
کتاب شب امتحان دین و زندگی انسانی )3( دوازدهم از 4 قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است:
1( آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را درس به درس طبقه بندی کرده ایم. بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر درس از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها 16 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های 

این آزمون ها نکاتمشاورهای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 
2( آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 امتحان های نهایی برگزار شده در سال های 98، 99، 1400 و 1401 هستند. این قسمت هم، خودش به 

2 بخش تقسیم می شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 آزمون های نهایی خرداد 98 و 99، شهریور 99، دی 1400 هستند که طبقه بندی 
کرده ایم. با این کار باز هم می توانید پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند در 

واقع در این بخش، شما 4 آزمون کامل را می بینید. این آزمون ها هم نکاتمشاورهای دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابِه آزمون پایان 

سال مواجه خواهید شد. این آزمون ها به ترتیب امتحان نهایی های خرداد 1400، خرداد 1401، شهریور 1400 و شهریور 1401 هستند.
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.

4( درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان دین و زندگی انسانی )3( نیاز دارید، تنها 
در 21 صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 

یکراهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های درس های 1 تا 7 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

صفحءه صفحءه  

پاسخنامه آزمون نوبت 

22  3 اول  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 1

22  4 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

22  5 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3 

23  6 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4 

24  7 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5 نهایی خرداد 98 

24  9 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 6 نهایی خرداد 99 

25  12 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 7 نهایی شهریور 99 

25  15 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400 

26  17 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400 

26  18 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 10 نهایی  خرداد 1401 

27  19 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 11 نهایی  شهریور 1400 

28  20 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401 

29 درس نامءه توپ برای شب امتحان 

 نوبت دوم /نوبت اولدرس ها
شهریور و دی

2/5اول

7

2/5دوم
2سوم

2چهارم

2/5پنجم

2/5ششم

2هفتم

-هشتم
5

-نهم

2-دهم

یازدهم

6 دوازدهم

سیزدهم

-4قرائت )شفاهی(
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kheilisabz.comزمان آزمون: 75 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیدین و زندگی )3(

نمرهنوبت اول پایءه دوازدهمردیف

ماواِتَواألَرِضُکّلیوٍمُهوفیشأنٍ، چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟1 1براساس آیءه ！َیسأَلُُهَمنِفیالسَّ

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشخص کنید. 
0/5این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق، واال و غیر قابل دسترس است.2

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.
1بیت: »ذات نایافته از هستی،  بخش/ چون تواند که بود هستی بخش« بیانگر چه مفهومی از نیازمندی جهان به خدا در پیدایش است؟3

هر یک از آیات شریفءه زیر بیانگر کدام یک از مراتب توحید است؟4
ًالف( ！ُقل اََغیَراللِّٰهاَبغیرّبا
ب( ！ُقلاللّٰهخالقکّلشیٍء

1

5
درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشخص کنید.

0/5این که پیامبر اکرم ④ و اولیای دین از خود، توانایی برآوردن حاجات انسان را دارند، عین توحید است.

6
اصطالح زیر را تعریف کنید.

1توحید در ربوبیت: 

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.
0/5محور و روح زندگی دینی ............... و محور و روح زندگی ضددینی، ............... است.7

به سؤال زیر پاسخ کامل دهید.
1/5چگونه یک فرد دچار شرک عملی می شود؟8

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.
0/5به اقرار خود شیطان، او توانایی فریب چه کسانی  را ندارد؟9

10
اصطالح زیر را تعریف کنید.

0/5ُحسن فعلی: 
1راه های تقویت اخالص را نام ببرید.11

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشخص کنید. 
0/5کسی که اختیار را در بحث و سخن انکار می کند، در عمل از قدرت اختیار خود بهره ای نخواهد برد.12

جای خالی را با کلمءه مناسب پر کنید.
0/5ما در جهانی زندگی می کنیم که قدر و قضای الهی بر آن حاکم است؛ یعنی ............... است.13
1/5چه رابطه ای میان اختیار انسان با ارادءه خداوند وجود دارد؟ توضیح دهید.14

بوابآیاتناسنستدرُجُهمِمنحیُثالَیْعلَموَن... به کدام سنت الهی اشاره می کند؟15 آیءه ！والَّذیَنَکذَّ
 

0/5

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشخص کنید. 
0/5یکی از عام ترین و فراگیرترین سنت های خداوند، سنت امداد الهی است که هویت و شخصیت انسان ها با آن ساخته می شود.16

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.
0/5خداوند ما را با چه چیزهایی امتحان می کند؟17
1شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها چه نتایجی به دنبال دارد؟ )دو مورد(18

جای خالی را با کلمءه مناسب پر کنید.
0/5عادت به گناه و ...............  آن، از پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت است.19

به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.
0/5عواملی مانند شیطان، شرایط فرهنگی، اجتماعی و دوستان تا چه حدی در سرنوشت انسان نقش دارند؟20

1قساوت قلب را تعریف کنید و بگویید چگونه ایجاد می شود؟21

جمع نمرات موفق باشید   16

کلیدواژءه  کنید؛  دقت  هم  آیات  به  حتمًا  توحید،  مراتب  بخش  در 
آیات بسیار کمک کننده است.

