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مقدمهی ناشر

خدایا مرا به نا اُمیدی از عدل خود آزمایش مکن
و دشمن را به ایمنی از کیفرت امتحان منمای

روزی امیرالمؤمنین علی  وارد جمعی شدند و از آنها سؤال کردند :آیا شما میدانید امیدبخشترین آیهی قرآن کریم
کدام آیه است؟ هر کس به فراخور حالش آیهای را عنوان کرد:
ك بِ ِه و ي ْغ ِفر ما ُدون َٰذلِ َ ِ
ِ
اء﴾؛ (خداوند هرگز شرک را
اَ ي ْغ ِف ُر أ َ ْن ُي ْش َر َ
برخی آیهی  48سوره نساء را خواندند﴿ :إ َّن اللّٰ َه ل َ
َ َ ُ َ
ك ل َم ْ
َ
ن َي َش ُ
نمىبخشد و پایینتر از آن را براى هر کس که بخواهد مىبخشد).
امام علی  در پاسخ فرمودند :خوب است ،ولى آنچه من میخواهم نیست.

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يما﴾؛
عدهای به قرائت آیهی  110سوره نساء پرداختندَ :
ورا َرح ً
﴿و َم ْ
وءا أ َ ْو َيظْل ْم نَ ْف َس ُه ث َُّم َي ْس َت ْغف ِر اللّٰ َه َيجد اللّٰ َه َغ ُف ً
ن َي ْع َم ْل ُس ً
(هر کس کار زشتی کند یا برخود ستم ورزد ،سپس از خدا آمرزش بخواهد ،خدا را بسیار آمرزنده و مهربان خواهد یافت).
اما امام علی  دوباره در پاسخ فرمودند :خوب است ولى آنچه من مىخواهم نیست.
ّ

ِ
ِ
ِ ِ
ادی ال َِّذ َ َ
ن َر ْح َم ِة الل ِّٰه إِ َّن اللّٰ َه َي ْغ ِف ُر
َى أَنْ ُفس ِه ْم لاَ  َت ْقنَطُوا م ْ
تعدادی اظهار داشتند آیهی  53سوره زمر است﴿ :يا ع َب َ
ين أ ْس َرفُوا َعل ٰ
وب َج ِميعاً﴾؛ (ای بندگان من که [با ارتکاب گناه] بر خود زیادهروی کردهاید! از رحمت خدا نومید نشوید ،یقیناً خدا
ال ُّذنُ َ
همهی گناهان را میآمرزد).
امام علی  مجدداً فرمودند :خوب است ،اما آنچه من مىخواهم نیست.

ِ
برخی آیهی  135سوره آلعمران را قرائت کردند﴿ :و ال َِّذ ِ
َاس َت ْغ َف ُروا لِ ُذنُوبِ ِه ْم
ين إذَا ف ََعلُوا فَاح َشةً أ َ ْو ظَل َُموا أَنْ ُف َس ُه ْم َذ َك ُروا اللّٰ َه ف ْ
َ
َ
ِ
وب إِلاَّ اللّٰ ُه﴾؛ (کسانیکه اگر کار زشتی انجام دادند و به خودشان ظلم کردند ،یاد خداوند میکنند و برای
ن َي ْغف ُر ال ُّذنُ َ
َو َم ْ
گناهان خویش استغفار میکنند و کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد؟)

بعد از اینکه حضرت علی  نظرات آنان را شنیدند ،فرمودند :از حبیبم رسول خدا  شنیدم که فرمودند :امید بخشترین
ك ِذ ْكر ِ ِ
ْهبن السيئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصلاَ َة ط ََرف َِی النَّ َه ِ
ين﴾
ات ذٰلِ َ
ن الل َّْي ِل إ َّن ال َْح َسنَات ُيذ ْ َ َّ ِّ َ
﴿و أَقمِ َّ
آیه در قرآن این آیه استَ :
ى للذَّاك ِر َ
ار َو ُزلَ ًفا م َ
َ ٰ
(و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستین شب برپا دار ،که یقیناً نیکیها ،بدیها را از میان میبرند ،این برای یادکنندگان،
تذ ّکر و یادآوری است[ ).هود آیه ]114
سپس پیامبر اکرم  ادامه دادند :یا علی! سوگند به خداوندی که مرا بشیر و نذیر بهسوی مردم مبعوث کرد ،وقتیکه
یکى از شما براى وضو گرفتن برمیخیزد ،گناهانش از جوارحش مىریزد و زمانیکه به روى خود و به قلب خود متوجه خدا
مىشود از نمازش کنار نمىرود ،مگر آنکه از گناهانش چیزى نمىماند و مانند روزى که متولد شده پاک مىشود ،و اگر
بین هر دو نماز گناهى بکند نماز بعدى پاکش میکند ،آنگاه نمازهاى پنجگانه را برشمرد.
امت من حکم نهر جارى را دارد که در خانهی آنها واقع
بعد فرمودند :یا على! جز این نیست که نمازهاى پنجگانه براى ّ
باشد ،حال چگونه است وضع کسى که بدنش آلودگى داشته باشد و خود را روزى پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهاى
پنجگانه هم به خدا سوگند براى امت من همین حکم را دارد.
(تفاسیر مجمعالبیان و کنزالدقائق)

مقدمهی مؤلف

این کتاب تقدیم میشود به عالمان دین که عمر خود را در راه تف ّکر عمیق
در دین و تعلیم آن به دیگران سپری کردهاند ...
با سپاس و قدردانی از همسرم

دوستان عزیز ،سالم!

کتاب پیش روی شما بر اساس کتابهای دین و زندگی سال دوم ،سوم و پیشدانشگاهی ،جهت آمادگی شما برای شرکت در آزمونهای
سراسری تدوین گردیده است .بهمنظور بهرهمندی بهتر شما عزیزان از این کتاب ،کارهای زیر در این کتاب انجام شده است:

 )1درسنامه
الف) مشاوره :در ابتدای هر درس ،توضیح مختصری دربارهی نحوهی مطالعهی درس و نگاه طراحان کنکور به آن ،برای پاسخگویی
آسانتر به تستها آورد ه شده است.
ب) متن درس :در این بخش ،متن دروس را از کتابهای درسی بهصورت طبقهبندی شده آوردهایم و سعی کردهایم به مواردی از
قبیل اندیشه و تحقیق ،پیام آیات در کتاب درسی ،تکمیل ،بررسی و  ...پاسخ دهیم .در متن درس ،پاراگرافها با سه نوع نماد نشان
داده میشوند که معنای هر کدام به صورت زیر است:
 -1پاراگرافهایی که موضوع جدیدی را مستقل از پاراگرافهای قبل از خود مطرح میکنند ،با نماد

شروع میشوند.

 -2پاراگرافهایی که به توضیح بیشتر موضوع مطرح شده در پاراگرافهای شروعشده با نماد

میپردازند ،با نماد

شروع میشوند.

 -3پاراگرافهایی که به توضیح بیشتر موضوع مطرح شده در پاراگرافهای شروعشده با نماد

میپردازند ،با نماد

شروع میشوند.

پ) آیات ،احادیث و ابیات :از آنجا که حدود  70درصد از پرسشهای کنکورهای سراسری در ارتباط با آیات ،احادیث و ابیات
مطرح میشوند ،سعی کردهایم این بخش از هر درس را بهطور ویژه مورد بررسی قرار دهیم .آیات مرتبط با هر درس را تا حد امکان
متناسب با موضوعشان در البهالی متن درس آوردهایم و عالوه بر پیامکلی هر آیه ،پیام اصلی خط به ِّ
خط آن را بیان نمودهایم .همچنین
سایر نکات مهم هر آیه را در قالب مفهوم پنهان  ،علت و معلول  ،ترکیبی و  ...در ذیل آیه آوردهایم.
ت) نکات طالیی :در پایان هر درس نکاتی را که کمک بهسزایی در سریعتر زدن پرسشهای چهارگزینهای میکنند ،ذکر نمودهایم.

 )2پرسشهای چهارگزینهای
الف) آزمونهای سراسری :در این بخش ،پرسشهای چهارگزینهای را که تاکنون از درس مورد نظر مطرح شده به صورت
تیپبندی شده آوردهایم؛ بدین معنا که پرسشها را بر اساس مطالب درس به چند بخش تقسیم کردهایم و توصیه میکنیم پس از
اکنون میتوانید به بخش  ...مراجعه کنید به پرسشهای چهارگزینهای مربوطه مراجعه
مطالعهی هر بخش از درس با مشاهدهی عبارت
کرده ،و آنها را حل کنید؛ چرا که عقیده داریم برای موفقیت در این درس باید به هر یک از پرسشهای کنکورهای سراسری با ِ
دید
آموزشی و نه صرف ًا آزمونی نگاه کرد .در این روش دانشآموز پس از مطالعهی حداکثر دو صفحه از هر درس ،پرسشهای مربوط به
هر بخش را با نگاه یادگیری بیشترحل میکند.
ب) آزمونهای سازمان سنجش :پرسشهایی را که تاکنون در ارتباط با هر درس در آزمونهای سازمان سنجش مطرح شدهاند،
در این بخش به ترتیب سال آوردهایم تا دانشآموزان پس از یادگیری مفاهیم درس و نکات مطرح شده در آزمونهای سراسری ،با
نگاه آزمونی به آنها پاسخ دهند.
مکمل :در این بخش سعی کردهایم به سبک آزمونهای سراسری و حتی بهرهگیری از نوع جملهبندیهای
پ) پرسشهای تألیفی ّ
ِ
آنها ،مطالب مهمی را که تاکنون در این پرسشها و پرسشهای سنجش به آنها پرداخته نشده ،مورد سؤال قرار دهیم؛ تا به این
ترتیب ،دانشآموزان با حل پرسشهای این سهبخش ،تمامی مطالب درس را پوشش داده باشند.

