
دبیرستان عالمه حلی تهران

گام نهادن فرد در مسیر توحید عبادي، به تنظیم و کنترل غرایز و ظهور گرایش هاي برتر می انجامد و گام نهادن جامعه در مسیر 1.گزینه 2
شرك، به از بین رفتن (امحاي) امکان رشد و تعالی می انجامد. عبارت قرآنی«فقد استمسک بالعروة الوثقی» در ارتباط با توحید عبادي در بُعد

فردي است.
عبارت   «النشأة اآلخرة» ،   «الدّار اآلخرة»  و   «الیوم اآلخر» ، بیانگر آخرت و سراي دیگري غیر از دنیاي مادي است اما 2.گزینه 4

عبارت   «خلقاً آخر» ، بیانگر خلقت متفاوت بعد روحانی با جسمانی است. 
این که گفته شود انسان به دنبال پایان ناپذیرها و افول ناشدنی هاست، مرتبط با مفهوم معاد در پرتو حکمت الهی است که آیه ي شریفه  3.گزینه 2

ي «و ما خلقنا الّسماء و األرض و بینھما باطالً ...» ناظر بر این معناست.
براساس حکمت الهی، خداوند براي تمایالت انسان پاسخ مناسبی پیش بینی نموده است که از دالیل ضرورت معاد می باشد و آیه ي 4.گزینه 1

شریفه ي «أفحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون» مصداق آن است. آیه ي شریفه ي «ام نجعل المتقین کالفّجار» از دالیل ضرورت معاد
در پرتو عدل الهی است.

جهنم برزخی تجلی کوچکی از جهنم اخروي است. ظرف تحّقق آیه ي شریفه ي:  «یوم تقوم الّساعة ادخلوا ءال فرعون اشدّ 5.گزینه 1
العذاب»   جهّنم اخروي است نه تجّلی کوچکی از جهّنم آخرت.

در جامعه ي توحیدي (جامعه اي که توحید عملی در بُعد اجتماعی آن محقق شده است) ستمگران بر مردم حاکم نمی شوند. آیه ي 6.گزینه 4
شریفه ي «و لقد بعثنا فی کّل اُّمٍة رسوال أن اعبدوا هللا و اجتنبوا الّطاغوت» بیانگر این مفهوم است.

آیه ي شریف اشاره به قبض روح ستمکاران یا همان گناهکاران دارد. الباقی گزینه ها، اشاره به قیامت دارند. 7.گزینه 2
در آیه ي  سوره ي مبارکه ي کهف آمده است که  «اولئک الّذین کفروا بآیات ربّھم و لقائھ فبحطت أعمالھم فال نقیم لھم یوم 8.گزینه 4

القیامة و  زناً: ایشان کسانی هستند که به نشانه هاي پروردگارشان و دیدار او کفر ورزیدند، پس اعمالشان تباه و نابود شد. پس در روز قیامت براي
آنها میزان و ارزشی قرار نمی دهیم.»

با توجه به آیه ي  سوره ي یونس، در می یابیم که انکار معاد، زمینه ساز دلبستگی به دنیا و اطمینان به آن است؛ به عبارت دیگر 9.گزینه 4
کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند و از مالقات الهی ناامیدند  «ان الذین ال یرجون لقاءنا» ، به زینت هاي فریبنده ي دنیا دل می سپرند 

«رضوا بالحیاة الدنیا»   و دلشان به آرامشی کاذب، آرامش می یابد  «اطمانّوا بھا» . 
بررسی موارد در سایر گزینه ها 10.گزینه 3

 
»: پرونده بسته نمی شود . گزینه ي «

 
»: انسان در جهان آخرت اختیار ندارد.  گزینه ي «

»: به دوزخیان می گویند: چرا هجرت نکردید؟ گزینه ي «
در عالم برزخ، «سوء العذاب»، شامل حال آل فرعون خواهد شد و سرانجام مخاطبین آیه ي  «الذین تتوفاھم المالئکھ طبیبین»، 11.گزینه 1

«ادخلو الجنة بما کنتم تعملون» است.
اگر هر یک از افراد جامعه، خواست ها و تمایالت دنیایی خود را دنبال کنند و فقط منافع خود را محور فعالیت هاي اجتماعی خود 12.گزینه 1

 
قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن به دیگران نباشند، بعد اجتماعی شرك عبادي تحقق می شود. 

تنظیم کشش ها و تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت هاي خود بر محور بندگی خدا به توحید عملی فردي می انجامد. 
و سرباز زدن از پذیرش فرمان طاغوت و ظالمان و ستمگران به توحید عملی اجتماعی می انجامد.

باتوجه به مفهوم آیه ي شریفه ي اّن الّذین الیرجون... کسانی که آخرت را از یاد برده اند و بر دنیا تکیه کرده و اعمالشان را 13.گزینه 2
برمحوریت دنیا انجام می دهند و از آیات خداوند غافل اند، گرفتار عذاب الهی می شوند.

آیه ي شریفه ي  "«ان هللا ربی و ربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم» "  : توحید در ربوبیت، توحید عبادي 14.گزینه 2
آیه ي شریفه ي   "«الحمد � رب العالمین» "  ، توحید عبادي، توحید در ربوبّیت

" «ال یشرک فی حکمھ احدا»"  : توحید در والیت
پس از این که انسان، خدا را به یگانگی شناخت و دانست که تنها اوست که جهان را اداره می کند و این شناخت و اعتقاد چه 15.گزینه 3

تأثیري در زندگی و  رفتار او دارد؟ این شناخت به عمل و رفتار و عبادت (توحید در عبادت) منجر می شود که آیه ي شریفه ي "ایاك نعبد وایاك
نستعین " ناظر بر این معناست.
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صفحه 2

راه آزادي انسان ها با شهادت هموار می شود و اولین پیامد نگرش الهی به مرگ، این است که چنین انسانی با تالش و توان بسیار در 16.گزینه 3
خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیش تر به دیگران خدمت کند، آخرت او زیباتر خواهد شد.

زیان کارترین افراد در دنیا، فکر می کنند که بهترین عملکردها را دارند: ھم یحسبون انّھم یحسنون صنعاً  17.گزینه 3
با توجه به آیه ي شریفه ي  « ام نجعل الّذین ... »  درمی یابیم که براي بسیاري از اعمال خوب یا بد، جزایی مقدر است که در این 18.گزینه 3

دنیا امکان دریافت این جزا نمی باشد و عدالت خداوند، لزوم تحقق جهان دیگري را براي دریافت این جزا به همراه دارد.
مطابق با مفهوم عبارت شریفه ي «ولئن بشرًا مثلکم انّکم اذًا لخاسرون» استدالل مالء واشراف قوم یکی از پیامبران مبنی برخسران و 19.گزینه 3

زیان کاري قوم شان، اطاعت از بشري همانند خودشان است.
عبارت شریفه ي الحمدهللا رب العالمین بیانگر این است که توحید در ربوبیت "خداوند را تکیه گاه و پشتیبان جهان دانستن" به 20.گزینه 4

توحید در عبادت الحمدهللا می انجامد.