مراتب توحید و شرک ممکن است به صورت تعریف نیز خواسته شود.

حُسن فعلی و فاعلی، از تعاریف مهم هستند.

به منفی و مثبت بودِن افعال در تشخیص درستی یا نادرستی جمله 
دقت کنید.

ارتباط آیات ابتدای درس 6 با سنت های الهی و پیام های مربوط 
به آن ها را فراموش نکنید!
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kheilisabz.comزمان آزمون: 80 دقیقه رشته : ادبیات و علوم انسانیدین و زندگی )3(

نمرهنوبت دوم پایءه دوازدهم  ـ خرداد 1400ردیف

تدبر در آیات قرآن و حدیث
حیُم را ترجمه کنید.1 نوَب َجمیعاً ِانَُّه ُهَو الَغفوُر الرَّ 1عبارت قرآنی: ！.. إنَّ اللَّٰه َیْغِفُر الذُّ
َس ُبْنَیاَنُه َعلَی َتقوی ِمَن اللِّٰه َو ِرضواٍن َخیٌر زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود؟2 0/5با توجه به عبارت قرآنی: ！أ َفَمْن أسَّ
0/5آیءه شریفءه: ！لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا ِبالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط ... به کدام معیار تمدن اسالمی اشاره دارد؟3
ٌد َرسوُل اللِّٰه َو الَّذیَن َمَعُه اَِشّداُء َعلَی الُکّفاِر ُرَحماُء َبیَنُهم دو جبهه ای که همیشه مقابل هم قرار دارند، کدام اند؟4 0/5با توجه به آیءه شریفءه: ！ُمَحمَّ
حدیث شریف امام صادق ⒔ که می فرماید: »کسانی که به واسطءه گناه می میرند، از کسانی که به واسطءه سرآمدن عمرشان می میرند، بیشترند.« بیانگر کدام سنت الهی است؟5

2( سنت سبقت رحمت بر غضب 1( سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او 
0/5

درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با )ص / غ( مشخص کنید.
0/5احکام الهی انسان را از توجه به امیال مادی منع می کند.6
0/5احکام و قوانین دین اسالم فقط سعادت و نیک بختی اخروی و ابدی را تأمین می نماید.7
0/5اولین آیاتی که بر رسول خدا ④ نازل شد دربارءه دانش و آموختن بود.8
0/5اسالم فقط ورزشی را که همراه با قمار یا زیان آور باشد، بد می شمارد و منع می کند.9

عبارت های زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
0/5عادت و تکرار گناهان ............... زمینه ساز رفتن انسان به سمت گناهان ............... است.10
0/5احساس رضایت و پشیمانی و ............... و ............... از شواهد وجود اختیار در انسان است.11
0/5انسان موّحد، چون زندگی خود را براساس رضایت خدا تنظیم کرده، شخصیتی ثابت و ............... دارد و برخوردار از ............... است.12
0/5رسول خدا ④ دعوت خود را در جامعه ای آغاز کرد که نشانه هایی بسیار اندک از ............... و ............... و دانایی داشت.13

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
0/5مهم ترین راه اصالح و معالجءه جامعه از انحراف های اجتماعی کدام است؟14
0/5در آفرینش، یک موجود در چه صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست؟15
0/5بعد اجتماعی توحید به چه معنا است؟16
0/5گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند چه تغییر و تحولی بود؟17
0/5اگر کسی به هر علتی گناهی را انجام داد، چرا نباید گناهش را برای دیگران بیان کند؟18
0/5هر کسی مالک چیزی باشد حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد، به کدام مرتبءه توحید اشاره دارد؟19

کشف ارتباط
هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ )در سمت چپ یک مورد اضافی است.(20

1( افزایش معرفت نسبت به خداالف( تأثیر روزه در تقویت اخالص
2( دریافت پاداش وصف ناشدنیب( برو این دام بر مرغی دگر نِه

3( دوری از گناه و تالش برای انجام واجباتج( آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
4( نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان

1/5

اصطالحات زیر را تعریف کنید.21
1الف( پیرایش یا تخلیه:
0/5ب( شرک در خالقیت:

احکام
حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید: )حرام ـ جایز و حالل ـ مستحب ـ واجب ـ واجب کفایی( )یک مورد اضافی است.(22

الف( خودداری از خرید کاالهای خارجی که مصرف آن سبب وابستگی کشور شود.
ب( خرید و فروش و تبلیغ فیلم ها و لوح های فشرده که موجب انحراف و فساد می شوند.

ج( استفاده از موسیقی، خواه موسیقی سنتی و کالسیک باشد و خواه غیرسنتی و مدرن.
د( فراهم کردن امکانات ورزش و بازی های ورزشی برای دورشدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباری ها

2

5به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
23
24
25
26
27

موقعیت و جایگاه زن پس از اسالم را شرح دهید.
تفاوت میان امتحان الهی و امتحان بشری را بنویسید.

رابطءه اختیار انسان با ارادءه الهی را شرح دهید.
از مراحل تکمیلی توبه »تالش در جهت دورشدن از گناه« را توضیح دهید.

