  مفهوم می ...............و  ...............که به ترتیب 

  فقیر -غنی  -آور در ایجاد و بقا  ها به پدید نیاز پدیده 1
  فقیر -غنی  -ها  نیاز و مخلوقیت پدیده خالقیت خداوند بی 2
  غنی -فقیر  -وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا  3
  غنی -فقیر  -نیازی ذاتی پدیدآور  ها و بی نیازمندی ذاتی پدیده 4

بخش خداوند و نشـانگر حکمـت، قـدرت، رحمـت و سـایر صـفات  هر موجودی در حد خودش تجلی«وییم: اگر بگ - 62
  با تغيير) 91(هنر   ایم؟  پیام کدام آیه را ترسیم کرده» الهی است

  کّل یوم هو يف شأن  2    واللّه هو الغنّي الحمید 1
  اللّه یا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی 4  اللّه نور الّساموات و األرض 3

   با تغيير) 90(خارج از كشور   گردد. مفهوم می ...............از دقت در آیۀ » ها در موجود شدن و بقا نیاز ذاتی پدیده« - 63
  یسأله من يف الّساموات و األرض کّل یوم هو يف شأن 1
  یا أیّها النّاس أنتم الفقراء إلی اللّه و اللّه هو الغنّي الحمید 2
  و تنزع امللک مّمن تشاء تؤيت امللک من تشاء 3
  قل هو اللّه أحد، اللّه الّصمد مل یلد و مل یولد 4

و هدفی قابل دسرتسی است، بخصوص برای جوانان و نوجوانان که  ...............معرفت عمیق و واال، معرفتی است که  -64
  با تغيير) 90(رياضي   دارند.  ...............

  پاکی و صفای قلب -بیند انسان بتواند با هر چیزی خدا را ب 1
  پاکی و صفای قلب -های الهی در دنیا توجه داشته باشد  انسان به نعمت 2
  عزم و تصمیم -های الهی در دنیا توجه داشته باشد  انسان به نعمت 3
  عزم و تصمیم  -انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند  4

برقـرار اسـت کـه کـامل  ...............ش عبودیت وی، رابطـۀ در صحنۀ پرغوغای حیات، بین افزایش خودشناسی و افزای - 65
    )90(هنر   . ...............است و قطع رابطه بین نور و منبع نور  ...............حقیقی، زایندۀ 

  ناممکن است -فقر و نیازمندی  -مستقیم  2  ناممکن است. -فقر و نیازمندی  -عکس  1
  انجامد به فنای نور می -نیازی  غنا و بی -مستقیم  4  انجامد. نور می بی فنای -نیازی  غنا و بی -عکس  3

گره بخـورد تـا توفیـق  ...............با  ...............شود که  گاه به کام جان انسان چشانده می لذت معرفت واال و عمیق، آن - 66
   )89(خارج از كشور   اثر شود.  الهی نصیب گردد و موانع را به لطف و حامیت او بی

  توحید در خالقیت -پاکی و صفای قلب  2  عزم و تصمیم -پاکی و صفای قلب  1
  توحید در خالقیت -اخالص در عمل و توحید عبادی  4  عزم و تصمیم  -اخالص در عمل و توحید عبادی  3

نوجوانـان  و هدفی قابل دسرتس است، به خصوص بـرای جوانـان و ...............معرفت واال و عمیق، معرفتی است که  - 67
  با تغيير) 89(رياضي   دارند.  ...............که 

  پاکی و صفای قلب -بخش واقعی جهان را خدا بدانیم  هستی 1
  پاکی و صفای قلب -در پشت هر ظاهر و در ورای هر چیزی خدا را ببینید  2
  تفکر و تصمیم -در پشت هر ظاهر و ورای هر چیزی خدا را ببینید  3
  تفکر و تصمیم -جهان را خدا بدانیم بخش واقعی  هستی 4
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تا ی   س دوم:    ھ

  كتاب درسي 18صفحه 

  است. ...............و پایه و بنای اسالم  ...............ترین اعتقاد دینی  مهم - 68
  معاد -توحید  4  ال اله إّال اللّه -توحید  3  توحید -ال اله إّال اللّه  2  ال اله إّال اللّه  -معاد  1

