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11 آیات قرآن و حدیث.
الف. آیة شریفة ﴿... ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن وَِلٍيّ َول یُشرُِک ِفی ُحكِمِه اََحًدا﴾ ناظر بر چه مطلبی است؟ ������������������������������������������������� درس  2
ِیَّئِة َفال یُجزى ِاَلّ ِمثلَها َو ُهم ل یُظلَموَن﴾ به کدام سنت اشاره دارد؟ ��� درس  6 ب. آیة شریفة ﴿َمن جاءَ ِبالَحَسنَِة َفلَُه َعشُر اَمثاِلها َو َمن جاءَ ِبالَسّ

َس ُبنیاَنُه َعلی َشفا ُجرٍُف هاٍر َفانهاَر ِبِه ِفی ناِر َجَهنََّم َو  َس ُبنیاَنُه َعلی تَقوى ِمَن اهلِل َو رِضواٍن َخیٌر اَم َمن َأسَّ پ. با تدبر در آیة شریفة ﴿اَ َفَمن اَسَّ
اهللُ لَیهِدی الَقوَم الظّاِلمیَن﴾ به سؤال های زیر پاسخ دهید.������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  8

1( زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود؟

2( مقصود از بنای زندگی بر لبۀ پرتگاه چیست؟

3( چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را بر لبۀ پرتگاه بنا کرده اند، ظالم نامیده است؟ اینان در حقیقت به چه کسانی ظلم کرده اند؟� درس  8

بارم
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21 درستی یا نادرستی گزاره ها.
الف. خداوند این گونه یقین کرد که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد و کسی نمی تواند از اختیار، که ویژگی ذاتی اوست، فرار کند.��� درس  5
ب. آمرزش گناهان با توبه، حفظ آبروی بندگان گناهکار و پذیرش عبادت اندک نمونه هایی از توفیق الهی است. �������������������������������� درس  6
پ. با توبه همة گناهان حتی شرک هم آمرزیده می شود. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ درس  7
ت. نوع اجزا و عناصر فرهنگی هر جامعه نشان دهندة درجه و میزان ارزشمندی و تعالی آن جامعه است. ����������������������������������������� درس  8
ث. رسول خدا )ص( در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدودة زندگی دنیایی فراتر برد و به مبارزه با تبعیض نژادی پرداخت.����� درس  9

ج. افزایش توان علمی بشر و دستیابی به ابزارهای نوین، توانایی بشر را برای بهره برداری از منابع طبیعی افزایش داد و به بهبود ساختار طبیعی 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ درس  10 محیط زیست انجامید. 
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31 جمالت کامل کردنی.
الف. برای یک انسان موّحد جهان معنای خاص خود را دارد. از نظر او هیچ حادثه ای در عالم ................ نیست. ���������������������������������� درس  3
ب. ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و ................. برقرار است. ������������������������������������������������������������������������������������������������������ درس  4
پ. ................ انسان ها بسیار مهم تر از حقوق مادی آنان است. ����������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  7
ت. فرهنگ و تمدن امروزی بشر براساس .............. شکل نگرفته و بسیاری از عادت ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است.������� درس  8
��������������������������������������������������������������������������� درس  9 ث. رسول خدا )ص( فرمود:»طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان ................ است. 
������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  10 ج. از زمانی که ................. ساخته شد، تولید انبوه نیز آغاز گردید. 
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41 سؤاالت کوتاه پاسخ.
الف. پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید را در حوزة علم نام ببرید. ������������������������������������������������������������������������������������������� درس  10
ب. اولین آیاتی که بر رسول خدا )ص( نازل شد دربارة چه موضوعی است؟ ��������������������������������������������������������������������������������� درس  9
پ. ایجاد پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی چه حکمی دارد؟��������������������������������������������������������������������� درس  8
ت. چگونه می توان از گسترش و ماندگاری انحراف های اجتماعی جلوگیری کرد؟���������������������������������������������������������������������������� درس  7
ث. جامعة توحیدی در یک نظام اجتماعی از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ ������������������������������������������������������������������������������� درس  3
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51 سؤاالت تشریحی.
������������������������������������������������������������������������������������������ درس  1 الف. آیا می توان به ذات خداوند پی برد و چیستی او را مشخص کرد؟
ب. استفاده از ابزارها و آلت موسیقی برای اجرای برنامه های فرهنگی چه حکمی دارد؟������������������������������������������������������������������� درس  8
پ. مالصدرا فیلسوف بزرگ اسالمی دربارة هماهنگی میان دین و تفکر عقلی چه می گوید؟ ������������������������������������������������������������ درس  9
ت. چهرۀ عقالنی و منطقی دین اسالم را ترسیم کنید. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  10
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آزمون
شمارة 10
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   سؤاالت   تشریحی. 5
الف. انسان خداشناس می داند که فقط با زندگی در یک جهان قانونمند که پشتوانۀ 
آن علم و قدرت خداست، وی امکان حرکت و فعالیت دارد؛ زیرا بازندگی در چنین 
جهانی است که او می تواند قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت را بشناسد و برای 
رفع نیازهای خود از آن ها استفاده کند و به هدف های خود برسد. به عبارت دیگر، 