از آثار نامطلوب گناه بر زندگی دنیوی و اخروی انسان، »سلب توفیق« را توضیح دهید.

جمع نمرات موفق باشید   20



22

زیرا نیازهای دائمی موجودات لطف و فیض دائمی از سوی خداوند را طلب می کند - 1
و خداوند هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده هاست. چنین نیست که 
خداوند عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد، بلکه همواره امور هستی را 

تدبیر و اداره می کند؛ پس او هر لحظه دست اندرکار امری است.
نادرست ـ معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی قابل - 2

دسترس است.
پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای - 3

هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد.
ب( توحید در خالقیت- 4 الف( توحید در ربوبیت 
نادرست ـ چون توانایی را از خود آن ها دانسته ایم، شرک است.- 5
چون خداوند تنها خالق، مالک و ولی جهان است، تنها رّب هستی نیز می باشد؛ او جهان - 6

را اداره کرده و به سوی مقصدی که برایش معین فرموده هدایت می کند و به پیش می برد.
توحید ـ شرک- 7
اگر کسی دل به هوای نفس )بت درون( سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش - 8

را به فرمان های خداوند ترجیح دهد یا در پی کسب رضایت قدرت های مادی و طاغوت ها 
)بت های بیرون( برآید، چنین شخصی گرفتار شرک عملی شده است.

مؤمنان بااخالص- 9
حسن فعلی یعنی کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است، انجام شود.- 10
1( افزایش شناخت و معرفت نسبت به خداوند 2( راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن - 11

از او 3( دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات
نادرست ـ چنین شخصی در عمل از اختیار خود بهره می برد.- 12
قانونمند- 13
وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادءه الهی و خواست خداست. به عبارت دیگر - 14

خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد. در فعل اختیاری، 
تا زمانی که ما ارادءه کاری را نکرده ایم، آن کار انجام نمی گیرد. در عین حال وجود ما، ارادءه 
ما و عملی که از ما سر می زند، همگی وابسته به ارادءه خداوند است. یعنی ارادءه انسان در 

طول ارادءه خداست و با آن منافات ندارد.
سنت امالء و استدراج- 15
نادرست ـ سنت امتحان و ابتالء، یکی از عام ترین و فراگیرترین سنت های الهی حاکم بر زندگی - 16

انسان هاست که ثابت و همیشگی است و سبب ساخته شدن هویت و شخصیت انسان ها می شود.
خداوند با هر امر خیر یا شری ما را می آزماید.- 17
و سالمت، - 18 بیماری  شیرینی ها،  و  تلخی ها  به  نسبت  ما  نگرش صحیح  موجب   )1

شکست ها و موفقیت ها و به طور کلی همءه حوادث زندگی می شود. 2( دیدگاه مؤمنان را 
نسبت به وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز می سازد. 3( باالخره در روابط انسان با 

خدا، با خود و با دیگران تأثیر بسزایی دارد. )دو مورد کافی است.(
توجیه- 19
فقط در حّد وسوسه و تحریک نقش دارند.- 20
تا آن جا که نصیحت هیچ - 21 نیست،  تسلیم  به حق  نسبت  انسان  قلب  است که  حالتی 

نصیحت کننده ای در او اثر نمی کند. این حالت با تکرار گناه پیدا می شود؛ یعنی قلب با تکرار 
گناه، به تدریج چنان سخت می شود که دیگر انجام هیچ گناهی او را ناراحت نمی کند.

ذات )چیستی(- 1
یعنی تمام موجودات، وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند - 2

و پا به عرصءه هستی می گذارند.

اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان - 3
نیست. در اشیای پیرامون نیز که تأمل کنیم، آن ها را نیز همین گونه می بینیم؛ حیوانات، 
گیاهان، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه را پدیده هایی می یابیم که وجودشان 

از خودشان نبوده و نیست.
درست- 4
خالق- 5
از آن جا که خداوند تنها مالک جهان است، تنها ولّی و سرپرست جهان نیز هست و - 6

مخلوقات، جز به اذن و اجازءه او نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنین اجازه ای به معنی 
واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست. بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را 

در مسیر و مجرای والیت خود قرار داده است.
جامعءه توحیدی با آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند.- 7
درست- 8
زیرا از یک  سو هوای نفس وی هر روز خواستءه جدیدی جلوی روی او قرار می دهد و از - 9

سوی دیگر قدرت های مادی که هر روز رنگ عوض می کنند، او را به بردگی جدیدی می کشانند.
حسن فاعلی- 10
نادرست ـ جمله در مورد اخالص است، نه ایمان.- 11
نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن از او برای رسیدن به اخالص، - 12

از  را  انسان  و  می سازد  تقویت  قلب  در  را  او  محبت  می کند،  کم  را  خداوند  از  غفلت 
کمک های الهی بهره مند می نماید.

تفکر و تصمیم- 13
تقدیرات الهی- 14
علل عرضی- 15
و - 16 ویژگی ها  و  ریزه کاری ها  و  موجودات  همءه  با  جهان  نقشءه  که  معناست  این  به 

قانون هایش از آن خدا و از علم خداست )قدر( و اجرا و پیاده کردن آن نیز به ارادءه خداست 
)قضا(. به همین دلیل، نه در نقشءه جهان نقصی هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن.

