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تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

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 اولی األلباب یا خردمندان و در هر حال به یاد خدا هستند و در خلقت آسمان ها و زمین و اختالف شب و 1.گزینه 4

 
روز می اندیشند .

زیرا آیه ي کریمه ي  ُصنع اَلّذي اتقن ُکلَّ شيٍء ... مربوط به کمال استواري و اتقان پدیده ها است که خداوند 2.گزینه 4
حکیم بر کل جهان جاري ساخته است.

زیرا پیوستگی، ارتباط و هماهنگی آن گاه معنا دارد که هدف یا غایتی در کار باشد و به بیان امیرالمومنان علی 3.گزینه 3
علیه السالم زبان بی زبان جامدات هم معّرف تدبیر آفریدگار است و برقراري اندازه ها در آفرینش پدیده ها به منظور استوار

ماندن آفریده ها است.
در آیه ي شریفه ي  سوره ي یوسف آمده است «پادشاه مصر گفت: من در خواب دیدم که هفت گاو فربه، 4.گزینه 3
هفت گاو الغر را می خورند و هفت خوشه ي سبز هفت خوشه ي خشک را نابود کردند.» این رؤیاي صادقه را به حضرت

یوسف (ع) اطالع دادند و ایشان تأویل کرد که هفت سال خوش و خرمی و پس از آن هفت سال قحطی و گرسنگی در می

 
رسد.

و رویاي صادقه و سیر روح در عالم معنی و ملکوت علی رغم بُعد جسمانی آدمی دلیلی است بر غیر مادي بودن روح (تجّرد

 
روح)

آیه ي  سوره ي روم می فرماید: «و از نشانه هاي اوست آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگ  5.گزینه 2
هاي شما و در این نشانه هایی است براي عالمان.» عبارت «اختالف السنتکم» در این آیه، به ناهمگونی ( گوناگونی، یکسان

نبودن) زبان ها اشاره دارد.
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد بر پایه ي پذیرش «من» ثابت بنا شده اند. اگر از شخصی که بیست 6.گزینه 2
سال قبل کتابی نوشته یا قانون علمی را کشف کرده یا... اکنون تجلیل می کنیم، بدان جهت است که آنان را همان انسان

بیست سال قبل می دانیم.
7.گزینه 1

آیه ي انّی رأیُت احد عشر کوکباً خواب حضرت یوسف (ع) و دیدن یازده ستاره بود و آیه ي انّی ارانی اعصر خمراً خواب
زندانی منتهی به تقرب به عزیز مصر بود که این خواب ها رویأي صادقانه هستند، مربوط به غیرمادي بودن روح است.

وقتی می توان از قانون سخن گفت که اشیاء داراي ویژگی ها و خصوصیات ثابت باشند و روابط ثابتی هم میان 8.گزینه 1
آن ها حاکم باشد. رویه ي عملی همه انسان هاست که نمی پذیرند مجموعه ها خود به خود و اتفاقی رخ دهند، مثًال نمی پذیرند

که میلیاردها سلول بدن که هر کدام ویژگی خاص دارد و کار خاصی را انجام می دهد، به طور اتفاقی گرد هم جمع شده باشند 

 
و...

آیه شریفه می فرماید: « تسبیح می کنند خدا را هر آنچه در آسمان ها و زمین است، فرمانروایی از آن او و 9.گزینه 3

 
ستایش مخصوص او می باشد.» با توجه به فعل «یسبح»، که به آن معناي «منزه نمودن» است، گزینه درست،  می باشد.

این فرمایش امیرمؤمنان (ع) درباره هر یک از مخلوقات که: «آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در 10.گزینه 1
مسیر انجام....» به وجود هماهنگی میان نظم و ساختار هر موجود با نوع کار و فعالیتی که بر عهده دارد و با هدفی که تعقیب

می کند، اشاره دارد.
با توجه به پیام در آیه ي  نمل می توان دریافت که «هر یک از موجودات جهان داراي ساختار منظم ویژه ي 11.گزینه 1

 
خود است.»

 
تشریح گزینه هاي دیگر 

»: وقتی به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می نگریم، درمی یابیم که جهان بر پایه ي حق و درستی استوار گزینه ي «

 
است.

»: با توجه به آیه ي  «ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوٍت ....»   در می یابیم که هر یک از مخلوقات و گزینه ي «

 
مجموعه ي آن ها داراي انسجام کامل و پیوستگی دقیق براي رسیدن به هدف می باشند. 

»: مربوط به پیام این آیه نمی باشد و از دقت در عبارت  «صّورکم فاحسن صورکم»   برداشت می شود. گزینه ي «

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 12.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 ...).
از «برقراري اندازه ها» می توان به آیه ي   «انّا کّل شیٍء خلقناه بقدر»  و از «استحکام و استواري» می توان به 13.گزینه 3

آیه ي   «صنع هللا الّذی اتقن کل شیء»  پی برد. 
از تدبّر در آیه ي شریفه ي  «انّی خالق بشراً من طین فاذا سّویتھ . . . فقعوا لھ ساجدین» ، سجده ي 14.گزینه 4

فرشتگان بر انسان به خاطر بُعد روحانی (ساحت روحانی انسان)، مفهوم می گردد.
با توجه به عبارت کلیدي  «و الیھ المصیر» ، جهان به سوي خداوند که کمال مطلق است، در حرکت است، 15.گزینه 1

یعنی حرکتی رو به رشد و رو به تکامل دارد، حرکتی که فتح همه ي قله هاي کمال و زیبایی را هدف قرار دده است و این
همه مفهوم بیت «ما ز باالییم ...» می باشد.

سخن حضرت علی (ع) و آیات شریفه ي الّذی خلق فسّوی و الّذی قدّر فھدی ، هر دو به هدف خاص اشاره 16.گزینه 4

 
دارند.

در نقد این نظریه که «همه ي هماهنگی ها و همکاري ها در مجموعه ها خود به خود ... ایجاد شده باشد»، می  17.گزینه 4
توان گفت که رویه ي عملی انسان هاست که نمی پذیرند مجموعه ها خودبه خود رخ دهند.

این که بی نظمی و شکاف در نظام آفرینش وجود ندارد، مربوط به آیه ي  «ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوت 18.گزینه 3
فارجع البصر ھل تری من فطور » می باشد.

قوه ي تفکر و اندیشه، قدرت اختیار و تصمیم گیري، عواطف و احساسات و اخالق همه مربوط به بعد روحانی 19.گزینه 4
وجود انسان است و بعد روحانی انسان تغییر می پذیرد ولی تجزیه و تحلیل نمی پذیرد.

روح انسان خلقتی متفاوت با بعد جسمانی دارد. «خلقًا آخر» در آیه ي شریفه ي «ثم خلقنا النطفۀ ...» مراحل 20.گزینه 4
تکمیل جسم بیان شده است و در ادامه ي آیه خداوند به خود آفرین گفته است: «فتبارك اهللا احسن الخالقین»
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