 )3پاسخهای تشریحی

نگاه آموزشی به پرسشها سبب شد که برای تحقق یادگیری بیشتر ،پاسخهای تشریحی با ویژگیهای زیر بنویسیم:

الف) نکات پرتکرار هر بخش از پرسشهای آزمونهای سراسری را در قالب ایستگاههای آموزشی آوردهایم و معتقدیم فقط با
مطالعهی این ایستگاهها میتوان به بیش از نیمی از پرسشها پاسخ داد.

مدنظر هر پرسش را بیاوریم تا بهجای پاسخهای طوالنی،
ب) بهمنظور صرفهجویی در وقت دانشآموزان ،سعی کردهایم نکتهی اصلیِ ّ
پاسخهای مختصر و مفید را ارائه نماییم.
پ) نکات مهمی را که الزم است دانش آموزان بهمنظور نیفتادن در دامهای تستی ،ر ّد گزینههای دیگر و  ...در برخی سؤاالت بدانند،
در قالب متنی با نما ِد ذیل پاسخ آوردهایم.
امیدواریم این کتاب ،همراهی در راه یادگیری شما دانشآموزان عزیز باشد.

الزم میدانم بهرسم ادب از تمامی دوستان و همکارانی که ما را در تدوین و چاپ این کتاب یاری نمودهاند ،متواضعانه کمال قدردانی
و سپاس را بهجا آورم:
 -مدیریت محترم نشر جوکار جناب آقای مهندس احمد جوکار که صبر و پشتیبانی ایشان در این مسیر ،یاریدهنده بود.

میسر نبود.
 -جناب آقای علیرضا سربندی که تدوین کتاب بدون زحمات شبانهروزی ایشان ّ

 -جناب آقای دکتر رضائیان که نظرات و راهنماییهایشان در آغاز تدوین کتاب بسیار راهگشا بود.

 آقایان امیرحسین وکیلی و سعید دهقانی و سرکار خانم امینیان که در تدوین کتاب با ما همکاری نمودهاند. -آقای میالد اصابتی حافظ قرآن کریم که در بازخوانی آیات ،کمک شایانی به ما کردهاند.

 جناب آقای جهانبخش میرزایی مدیر محترم مؤسسهی علمی  -آموزشی انتخاب که مش ّوق همیشگی بنده در این مسیر بودهاند.خیام کرج خصوص ًا آقای علیرضا براتی که در تدوین کتاب ما را
 کادر مدیریتی و دانشآموزان عزیزم در دبیرستانهای مفید تهران و ّهمراهی کردهاند.

در پایان خواهشمندم نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد کتاب از طریق آدرس الکترونیکی  dinozendegy@jokar.irبا
بنده درمیان بگذارید.

در اﻳﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪي اول :ﺗﺴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ:
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادي ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ .در دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳـﻚ ﺗـﺎ دو روز ﭘـﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي درس
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ زدن ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﻣﺎ ،در دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺣـﻞ ﻛﻨﻴـﺪ .ﺣـﺪود
ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ را در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ آنﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﻌﺪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎ را در ﻫﻤﺎن روز ﻳﻚﺟﺎ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ )زﻳﺮا آﻣﺎر ﺗﺴﺖ زدن ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد(.
ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ آنﻫﺎ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ 60 ،ﺗﺴـﺖ را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ آنرا در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ و در ﺳﻪ روز ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ  20ﺗﺴﺖ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺮور ﻛﺮدهاﻳﺪ
و آﻣﺎر ﺗﺴﺖ زدن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻮن ﻫﺪف آﻣﻮزش اﺳﺖ وﻗﺖ و درﺻﺪﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﻳﻚ ﺗﺴﺖ ،ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رﺑﻊ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ ،وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻫﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ آنرا در ﻛﺘﺎب ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ دادهاﻳﺪ در اوﻟـﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻊ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ
ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ دادهاﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آن را
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺘﻪاي ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدهاﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را ﺑـﺮاي ﺑـﺎزﻧﮕﺮي در
ﺑﺮﮔﻪاي ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺴﺘﻲ را ﻧﻤﻲداﻧﺴـﺘﻴﺪ در اوﻟـﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻊ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ
ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ آن ،ﻣﺠﺪداً آنرا ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎً در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دور ﺷﻤﺎرهي ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ داراي ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻳﻚ داﻳﺮه ﺑﻜﺸﻴﺪ .و
اﮔﺮ ﺗﺴﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﻌﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ )ﺣﺪود ﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎ( در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻧﺰﻧﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﺴﺖﻫﺎ را زدﻳﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را در ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ده ﺗﺎ ،ده
ﺗﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ،زﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺻﺪﮔﻴﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم :ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ:
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ زدﻳﺪ و آن ﻣﺒﺤﺚ را ﺧﻮب ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮﺧﺘـﻪﻫﺎﻳﺘـﺎن ﻣـﻲرﺳـﺪ.
ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود  10ﺗﺎ  20روز ﭘﺲ از ﺗﺴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺰﻧﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﮔﻪي ﻧﻜﺎت ،اﺑﺘﺪا ﺗﺴـﺖﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻜﺘﻪدار ) دور ﺷﻤﺎره ﺳﺆال آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪهاﻳﺪ (.ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ دادهاﻳﺪ )در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آنﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدهاﻳﺪ( و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ
آنﻫﺎ را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻴﺪ )در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آنﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدهاﻳﺪ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،زﻣـﺎن و
درﺻﺪﮔﻴﺮي ﻫﺮ دو ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ از  80ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ
درﺳﺖ دادﻳﺪ در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ دادﻳﺪ ﻋﻼﻣﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ را ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .در اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺮ درﺻﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮور ﻛﺮده و ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .و اﮔﺮ درﺻﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮد از ﺗﺴـﺖﻫـﺎي
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ )ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺑﻊ اول آنﻫﺎ ﻋﻼﻣﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد (.و از ﺧﻮدﺗﺎن آزﻣﻮن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﺖ زدن در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﻜﻮر اﺳﺖ) .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ(.
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺳﻮم :ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي:
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و زدن ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت در ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻲرﺳﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي زدن اﻳﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎ اﻳﺎم ﻧﻮروز و ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﮔﻪي ﻧﻜﺎت ،اﺑﺘﺪا ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻧﻜﺘﻪدار ،ﻏﻠﻂزده و ﻧﺰده را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻛـﻪ در ﻛﻨﻜـﻮر اﺳـﺖ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺘﻨـﻮع
)ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ (.اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻠﻂ زدﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﺪ را ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ روز از
ﺧﻮدﺗﺎن آزﻣﻮن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ روش ﺑﺎ دﻳﺪن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻨﺎر ﺗﺴﺖﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻣﻮرد ﻫﺮﺗﺴﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ .و ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺷﻤﺎ ﻫـﻴﭻ ﺗﺴـﺘﻲ را ﺑﻴﻬـﻮده
ﺣﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ و زﻣﺎﻧﺘﺎن را در زدن ﺗﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﭼﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻨﻴﺪ؛ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﺴـﺖﻫـﺎ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻳﻚ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد.
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻋﻼﺋﻢ در ﺻﻔﺤﻪي ﻛﺘﺎﺑﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي روي ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎب ﻧﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد.
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گسترهی رسالت پیامبر(ص)

پاسخهای تشریحی

534
567
599

پاسخهای تشریحی سال دوم

پاسخهای تشریحی سال سوم

پاسخهای تشریحی پیشدانشگاهی

دین و زندگی

ســـــــــال دوم

دانشآموز عزیز ،معموال ً از کتاب دین و زندگی سال دوم دبیرستان 9 ،تست در کنکور سراسری مطرح میشود که در جدول زیر تعداد
تستهایی که تا کنون از هر درس طرح شده را به تفکیک آیات و متن آوردهایم .همانطور که مالحظه میکنید به جز دروس  12 ،4و
 14که در آنها متن درس اهمیت ویژهای دارد ،در اغلب درسها بیش از  70درصد تستها مرتبط با مفاهیم آیات و احادیث مطرح
میشوند که بیانگر اهمیت این بخش از کتاب است.

شماره

نام درس

تعداد تست مفاهیم آیات و احادیث

متن درس

تعداد

درصد

1

جلوههای حکمت و تدبیر

23

22

96٪

1

2

با کاروان هستی

22

22

100٪

0

0٪

3

سرمایههای انسان

39

29

74٪

10

26٪

4

خود حقیقی

16

9

56٪

7

44٪

5

پنجرهای به روشنایی

30

26

87٪

4

13٪

6

آیندهی روشن

31

21

67٪

10

33٪

7

منزلگاه بعد

25

21

84٪

4

16٪

8

واقعهی بزرگ

31

23

74٪

8

26٪

9

فرجام کار

31

22

71٪

9

29٪

10

اعتماد بر او

21

13

62٪

8

38٪

11

دوستی با حق

34

31

91٪

3

9٪

12

فضیلت آراستگی

19

6

32٪

13

68٪

14

نظارت همگانی

31

15

48٪

16

52٪

15

کار و درآمد حالل

16

13

81٪

3

19٪

13

16

زیبایی عفاف

یاری از نماز و روزه

14

3

9

1

64٪

33٪

تعداد

درصد

4٪

5

2

36٪

67٪

دروس مهم

*
*
*
*
*
*
*

1

لّوا رسد
ریبدت و تمکح یاه هولج

1

4

2

3

3

1

23 5

4

ال  9تست از سال دوم مطرح میشود که در اغلب موارد حداقل یک تست از درسهای  1و  2میآید .از
مشاوره در کنکور سراسری معمو ً

آنجا که تاکنون بیش از  80درصد سؤاالت این درس از مفاهیم آیات بوده ،برای پاسخگویی به این تستها باید بهخوبی پیامها و نکاتی که
برای آیات آوردهایم را یاد بگیریم .در این میان برقراری ارتباط میان مفهوم اصلی درس یعنی «هدفمندی مجموعههای نظاممند» و آیات ،و

همچنین ویژگیهای «اولیااللباب» پرتکرارترین تستها هستند .از  20درصد باقیمانده ،حدود  10درصد سؤاالت مربوط به متن درس و
 10درصد دیگر مربوط به مفاهیم خطبهی  90نهجالبالغه در اندیشه و تحقیق میباشد.
مقدمه

یکی از سؤالهای اصلی هر نوجوان و جوان این است که «در چگونه جهانی زندگی میکند؟»
پاسخ این سؤال ،در نگاه وی به زندگی تأثیر میگذارد و به برنامهها و تصمیمهای او جهت میدهد.