او در جهانی زندگی می کند که قدر و قضای الهی بر آن حاکم است.
ب. وقتی انسـان کار نیکی انجام می دهد، خداوند به فرشـته اش فرمان می دهد که 
فوراً آن را ثبت نماید؛ اما وقتی گناهی مرتکب می شـود، از فرشـتۀ خود می خواهد 
صبر کند تا بنده اش توبه کند و جبران نماید و در صورتی که بنده توبه نکرد، آن 
گناه را ثبت نماید. همچنین خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط 

به اندازۀ خودش جزا می دهد.
پ. هر دستور خداوند، علت ها و دلیل خاص خود را دارد که »حکمت« آن. حکم 
و دستور نامیده می شود. گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می دانیم و 
گاه از آن ها مطلع نیستیم. گاهی هم از علوم مختلف کمک می گیریم تا حکمت آن 

را به دست بیاوریم. این یک تالش خوب و ارزشمند است.
ت. نیاکان ما در جهان اسـالم توانسـته اند علوم و دانش بشـری را از چند شـاخۀ 
محدود به پانصد شاخه برسانند و این، به معنای توسعۀ زیاد علم بود که ناچار بودند 
آن را شاخه شاخه کنند و به صورت تخصصی بدان بپردازند. شوق آن ها سبب شد 
که در بسـیاری شـهرها در کنار هر مسجد، مدرسه ای نیز بنا کنند. در آن روزگار، 
دانشـجویان اروپایی برای تحصیل به دانشگاه های اسالمی می شتافتند و پادشاهان 

آنان، برای معالجه به بیمارستان های مسلمانان مراجعه می کردند.

پاسخنامه آزمون دهم
  آیات قرآن و حدیث  . 1

الف. توحید در ولیت
ب. سبقت رحمت بر غضب

پ. 1( بر پایۀ تقوای الهی و خشنودی خدا
2( کسانی که زندگی خود را بر مبنای احکام دینی نساخته اند.

3( ایـن افراد چـون زندگی خود را بر مبنای احکام الهی بنا نمی کنند، مرتکب گناه 
می شوند و با انجام گناه به خود ظلم می کنند.

  درستی یا نادرستی  گزاره ها. 2

  .الف
ب.  موارد ذکرکنندۀ نمونه هایی از سبقت رحمت خدا بر غضب اوست.

  .پ
  .ت

ث.  زیرا رسول خدا )ص( افق نگاه انسان ها را بعد از دعوت بر یکتاپرستی فراتر 
برد و آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد.

ج.  زیـرا ایـن امر در نهایت به دلیل افـراط در بهره برداری از منابع طبیعی به 
تخریب محیط زیست انجامید.