ما شما را با شر و خیر می آزماییم و به - 17 هر کسی طعم مرگ را می چشد و قطعاً 
سوی ما بازگردانده می شوید.

تالشگر )مجاهد(- 18
خداوند سنت و قانون خود را بر این قرار داده است که هر کس، هر کدام از راه های - 19

حق یا باطل را برگزیند، بتواند از امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده است، استفاده 
کند تا در همان مسیری که انتخاب کرده است، به پیش رود.

کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت در میان مؤمنان شایع شود )آنان که - 20
به دنبال ترویج گناه هستند(. 

نادرست ـ انسان به چیزی حرص می ورزد که نسبت به آن تحریک شود.- 21
ایمان به خداوند- 22
وقتی انسان مرتکب گناه می شود، عالوه بر آثار مستقیم گناه، توفیقی نیز از او سلب - 23

و دری از خیر به روی او بسته می شود.

زیرا خداوند حقیقتی نامحدود دارد و ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کرده - 1
و ذات و چیستی او را دریابد.

این به ایمان انسان برمی گردد. کسی که خدا را با جان و دل نپذیرفته و ایمان به خدا در - 2
متن زندگی اش قرار نداشته باشد، بسته به شرایط خدا را می پرستد. اما انسان مؤمن چون 
دل به خدا سپرده و تابع فرمان های اوست، در هر شرایطی دست از پرستش خدا برنمی دارد.
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پس هر کس که بینا گشت، به سود خود اوست و هر کس کوردل گردد، به زیاِن - 3
خود اوست.

سنت امداد عام الهی- 4
می خواهند شما به انحراف بزرگی دچار شوید.- 5
نیازمند به پدیدآورنده ای )نه پدیده ای!( است که خودش پدیده نباشد، بلکه - 6 ـ  نادرست 

وجودش از خودش باشد.
خداوند - 7 اگر  نیست.  دیگری  به  خداوند  والیت  واگذاری  معنی  به  اذنی  چنین  ـ  نادرست 

پیامبر ④ را ولی انسان ها معرفی می کند، بدین معناست که ایشان را واسطه و رسانندءه والیت 
و فرمان های خود قرار داده است.

درست- 8
نادرست ـ قسمت دوم نادرست است؛ زیرا خداوند از درون افراد آگاه است.- 9
توحید عملی- 10
قدر الهی )تقدیر الهی(- 11
رفتارهای او )براساس سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او(- 12
تکرار گناه- 13
جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم - 14

نمی شود.
وقتی که این توانایی را از خود آن ها بدانیم. )اگر این توانایی را از خدا و به اذن خدا بدانیم، - 15

عین توحید است و از این جهت مانند اثر شفابخشی داروست که خداوند به آن بخشیده است.(
گناه- 16
سنت »امالء و استدراج«- 17
فرد را به آن گناه گرفتار می کند.- 18
زیرا هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر - 19

احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.
این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالِق بخشی از جهان هستند یا با - 20

همکاری یکدیگر، این جهان را آفریده اند، به معنای آن است که هر کدام از آن ها محدود 
و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند. هم چنین به معنای آن 
است که هر یک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه عین 
همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند. چنین خدایان ناقصی، نیازمند هستند و هر 

یک به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیاز او را برطرف نماید.
برابر وسوسه های شیطان- 21 در  نفوذناپذیری   )2 از حکمت  درجاتی  به   1( دستیابی 

3( دریافت پاداش های وصف نشدنی
هرگاه در کار خود موفق شویم، احساس رضایت و خرسندی، وجودمان را فرامی گیرد. - 22

این احساس رضایت نشانءه آن است که آن کار را از خود و نتیجءه اراده و تصمیم عاقالنءه 
خود می دانیم. گاه نیز در کاری مرتکب اشتباه می شویم و به خود یا دیگری زیان می رسانیم. 
در این هنگام احساس ندامت و پشیمانی می کنیم و با خود می گوییم ای کاش آن کار را 
انجام نمی دادم. این احساس ندامت نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.

1( یکی از جلوه های توفیق الهی، نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت - 23
با  و  می گیرد  را  او  دست  می کند،  حمایت  را  مجاهد  و  تالشگر  انسان  )خداوند،  است. 
پشتیبانی خود به پیش می برد.( 2( از جلوه های دیگر توفیق الهی، ایجاد زمینءه مناسب 

برای رشد و تعالی شخص مؤمن است.

شما به خداوند نیازمند هستید و خدا است که ]تنها[ بی نیاِز ستوده است.- 1
الف( همءه مراتب توحید )توحید در خالقیت، مالکیت، والیت و ربوبیت(- 2

ب( توحید در ربوبیت »رّبی و رّبکم« ـ توحید عملی »فاعبدوه«
سنت امتحان و ابتالء- 3
این که هر کس نفس خود را پاک گرداند )تزکیه کند(، رستگار می شود.- 4

قدافلح من زّکاها！

نیز - 5 آخرت  در  بلکه  دید،  مادی  چشم  با  نمی توان  دنیا  این  در  نه تنها  را  خداوند  ـ  نادرست 
نمی توان او را با چشم مشاهده کرد.

