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دبیرستان عالمه حلی تهرانموضوع دين و زندگي 2( * درس اول - جلوه هاي حکمت و تدبير * درس دوم - با کاروان هستي * درس چهارم - خود حقيقي)

زیرا از آیه ي شریفه ي َو ِمْن آیاتِِھ َمناَمُکم باللّیل و النّھار استراحت شبانگاهی و از ابتعاءُکم من فضلِه، روزي 1.گزینه 4
طلبی از فضل و بخشش الهی مفهوم می گردد که در این امور نشانه هایی است براي مردمی که آگاه و شنوا هستند.

زیرا وجه شباهت بدن انسان با جهان خلقت ضمن حاکمیت ارتباط طولی و عرضی در هر دو مورد، در تقدم 2.گزینه 1
ارتباط طولی به دلیل هدف داري آفرینش است.

آن گاه که به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می نگریم، معتقد می شویم که جهان، یک مجموعه ي هدفمند 3.گزینه 4
است. هدفمندي از کلمه ي «حق» برداشت می شود. آیه ي شریفه ي «خلق هللا السماوات و االرض بالحق ان فی ذلک الیة

للمؤمنین» حاکی از این مفهوم است.
تأکید این سؤال بر موقت بودن نظم پدیده ها و قانون مندي آن هاست. نظم و قانون مندي پدیده ها از کلمه حق 4.گزینه 4
و موقت بودن آن ها از کلمه: «اجل مسمی: سرآمد معین و مشخص» برداشت می شود. با توجه به آیه ي شریفه ي «َما َخلَْقنَا

َسم�ى» ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دوست، جز به حق و السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَُھَما إِالَّ بِاْلَحّقِ َوأََجٍل مُّ
سرآمدي معین و مشخص نیافریدیم» این پیام مفهوم می شود که: نظم و قانون مندي پدیده ها موقت است و این جهان

سرآمد معین و فرجام مشخص دارد.
مطابق با فرمایش حضرت علی (ع) همه کارهایی که خداوند (براي مخلوقات انجام داد) بدان جهت بود که هیچ 5.گزینه 4

یک از مخلوقات از محدوده و چار چوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکند ... و اگر خداوند به او دستوري داد، انجام
دادنش بر وي دشوار نباشد و سرکشی نکند.

تفاوت بینش انسان ها به جهان به تفاوت عمل آن ها در زندگی می انجامد، اگر انسان درك کند که او و جهان رو 6.گزینه 3
به سوي خدا دارند و به این موضوع یقین داشته باشد به خود و کارهاي خود توجه دیگري خواهد کرد و خود را آماده ي

حضور در پیشگاه الهی خواهد کرد که آیه ي شریفه ي "خلق السماوات واالرض بالحّقِ  صورکم و الیھ المصیر" نیز موّید

 
این مفهوم است.

با توجه به این که بیهودگی در موجودات راه ندارد، نشان از هدفمندي خلقت آن هاست که عبارت شریفه ي ربنا 7.گزینه 1
ما خلقت ھذا باطل بیان کننده ي این مفهوم است. وجود نظم و هدف خاص درخلقت موجودات از آیه ي شریفه ي الّذی خلق

فسّوی... استنباط می گردد.

 
در کتاب در صفحه ي مربوط می خوانیم: 8.گزینه 3

 
قرآن کریم از انسان ها می خواهد درباره ي تصویري که از جهان می دهد بیندیشند و با عقل، استدالل و منطق آن را بپذیرند. 

 
) به درستی نیندیشد.  ) هر کس خردمندي پیشه نکند.            با وجود این نشانه ها: 

 
) زبان آن را خواهد دید. 

 
) جایگاه خود را در جهان نخواهد شناخت. 

و در آیه ي شریفه ي اّن فی خلق الّسماوات ...عبارت «اولوااللباب» یعنی خردمندان اشاره به ضرورت خردورزي و تفکر
می نماید.

کلمه حق در آیه ي شریفه ي  خلق هللا الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک آلیۃ للم�منین اشاره به نظام 9.گزینه 3
مند و هدفمند بودن عالم می نماید که با توّجه به  اّن فی ذلک آلیۃ للم�منین اهل ایمان هستند که این نظم و حقانیت عالم

 
را درك نمایند. 