بررسی آیات
اعلی 2 ،و 3

ََ َ
َ َّ
﴿الذى خل َق ف َس ّو ٰی

همان [خدایی] که آفرید ،سپس سامان داد (.)2

َو َّالذى َق َّدر فهَ َ� ٰ
دی

و آنکه تقدیر (اندازهگیری) کرد ،سپس هدایت نمود﴾.

پیام اصلی

آفرینش مخلوقات مقدم بر سامان بخشی (نظم دادن) به آنهاست.
خاص مخلوقات (تقدیر) مقدم بر هدایت آنهاست.
تعیین ویژگیهای ّ
خاص خودش هدایت میشود.
هدف
هر موجودی بهسوی
ّ

پیام کلی

هدایت مخلوقات متناسب با سامانبخشی و تقدیرات آنها صورت میگیرد :قانونمندی نظام هستی

اصـــطالح

تقدیر و قضای الهی :تقدیر به معنای اندازه گرفتن و تعیین ویژگیهاست و قضا به معنای خلق کردن یا آفریدن ،ایجاد نمودن یا به انجام

ترکیبی

خاص آن مخلوق باشد که به این نوع از هدایت،
 )1تناسب میان هدایت با ساماندهی و تقدیر هر مخلوق سبب میشود که هدایت،
ّ

رساندن است.

خاصه» گفته میشود.
«هدایت ّ

 )2کلمهی «خلق» بیانگر توحید در خالقیت و عبارت «فهدی» به توحید در ربوبیت اشاره دارد.

 )3کلمهی «خلق» بهمعنای ایجاد کردن بیانگر قضای الهی و کلمهی «ق ّدر» بهمعنای تعیین ویژگیها بیانگر تقدیر الهی است .
آل عمران 190 ،و 191

َ أ
َّ
﴿إن یف� َخلق امَّ
رض
الس ِ
وات و ال ِ
ِ

به راستی در آفرینش آسمانها و زمین

أ
ُ
َّ َ نهَّ َ أ
لباب
اخت ِ
و ِ
الف الل ِیل و ال� ِار ل ای� ٍت اِلو ِلـی ال ِ

(سوم)1 ،

(پیش)2 ،
(پیش)5،

پیام اصلی

در آفرینش آسمان و زمین برای خردمندان نشانهی حکمت و تدبیر
خداست.

و آمد و شد شب و روز برای خردمندان نشانههایی است (.)190

در آمد و شد شب و روز نیز برای خردمندان نشانهی حکمت و تدبیر
خداست.

همانا كه خدا را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده

نخستین ویژگی خردمندان :در همه حال به یاد خداوند بودن

َا َّل ینَ َ ُ َ َ ً َ ُ ً َ َ ُ
نو�م
ذ� یذکرون هللا قیاما و قعودا و ع ٰیل ج هِب ِ

یاد مىكنند

أ
َ َ َ َ َّ َ
رون یف� َخلق امَّ
رض
و یتفك
الس ِ
وات و ال ِ
ِ

و در آفرینش آسمانها و زمین میاندیشند

ً
َر َّبنا ما َخ َل َ
قت ٰهذا اب� ِطال

که پروردگارا! این [جهان] را بیهوده نیافریدهای

ُ َ
ذاب ّ
بحان َك َف ِقنا َع َ
النار
س

پاک و من ّزهی تو ،پس ما را از عذاب آتش نگاهدار﴾.

دومین ویژگی خردمندان :تف ّکر در نظام آفرینش
هدفمندی نظام آفرینش دلیل بر حکمت و تدبیر خداوند
عبث آفرینی از پدیدههای جهان به دور است.

دعای خردمندان شامل تسبیح خداوند (تنزیه ذات باری تعالی) و
درخواست دور شدن از عذاب جهنم

پیام کلی
علت و معلول

ترکیبی

لزوم تعقّل و خرد ورزی برای درک حقیقت جهان و بیان ویژگیهای خردمندان

ریبدت و تمکح یاه هولج

السماوات و األرض) است.
(ربنا ما خلقت هذا باطالً) معلول تفکر خردمندان در نظام آفرینش (یتفکرون فی خلق ّ
هدفمند یافتن نظام آفرینش ّ
«ربنا» بیانگر توحید در ربوبیت است.
 )1کلمهی «خلق» بیانگر توحید در خالقیت و عبارت ّ

(پیش)2 ،

اوست ،بر معبود بودن خداوند برای خردمندان داللت دارند؛ در نتیجه بیانگر توحید در عبادت هستند.

(پیش)3 ،

مبین یاد دائمی خداوند است و عبارت «سبحانک» که بیانگر تسبیح
 )2عبارت «الّذین یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم» که ّ

اکنون میتوانید بخش ا ّول سؤاالت مربوط به آزمونهای سراسری در این درس را پاسخ دهید.
نمل88 ،

َ تحَ
َ
ه تمَ ُ� ُّر َم َّر َّ
جام َد ًة َو یِ َ
السحاب
﴿و ترَ َ�ى ِج
البال � َس بهُ�ا ِ

و کوهها را میبینی ،میپنداری که ساکن هستند در حالی که

همچون ابرها در حرکتاند.

پیام اصلی

اولیهی انسان ،کوهها نیز همچون ابرها در حرکتاند.
برخالف گمان ّ

َ لُ َّ یَ
ُ َ هّٰ َّ
َّ ُ َ ٌ َ
ب� مِب�ا ت َفعلون
صنع ِ
الل الذی أتق َن ك ش� ٍء إنه خ ری

آفرینش پدیدهها درکمال استواری (اتقان صنع)
آگاهی خداوند بر اعمال انسان

ساختهی آن خدایی است که هر چیزی را استوار ساخته است .همانا

او بدانچه میکنید آگاه است﴾.
پیام کلی

خداوند هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است.

اصـــطالح

(متقَن) آفریده است که هیچ بی نظمی در آن
اتقان صنع یعنی خداوند ،جهان خلقت را که صنع (آفرینش) اوست ،چنان مستحکم و دقیق ُ

ترکیبی

السحاب) نمونهای از «ذکر نکات علمی بیسابقه»
مر ّ
تمر ّ
بیان ساکن نبودن کوهها وحرکت آنها (تری الجبال تحسبها جامدة و هی ّ

مشاهده نمیشود و به دقت به سوی هدف تعیین شده پیش میرود.
بهعنوان یکی از نشانه های اعجاز محتوایی قرآن است.
قمر49 ،

ناّ لُ َّ شیَ َ َ ُ َ
قناه ِبق َد ٍر
﴿إ� ك � ٍء خل

همانا ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم﴾.

پیام کلی
ترکیبی

خلقت هر موجود بر اساس اندازهها و ویژگیهای (تقدیر) خاص آن
موجود است.

 )1عبارت «خلقناه» بیانگر توحید در خالقیت است.

 )2عبارت «خلقناه» بیانگر قضای الهی و کلمه «ق ّدر» بیانگر تقدیر الهی است و بر اساس این آیه ،قضای الهی بر تقدیر تکیه دارد.

أ
َ
ال َ
﴿خ َل َق ُ
هللا امَّ
رض ب� َ
اِحل ِّق
وات و
الس ِ

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید

َّإن یف� ٰذ ِل َك ألَی ًة ِل ُمل ِؤم ین
ن�

به درستی که در این برای مؤمنان نشانهای است﴾.

مفهوم پنهان

پیام اصلی

بر اساس تدبیر و حکمت الهی ،هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم و قانونمندی ویژهی خود هستند.

عنکبوت44 ،

پیام کلی

(سوم)3 ،

(پیش)2 ،

(پیش)5 ،

پیام اصلی

به حق آفریده شدن جهان به معنای هدفمندی آن و در نتیجه حضور
تدبیر و حکمت الهی است.
به حق آفریده شدن جهان برای مؤمنان نشانهی حکمت و تدبیر
خداوند است.

استحکام ،نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانهی این است که جهان بر حق استوار است.
ی حکمت و تدبیر خداوند پی میبرند پس
نقش جهانشناسی :مطابق این آیه مؤمنان با دقت در جهان آفرینش (جهانشناسی) به ویژگ 

میتوان گفت جهانشناسی مقدمهای بر خداشناسی است.