  جمالت کامل کردنی  . 3

ب. اخالص الف. بی حکمت  
ت. دستورات دینی پ. حقوق معنوی  

ج. ماشین آلت صنعتی ث. فریضه  

   سؤاالت کوتاه  . 4
الف. آثار مثبت: 1- رشد سریع علم 2- توانایی بهره مندی بیش تر از طبیعت ب( 

آثار منفی: 1- مصرف زدگی 2- نابودی طبیعت 3- علم زدگی
ب. پیامبر اکرم )ص( آمد تا جامعه را متحول کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی 
بر تفکر و علم سـوق دهد. اولین آیاتی که بر رسـول خدا )ص( نازل شد و آغازگر 

رسالت وی بود، دربارۀ دانش و آموختن بود.
پ( اگر به منظور اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی و مقابله با اندیشه های کفرآمیز و 
ابتذال اخالقی باشد، مستحب است و در مواردی واجب، افرادی که توانایی علمی، 

فنی و مالی آن را دارند، باید به ایجاد آن مبادرت ورزند.
ت. انحراف هـای اجتماعـی بایـد در همـان مراحـل ابتدایی خود اصالح شـوند تا 

گسترش نیابند و ماندگار نشوند.
ث. از تفرقه و تضاد دوری می کند و به سوی وحدت و هماهنگی حرکت می نماید و این 
وحدت و هماهنگی را با تمسک به توحید و یکتاپرستی و قرار گرفتن در سایۀ حکومت 

الهی می توان به دست آورد، نه با تمسک به ظالمان و حکومت های غیرالهی.

   سؤاالت تشریحی. 5
الف. موضوعاتی که می خواهیم دربارۀ آن ها شناخت پیدا کنیم، دو دسته اند: دستۀ 
اول موضوعاتـی هسـتند که در محدودۀ شـناخت ما قرار می گیرنـد، مانند گیاهان، 
حیوانات و کهکشان ها. ذهن ما توان و گنجایش شناسایی فهم چیستی و ذات چنین 
موضوعاتی را دارد؛ زیرا همۀ آن ها اموری محدود هسـتند. دسـتۀ دوم موضوعاتی 
هستند که نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آن ها را ندارد؛ زیرا لزمۀ شناخت 
هر چیزی احاطه و دسترسـی به آن اسـت. در واقع، ما به دلیل محدود بودن ذهن 

خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.
خداونـد حقیقتـی نامحـدود دارد. بنابراین با این کـه ما به وجـود خداوند به عنوان 
آفریدگار جهان پی می بریم و صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم؛ اما نمی توانیم 

ذات و چیستی او را دریابیم.
ب. حالل و جایز است.

پ. نمی شود قوانین این دین بر حّق الهی که چون خورشید روشن و درخشان است، با 
دانش استدللی یقینی مخالفت داشته باشد. نیست باد آن فلسفه ای که قوانینش با کتاب 

و قرآن و سنت رسول خدا )ص( و ائمۀ اطهار )ع( مطابقت نداشته باشد.
ت. میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشد. حق 
را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند. دین اسالم یک دین منطقی و 
استدللی است و هر آموزه و حکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است. چنین 
دینی را نمی توان با تعصب های جاهالنه یا با روش های فریبکارانه تبلیغ کرد و نظر 

مردم را به سوی آن جلب نمود.

پاسخنامه آزمون یازدهم
  آیات قرآن و حدیث  . 1

الف. 1( پرستشـی که از روی ایمان باشـد، چه هنگامی که خیر به او برسـد و چه 
هنگامی که بالیی به او برسد، در هر دو حالت رو به خدا است؛ اما پرستشی که از 
روی تردید باشـد، به هنگامی که خیر برسـد، رو به خدا است؛ اما اگر بالیی برسد، 

از خدا رویگردان می شود.
2( افرادی که به یقین رسیده باشند، روش متفاوت در برابر خیر و شری که به آن ها 
می رسد، در پیش نمی گیرند؛ چرا که در توحید عملی ضعف ندارند؛ اما کسانی که 
تردید دارند، روش متفاوت در برابر خیر و شـری که به آن ها می رسـد، اضطراب 

می گیرند؛ چرا که در توحید عملی دچار ضعف هستند.
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چگونه می توان خدا را دید؟
رؤیت خداوند با چشم غیرممکن است؛ زیرا چشم ساختار مادی و جسمانی دارد و فقط از اشیا می تواند عکس برداری کند، آن هم اشیایی که طیف نوری 

قابل درک برای چشم را منعکس کنند. بنابراین چشم حّتی توانایی دیدن همۀ اشیای مادی را ندارد، چه برسد به موجودات غیرمادی. 
بنابراین خداوند را نه تنها در این دنیا نمی توان با چشم مادی دید، بلکه در آخرت نیز نمی توان او را با این چشم مشاهده کرد. اما نوعی از دیدن وجود 

دارد که به وسیلۀ قلب صورت می گیرد و دیدن خدا به چشم دل و قلب ممکن است، چه در این دنیا و چه در دنیای آخرت. 