درست- 6
نادرست ـ بدون پذیرش قدر و قضای الهی، هیچ نظم و قانونی برقرار نمی شود.- 7
درست- 8
عدالت گستر- 9
حسن فعلی- 10
قضای الهی ـ تقدیر- 11
احاطه و دسترسی به آن- 12
توحید- 13
به - 14 ایجاد می شوند،  الهی  ارادءه  و  با فرمان، حکم  از آن جهت که  موجودات جهان 

قضای الهی وابسته اند.
سبقت رحمت بر غضب ـ )یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب آن است که وقتی انسان - 15

گناهی مرتکب می شود، خداوند از فرشته می خواهد که صبر کند تا بنده توبه کند یا آن را جبران 
نماید و اگر بنده توبه نکرد و جبران ننمود، آن گناه را ثبت نماید.(

حکمت، علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف درست و راه رسیدن به - 16
آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و تباهی ها می شود.

شرک در ربوبیت یعنی اعتقاد به این که عالوه  بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز - 17
هستند که تدبیر امور موجودات را بر عهده دارند.

به - 18 نیازمند  موجودشدن  برای  نیست،  خودشان  از  وجودشان  که  پدیده ها 
در  باشد.  خودش  از  وجودش  بلکه  نباشد،  پدیده  خودش  که  هستند  پدیده آورنده ای 
آفرینش نیز یک موجود، فقط در صورتی در وجود خود به دیگری نیازمند نیست که 
به  نیاز  و  نیست  پدیده  دیگر  چیزی  چنین  صورت  این  در  باشد.  موجود  ذاتاً  خودش 

پدیدآورنده نخواهد داشت، همواره بوده است و همواره خواهد بود.
1( می کوشد تمایالت درونی، تصمیم ها و فعالیت های خود را در جهت خواست و - 19

رضایت الهی قرار دهد. )مثالً در انتخاب همسر، شغل، دوست، تحصیل، تفریح، ورزش 
دایرءه  از  که  می کوشد  و  می گیرد  نظر  در  را  خدا  خود،  روزانءه  برنامه های  مجموعءه  و 
فرمان های او خارج نشود.( 2( از نظر او هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست، گرچه 
حکمت آن را نداند. 3( یک موّحد واقعی، انسانی امیدوار است. 4( در مقابل مشکالت 
و سختی ها صبور و استوار است و آن ها را زمینءه موفقیت آینده اش قرار می دهد. 5( او 
باور دارد که دشواری های زندگی نشانءه بی مهری خداوند نیست، بلکه بستری برای رشد 
و شکوفایی است. 6( انسان موّحد چون زندگی خود را براساس رضایت خداوند تنظیم 
کرده و پیرو فرمان های اوست،  شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی 
است. 7( انسان موّحد، موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند او 

را در برابرشان مسئول قرار داده است. 
خداوند، قدرت اختیار و اراده به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، - 20

برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم و در مسیر رشد و کمال تا آن جا پیش برویم که جز 
خداوند کسی به عظمت آن آگاه نیست.

رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آیندءه زندگی هر فرد - 21
و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشتءه او اعم 

از رفتارهای خوب و بد است.
 صلءه رحم و محبت به خویشان و دادن صدقه، عمر را افزایش می دهد و قطع 
رحم و بی محبتی به خویشان عمر را کاهش می دهد. احسان به والدین، امانت داری، لقمءه 
اندوه و غصءه دیگران زندگی را بهبود  حالل، آب دادن به درخت تشنه و برطرف کردن 

می بخشد و ... . )یک مثال کافی است.(
اگر - 22 می کند.  ناراحت  درون  از  را  شخص  و  می گذارد  اثر  انسان  وجدان  بر  گناه، 

گناهکار در همین مرحله توبه کند، خود را از اندوه درونی نجات داده است. اما اگر گناه 
را تکرار کند، برای راحت کردن وجدان خود، پیوسته دست به توجیه می زند تا باالخره بر 

وجدان خود چیره شود و گناه را به آسانی انجام دهد.
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هدایت- 9
خداوندباهرامرخیریاشریمارامیآزماید.- 10
2-سنتامالءواستدراج- 11 الف(ازسنتهایحاکمبرزندگیمعاندانوغرقشدگان

3-سنتسبقترحمتبرغضب ب(رضایتسریعخداازکسیکهطلبآمرزشکرده
1-سنتامدادخاص)توفیقالهی( ج(حمایتخداازانسانتالشگرومجاهد

نادرستـعادت و تکرار گناهان »صغیره«، زمینه ساز گناهان »کبیره« است.- 12
نادرستـاحکام الهی انسان را از توجه به امیال مادیمنع نمی کند.- 13
ایمانشان- 14
گناهبروجدانانساناثرمیگذاردوشخصراازدرونناراحتمیکند.اگرگناهکار،- 15