11

12

ترکیبی

ریبدت و تمکح یاه هولج

(دوم)6 ،

مبین حکمت خداوند و در نتیجه ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی است.
 )1به حق بودن آفرینش ّ

(پیش)2 ،

 )2کلمهی «خلق» بیانگر توحید در خالقیت است.
پیام آیات در کتاب درسی

سوره  /آیه

پیام

هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم ویژهی (قانونمندی

فهدی»
فسوی * و الّذی ق ّدر
اعلی  2 /و « :3الّذی خلق ّ
ٰ

1

خاص) خود است.

2

هر موجودی به گونهای ساخته شده که هدف خاصی را دنبال
میکند.

فسوی * و الّذی ق ّدر فهدی»
اعلی 2 /و « :3الّذی خلق ّ

3

بیهودگی و عبث بودن در موجودات جهان راه ندارد.

«ربنا ما خلقت هذا باطالً»
آل عمران ّ :191 /

وقتی به روابط مستحکم و نظم استوار جهان مینگریم ،درمییابیم

4

که جهان بر حق و درستی استوار است.

5

کل شیء خلقناه بقدر»
قمر « :49 /انّا ّ

بالحق»
السماوات و األرض َ
عنکبوت « :44 /خَ لق اللّه َّ

استحکام ،نظم وهدفمندی مخلوقات جهان نشانهی حکمت و تدبیر

بالحق»
السماوات و األرض َ
عنکبوت « :44 /خَ لق اللّه َّ

کسی میتواند حقیقت جهان را به درستی دریابد که اهل تعقل و

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و
«ان فی خلق ّ
آل عمران ّ :190 /

خالق آن است.

6

کل شیء»
نمل « :88 /صنع اللّه الّذی اتقن ّ

خردورزی باشد.

«ربنا ما خلقت هذا باطالً»
آل عمران ّ :191 /

النّهار ألیات الولی االلباب»

اکنون میتوانید بخش دوم سؤاالت مربوط به آزمونهای سراسری در این درس را پاسخ دهید.

قرآن کریم از انسانها میخواهد دربارهی تصویری که در آیات باال به ما نشان میدهد ،بیندیشند و با عقل و استدالل و منطق آن را

بپذیرند .از این رو مردم را دعوت میکند به پدیدههای پیرامون خود نظر کنند.
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

بیت
پیام کلی

هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار

با وجود نشانههای فراوان در خلقت ،هر کس خردمندی پیشه نکند و به درستی نیندیشد ،زیان آن را خواهد دید و جایگاه خود و جهان را

نخواهد شناخت.

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ألیات الولی االلباب»
«ان فی خلق ّ
ارتباط مفهومی آل عمران–ّ :190

جهان غیر واقعی

جهانی است که در هر لحظه ممکن است بدون علت خاصی ،حادثهای رخ دهد ،موجودی پدید آید یا از بین برود و اشیاء خصوصیات

خود را از دست بدهند .از هر موجودی حرکت غیرمنتظره سر زند و هرچه تالش کنیم ،نتوانیم خود را با این حرکتها هماهنگ کنیم.
ارزیابی

 1در جهان غیرواقعی (خیالی) نمیتوان از قانونمندی سخن گفت؛ زیرا وقتی میتوان از قانون سخن گفت که ساختاری یکنواخت بر
جهان حاکم باشد یعنی اشیاء دارای ویژگیها و خصوصیات ثابت باشند و روابط ثابتی هم میانآنها حاکم باشد.
 2علم و دانش نتیجهی قانونمندی است؛ پس در جهان غیرواقعی که ممکن است هر حادثهای از هر موجودی سر زند امکان آزمایش و
محاسبه وجود ندارد و رسیدن به علم نیز ممکن نیست.

ریبدت و تمکح یاه هولج

 3جهان غیرواقعی را میتوان جهان بینظم و قانون نامید.
 4انسان در چنین جهانی احساس سردرگمی خواهد داشت ،زیرا هیچگاه نمیتواند پیشبینی کند که یک لحظهی بعد چه اتفاقی ممکن
است رخ دهد.
 5در جایی میتوان از سازندهای حکیم و خبیر سخن گفت که نشانهای از هدفمندی و قانون و تدبیر وجود داشته باشد پس به جهان
غیرواقعی که هیچ کدام از اینها حضور ندارند نمیتوان سازندهای حکیم و خبیر نسبت داد.

جهان واقعی

عناصر موجود در طبیعت (جهان واقعی) ،که هر کدام ساختمان و آثار خاص خود را دارند ،در دستهها و شکلهای مختلف با هم همکاری
میکنند که حاصل آن پیدایش موجودات جدید با ساختمان جدید و با خواص و آثار تازه است .هر یک از این همکاریها از نظم و قانونمندی
پیروی میکند و نتایج معینی را در پی دارد.
ویژگیهای موجودات در جهان واقعی:
 1هر موجودی از اجزای خاص و معینی تشکیل شده است.
 2این اجزا با آرایش مخصوص به خود در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
 3هر جزء کار مخصوصی انجام میدهد و وظیفهی معینی بر عهده دارد.
 4میان وظایف و مسئولیتها پیوستگی و ارتباط مشاهده میشود ،به گونهای که کار هر یک مکمل و ادامهی کار دیگری است و کارها و
مسئولیتها در ارتباط با هم معنا مییابند و اگر به کار یک جزء به تنهایی نگاه شود ،ناقص و ناتمام به نظر میآید.
 5هر سامان و نظمی و هر همکاری و فعالیتی ،به دنبال هدف خاصی است که آن را از سایر ساماندهیها و همکاریها جدا میکند.

شاخصهی اصلی

در میان  5ویژگی ذکر شده در باال ،شاخصهی اصلی «هدف» و «غایت» (ویژگی پنجم) است .بدون «هدف» ،پیوستگی ،ارتباط و هماهنگی
معنا ندارد و اساساً مجموعه دارای نظام ،شکل نمیگیرد.
همکاری ،پیوستگی و نظام همواره برای آن است که به هدف معینی منجر شود و به سرانجام روشنی برسد.
اگر شاخصهی هدفمندی در کار نباشد ،تمام فعالیتهای یک مجموعه «عبث» ،بیهوده و در یک کالم« ،باطل» میشود و با بودن آن،
مجموعهی فعالیتها« ،ثمربخش»« ،هدفمند» و در یک کالم« ،حق» میگردد.
سؤال
چگونه اجزای مجموعهها ،متناسب با هدفی که دارند ،کنار یکدیگر جمع میشوند؟ چه عامل و انگیزهای سبب این همکاریها و تقسیم کار

است؟ آیا پای «انتخاب»« ،گزینش» و «طرح» قبلی در کار است؟

در این جا با سه فرض مواجه هستیم:
اول :همهی این هماهنگیها و همکاریها خودبهخود و بدون نقشهی قبلی اتفاق میافتد.
– فرض ّ
– فرض دوم :خود اجزا از این آگاهی برخوردارند و متناسب با آن هدف گرد هم میآیند و همکاری را آغاز میکنند.
معین،
– فرض سوم :خالقی آگاه ،خبیر و حکیم ،متناسب با هدفی که در نظر دارد ،اجزا را به وجود میآورد و با طرح و نقشه و برنامهی ّ
همکاریها را شکل میدهد تا آن هدف و غایت محقّق شود.
داوری
مقایس ه سه فرض مطرح شده:

رویهی عملی همهی انسانهاست که نظم خودبهخودی و اتفاقی را نمیپذیرند .از طرفی اتفاقی بودن این همکاری و نظم
– نقد فرض ّ
اولّ :
بر اساس حساب احتماالت ،بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است.
ال
– نقد فرض دوم :در نقد این فرض میتوان بر عدم قبول آن توسط دانشمندان علوم تجربی تأکید کرد .هیچ دانشمندی نمیپذیرد که مث ً
یک سلول ریز چشم ،خودش دارای چنان آگاهی باشد که از نقش و جایگاه خود در مجموعهی بدن مطّلع باشد و بر اساس این آگاهی،
وظیفهی خود را تشخیص دهد.
– نقد فرض سوم :با رد کردن دو فرض قبلی ،این فرض امکانپذیر است.

نتیجه:موجودات این جهان باطل و عبث آفریده نشدهاند ،بلکه مجموعهای هدفمند را تشکیل میدهند که نتیجهی تدبیر و حکمت

خداوندی خبیر و حکیم است.
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اندیشه و تحقیق

ویژگیهای خلقت خداوند در بخشی از خطبهی  90نهجالبالغه:

او خداوندی است که موجودات را آفرید ،بدون این که از هیچ نمونهی آماده و پیش ساختهای ایده بگیرد و از کار خالق دیگری که

پیش از وی جهانی را آفریده باشد ،تقلید کند.

ویژگی بدیع و بیسابقه بودن خلقت و استفاده نکردن از طرح و نقشهی قبلی
آثار صنع و نشانههای حکمتش در نوآوریهای بیسابقه و خلقت بینظیرش هویداست .بنابراین ،هر یک از موجوداتی که خدا

آفریده ،برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی اوست؛ حتی اگر آن موجود ،جامد و بیزبان باشد .چرا که آن هم با زبان بیزبانی خالق

خود را معرفی میکند و تدبیر خدا را باز میگوید ،بدون این که به سخن گفتن نیازی داشته باشد .داللتش بر وجود خدا همواره استوار

است و در هر لحظه آفرینندهی خود را نشان میدهد.