  داند و درخواست او در مناجات با خدا چیست؟ رضت علی (ع) عزت و رسبلندی خود را معلول چه عملی میح - 69
  عملی که مورد پسند خداوند است.  -بندگی خدا  1
  اعامل او را بر مدار توحید قرار دهد. -بندۀ کامل بودن  2
  اعامل او را بر مدار توحید قرار دهد.  -بندگی خدا  3
  توفیق رضایتمندی خداوند داشته باشد. -ن خداوند پروردگار بود 4

  داند؟ احیاکننده و معنابخش کالبد معارف و احکام دین چیست و حرضت علی (ع) چه عاملی را مایۀ افتخار خود می -70
  بندگی خداوند -توحید  2    بندگی خداوند  -دین  1
  پروردگاری خداوند -دین  4  پروردگاری خداوند -توحید  3

  یک از اصول اعتقادی است؟ دینی مبنای اعامل ماست و رسلوحۀ دعوت پیامربان کدام کدام اعتقاد -71
  عدل  -معاد  4  معاد  -معاد  3  توحید  -توحید  2  توحید  -اخالص  1

  كتاب درسي 19صفحه 

  و التزام به آن چه تأثیری در زندگی فرد تازه مسلامن خواهد داشت؟ }ال إله إّال اللّه{ذکر عبارت  - 72
  ط او با خود و خدا دچار تغییر خواهد شد.ارتبا 1
  زندگی فردی و اجتامعی او دچار تغییر خواهد شد. 2
  هایی از زندگی فرد را دچار تغییر خواهد کرد. التزام به آن، بخش 3
  گشت.  دفاع از حقوق او بر دیگر مسلامنان واجب می 4

است و تجلی آن در زندگی اجتامعی  ...............و یک  ...............و کلمۀ توحید مرکب از یک  ...............توحید به معنای  - 73
   گردد. میرس می ...............با 
  والیت امام -آری ، نه  -اعتقاد به یگانگی خدا  1
  امر به معروف و نهی از منکر -اثبات و نفی  -اعتقاد به یگانگی خدا  2
  والیت امام - اثبات و نفی -اعتقاد به مالکیت انحصاری خدا  3
  امر به معروف و نهی از منکر -آری ، نه  -همتایی خدا  اعتقاد به بی 4

  وجوب دفاع از حقوق مسلامن و به رسمیت شمردن آن، برگرفته از چه اقدامی است؟  - 74
  صدور حکم جهاد از سوی ولّی جامعۀ اسالمی 2  شنیدن صدای مظلوم و طلب یاری او  1
  به هنگام امر به معروف و نهی از منکر  4  ایامن به خدای یگانه و» ال اله إّال اللّه«گفنت  3

  است. .............است و بر اساس حدیث سلسلة الّذهب تجلی توحید در زندگی اجتامعی، معلول پذیرش  ...........توحید به معنای  -75
  پرستش خدای یگانه -همتا بودن خداوند  یگانگی و بی 1
  یت اماموال -اعتقاد به خدای یگانه  2
  عبودیت و بندگی خداوند -اعتقاد به خدای یگانه  3
  دستورات الهی -نبود رشیک و مانند برای خدای یگانه  4
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مـا خلقـت {شود و عبارت قرآنی  ها برای خداوند متصور می از نتایج پذیرش چند خالق برای جهان، کدام ویژگی - 76

  ه دارد؟به کدام مرتبۀ توحید اشار  }الجّن و اإلنس إّال لیعبدون
  توحید در خالقیت  -تکرث و تعدد  2  توحید در خالقیت  -محدودیت و ناقص بودن  1
  توحید در عبادت -تکرث و تعدد  4  توحید در عبادت -محدودیت و نیازمند بودن  3

ت قرآنـی گردد و با عبـار  مفهوم می ...............نیازی به خداوند به رشیک داشنت در خلقت جهان، از عبارت قرآنی  بی - 77
   ارتباط معنایی دارد. ...............