درس

2
یگانةبیهمتا

َمُد }٢{ َلم َیِلد َوَلم یُوَلد }٣{ َوَلم َیکُن َلُه کُُفًوا َاَحٌد }٤{﴾ 1- آیات:﴿ِبسِم اللِه الرَّحمِن الرَّحیم؛ قُل ُهَو اللُه َاَحٌد }١{ اللُه الصَّ
ترجمه: »بگو او خدایی است یکتا، خدای بی نیاز است، نزاده و زاده نشده است و هیچ کس همتای او نیست.« 

« پیام: همۀ مراتب توحید را در بر  می گیرد. 
َماواِت َواألَرِض قُِل اللُه قُل َاَفاتََّخذتُم ِمن دوِنِه َاوِلیاءَ لَیمِلكوَن أِلَنُفِسِهم َنفًعا َو لَضرًّا قُل َهل َیستَِوی األَعَمی َوالَبصیُر َام َهل تَستَِوی  2- آیه: ﴿قُل َمن َربُّ السَّ

الظُّلُماُت َوالنُّوُر َام َجَعلوا ِللِه ُشرَكاءَ َخلَقوا َكَخلِقِه َفتَشاَبَه الَخلُق َعلَیِهم قُِل اللُه خاِلُق ُكِلّ َشیءٍ َو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر﴾
ترجمه: »بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خداست، بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید که حتی اختیار سود و زیان خود را  ندارند؟ بگو 
آیا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟ یا آن ها شریک هایی برای خدا قرار داده اند که آن شریکان هم مثل خداوند، مخلوقی خلق کرده اند و خلقت  ها بر آن ها 

مشتبه شده است و از این رو شریکان را نیز مستحق عبادت دیده اند؟ بگو خالق همه چیز خداوند است.« 
« پیام: آن جایی که صحبت از )رّب( می شود به ربوبیت الهی اشاره شده است )توحید در ربوبیت( و آ ن جایی که از ﴿من دوِنه َاولیاء﴾ صحبت می شود 

به شرک در ولیت اشاره شده است و از آیۀ ﴿خاِلُق کُلِّ ِشیء ...﴾ توحید در خالقیت استنباط می شود. 

ماواِت َو ما ِفی األَرِض﴾ 3- آیه: ﴿َو ِللِه ما ِفی السَّ
ترجمه: »آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است، از آِن خداست.« 

« پیام: توحید در مالکیت
4- آیه: ﴿... ما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َوِلٍيّ َول یُشرُِک ِفی ُحكِمِه َاَحًدا﴾

ترجمه: »آن ها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او در فرمانروایی خویش کسی را شریک نمی سازد.« 
« پیام: توحید در ولیت

﴾ 5- آیه: ﴿قُل َاَغیَر اللِه َابغی َربًّا َو ُهَو َربُّ ُكِلّ َشیءٍ
ترجمه: »بگو: آیا جز خدا پروردگاری را بطلبم، درحالی که او پروردگار همه چیز است؟ ...«

« پیام: توحید در ربوبیت

1- مهم ترین اعتقاد دینی توحید و یکتاپرستی است. در اسالم بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد. 
2- توحید مانند روحی در پیکرۀ معارف و احکام دینی حضور دارد. 

3- توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است. یعنی خدا بی همتاست و شریکی ندارد. 
توحید و برخی مراتب آن

 توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است، یعنی خدا بی همتاست و شریکی ندارد و این اصل بیانگر اصل و حقیقت توحید است. »با گفتن ﴿ل اله اّل 
الله﴾ تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود.«

پاسخ به سؤاالت شما

مقدمه