ویژگی آیت و نشانه بودن همهی موجودات ،چه جاندار و چه بی جان ،بر حکمت و تدبیر الهی
ارتباط مفهومی

السماوات واألرض ...ألیات الولی االلباب»
«ان فی خلق ّ
 )1آیه :آل عمران – ّ :190
 )2بیت« :این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار»

خدای متعال همهی مخلوقات را بر اساس مقیاس ،نظم مشخص ،اندازههای مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفرید.
معین و متناسب با هدف ،در هر موجود
ویژگی وجود نظم مشخص و تقدیر و اندازهی ّ

کل شیء خلقناه بقدر»
فهدی»  /قمر – « :49انّا ّ
وی * و الّذی ق ّدر
ارتباط مفهومی اعلی –  2و « :3الّذی خلق ّ
فس ٰ
ٰ

و در آفرینش آنها (مخلوقات) طوری اندازهها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند .هر چیزی را مطابق

برنامهای دقیق به بهترین شکل طراحی کرد.

ویژگی طراحی ساختار هر موجود به بهترین وجه ممکن
ارتباط مفهومی نمل –  ...« :88صنع اللّه الّذی اتقن کل شیء»
ترکیبی



صورکم فأحسن صورکم» میباشد.
آفرینش مخلوقات در بهترین شکل ،پیام آیه شریفهی «خلق اللّه ّ
السماوات و األرض بالحق و ّ

(دوم)2،

آنگاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در مسیر انجام وظیفه و دستیابی به هدف خاص وی هدایت کرد.
ویژگی وجود هماهنگی میان نظم و ساختار هر موجود با نوع کار و فعالیتی که بر عهده دارد و با هدفی که تعقیب میکند.
فهدی»
وی * و الّذی ق ّدر
ارتباط مفهومی اعلی –  2و «:3الّذی خلق ّ
فس ٰ
ٰ
همهی این کارها بدان جهت بود که )1 :هیچ یک از مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز

نکند )2 .برای رسیدن به مقصد مورد نظر و کمال نهایی کوتاهی ننماید )3.اگر خداوند به او دستوری داد ،انجام دادنش بر وی
دشوار نباشد و سرکشی نکند.

ریبدت و تمکح یاه هولج

ویژگی تجاوز نکردن موجودات از تقدیر الهی و نظم تعیین شده و حرکت در چهارچوب هدف.
اکنون میتوانید بخش سوم سؤاالت مربوط به آزمونهای سراسری در این درس را پاسخ دهید.

نکات طالیی
 1ویژگیهای اولی االلباب:
 )1یاد خداوند در هر حال  )2تفکر در آفرینش موجودات (نتیجه ← هدفمند یافتن خلقت)
 2مفاهیم مهم آیات:
فهدی»
الف) هدف خاص هر موجود ← «و الّذی ق ّدر
ٰ
کل شیء خلقناه بقدر»
ب) قانونمندی و نظم خاص موجودات ← «انّا ّ
کل شیء»
← «صنع اللّه الّذی اتقن ّ
فهدی»
← «و الّذی ق ّدر
ٰ
کل شیء»
ج) استحکام و استواری خلقت ← «صنع اللّه الّذی اتقن ّ

 3مقصود از حق ،هدفمندی و مقصود از باطل ،بیهودگی و عبث بودن است.
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آزمونهای سراسری

اول
بخش ّ

 1یكی از سوالهای اصلی هر نوجوان و جوانی این است كه « »..................پاسخ این سؤال در نگاه وی به زندگی تأثیر میگذارد و به  ..................او
جهت میدهد .

 )1هدف از آفرینش جهان چیست؟ – برنامهها و تصمیمها
 )3هدف از آفرینش جهان چیست؟ – اهداف و ارزشها

(علمی كاربردی )88

 )2ما در چگونه جهانی زندگی میكنیم؟ – برنامهها و تصمیمها
 )4ما در چگونه جهانی زندگی میكنیم؟ – اهداف و ارزشها

 2اگر گفته شود« :آفرینش پدیدهها ،مقدّم بر سامانبخشی به آنان است ».به پیام کدام آیه توجه شده است ؟
بالحق﴾
األرض
السماوات و
		
کل شی ٍء خلقناه بقَدر﴾
﴿ )1انّا ّ
َ
ّ
﴿ )2خَ َ
لق اللّه ّ

فهدی﴾
َسوی * و الّذی ق ّدر
﴿ )4الّذی خلق ف ّ
ٰ

		
﴿ربنا ما خلقت هذا باطالً﴾
ّ )3
 3كسی میتواند ،حقیقت جهان را به درستی دریابد كه  ، ..................كه پیام آیهی شریفهی  ..................حاكی از آن است.
السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ﴾...
﴿ان فی خلق ّ
 )1عقالنیت و خردمندی در او حاكم باشد – ّ
ِ
بالحق ا َّن فی ذلك آلیة للمؤمنین﴾
السماوات و األرض
ّ
 )2عقالنیت و خردمندی در او حاكم باشد – ﴿خلق اللّه ّ
السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ﴾...
﴿ان فی خلق ّ
 )3نظم و قانونمندی بر این جهان معلوم ذهن او باشد – ّ
ِ
بالحق ا َّن فی ذلك آلیة للمؤمنین﴾
السماوات و األرض
ّ
 )4نظم و قانونمندی بر این جهان معلوم ذهن او باشد – ﴿خلق اللّه ّ
«عبث آفرینی از پدیدههای جهان ،به دور است ».پیام کدام آیه ترسیم شده است؟
 4اگر گفته شودَ :
ِ
مسمی﴾
السماوات و األرض و ما بینهما الاّ بالحق و ا ََجل
﴿ )1ما خلقنا ّ
ًّ
ٍ
کل شیء انّه خبیر بما تفعلون﴾
﴿صنع اللّه الّذی اَتقن َّ
)2
َ

(ریاضی )92

(انسانی )93

(تجربی )92

ان فی ذلک آلیةً للمؤمنین﴾
﴿ )3خلق اللّه ّ
السماوات و األرض بالحق ّ
﴿ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النّار﴾
ّ )4

عقالنیت وخردمندی در او حاکم باشد ».پیام کدام آیه را ترسیم کردهایم؟
 5اگر بگوییم« :کسی میتواند حقیقت جهان را به درستی دریابد که
ّ
ِ
(زبان )92
﴾
السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار آلیات الولی األلباب 
﴿ )1اِ ّن فی
خلق ّ
﴿ )2افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انّکم الینا الترجعون﴾
ری من فُطور﴾
الرحمن من تفاوت فارجع َ
ری فی خلق ّ
البصر هل َت ٰ
﴿ )3ما َت ٰ
ان فی ذلک آلیة للمؤمنین﴾
السماوات و األرض
ّ
﴿ )4خلق اللّه ّ
بالحق ّ

6

از دقت در کدام آیه «نتیجهی تفکّر خردمندان در نظام آفرینش» مفهوم میگردد؟

		
﴿ربنا ما خلقت هذا باطالً﴾
ّ )1
﴿ )3یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم﴾

عذاب النّ ِ
ار﴾
﴿ )2سبحانَک ف َِقنا
َ

(انسانی )91

السماوات و األرض﴾
﴿ )4یتفکّرون فی خلق ّ

خلقت هذا باطالً﴾
السماوات و األرض ربّنا ما
َ
 7از دقت در آیهی شریفهی ﴿ال ّذین یذکرون اللّه قیاما ً و قعودا ً و علی جنوبهم و یتفکّرون فی خلق ّ
مفهوم میگردد که . .................

 )1روح وحدت بخش به تمام مجموعههای جهان« ،هدف و غایت» است.

(ریاضی )89

خواص مخصوص به خود را دارد و کار مخصوص به خود را انجام میدهد.
 )2هر جزئی از اجزای جهان،
ّ
 )3تمام اجزای شکلدهنده به آفرینش از نظم و هماهنگی غیرقابل وصف برخوردارند.

 )4اجزای شکلدهنده به جهان با آرایش مخصوص به خود در کنار یکدیگر به انجام وظیفهی خود میپردازند.
ٍ
ِ
ألیات الولی األلبابال ّذین یذکرون اللّه قیاما ً و قعودا ً و علی
اختالف اللّیل و النّهار
السماوات و األرض و
 8با توجه به آیات شریفهی
﴿ان فی خلق ّ
ّ
ِ
عذاب النّار﴾ دومین ویژگی خردمندان  ..................و
السماوات و األرض ربّنا ما خلقت هذا باطالً سبحان َک فَقنا
َ
جنوبهم و یتفکّرون فی خلق ّ
نتیجهی آن  ..................میباشد .

 )1تفکّر در آفرینش – هدفدار و قانونمند یافتن هستی

 )2همیشه و در هر حال به یاد خدا بودن – هدفدار و قانونمند یافتن هستی

 )3همیشه و در هر حال به یاد خدا بودن – تنزیه ذات باری تعالی و درخواست محافظت از عذاب
 )4تفکّر در آفرینش – تنزیه ذات باری تعالی و درخواست محافظت از عذاب

(زبان )89
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ِ
ٍ
ألیات  ﴾...نخستین ویژگی افرادی که موصوف به
السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار
ن فی خلق ّ
 9با توجه به آیهی شریفهی ﴿ا ّ

میشوند .................. ،است .

 )1اولیااللباب – در هر حال به یاد خدا بودن

 )3اولیااللباب – به زیور تفکّر در آفرینش آراسته شدن

..................

(ریاضی )87

 )2متف ّکران در نظام آفرینش – در هر حال به یاد خدا بودن

 )4متف ّکران در نظام آفرینش – به زیور تفکّر در آفرینش آراسته شدن

ِ
السماوت و األرض و اختالف اللّیل و النّهار  ﴾...مربوط به فهم نشانههای قدرت خداوند برای  ..................است که در هر
﴿ان فی
 10آیهی
خلق َّ
َّ
حال  ..................هستند و در آفرینش آسمانها و زمین  ..................که پروردگارا ،اینها را بیهوده نیافریدهای .