  ء اللّه خالق کّل يش -خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم  1
  اللّه خالق کّل يشء -و ال یرشک يف حکمه أحداً  2
  أفحسبتم أمّنا خلقناکم عبثاً و أنّکم إلینا الترجعون -واللّه هو الغنّي الحمید  3
  من رّب الّساموات و األرض قل -واللّه هو الغنّي الحمید  4

در صورت فرض خالقیت متعدد جهان اگر همۀ خدایان کامالتی مشابه یکدیگر داشته باشند، چه پیامدی به دنبال  -78

  مرتبط است؟ }اللّه خالق کّل يشء{خواهد داشت و کدام عبارت قرآنی با آیه 
  اللّه نور الّساموات و األرض -خدایانی عین همدیگر خواهیم داشت  1
  و هو رّب کّل يشء -خدایانی عین همدیگر خواهیم داشت  2
  هو الواحد القّهار -خدایانی متعدد خواهیم داشت  3
  و هو رّب کّل شیء -خدایانی متعدد خواهیم داشت  4

توحیـد بـه ذهـن متبـادر  ۀکـدام مرتبـ }ما خلقنـا الّسـاموات و األرض و مـا بیـنهام العبـین{رشیفۀ  ۀاز تدبر در آی - 79
  ارتباط معنایی دارد؟  ............... ۀبا آی گردد و می

  قل اللّهّم مالک امللک -توحید در مالکیت  1
  و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم ازواجاً  -توحید در خالقیت  2
  ما لهم من دونه من ويلّ  -توحید در والیت  3
  قل من رّب الّساموات و األرض -توحید در ربوبیت  4

باد ما و بـود «بوده و شعر  ...............آفرینش مخلوقات الهی با مصنوعات برشی، علت ایجاد  تصور یکسان داشنت از -80
  با کدام عبارت قرآنی ارتباط معنایی دارد؟» ما از داد توست / هستی ما جمله از ایجاد توست

  هل تستوي الظّلامت و الّنور -نقص و نیاز  2  أم جعلوا للّه رشکاء  -نقص و نیاز  1
  اللّه خالق کّل يشء  -رشک  4  قل اللّهّم مالک امللک  -ک رش  3

اعتقاد به مقام آفریدگاری خداوند و اینکه همۀ موجودات از اوینـد بـه کـدام مرتبـۀ توحیـد اشـاره دارد و عبـارت  - 81
  مؤید این مطلب است.  ...............قرآنی 

  اللّه خالق کّل يشء -توحید در خالقیت  2  اللّه خالق کّل يشء -توحید در ربوبیت  1
  اللّهّم مالک امللک -توحید در مالکیت  4  ما لهم من دونه من ويلّ  -توحید در والیت  3

  بریم؟ ای پی می از دقت در جمالتی که جعفر بن ابیطالب در حضور پادشاه حبشه بیان کرد، به چه نتیجه - 82
  شود. قبول توحید موجب تغییر در اعامل و عبادت و بندگی خدا می 1
  به میزانی که فرد دچار رشک باشد از توحید دور است. 2
  دفاع از حقوق فرد بر دیگر مسلامنان واجب است.» ال إله إّال اللّه«با ذکر  3
  ترین عقیده مسلامنان است.  ترین و اساسی توحید اصلی 4

وال یرشـک يف { اینکه خداوند ولّی و رسپرست مطلق جهان است، معلول کدام مرتبـۀ توحیـد اسـت و عبـارت قرآنـی -83

  اشاره دارد. ...................به توحید در  }حکمه أحداً 
  والیت -مالکیت  4  والیت  -والیت  3  ربوبیت -مالکیت  2  مالکیت  -خالقیت  1
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  کنندۀ جهان بدانیم، در آن صورت به کدام بعد توحید معتقدیم و معلول کدام بعد توحید است؟ وقتی خدا را تنها ترصف - 84
  توحید در مالکیت  -توحید در خالقیت  2  توحید در خالقیت  -ر مالکیت توحید د 1
  توحید در مالکیت  -توحید در والیت  4  توحید در والیت  -توحید در مالکیت  3

