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جمهوری اسالمی ایران

آیات و احادیث ()5.2
با توجه به حدیث شریف "ما رأیتُ شَیئًا اال و رایتُ اهللَ قَبلهُ و بَعدهُ و معَهُ" ،مقصود امیرالمومنین (ع) از این که می فرماید قبل و
بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم ،چه می باشد؟
1

5.2

عبارات قرآنی زیر مربوط به کدام یک از مراتب توحید است؟

الف) " ما لهم مِن دونه مِن وَلیٍ و ال یُشرکُ فی حُکمهِ اَحَدًا "
5

5.2
ب) " قُل أَ غیر اهللِ اِبغی رِبًّا و هوَ رَبُُّ کُلِّ شَیءٍ "

آیه شریفه " اَنِ اعبدونی هذا صِراطٌ مستفیمٌ " بیانگر کدام یک از مراتب توحید است؟
3

5.2

آیه مبارکه " ذلکَ بِما قَدًمَت اَیدیکُم و اَنَّ اهلل لیسَ بِظالمٍ لِلعَبیدِ " علت گرفتاری افراد به عقوبت را چه چیزی معرفی می کند؟
4

5.2

هر یک از آیات زیر به کدام یک از سنت های الهی اشاره دارد؟
الف) " کُالً نُمِدُّ هوُالءِ مِن عَطاءِ رَبِّکَ "
2

ب) " اَحسِبَ الناسُ ان یُترَکوا اَن یَقولوا آمنُّا و هُم ال یُفتَنون "

5.2

صحیح و غلط ()1
1
5

توحید در مالکیت یعنی صاحب اختیاری که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست.
امروزه گرچه شرک در قالب بت و مانند آن در میان بیش تر جوامع وجود ندارد ،اما انواع دیگری از شرک که بسیار پیچیده تر از
شرک قدیم است ،در میان بشر به چشم می خورد.

5.52
5.52

3

تا نیت و قصد فلبی انسان از انجام یک عمل خدایی نشود ،آن عمل ،خدایی نمی گردد و خالصانه نمی شود.

5.52

4

به اجرا در آوردن نقشه جهان خلقت و خلق موجودات مربوط به "قضای الهی" است.

5.52

جای خالی ()1
1

هرچه  ...........انسان به خود و رابطه اش با  ..........بیش تر شود ،عجز و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند.

5.52

5

اکنون اگر ما از رسول خدا (ص) چیزی درخواست کنیم ،درخواست از  ...........ایشان است.

5.52

3

میان بعد فردی و اجتماعی ،رابطه  ...........وجود دارد.

5.52

4

موجودات جهان از آن جهت که با حکم و اراده خداوند ایجاد می شوند ،مربوط به  .............الهی هستند .موجودات جهان از آن
جهت که با حکم و اراده خداوند ایجاد می شوند ،مربوط به  .............الهی هستند.

5.52

تعریف اصطالح ()1.2
توحید در والیت:
5.2

1

حکمت:
5.2

5

استدراج:
3

5.2

پاسخ کوتاه ()5
زمینه ساز رسیدن به معرفت عمیق چیست؟
5.2

1

ضربه جریان تکفیری بر اسالم چه بود؟
5.2

5

شرط قبولی همه اعمال به درگاه خداوند در دین اسالم چیست؟
5.2

3

چه عواملی سبب طول عمر انسان می گردد؟ (دو مورد)
5.2

4

پاسخ تشریحی ()8
چرا نمی توانیم به ذات خدا پی ببریم؟

1

1

استدالل کنید چرا برای جهان آفرینش ،چند مبدأ و خالق نمی توان تصور کرد؟

1

5

معیار های ثابت شرک و بت پرستی را از دیدگاه قرآن بنویسید( .چهار مورد)

3

1

در چه صورت یک نظام اجتماعی ،توحیدی محسوب می شود؟

1

4

"افزایش معرفت نسبت به خداوند" را به عنوان یکی از راه های تقویت اخالص ،توضیح دهید.

1

2

اعتقاد به خدایی حکیم چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد؟

1

6

طریقه آشنایی و فایده شناخت قوانین جهان خلقت را بنویسید.

1

7

چه تفاوتی میان امتحان الهی و امتحان بشری وجود دارد؟

8

1
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ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح
آیات و احادیث

1
5
3
4
2

احساس حضور خدا با دقت و تأمل در جهان هستی و یافتن علم و قدرت او.
الف) توحید در والیت

ب) توحید در ربوبیت

توحید عملی(توحید در عبادت)
کردار پیشین خودشان؛ و گرنه خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند.
الف) سنت امداد عام الهی

ب) سنت ابتالء

صحیح و غلط
1

غلط؛ (می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست).

5

صحیح

3

صحیح

4

صحیح
جای خالی

1

معرفت -خدا

5

حقیقت روحانی و معنوی

3

متقابل

4

قضای
تعریف اصطالح

1

هر کس مالک چیزی باشد ،حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد ،اما دیگران بدون اجازه وی نمی توانند در آن تصرف یا از آن
استفاده کنند .به این حق تصرف ،والیت و سرپرستی می گویند.

5

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

3

گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان ،بر امکانات آنان می افزاید و آن ها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خودشان،
بیش تر در فساد فرو می روند و قدم به قدم از انسانیت فاصله گرفته و به تدریج به سوی هالکت ابدی نزدیک تر می شوند .چنین
حالت تدریجی به سوی عذاب الهی را سنت«استدراج» می خوانند.
پاسخ کوتاه

1

پاکی و صفای قلب

5

سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شد.

3

اخالص

4

 )6صله رحم و محبت به خویشان  )2صدقه دادن
پاسخ تشریحی

1

زیرا الزمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد ،در نتیجه ،ذهن ما نمی تواند به
حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.

5

این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان اند ،یا با 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.

3

 )6اطاعت از ارباب هایی جز خداوند
 )3خارج کردن دین از برنامه های زندگی

4

وقتی که حاکم و زمامدار آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده ،دارا
باشد و بکوشد که قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد.

2

پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد .هم چنین ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است.
بنابر این هر قدر که معرفت به خداوند بیش تر شود ،به افزایش درجه اخالص کمک خواهد کرد.

6

7

8

 )2بندگی کسانی جز خداوند
 )4تقلید از کسانی که در جهت مخالف دین حرکت می کنند.

اعتقاد به خدای حکیم ،که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می کند ،این اطمینان را به انسان می دهد که همه وقایع و
رخدادهای جهان ،تحت یک برنامه سامان دهی شده و غایتمند انجام می گیرد و نه اتفاقی و بی هدف .کسی که معتقد به حاکمیت
چنین خدایی است ،هر چند خودش از شناخت علت بسیاری از حوادث و رخدادهای جهان عاجز است ،اما مطمئن است که هر حادثه
ای هدف معین و مشخصی دارد و از سر تصادف ،غفلت یا ندانم کاری رخ نمی دهد .هم چنین اعتقاد به خدای حکیم ،این اطمینان را
به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست.
شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علوم طبیعی ،سبب آشنایی ما با نشانه های الهی و بهره مندی از طبیعت می شود.
در امتحان بشری ما غالبأ از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آن ها به آگاهی الزم برسیم.
اما امتحان خداوند علیم ،برای آگاه شدن از درون افراد نیست ،بلکه برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن
تمایالت درونی افراد است.
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