درهمینمرحلهتوبهکند،خودراازاندوهدرونینجاتدادهاست؛امااگرگناهراتکرار
کند،برایراحتکردنوجدانخود،پیوستهدستبهتوجیهمیزندتاباالخرهبروجدان

خودچیرهشودوگناهرابهآسانیانجامدهد.
1(کوچکشمردنگناه2(افتخارکردنبهگناه3(شادمانیکردنبرگناه4(اصراربرگناه- 16
توفیق- 17
تخلیهیاپیرایش- 18
اگربادروغ،غیبت،وتهمتآبرویانسانیریختهشود،اگرقلبپدرومادریبراثر- 19

بیحرمتیفرزندیشکستهشده،اگرباتوزیعکتابیاراهانداختنیکشبکءهاجتماعی
گمراهکنندهدرفضایمجازیفسادوتباهیدرجامعهگسترشیافته،اگررفتارناپسند

برخیافرادسبببدبینیدیگرانبهدینشدهو....)دومورد(
کمشدن- 20 دورءه پیری دورءه و دگرگونی و تحول انعطافپذیری، دورءه جوانی دورءه

انسان در جوانیخصلتهایی دورءه در اگر وخصلتهاست. تثبیتخویها و انعطاف
پدیدآمدوماندگارشدخارجکردنآنهادرپیریبسیارسختوطاقتفرساخواهدبود.

درست- 21
مانعسلطءهرسانهایوارتباطبیگانگانبرکشورشویم.- 22
د(مستحب- 23 ج(واجبکفایی ب(حرام الف(واجب
قمارعالوهبراینکهکاربیهودهاست،پولوثروتمردمرادرمسیریکههیچ- 24

فایدهایبرایجامعهنداردبهکارمیگیرد.ازطرفدیگر،اینعملمیانبرندهوبازنده
کینهودشمنیبهوجودمیآورد.

علمآموزی)دانشوآموختن(- 25
درست- 26
خانواده- 27
جبهءهحقوجبهءهباطل- 28
باگرویدنمردمبهاسالم،زنمنزلتانسانیخودراکسبکردواستقاللمالی- 29

باعفافوپاکدامنیتوأمشد،رابطءهزناشوییدر بهدستآورد.حضورزندرجامعه
چارچوبخانوادهوبهشکلازدواجقرارگرفتواستفادءهابزاریاززنلغوشدتاخانواده
کانونرشدفضایلاخالقی،دوستیومودتگرددومحیطجامعهازفسادوبیبندوباری

محفوظبماندوحریمعفافوعزتحفظشود.

هماناخداوندتمامگناهانرامیبخشد.بهدرستیکهاوبسیاربخشندهومهرباناست.- 1
تقوایالهی)تقوی من الٰلّه(ـخشنودیخدا)رضوان خیر(- 2
برپاییجامعهبراساسعدالت- 3
جبهءهحقـجبهءهباطل- 4
گزینءه»1«:تأثیراعمالانساندرزندگیاو- 5
احکام الهی انسان را از توجه به امیال مادی منع نمی کند، بلکه توصیه به استفادءه - 6 نادرستـ

معتدل از آن ها می نماید.
نادرستـاحکاموقوانیندیناسالم،عالوهبراینکهزندگیسالمدردنیاراتضمین- 7

میکند،سعادتونیکبختیاخرویوابدیرانیزتأمینمیکند.
درست- 8
درست- 9

صغیرهـکبیره- 10
تفکروتصمیمـمسئولیتپذیری- 11
پایدارـآرامشروحی- 12
تعقلـتفکر- 13
امربهمعروفونهیازمنکر- 14
درصورتیکهخودشذاتاًموجودباشد.- 15
بهمعنایقرارگرفتنهمءهارکانیکجامعهدرجهتخداوندواطاعتهمهجانبهازاوست.- 16
تغییردرنگرشانسانهاوتحولیبنیادیندرشیوءهزندگیفردیواجتماعیمردمبود.- 17
زیرابااظهارگناه،زشتیآندرنظراوودیگرانازبینمیرودوانجامگناهامری- 18

عادیجلوهمیکند.
توحیددروالیت- 19
3(دوریازگناهوتالشبرایانجامواجبات- 20 الف(تأثیرروزهدرتقویتاخالص

)از راه های تقویت اخالص(
4(نفوذناپذیریدربرابروسوسههایشیطان ب(بروایندامبرمرغیدگرنه

)از میوه های درخت اخالص(
1(افزایشمعرفتنسبتبهخدا ج(آفرینشهمهتنبیهخداونددلاست

)از راه های تقویت اخالص(
الف(گناه،آلودگیاستوتوبه،پاکشدنازآلودگیاست.توبهگناهانراازقلب- 21

خارجمیکندوآنراشستوشومیدهد.
ب(اگرکسیمعتقدباشدکهاینجهانراچندخالقآفریدهاند،گرفتارشرکدرخالقیت

شدهاست.
د(واجبکفایی- 22 ج(جایزوحالل ب(حرام الف(واجب
باگرویدنمردمبهاسالم،زنمنزلتانسانیخودراکسبکردواستقاللمالی- 23