نعمهـا علـی أ راً نعمـة اللّه مل یک مغیّ  ذلک بأنّ { ۀرشیف ۀو آی ...............ساز  زمینه ،در خداوند صاستلزام محدودیت و نق -85

  داللت دارد. ...............بر توحید در  }مقو 
  خالقیت -رشک در ربوبیت  2  ربوبیت -رشک در خالقیت  1
  والیت -رشک در مالکیت  4  مالکیت -رشک در والیت  3

 ...............اذن و اجازۀ خداوند به مخلوقات در راستای ترصف در جهان به معنای واگذاری والیت خداوند به دیگـری  - 86
    ...............ها از سوی خدا به معنای آن است که  پیامرب اکرم (ص) به عنوان ولّی انسان و معرفی

  والیت پیامرب در طول والیت خدا قرار دارد. -است  1
  والیت پیامرب در طول والیت خدا قرار دارد. -نیست  2
  والیت پیامرب در مسیر و مجرای والیت خدا قرار دارد. -است  3
  یت پیامرب در کنار والیت خدا قرار دارد. وال -نیست  4

ارادۀ تکوینی خداوند به چه فعلی اختصاص دارد و مصداق ایـن  }تؤيت امللک من تشاء{بر اساس عبارت قرآنی  -87
  عبارت کدام آیه است؟

  » ...وعد اللّه الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم يف األرض -هدایت یا ضاللت افراد  1
  و نرید أن منّن علی الّذین ... -جود و عدم مخلوقات و  2
  و لقد کتبنا يف الّزبور من بعد الّذکر ... -بخشش یا سلب حکومت  3
  اللّه خالق کّل يشء -حیات یا مامت مخلوقات  4

    .............ا آن است. والیت انحصاری و رسپرستی مطلق جهان از آن خداست؛ زیر  .............هر کس که چیزی را پدید آورد  -88
  تنها مالک جهان است.  -خالق  1
  تنها مالک جهان است.  -مالک  2
  حکومت و قدرت خداوند حقیقی است.  -ولّی و رسپرست  3
  او به سود و زیان ما آگاه است.  -رب و پروردگار  4

  پردازد؟ به بطالن ادعای چه کسانی می» تؤيت امللک من تشاء«عبارت قرآنی  - 89
  دانند.  کومت و قدرت را از آن خود میکسانی که ح 1
  دانند.  کسانی که مالکیت و حکومت را از آن خدا می 2
  دانند.  کسانی که مالکیت انسان را در طول مالکیت خدا می 3
  دانند.  کسانی که مالکیت انسان را در مسیر و مجرای مالکیت خدا می 4

  ؤید این مطلب است؟هاست و کدام آیه م چرا خداوند مالک حقیقی همۀ حکومت - 90
  تؤيت امللک من تشاء -چون مقام پروردگاری از اوست  1
  وال یرشک يف حکمه أحداً  -چون ولی و رسپرست است  2
  تؤيت امللک من تشاء -چون مقام آفریدگاری از اوست  3
  و ال یرشک يف حکمه أحداً  -همتاست  چون یکتا و بی 4

  گردد؟ اوند، به چه علت است و از تدبر در کدام آیه مستفاد میاعطاء و سلب حکومت و مالکیت بندگان توسط خد -91
  تؤيت امللک من تشاء ... -زیرا خداوند علت حقیقی و آفرینندۀ جهان است  1
  و ال یرشک يف حکمه أحداً  -زیرا مالکیت انسان در برابر مالکیت خداوند اعتباری است  2
  ما لهم من دونه من وّيل  -داند  یزیرا انسان به طور طبیعی و فطری خالق را مالک م 3
  قل أغیر اللّه أبغي ربّاً  -زیرا مالکیت خداوند اصلی و حقیقی است  4
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    مالکیت خداوند است. ...............است و در  ...............مالکیت انسان در برابر مالکیت خداوند  - 92
  لطو  -اعتباری  4  عرض -انتزاعی  3  کنار  -واقعی  2  طول -حقیقی  1

