
دبیرستان عالمه حلی تهران

عبارت «ال الھ اّال هللا» به ترتیب مرکب از یک «نفی» معبود، مانند بت هاي ساختگی و طاغوت ها و دیگري «اثبات» خدا به عنوان 1.گزینه 4
تنها کسی که سزاوار پرستش و اطاعت است، می باشد؛ از این رو پیامبر (ص) فرمود: «نه من و نه گویندگان قبل از من کلمه اي پرمحتوا همانند «ال

الھ اّال هللا» نگفته ایم.»
ریشه ي شرك در دنیاي جدید آن است که برخی انسان ها درعین قبول داشتن خداوند، دین و دستورات آن را در متن زندگی خود 2.گزینه 1
وارد نمی کنند.(شرك عبادي) آیه ي شریفه ي  «الم اعھد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان...»  به نفی شرك عبادي و اجتناب از پرستش

شیطان اشاره دارد.
معرفت به خداوند زمانی میوه ي خود را می دهد که از مرحله ي شناخت ذهنی به مرحله ي ایمان قلبی برسد ودر قلب تثبیت شود. 3.گزینه 3

چرخ خلقت با تدبیر خداوند (توحید در ربوبیت ) می گردد.
«ظهور گرایش هاي برتر هم چون حقیقت طلبی، عدالت خواهی و نوع دوستی در رفتار موحدان» بیانگر تحقق توحید عبادي در بُعد 4.گزینه 1

فردي است.
با توجه به حدیث سلسلۀ الذهب در امان بودن از عذاب الهی «امن من عذابی»، نتیجه ي ورود به دژ مستحکم خداوند یعنی عبارت  5.گزینه 3

 «ال الھ اال هللا»  است، و این عبارت جامعه همه ي ابعاد توحید و بیانگر توحید در عقیده و عمل می باشد. با توجه به آیه ي   «... کذلک لنصرف
عنھ السوء و الفحشاء ... » ، دور ماندن از سوء و فحشاء نتیجه ي اخالص در بندگی یا توحید عبادي می باشد. با دقت در آیه ي   «و من یسلم

وجھھ ... »  تمسک به ریسمان محکم الهی نتیجه ي تسلیم امر خدا بودن و انجام عمل صالح و مبّین توحید عملی است. 
براساس حدیث سلسلۀ الذهب:  «کلمة ال الھ اال هللا حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی» ، در امان ماندن از عذاب الهی براي 6.گزینه 4
جامعه ي اسالمی زمانی صورت می پذیرد که توحید عبادي در بُعد اجتماعی در جامعه محقق شود. که این امر با قرار گرفتن در دژ مستحکم خدا

میسر می شود.
در عبارت شریفه ي «و قال المأل من قومه الّذین کفروا ...» به بهره مندان از نعمت هاي ناپایدار دنیوي که بی بهره گان و بی نصیبان از 7.گزینه 1

 
توحید و منکران معاد و نبوت هستند (مأل- اشراف قوم یکی از پیامبران الهی) اشاره شده است. (بخش اندیشه و تحقیق)

با توجه به عبارت «فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» عدم ترس از عاقبت زندگی نتیجه می شود و با توجه به عبارت «کان سعیهم 8.گزینه 1
مشکورا» زندگی ثمربخش نتیجه می شود.

عبارت هاي «الّدار االخرة» ، «الّنشاة اآلخرة» و «اراد اآلخرة»، درباره ي آفرینش آخرت سخن گفته است. 9.گزینه 4
زندگی دنیا بدون توجه به آخرت لهو ولعب است. مردم اگر می دانستند  «لو کانوا یعلمون» به آخرت توجه می کردند. 10.گزینه 1

آیه ي شریفه ي  « و قال المالء من قومھ الذین کفروا .... »  از زبان اشراف قوم یکی از پیامبران است که به دلیل نگرش و رویکرد 11.گزینه 1
مادي نسبت به مرگ و زندگی به نفی آخرت و عدم تبعیت از پیامبرشان (والیت ناپذیري – لئن اطعتم) می پردازند.

از پیامد هاي مهم نگرش به مرگ به عنوان پایان زندگی (دیدگاه اول) این است که براي انسانی که گرایش به جاودانگی دارد (علت)، 12.گزینه 1
به همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود، شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد (معلول)، از دیگران کناره می گیرد (معلول) و...

13.گزینه 2 «هللا الذّین ارسل الّریاح...»   ← امکان معاد در پرتو نظام مرگ وزندگی درطبیعت 
 «ایحسب االنسان...»   ← امکان معاد جسمانی دراخرت

آیه ي شریفه ي و ضرب لنا مثًال... اشاره به امکان معاد جسمانی، یعنی آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت دارد. 14.گزینه 2
کافران گمان می کنند که جهان باطل آفریده شده است و یکی از مصادیق کفر، حکیمانه ندانستن و نیافتن نظام آفرینش است که 15.گزینه 4

این مفاهیم از دقت در آیه ي  و ما خلقنا الّسماء و األرض و ما بینھما باطالً ذلک ظّن الّذین کفروا... " استنباط می گردد.
16.گزینه 1

گزینه هاي "  و  " به ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی اشاره دارند و گزینه ي "  " به ضرورت معاد بر اساس عدل الهی می پردازد، اما
" فقط به امکان معاد جسمانی اشاره دارد. گزینه ي "

17.گزینه 2 «فاولئک ماواھم جھنم»   ← برزخ
 «ادخلوا الجنّھ بما کنتم تعلمون» ← برزخ

 «قالوا فیم کنتم» ← برزخ
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صفحه 2

طبق ترجمه آیه، آن ها همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد، می گوید: «پروردگار من! مرا 18.گزینه 2
باز گردانید! شاید در آن چه ترك کردم و کوتاهی نمودم عمل صالحی انجام دهم!» ولی به او می  گویند: «چنین نیست!» این سخنی است که او به
زبان می گوید (و اگر باز گردد، کارش هم چون گذشته است) و پشت سر آنان برزخی است تا روزي که برانگیخته شوند. ضایع کردن عمر و فرصت،

سبب حسرت در هنگام مرگ است.
در عالم برزخ گفت وگویی که بین خداوند و کافران روي می دهد، کافران از خداوند براي جبران اعمال ترك شده در دنیا تقاضاي 19.گزینه 4

بازگشت به دنیا می کنند. اما خداوند با عبارت " کًال " و قاطعیت تمام این تقاضا را بی مورد دانسته و رد می کند.
این سخن پیامبر(ص) مربوط به آثار ما تأخر اعمال است، یعنی اعمالی که انسان در زمان حیات خود انجام می دهد و آثاري دارد که 20.گزینه 3

برخی از این آثار بعد از حیات او هم باقی می ماند، یعنی با این که فرد از دنیا رفته، پرونده ي عملش هم چنان گشوده است و آثار عمل در آن ثبت
می گردد. آیه ي انّا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدّموا و ءاثارھم موید این امر است.