باعفافوپاکدامنیتوأمشد،رابطءهزناشوییدر بهدستآورد.حضورزندرجامعه
چهارچوبخانوادهوبهشکلازدواجقرارگرفتواستفادءهابزاریاززنلغوشدتاخانواده
کانونرشدفضایلاخالقی،دوستیوموّدتگرددومحیطجامعهازفسادوبیبندوباری

محفوظبماندوحریمعفافوعزتزنحفظشود.
تا- 24 افرادبیخبرهستیمومیکوشیم ازحقیقتدرون غالباً ما امتحانبشری در

برای علیم خداوند امتحان ولی برسیم، الزم آگاهی به آنها امتحانکردن طریق از
و استعدادها رساندن بهظهور و برایرشددادن بلکه نیست، افراد ازدرون آگاهشدن

نشاندادنتمایالتدرونیافراداست.
الهیوخواستخداست.بهعبارت- 25 ارادءه از ارادهدرانسانناشی وجوداختیارو

دیگر،خداوندارادهکردهاستکهانسانموجودیمختارودارایارادهباشد.درفعل
اختیاری،تازمانیکهماارادءهکاریرانکردهایم،آنکارانجامنمیگیرد.درعینحال،
وجودما،ارادءهماوعملیکهازماسرمیزندهمگیوابستهبهارادءهخداونداست،یعنی

ارادءهانساندرطولارادءهخداستوباآنمنافاتندارد.
توبهکنندهتالشمیکنددیگربهسراغگناهیکهازآنپشیمانشدهاستنرود،- 26

زیراانجامآنمساویباشکستنتوبهاستکهدرآنصورتبازهمبایدتوبهکند.
آن  انجام  به  است  ممکن  گرچه  باشد،  کرده  توبه  حقیقتاً  توبه کننده  اگر  دیگر،  عبارت  )به 
و  مکان ها  افراد،  از  یعنی  نماید،  دوری  آن  از  عمل  در  کرد  خواهد  سعی  اما  شود،  وسوسه  گناه 

موقعیت هایی که می توانند زمینه ساز شکل گیری گناه باشند، دوری می کند.(
از- 27 نیز توفیقی گناه، مستقیم آثار بر عالوه میشود، گناه مرتکب انسان وقتی

محرومیتچهبساسرچشمءه همین میشود. بسته او روی به خیر از دری و اوسلب
محرومیتهایبعدیمیشود،مگراینکهشخصپسازانجامگناه،قلباًپشیمانشود

وباتوبهبهدرگاهالهیبازگردد.

»آیادیدیکسیراکهروزجزارادروغمیخواند؟)تکذیبمیکند(؛پسهمانکسی- 1
استکهیتیمرابهسختیازخودمیراند.«

ب(مسئولیتپذیری- 2
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شناخت اولیءه ما نسبت به هستی بخش جهان، براساس فطرت خویش است:
 او را می یابیم و حضورش را درک می کنیم.

 می دانیم در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده ای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی 
کرده و به موجودات مدد می رساند.

 برای شناخت عمیق تر دربارءه خدا و درک وجود او و شناخت صفات و افعال او، قرآن کریم راه های 
مختلفی به ما نشان می دهد که یکی از آن ها تفکر دربارءه نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به خداست:

مقدمءه اول: ما و اشیای پیرامون ما )حیوانات، گیاهان، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها(، 
پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده و نیست.

مقدمءه دوم: پدیده ها )که وجودشان از خودشان نیست(، برای موجود شدن نیازمند به 
پدیدآورنده هستند. پدیدآورنده ای که وجودش از خودش باشد؛ یعنی پدیده نباشد.

بخش ه��س��ت��ی،  از  ن��ای��اف��ت��ه  ذاِت 
هستی بخش؟ ب���ود  ک��ه  ت��وان��د  چ���ون 

تهی آب  ز  ب���ود  ک���ه  اب����ری  خ��ش��ک 
آب ده�����ی ص���ف���ت  وی  از  ن���ای���د 

به عبارت دیگر: یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که 
خودش ذاتاً موجود باشد. در این صورت:

 پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد.  همواره بوده است و همواره خواهد بود.
 ما و پدیده های جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم 

که خودش پدیده نباشد و سرچشمءه هستی باشد.
این وجود برتر و متعالی »خدا« نامیده می شود.

 چرا موجودات جهان باید به آفریننده نیاز داشته باشند، 
اما خوِد آفریننده به خالق نیاز نداشته باشد؟

 استدالل »نیازمندی جهان در پیدایش به خدا«، نمی گوید که هر موجودی به آفریننده نیاز دارد.
- اگر کسی این را بگوید، باید نتیجه بگیرد که خدا هم به آفریننده نیاز دارد. نتیجءه چنین 
فکری آن است که هیچ چیزی وجود پیدا نکند؛ زیرا هر موجودی را که فرض کنیم باید قبل 
از آن موجودی  باشد تا آن را پدید آورد و این سلسله تا بی نهایت ادامه خواهد یافت و هیچ گاه 

هیچ موجودی پدید نمی آید.  مفهوم »تسلسل علت ها« که از نظر عقلی محال است.
 حرکت تعداد زیادی چرخ دنده در ساعت که هر یک دیگری را به حرکت درمی آورد 
بدون وجود یک محّرک )موتور( مستقل و بی نیاز که حرکت را ایجاد کند، امکان پذیر نیست.