		
 )1مؤمنان – به یاد خدا – بصیرند

 )2خردمندان – به یاد خدا – میاندیشند

(فنی و حرفهای )87

 )4خردمندان – متفکّر در عالم – بصیرند
 )3مؤمنان – متفکّر در عالم – میاندیشند
ٍ
ِ
ِ
ألیات  ﴾...در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و
اختالف اللَّیل و النَّهار
السماوات و االَرض و
﴿ان فی
 11با توجه به آیهی شریفهی
خلق ّ
ّ
روز ،نشانههای خداشناسی است برای . ..................

		
 )1ذاکران خداوند در هر حال

 )3خردمندان در همه حال به یاد خدا

بخش دوم

(زبان  86با تغییر)

مبرا از آتش
 )2خردمندان ّ

 )4ذاکران خداوند و متوجه به تدبیر و حکمت او

 12هرجا استحکام و نظمی به چشم بخورد ،جای پایی از  ..................در عمق جان بهرهمند از بصیرت مینشیند تا از صمیم درون ،فریاد برآورد و
بگوید. ................. :

(هنر )93

ال سبحانک فقنا عذاب النّار﴾
﴿ربنا ما خلقت هذا باط ً
 )1حکمت و تدبیر – ّ

ال سبحانک فقنا عذاب النّار﴾
﴿ربنا ما خلقت هذا باط ً
 )2هدفمندی – ّ
﴿سب ِ
فسوی * و الّذی ق ّدر فهدی﴾
ربک االعلی * الّذی خلق
 )3حکمت و تدبیر –
ح اسم ّ
ّ
ّ
﴿سب ِ
فسوی * و الّذی ق ّدر فهدی﴾
ربک االعلی * الّذی خلق
 )4هدفمندی –
ح اسم ّ
ّ
ّ

« 13خلقت محکم و استوار در نظام آفرینش» که حاکی از وجود پدیدآور «مدبّر و حکیم» است ،از دقت در کدام آیه مفهوم میگردد؟
﴾
ال 
ربنا ما خلقت هذا باط ً
السماوات و األرض ّ
﴿ )1یتفکّرون فی خلق ّ

(هنر  89با تغییر)

تری من فطور﴾
تری فی خلق ّ
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ٰ
﴿ )2ما ٰ

کل شیء﴾
السحاب صنع اللّه الّذی اتقن ّ
مر ّ
تمر ّ
تری الجبال تحسبها جامدة و هی ّ
﴿ )3و ٰ
السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار آلیات الولی األلباب﴾
﴿ان فی خلق ّ
ّ )4

 14قرآن کریم میفرماید« :خداوند هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است ».این جمله به کدام آیهی مبارکه اشاره دارد؟
﴾
کل شیء انّه خبیر بما تفعلون 
﴿ )1صنع اللّه الّذی اتقن ّ

(انسانی )87

ربنا ما خلقت هذا باطالً﴾
السماوات و األرض ّ
﴿ )2الّذین ...یتفکّرون فی خلق ّ
تری من فطور﴾
تری فی خلق ّ
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ٰ
﴿ )3ما ٰ

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار آلیات الولی األلباب﴾
﴿ان فی خلق َ
َ )4

السحاب﴾ و ﴿ربَّنا ما خلقت هذا باطالً﴾ بهترتیب به موضوع
مر ّ
تمر ّ
 15از دقت در دو آیهی شریفهی ﴿و تَری الجبال تَحسبها جامدة و هی ّ
 ..................و  ..................پی میبریم .

 )1استواری نظام آفرینش – نبودن خلل و شكاف در عالم وجود

 )3حكیمانه بودن و هدفداری خلقت – استواری نظام آفرینش

(خارج از كشور )90

 )2استواری نظام آفرینش – حكیمانه بودن و هدفداری خلقت

 )4حكیمانه بودن و هدفداری خلقت – نبودن خلل و شكاف در عالم وجود

 16هر یک از موجودات جهان ،دارای  ..................است که پیام آیهی شریفهی  ..................ترسیمکنندهی آن است .
ٍ
شیء خلقناه بقدر﴾
کل
 )2قانونمندی خاص – ﴿انّا ّ
 )1پیچیدگی خاص خود – ﴿الّذی احسن کل شیء خلقه﴾
ٍ
 )4قانونمندی خاص – ﴿الّذی احسن کل شیء خلقه﴾
شیء خلقناه بقدر﴾
کل
 )3پیچیدگی خاص خود – ﴿انّا ّ

(زبان )93

 17اگر بگوییم« :هر یک از موجودات جهان ،دارای قانونمندی خاص است که بر مبنای آن قانونمندی ،پا به عرصهی وجود گذارده است» و
«خدای متعال هر چیزی را استوار ساخته است» بهترتیب ،پیام کدام آیات را ترسیم کردهایم؟

ٍ
ٍ
شیء﴾
کل
شیء خلقناه بقدر﴾ – ﴿صنع اللّه الّذی اَتقن ّ
کل
﴿ )1انّا ّ
ٍ
ٍ
کل شیء خلقه﴾
کل شیء خلقناه بقدر﴾ – ﴿الّذی اَحسن ّ
﴿ )3انّا ّ

(خارج ازکشور )92

ٍ
ٍ
شیء خلقه﴾
کل
شیء﴾ – ﴿الّذی اَحسن ّ
کل
﴿ )2صنع اللّه الّذی اَتقن ّ
ٍ
ٍ
کل شیء﴾
شیء خلقه﴾ – ﴿صنع اللّه الّذی اَتقن ّ
کل
﴿ )4الّذی اَحسن ّ

17

18
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 18آنگاه که به روابط مستحکم و نظم استوار جهان مینگریم ،معتقد میشویم که جهان ،یک مجموعهی هدفمند است که از آن به
تعبیر میشود و پیام آیهی شریفهی  ..................یاریرسان ما ،در این اعتقاد است.

فعلون﴾
کل شیء انه
﴿صنع اللّه الّذی اَتقَن ّ
حق –
ّ )1
َ
خبیر بما َت َ
ٌ

..................

(تجربی )93

فعلون﴾
کل شیء انه
﴿صنع اللّه الّذی اَتقَن ّ
 )2صنع الهی –
َ
خبیر بما َت َ
ٌ

ان فی ذلک آلیة للمؤمنین﴾
السماوات و األرض
ّ
 )3صنع الهی – ﴿خلق اللّه ّ
بالحق ّ
ان فی ذلک آلیة للمؤمنین﴾
السماوات و األرض
ّ
ّ )4
حق – ﴿خلق اللّه ّ
بالحق ّ

بخش سوم

الرحمه ،هم آرمان شده ،بگوییم :
 19اگر با استاد سخن ،سعدی علیه ّ
«این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

پیام کدام آیهی قرآن را انیس جان خود کردهایم؟

هر که فکرت نکند ،نقش بود بر دیوار»

(خارج از کشور )93

فهدی﴾
ی * و الّذی ق ّدر
﴿ )1الّذی خلق ف ّ
َسو ٰ
ٰ

ان فی ذلک آلیةً للمؤمنین﴾
﴿ )2خلق اللّه ّ
السماوات و األرض بالحق ّ

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ألیات الولی األلباب﴾
﴿ان فی خلق ّ
ّ )3

کل شیء﴾
مر السحاب صنع اللّه الّذی اتقن ّ
تمر ّ
تری الجبال تحسبها جامدة و هی ّ
﴿ )4و ٰ

« 20شاخصهی اصلی» پدیدهها و مجموعههای بزرگ و کوچک جهان که در همهی اجزا و ف ّعالیتهای آن مجموعه حضور دارد .از دقت در کدام
آیه ،مفهوم میگردد؟

		
خلقت هذا باطالً﴾
﴿ر ّبنا ما
َ
َ )1
السماوات و األرض﴾
﴿ )3و یتفکّرون فی خلق ّ

عذاب النّار﴾
﴿سبحانک فَقنا
)2
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
السماوات و األرض  ...ألیات﴾
﴿ )4ا ّن فی
خلق ّ

(تجربی )88

معرف  ..................آفریدگار
 21پیوستگی ،ارتباط و هماهنگی آنگاه معنا دارد كه  ..................در كار باشد و به بیان علی  ،بیزبانی جامدات هم ّ
است و برقراری اندازهها در آفرینش پدیدهها به منظور  ..................آفریدهها است .

		
 )1هدف – قدرت – مخلوق بودن
		
 )3هدف – تدبیر – استوار ماندن

 )2تدبیر – تدبیر – استوار ماندن

(ریاضی )90

 )4تدبیر – قدرت – مخلوق بودن

« 22عدم تجاوز مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده و سركشی نكردن در برابر دستورات خداوند» به بیان علی  ،بدان جهت است
كه خدای متعال . .................

 )1آثار صنع و نشانههای حكمتش را در نوآوریهای بیسابقه و خلقت بینظیرش ،هویدا و نمایان سازد.

(هنر )90

 )2با پدید آوردن موجودات ،برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی خود را برای همیشه به خداجویان ارائه دهد.

 )3همهی مخلوقات را بر اساس مقیاس ،نظم مشخص و اندازههای مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفریده است.

 )4موجودات را بدون آنكه از هیچ نمونهی آماده و پیشساختهای ایده بگیرد و از كار خالق دیگری كه پیش از وی جهانی آفریده باشد ،آفرید.

 23به بیان حضرت علی  در نهجالبالغه «عدم تجاوز مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند حاكی از آن است
كه » ..................

(هنر )87

 )1خدای متعال این نظام را از روی الگوی از قبل تعیین شده نیافرید.