 
تغییرپذیري ← بُعد جسمانی و روحانی/ بازسازي ← بُعد جسمانی و روحانی. 10.گزینه 3

 
توانایی درك واقعیت ← بُعد روحانی/ طلب کماالت نامحدود ← بُعد روحانی

از دقت در آیه ي « افغیر دین هللا یبغون و لھ اسلم من فی الّسماوات و االرض طوعاً و کرھاً  و الیھ 11.گزینه 3
یرجعون» درمی یابیم که همه ي مخلوقات عالم تحت قانون مندي واحد الهی عمل می کنند؛ بنابراین در بطن عملکرد همه ي

موجودات این جهان، قوانین واحد الهی حاکم است.
در آیه ي شریفه ي  «و من آیاتھ یریکم البرق ... »  از پدیده ي الهی رعد و برق به عنوان مایه ي بیم و امید 12.گزینه 3

یاد شده و از بارش باران به عنوان احیاگر زمین که در این موارد آیات و نشانه هایی است براي گروهی که می اندیشند.

صفحه 2
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صفحه 2

آن گاه که خداوند مراحل خلقت انسان و رشد و تکامل وي در رحم مادر را بیان می کند و تحوالت پیچیده ي 13.گزینه 2
زیستی او را یکی پس از دیگري نام می برد و از دمیدن روحی ویژه در او یاد می کند، در پایان می فرماید: «  فتبارک هللا

احسن الخالقین : پس بزرگ و بزرگ وار است خداي یکتا که نیکوترین آفرینندگان است»؛ بنابراین در می یابیم که انسان
موجودي برگزیده و انتخاب شده است که خداوند متعال پس از آفرینش وي، بر خود آفرین گفته است. هم چنین استفاده از

تعبیر  «ثم انشأناه خلقاً ءاخر»  نشان می دهد که این مرحله، یعنی خلقت روح، کالمًال متفاوت با مراحل قبلی یعنی
» توجه داشته باشید که تکوین آفرینش کالبد جسمانی است که قرآن کریم از آن یاد کرده است. در رابطه با گزینه ي «
بُعد روحانی انسان، به صورت مراحل مختلف بیان نشده است و خداوند شکل گیري بُعد جسمانی وجود انسان را در مراحل

مختلف بیان کرده است. (نطفه، علقه، مضغه ...).
پیام عبارت: «خداوند، متناسب با غایت مطلوب هر موجود، اسباب و شرایط الزم براي رسیدن به آن غایت را 14.گزینه 1

در اختیار او گزارده است.» را می توان از آیه ي شریفه ي   «خلق السماوات واالرض بالحق ... »  دریافت کرد.
آیه ي شریفه ي  «ربّنا ما خلقَت ھذا باطالً ...» عبث و بطالن را از صحنه ي آفرینش منتفی می داند و آیه ي 15.گزینه 4

شریفه ي  «خلق هللا الّسماوات واالرض بالحّق ...»   خلقت هدفمند جهان و آفرینش را به صراحت بیان می کند. 
عبارت و من آیاتھ بیانگر حکیمانه بودن آفرینش و هم چنین بّث فیھما من دابّة بیانگر پراکندگی جنبندگان و 16.گزینه 2
مخلوقات در سراسر گیتی است. در ادامه ي آیه سخن از قدرت خداوند در برپایی معاد و زنده کردن مجدد همه ي موجودات

است (اندیشه و تحقیق).
در این گزینه «زنده شدن زمین به دنبال بارش باران» از نشانه هاي حکمت خداوند، از دقت در آیه ي شریفه  17.گزینه 1

ي و من آیاتھ یریکم البرق خوفاً و طمعاً و ینّزل من الّسماء ماًء فیحیی بھ االرض بعد موتھا به دست می آید که این

 
نشانه ها را کسانی که تعقل می کنند، درك خواهند کرد (اندیشه و تحقیق).

 
آیه ي شریفه اشاره به مراحل خلقت انسان در رحم مادر دارد، از زمان انعقاد نطفه تا قرار گرفتن روح در او. 18.گزینه 2

 
آیه ي شریفه می فرماید: «ثُمَّ َخلَقنا النُّطفَةَ َعلَقَةً ...»

 
و بنابر آیه ي شریفه، زمانی خداوند می فرماید: «فَتبارک هللا اَحَسُن الخالقین» که روح در انسان آفریده شده است.

آیه ي شریفه ي «و من آیاتھ منامکم باللّیل....» اشاره به خواب شبانگاهی انسان و روزي طلبی او دارد و به 19.گزینه 1
معاد اشاره اي ندارد. (اندیشه و تحقیق)

جهان آفرینش داراي طرح و نقشه اي معین بوده است اما این طرح و نقشه، تقلیدي از طرح و نقشه اي دیگر 20.گزینه 3
نبوده، طرح و نقشه ي جهان همان ویژگی هاي خاص موجودات است که در عبارت «انّا کّل شیٍء ...»بیان می شود.
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