نتیجه این که:  عقل انسان نمی  گوید که هر موجودی به آفریننده نیاز دارد.  بلکه 
می گوید »پدیده« نمی تواند خودبه خود پدیدآید و حتماً آفریننده ای آن را پدید آورده است.
 عقل همان طور که نمی پذیرد یک پدیده بدون پدید آورنده باشد  نمی پذیرد 

وجودی که ذاتاً موجود است، نیازی به پدیدآورنده داشته باشد.

رابطءه انسان با ساخته هایش:
 انسان پدیدآورنده و خالق اجزا و خواص آن ها نیست.

)بّنا، در ساخت مسجد، هیچ کدام از مصالح مانند خاک و سنگ و ... و خواصشان مانند 
چسبندگی و استحکام و ... را پدید نیاورده است.(

 کار انسان در ساخته هایش فقط چینش و جابه جا کردن مواد است.
 بقاِی آن چه انسان می سازد به او وابسته نیست )مسجد با ساخته شدن از بّنا بی نیاز 

می شود و پس از فوت بّنا نیز باقی می ماند(.

رابطءه خداوند با مخلوقات:
 خداوند خالق همءه موجودات و پدیده ها و خواص آن هاست. )در مثال بّنا و مسجد، 

خداوند خالق سنگ و گچ و چوب و خواص آن ها و حتی خالق بناست.(
 وجود و هستی همءه موجودات و پدیده ها وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده 

کند، آن ها از بین می روند.
از  پس  که  انسانی  ساخته های  )برعکس  است.  وابسته  خداوند  به  موجودات  بقای   

ساخته شدن از انسان بی نیاز می شوند.(

 جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.
به عنوان مثال می توان گفت رابطءه خدا با جهان، تا حدی شبیه رابطءه موّلد با جریان برق 
است، همین که مولد متوقف شود جریان برق هم قطع می گردد و المپ های متصل به 

آن نیز خاموش می شوند.
خداوند  به  خلق شدن،  نخسِت  لحظءه  مانند  هم چنان  نیز  پیدایش  از  پس  موجودات   

نیازمند هستند. از این رو دائماً با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند:
توس��ت ز  م��ا  در  ن��وا  و  نایی��م  چ��و  م��ا 

توس��ت ز  م��ا  م��ا چ��و کوهی��م و ص��دا در 
م��ا ک��ه باش��یم ای ت��و م��ا را ج��اِن ج��ان

می��ان در  ت��و  ب��ا  باش��یم  م��ا  ک��ه  ت��ا 
م��ا هس��تی های  و  عدم هایی��م  م��ا 

نم��ا فان��ی  مطلق��ی،  وج��ود  ت��و 
َعلَ��م ش��یر  ول��ی  ش��یران  هم��ه  م��ا 

دم ب��ه دم باش��د  ب��اد  از  حمله م��ان 

در آیات زیر تدبّر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.
یا اَّیها الّناس اَنُتم الُفقراُء ِالَی اللِّٰه و اللُّٰه ُهَو الَغنیُّ الَحمیُد！

 ای مردم، شما به خداوند نیازمند هستید و خدا است که ]تنها[ بی نیازِ ستوده است.
 بی نیازی و غنی بودن خداوند و نیازمندی مخلوقات به او.

ماواِت َو األَرِض ُکلَّ یوٍم ُهو فی َشأٍن ！َیسأَلُه َمن ِفی السَّ
او  او درخواست می کند.  از  پیوسته  و زمین است،   هر آن چه در آسمان ها 

همواره دست اندرکار امری است.
 نیاز و درخواست همیشگی همءه موجودات و تدبیر خداوند برای آن ها

1- چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟ 
اگر  و  نیازمند خدایند  و  محتاج  وجود خود  لحظه لحظءه  برای  موجودات  همءه  چون 

خداوند لحظه ای آنان را به حال خود واگذارد، همه نیست و نابود می شوند.
2- نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟

انسان هر چه دارد از خدا دارد و تمام داشته هایش از خداست. باالترین داشتءه انسان 
در هستی  انسان  این رو  از  است.  کرده  عطا  او  به  که خدا  است  وجود  نعمت  همان 
خود به خدا نیازمند است و این نیاز همواره و در هر آن است و هیچ گاه قطع یا کم 
نمی شود. سایر داشته های انسان که همه برآمده از نعمت وجود است نیز همه نیازمند 
انسان  از  اراده کند، می تواند آن را  و وابسته به لطف خداست و اگر خدا هر لحظه 

بگیرد؛ بنابراین انسان سر تا پا نیازمند خداوند است.
3- منظور از این که خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است، چیست؟

او هر لحظه دارای  را طلب می کند.  نیازهای دائمی موجودات لطف و فیض دائمی 
فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها است. چنین نیست که خداوند، عالم را آفریده 
و آن را به حال خود رها کرده باشد، بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند؛ 

بنابراین او هر لحظه دست اندرکار امری است.
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