 )2آثار صنع و نشانههای حكمتش در نوآوری و خلقت بینظیرش هویداست.

 )3مخلوقات در هر زمان با داللتی استوار ،آفرینندهی خود را نشان میدهند.

 )4هر مخلوقی در نظام موجود جایگاهی خاص با ویژگیهای خاص خود را دارد.

آزمونهای سازمان سنجش

 24نظاممندی و غایتمندی پدیدهها ،نشانی بر  ..................الهی است که مجموعهی جهان خلقت ،نظامی واحد و بههمپیوسته است و آیهی
شریفهی  ..................حاکی از آن است.

﴿ربنا ما خلقت هذا باطالً﴾...
 )1حکمت و تدبیر – ّ

السماوات و األرض﴾
﴿ان فی خلق ّ
 )3حکمت و تدبیر – ّ

ال ﴾...
﴿ربنا ما خلقت هذا باط ً
 )2قدرت و سیطره – ّ

السماوات و األرض﴾
﴿ان فی خلق ّ
 )4قدرت و سیطره – ّ

(سنجش )94

ریبدت و تمکح یاه هولج

25

السحاب﴾ کدام مفهوم دریافت میشود؟
مر ّ
تمر ّ
از آیهی شریفهی ﴿و تری الجبال تحسبها جامدة و هی ّ

 ) 1خداوند کوهها را بر استوارترین و پایدارترین شکل خود خلق کرد و در حالی که ابرها به شدت در حرکتاند.

(سنجش )94

 )2انسان کوهها را پایدار و ساکن میبیند ،در حالی که ابرها در حرکتند و این دلیل بر قانونمندی جهان هستی است.
تصور بر ثابت بودن کوهها ،امری نادرست است و زمین و آنچه بر روی آن است ،مانند ابرها پیوسته در حرکتند.
)3
ّ
 )4حرکت ابرها و سکون کوهها ،نشانی از قانونمندی جهان است و هر دو معلول وجود پروردگار جهاناند.

 26هر سامان و نظمی و هر همکاری و فعالیتی ،بهدنبال  ..................است که آن را از سایر ساماندهیها و همکاریها جدا میکند و آیهی شریفهی
 ..................حاکی از آن است.

کل شیء خلقناه بقدر﴾
 )1هدف خاص – ﴿انّا ّ

السماوات و األرض﴾
﴿ان فی خلق ّ
 )3هدف خاص – ّ

کل شیء خلقناه بقدر﴾
 )2هماهنگی – ﴿انّا ّ

(سنجش )94

السماوات و األرض﴾
﴿ان فی خلق ّ
 )4هماهنگی – ّ

 27خدای متعال همهی مخلوقات را بر اساس مقیاس ،نظم مشخص ،اندازههای مخصوص و متناسب با هریک از آن مخلوقات آفریده؛ این کارها
از ا ین جهت بود که . ..................

(سنجش )93

 )1در آفرینش آنها طوری اندازهها را برقرار کرده که محکم و استوار بمانند.

 )2از هیچ نمونهی آماده و پیشساختهای ایده نگرفته و از کار خالق دیگری تقلید نکرده است.
 )3هریک از موجوداتی که خدا آفریده ،برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی اوست.

 )4هیچ یک از مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکند.

 28شاخصهی اصلی تمام پدیدههای عالم ،همان  ..................است که این موضوع ،از دقت در پیام آیهی شریفهی  ..................به دست میآید.
بالحق﴾
السماوات و األرض
ّ
)1هدفمندی – ﴿خلق ّ
ٍ
شیء﴾
کل
 )3هدفمندی – ﴿صنع اللّه الّذی اتقن ّ

بالحق﴾
السماوات و األرض
)2
ّ
مخلوقیت – ﴿خلق ّ
ّ

ٍ
شیء﴾
کل
مخلوقیت – ﴿صنع اللّه الّذی اتقن ّ
)4
ّ

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ﴾...کدام مفهوم مستفاد میگردد ؟
 29از آیهی شریفهی
﴿ان فی خلق ّ
ّ
 )1حکیمانه بودن نظام آفرینش – مؤمنان در هر حال متفکّر در عالم هستند.

(سنجش )93
(سنجش )93

 )2حکیمانه بودن نظام آفرینش – خردمندان در هر حال به یاد خداوند هستند.
ربوبیت خداوند – خردمندان در هر حال به یاد خداوند هستند.
خالقیت و
)3
ّ
ّ
ربوبیت خداوند – مؤمنان در هر حال متفکّر در عالم هستند.
خالقیت و
)4
ّ
ّ

 30ویژگی  ، ..........شاخصهی اصلی مجموعهها محسوب میشود و اگر این شاخصه در کار نباشد تمام فعالیتهای یک مجموعه  ............میشود.
 )1غایت – عبث

 )2نظم – عبث

 )3غایت – بینظم

 )4نظم – بینظم

(سنجش )93

السماوات و األرض و ما بینهما الاّ بالحق  ﴾...مقصود از کاربرد کلمهی «حق» برای خلقت موجودات کدام
 31با توجه به آیهی شریفهی ﴿ما خلقنا ّ
مطلب است؟

		
 )1با هدف بهرهوری خلق شدهاند.
		
 )3خلقتشان اختصاص به خدا دارد.

(سنجش )93

 )2رو به سوی پروردگارشان دارند.
 )4بدون قانون و هدف نیستند.

 32در یک مجموعهی منظم کدام ویژگی در همهی اجزا و فعالیتهای آن مجموعه حضور دارد و به آن معنی میبخشد ؟

(سنجش )92

 33پدیدههای این جهان و نظام دقیق حاکم بر آنها  ..................است .

(سنجش )92

 )1پیوستگی

 )2همکاری

		
 )1مقدمهی هدفداری خلقت جهان
		
 )3نتیجهی هدفداری خلقت جهان

 )3غایت

 )2مقدمهی تدبیر حکیمانهی خالق جهان
 )4نتیجهی تدبیر حکیمانهی خالق جهان

34

السماوات و األرض بالحق  ﴾...بیانگر کدام مفهوم است؟
کلمهی «حق» در آیهی ﴿خلق اللّه ّ

35

با توجه به آیهی شریفهی ﴿ربّنا ما خلقت هذا باطالً﴾ کدام مطلب مفهوم میگردد؟

36

مقصود از کاربرد کلمهی «حق» برای خلقت موجودات این است که موجودات  ..................

 )1سزاواری و شایستگی

 )2قانونمندی و هدفداری

 )3نبودن خلل و شکاف

مخلوقیت و وابستگی
)1
ّ

 )2بهرهوری و سودمندی

 )3قانونمندی و هدفداری

		
 )1بدون قانون و هدف نیستند.
		
 )3به هدف بهرهوری خلق شدهاند.

 )4هماهنگی

)2رو به سوی پروردگار خویش دارند.

(سنجش )92

 )4نبودن بینظمی و گسستگی
 )4نظم و انضباط حیرتآور

 )4خلق و امرشان اختصاص به خدا دارد.

(سنجش )87
(سنجش )86

19

20
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تستهای تألیفی مکمّ ل
 37اگر بگوییم« :هر یک از موجودات جهان آفرینش بهگونهای ساخته شده که هدف خاصی را دنبال میکند ».گفتارمان را با پیام کدام آیه،
مستدل کردهایم؟
ٍ
کل شیء انّه خبیر بما تفعلون﴾
﴿ )1صنع اللّه الّذی اتقن ّ
فسوی * و الّذی ق ّدر فهدی﴾
﴿ )3الّذی خلق
ّ

ان فی ذلک ألیة للمؤمنین﴾
﴿ )2خلق اللّه ّ
السماوات و األرض بالحق ّ
ال سبحانک فقنا عذاب النّار﴾
﴿ربنا ما خلقت هذا باط ً
ّ )4

 38هرگاه بگوییم« :هر یک از موجودات جهان دارای قانونمندی خاص خود است ».پیام همهی آیات زیر وافی به این مقصود هستند،
باستثناء

..................

		
کل شیء خلقناه بقدر﴾
﴿ )1انّا ّ

السماوات و األرض بالحق﴾
﴿ )2خلق اللّه ّ

		
کل شیء﴾
﴿ )3صنع اللّه الّذی اتقن ّ

فسوی * و الّذی ق ّدر فهدی﴾
﴿ )4الّذی خلق
ّ

 39هدایت پدیدهها  ..................تعیین ویژگیهای آنان است و پیام آیهی شریفهی  ..................حاکی از این حقیقت است.
فسوی * و الّذی ق ّدر فهدی﴾
 )1مق ّدم بر– ﴿الّذی خلق
ّ

السماوات و األرض بالحق﴾
 )2مؤخّ ر از– ﴿خلق اللّه ّ

فسوی * و الّذی ق ّدر فهدی﴾
 )4مؤخّ ر از – ﴿الّذی خلق
السماوات و األرض بالحق﴾
 )3مق ّدم بر– ﴿خلق اللّه ّ
ّ
ٍ
کل شیء خلقناه بقدر﴾ بهترتیب به موضوع  ..................و ..................
السماوات و األرض بالحق﴾ و ﴿ان ّا ّ
 40از دقت در دو آیهی شریفهی ﴿خلق اللّه ّ
پی میبریم.
 )1نفی بیهودگی و عبث بودن از موجودات جهان – ساختار منظم و ویژهی هریک از موجودات جهان
 )2نفی بیهودگی و عبث بودن از موجودات جهان – روابط مستحکم و نظم استوار آفرینش