  كتاب درسي 20صفحه 

  مثرۀ این اعتقاد است. ...............اشاره دارد و آیۀ  ...............انحصار حق ترصف و تغییر در خداوند به توحید در  - 93
ً  -والیت  2  ما لهم من دونه من ويلّ  -مالکیت  1   قل أغیر اللّه أبغي ربّا
  لق کّل يشءقل اللّه خا -مالکیت  4  تؤيت امللک من تشاء -والیت  3

  کدام مورد تأییدکنندۀ توحید در ربوبیت است؟ - 94
  مالک و صاحب اختیاری که تدبیر و پرورش مخلوقات به دست اوست. 1
  اند. عالوه بر خداوند و در کنار او اولیاء اللّه نیز صاحب اختیار جهان 2
  باغبان و تدبیرش در پرورش گل و گیاه همه در عرض خدا و تدبیر الهی است. 3
  توانند مستقالً امور را تدبیر کنند. خلوقات در کنار ربوبیت الهی میم 4

، بـه }و ال یرشـک يف حکمـه أحـداً {و  }و هـو رّب کـّل يشء{و  }قل أغیر اللّـه أبغـي ربّـاً {عبارات قرآنی  - 95
  ترتیب به کدام مرتبۀ توحید تأکید دارند؟

  مالکیت  -ربوبیت  -ربوبیت  2  والیت  -ربوبیت  -توحید ذاتی  1
  والیت  -مالکیت  -خالقیت  4  والیت  -والیت  -مالکیت  3

   وافی به این مقصود است. ...............و آیه  ...............شود که  مفهوم رشک زمانی محقق می - 96
  و اللّه هو الغنّي الحمید -عالوه بر خداوند و در کنار او مالکیت را برای دیگران قائل شویم  1
  و من الّناس من یتّخذ من دون اللّه أنداداً  -ایی برای او تصور کنیم در کنار خداوند همت 2
  و من الّناس من یتّخذ من دون اللّه أنداداً  -ارادۀ انسان را در طول ارادۀ خدا بدانیم  3
  و اللّه هو الغنّي الحمید -به تکرث و تعدد خالقیت جهان معتقد باشیم  4

  تأکید دارد.  ...............و حدیث سلسلة الّذهب به توحید در  ...............ه جز آیۀ آیات زیر بیانگر توحید در ربوبیت است ب - 97
  ربوبیت -و رزقکم من الطّیّبات  1
  خالقیت  -کّل یوم هو يف شأن  2
  مالکیت  -و الّسامء بنیناها بأید و إنّا ملوسعون  3
  والیت -م يف األرض وعد اللّه الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنه 4

بازتاب اعتقاد به رشک در خالقیت چیست و اگر دیگران را در کنـار خداونـد دارای حـق ترصـف در جهـان بـدانیم،  - 98
  ایم؟ دچار چه نوع رشکی شده

  رشک در ربوبیت  -رشک در والیت  2  رشک در خالقیت  -رشک در ربوبیت  1
  رشک در مالکیت  -رشک در والیت  4  رشک در والیت  -رشک در مالکیت  3

  مثره و بازتاب اعتقاد به توحید در خالقیت، مالکیت و والیت چیست و کدام آیه وافی به این امر است؟ - 99
ً  -پرستش خدای یگانه و اطاعت از او  1   قل أغیر اللّه أبغي ربّا
  هو الواحد القّهار -معرفت به ذات حق و مشهود بودن در آینۀ مخلوقات  2
  قل هو اللّه أحد، اللّه الّصمد -ی خداوند اعتقاد به وحدت وجود 3
  هو رّب کّل يشء -حرص تدبیر و پرورش امور در ذات الهی  4

باشد و اگر معتقد باشیم کـه تـدبیر  گرفنت پروردگاری در کنار خدا می ............... }قل أغیر اللّه أبغي ربّاً {پیام آیۀ  - 100
    ایم. شده ...............انسان در عرض ربوبیت الهی است، گرفتار 

  ضاللت  -قبول  4  رشک  -رد  3  رحمت الهی -قبول  2  غضب الهی  -رد  1
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دهندۀ اصلی زراعت او، خداست بـه کـدام مرتبـۀ  هنگامی که شخص موحد اعتقاد دارد که زارع حقیقی و پرورش -101
   ارادۀ خدا قرار داده است. ...............توحید تأکید کرده است و ارادۀ انسان در 