 )3استحکام ،نظم و هدفمندی مخلوقات نشانگر تدبیر و حکمت خالق – ساختار منظم و ویژهی هریک از موجودات جهان
 )4استحکام ،نظم و هدفمندی مخلوقات نشانگر تدبیر و حکمت خالق – روابط مستحکم و نظم استوار آفرینش

« 41خداشناسی از طریق جهانشناسی» در اندیشهی برگرفته از وحی ،امری مشروط است؛ این مفهوم از دقت در کدام آیه ب ه دست میآید؟
السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ألیات الولی االلباب﴾
﴿ان فی خلق ّ
ّ )1
ٍ
کل شیء انّه خبیر بما تفعلون﴾
﴿ )2صنع اللّه الّذی اتقن ّ

تری من فطور﴾
الر ٰ
ترى فی خلق ّ
حمن من تفاوت فارجع البصر هل ٰ
﴿ )3ما ٰ
ٍ
کل شیء قدیر﴾
علی ّ
)4
﴿یسبح للّه ما فی ّ
ّ
السماوات و ما فی األرض له الملک و له الحمد و هو ٰ

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ألیات  ﴾...افراد موصوف به اولی االلباب کسانی هستند که
 42با توجه به آیات شریفهی
﴿ان فی خلق ّ
ّ
(بهترتیب) به ویژگی  ..................و  ..................مزیّن بوده و درخواستشان از خدا این است که:

﴿ربنا ما خلقت هذا باطالً﴾
السماوات و األرض﴾ – ّ
علی جنوبهم﴾ – ﴿یتفکّرون فی خلق ّ
﴿ )1یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و ٰ

علی جنوبهم﴾ – ﴿سبحانک فقنا عذاب النّار﴾
﴿ )2یتفکّرون فی خلق ّ
السماوات و األرض﴾ – ﴿یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و ٰ
﴿ربنا ما خلقت هذا باطالً﴾
علی جنوبهم﴾ – ّ
﴿ )3یتفکّرون فی خلق ّ
السماوات و األرض﴾ – ﴿یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و ٰ

السماوات و األرض﴾ – ﴿سبحانک فقنا عذاب النّار﴾
علی جنوبهم﴾ – ﴿یتفکّرون فی خلق ّ
﴿ )4یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و ٰ

« 43نفی گمان ابتدایی انسان در مورد یک پدیده» و «وجود نشانهی خداشناسی در هدفمندی خلقت» بهترتیب از دقت در کدام موارد مستفاد
میگردند؟

السماوات و األرض  ...ألیات الولی االلباب﴾
﴿ربنا ما خلقت هذا باط ً
﴿ان فی خلق ّ
ّ )1
ال سبحانک فقنا عذاب النّار﴾ – ّ
السماوات و األرض  ...ألیة للمؤمنین﴾
السحاب﴾ – ﴿خلق اللّه ّ
مر ّ
تمر ّ
تری الجبال تحسبها جامدة و هی ّ
﴿ )2و ٰ

السماوات و األرض  ...ألیات الولی االلباب﴾
﴿ان فی خلق ّ
مر ّ
السحاب﴾ – ّ
تمر ّ
تری الجبال تحسبها جامدة و هی ّ
﴿ )3و ٰ
السماوات و األرض  ...ألیة للمؤمنین﴾
﴿ربنا ما خلقت هذا باط ً
ال سبحانک فقنا عذاب النّار﴾ – ﴿خلق اللّه ّ
ّ )4

 44یکی از سؤالهای اصلی هر نوجوان و جوان دربارهی  ..................است و پاسخ به آن دارای چنان اهمیتی است که به برنامهها و تصمیمهای او
 ..................میدهد.

 )1خداشناسی – جهت

 )2خداشناسی – معنا

 )3جهانشناسی – جهت

 )4جهانشناسی – معنا

ریبدت و تمکح یاه هولج

 45با توجه به مضمون بیت« :این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود  /هر که فکرت نکند ،نقش بود بر دیوار» عدم شناخت جایگاه خود در
جهان .................. ،بیبهره ماندن از  ..................است که پیام آیهی شریفهی  ..................حاکی از آن است.

ِ
ِ
ان فی ذلک ألیة ﴾...
ایمان به حق
 )1معلول –
بودن جهان – ﴿خلق اللّه ّ
السماوات و األرض بالحق ّ

ِ
ِ
السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ألیات ﴾...
ایمان ب ه حق
 )2علت –
﴿ان فی خلق ّ
بودن جهان – ّ
ان فی ذلک ألیة ﴾...
 )3علت – تعقل و خردورزی – ﴿خلق اللّه ّ
السماوات و األرض بالحق ّ

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ألیات﴾...
﴿ان فی خلق ّ
 )4معلول – تعقل و خردورزی – ّ

ِ
جهان  ..................و  ..................است که در
« 46ثبات ویژگیها و خصوصیات اشیاء» و «ر خدادن حوادث بدون علت» بهترتیب از مشخصات یک
 ..................آنها رسیدن به علم و دانش امکانپذیر  ..................؛ زیرا این امر  ..................وجود قانونمندی است.

 )1واقعی – خیالی – نخستین – است – متبوع
 )3واقعی – خیالی – دومین – نیست – تابع

 )2خیالی – واقعی – نخستین – نیست – متبوع

 )4خیالی – واقعی – دومین – است – تابع

 47در یک مجموعهی نظاممند ،میان وظایف و مسئولیتها  ..................مشاهده میشود .به گونهای که کارها و مسئولیتها  ..................معنا
مییابند و اگر به کار یک جزء بهتنهایی نگاه شود ،ناقص و ناتمام به نظر . ..................
 )1پیوستگی – در ارتباط با هم – میرسد

 )3پیوستگی – مستقل از یکدیگر – نمیرسد

 )2تناسب – مستقل از یکدیگر – نمیرسد
 )4تناسب – در ارتباط با هم – میرسد

 48مبدّل مجموعههای بزرگ و کوچک جهان به یک «نظام» شاخصهی  ..................است و همکاری ،پیوستگی و نظام ،همواره برای آن است که
به  ..................منجر شود و تمام فعالیتها در یک کالم  ..................گردند.

		
معین – متقن
 )1نظم – هدف ّ
		
 )3غایت – قانونمندی – متقن

معین – حق
 )2غایت – هدف ّ
 )4نظم – قانونمندی – حق

 49در ر ّد فرضهای «خودبهخودی بودن هماهنگی و همکاری موجودات جهان» و «برخورداری آگاهی ذاتی الزم ،برای همکاری موجودات با
یکدیگر» بهترتیب بر  ..................و  ..................تأکید میکنیم تا فرض سوم که بر  ..................خداوند استوار است ،نتیجهگیری شود.

رویهی عملی همهی انسانها – عدم پذیرش آن توسط دانشمندان – علم و قدرت
ّ )1

رویهی عملی همهی انسانها – تدبیر و حکمت
 )2عدم پذیرش آن توسط دانشمندان – ّ
رویهی عملی همهی انسانها – عدم پذیرش آن توسط دانشمندان – تدبیر و حکمت
ّ )3
رویهی عملی همهی انسانها – علم و قدرت
 )4عدم پذیرش آن توسط دانشمندان – ّ

 50اگر بخواهیم برای این سخن امام علی  در خطبهی  90نهجالبالغه که فرمود« :آثار صنع و حکمتش در نوآوریهای بیسابقه و خلقت
بینظیرش هویداست؛ بنابراین ،هر یک از موجوداتی که خدا آفریده ،برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی اوست ».یک مبنای قرآنی برگزینیم،
پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟

السماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّهار ألیات الولی االلباب﴾
﴿ان فی خلق ّ
ّ )1

کل شیء﴾
السحاب صنع اللّه الّذی اتقن ّ
مر ّ
تمر ّ
تری الجبال تحسبها جامدة و هی ّ
﴿ )2و ٰ
ان فی ذلک ألیة للمؤمنین﴾
السماوات و األرض
ّ
﴿ )3خلق اللّه ّ
بالحق ّ

ربنا ما خلقت هذا باطالً﴾
السماوات و األرض ّ
علی جنوبهم و یتفکّرون فی خلق ّ
﴿ )4الّذین یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و ٰ
ٍ
شیء خلقناه بقدر﴾ ترسیمکنندهی مضمون کدامیک از عبارات خطبهی 90نهجالبالغه است؟
کل
 51پیام آیهی شریفهی ﴿ان ّا ّ
 )1خدای متعال همهی مخلوقات را بر اساس مقیاس ،نظم مشخص ،اندازههای مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفرید.
 )2در آفرینش آنها طوری اندازهها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند.

 )3آنگاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در مسیر انجام وظیفه و دستیابی به هدف خاص وی هدایت کرد.
 )4او خداوندی است که موجودات را آفرید ،بدون اینکه از هیچ نمونهی آماده و پیشساختهای ایده بگیرد.

 52این سخن موالی م ّتقیان ،امام علی ،در خطبهی  90نهجالبالغه« :در آفرینش مخلوقات طوری اندازهها را برقرار کرد که محکم و استوار
بمانند و از هم فرونپاشند» که  ..................عدم تجاوز مخلوقات از تقدیرات است با پیام آیهی شریفهی  ..................مطابقت دارد.

السماوات و األرض بالحق﴾
 )1معلول – ﴿خلق اللّه ّ

کل شیء انّه خبیر بما تفعلون﴾
 )3معلول – ﴿صنع اللّه الّذی اتقن ّ

السماوات و األرض بالحق﴾
 )2علت – ﴿خلق اللّه ّ

کل شیء انّه خبیر بما تفعلون﴾
 )4علت – ﴿صنع اللّه الّذی اتقن ّ
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