  طول -توحید در ربوبیت  2  طول  -توحید در والیت  1
  کنار  -توحید در ربوبیت  4     کنار -توحید در والیت  3

ایم و والیت خداوند بر جهان  تأکید کرده ...............به توحید در » انسان و تدبیرش همه از آن خداست«اگر بگوییم  - 102
    است. ...............برای جز او مؤکول به 

  قرار دادن او در مسیر و مجرای والیت الهی  - ربوبیت  2  قرار دادن او در مسیر و مجرای والیت الهی - یت وال 1
  واگذاری بخشی از والیت به او  -مالکیت  4  واگذاری بخشی از والیت به او  -خالقیت  3

  ؟نیستیک از آیات زیر مرتبط با توحید در ربوبیت  کدام - 103
  قل یا عبادي الّذین أرسفوا علی أنفسهم  2  کراً و إّما کفوراً إنّا هدینا الّسبیل إّما شا 1
  فللّه العزّة جمیعاً  4  و نرید أن منّن استضعفوا يف األرض  3

  كتاب درسي 22و  21صفحه 

  کنند؟ یک از مراتب رشک تأکید می به ترتیب به کدام» رد رابطۀ علیت میان اسباب غیرمادی«و » اعتقاد به تعدد آفرینش« - 104
  رشک در والیت  -رشک در خالقیت  2  رشک در والیت   -در والیت رشک  1
  رشک در ربوبیت  -رشک در ربوبیت  4  رشک در ربوبیت  -رشک در خالقیت  3

  كتاب درسي 23و  22صفحه 

به رسمیت شناخنت کلیۀ احکام و حقوق اسالمی افراد منوط به کدام اقدام است و اینکه خداوند هیچ همتایی نـدارد  - 105
  نتیجۀ کدام عبارت قرآنی است؟  مثره و

  مل یکن له کفواً أحد -ذکر ال اله إّال اللّه  2  اللّه الصمد -ذکر ال اله إّال اللّه  1
  مل یکن له کفواً أحد -رعایت عدالت اجتامعی  4  اللّه الصمد  -رعایت عدالت اجتامعی  3

رسش پیامرب چه کسانی هسـتند و بـه کـدام مخاطب پ...» قل من رّب الّساموات و األرض «بر اساس عبارت قرآنی  - 106
  مرتبۀ توحید اشاره دارد؟ 

  توحید در ربوبیت -مرشکان  2  توحید در والیت  -غافالن و کوردالن  1
  توحید در ربوبیت -غافالن و کوردالن  4  توحید در والیت  -مرشکان  3

حدیث ارتباط موضوعی دارد و عبـارت است، با کدام » توحید و یکتاپرستی«ترین اعتقاد دینی  اینکه بگوییم مهم - 107
  ناظر به کدام مرتبۀ توحید است؟» قل هو اللّه أحد«قرآنی 

  اصل توحید -سلسلة الّذهب  2  توحید در خالقیت  -ثقلین  1
  توحید در خالقیت -سلسلة الّذهب  4    اصل توحید  -ثقلین  3

  گردد؟ یکسان نبودن چه افرادی مفهوم می...»  الیملکون ألنفسهم نفعاً و ال ّرضاً قل هل یستوي«در عبارت قرآنی  - 108
  خالق و مخلوق 4  رستگاران و زیانکاران 3  مؤمن و کافر 2  موحد و مرشک 1

ولّی و رسپرست حقیقی ما چه کسی است و بـر نهـی چـه ...» أفاتّخذتم من دونه أولیاء «با تدبر در عبارت قرآنی  - 109
  موضوعی داللت دارد؟

  ک در ربوبیت رش  -کسی که بینا و بصیر است  1
  رشک در والیت -کسی که توانایی دفع زیان و بدی را دارد  2
  رشک در والیت  -کسی که همتا و رشیکی ندارد  3
  رشک در ربوبیت -کسی که مدبر عامل است و هر خیر و نیکی از جانب اوست  4




