
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دین و زندگی جامع دوازدهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 20 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

انسان موحد در چه مسیري تالش می کند و این کوشش چه ثمره اي در وجود او دارد؟  1

هماهنگی میان امیال و غرایز و برنامه ریزي براي تقویت آن ها - شخصیت یگانه و یکپارچه

تنظیم و کنترل امیال و غرایز و ظهور بیش تر گرایش هاي برتر - شخصیت یگانه و یکپارچه

هماهنگی میان امیال و غرایز و برنامه ریزي براي تقویت آن ها - شخصیتی متعادل با جهت گیري متفاوت

تنظیم و کنترل امیال و غرایز و ظهور بیش تر گرایش هاي برتر - شخصیتی متعادل با جهت گیري متفاوت

حال گروهی که به صورت مقطعی خداوند متعال را عبادت می کنند، به ترتیب در خیر و بال چگونه توصیف شده اند؟  2

«اصابه خیر» - «خسر الدنیا و االخرة» «اطمأن به» - «خسر الدنیا و االخرة» «اصابه خیر» - «انقلب علی وجهه» «اطمأن به» - «انقلب علی وجهه»

کدام مورد مفهوم عبارت شریف «اُهللا الصََّمُد» را بیان نموده است؟  3

ُهمَّ مالَِک اْلُمْلِک ُتْؤِتی اْلُمْلَک َمْن َتشاُء»  ِ َأْبِغی َربا َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشْی ٍء»  «ُقِل اللَّ  «ُقْل َأ َغْیَر اهللاَّ

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»  ماواِت َو اْألَ ْسَتِقیٌم»  «َیْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ َ َربِّی َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ  «ِإنَّ اهللاَّ

اکنون که می دانیم «ما همه شیران ولی شیر علم / حمله مان از باد باشد دم به دم»، شایسته است چگونه دعا کنیم؟  4

 إّن صالنی و نسکی و محیاي َو مماتی هللا رب العالمین  رب ارجعون لعّلی أعمل صالحًا فیما ترکت 

 الّلهم ال تکلنی الی نفسی طرفۀ عین ابداً  اهللا أعلم حیث یجعل رسالتۀ 

ْرَض َأْن َتُزوَال...»  بیانگر کدام موارد است؟ َماَواِت َواْألَ َ ُیْمِسُک السَّ آیۀ شریفۀ  «ِإنَّ اهللاَّ  5

توحید در ربوبّیت - قدر و قضاي الهی توحید در ربوبّیت - هدایت و امداد الهی

توحید در خالقیّت - قدر و قضاي الهی توحید در خالقیّت - هدایت و امداد الهی

چرا شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت، او را گام به گام به سمت گناه می کشاند و حیله تسویف چه مشکلی براي فرد ایجاد می کند؟  6

از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - عادت به گناه از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - نا امیدي از توبه

متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - عادت به گناه متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - نا امیدي از توبه

حاکم شدن سنت بیان شده در کدام آیۀ شریفه، موجب فراموش کردن استغفار در زندگی بندگان می شود؟  7

رِّ َو اْلَخْیِر ِفْتَنًۀ َو ِإلَْینا ُتْرَجُعوَن»  بُوا َفَأَخْذناُهْم بِما کانُوا َیْکِسُبوَن»  «َو نَْبُلوُکْم بِالشَّ  «َو لِکْن َکذَّ

َئِۀ َفال ُیْجزي ِإالَّ ِمْثَلها َو ُهْم ال ُیْظَلُموَن»  یِّ بُوا بِآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال َیْعَلُموَن »  «َو َمْن جاَء بِالسَّ  «َوالَِّذیَن َکذَّ

حال کسانی که در عبادت مشمول عبارت شریفۀ «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیعُبُد اهللا َعَلی َحرٍف» هستند، در مواجهه با سنت ابتالء چگونه است؟  8

 «اْنَقَلَب َعَلی َوْجهِه»  «اْطَمَأن بِه»  «ُهَو الُخْسراُن اْلُمِبیُن»  «َخِسَر الُدنَیا و اآلِخرة» 

دستور امیر المؤمنین (ع) که فرمود: «یا معشر التجار الفقه ثم المتجر» لزوم کدام مورد را بیان نموده است؟  9

آشنایی با قوانین دینی کسب و کار قبل از ورود به عرصۀ معامالت براي جلوگیري از کسب حرام

جلوگیري از بی اعتمادي عمومی به تجار براي پیشگیري از آلوده شدن اقتصاد جامعه به ربا

اجتناب از مصرف گرایی براي آشنایی مردم با احکام دین در مورد خرید و فروش کاال

آشنایی با احکام تجارت براي جلوگیري از ایجاد مشاغل کاذب مانند واسطه گري
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انسان خردمند از حدیث نبوي «الدنیا مزرعۀ االخرة» کدام مطلب را خواهد آموخت؟  10

قلب انسان بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول دنیا است. سرنوشت ابدي انسان ها براساس رفتار کنونی آن ها تعیین می شود.

الزمۀ پیمودن راه سعادت عهد و پیمان با خدا در مسیر بندگی و رضایت اوست. هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام قرب اوست.

َ لََمَع الُْمْحِسِنیَن»  کدام شکل برنامه ریزي براي رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ با دقت در آیۀ شریفۀ  «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ  11
مفهوم می گردد؟

تعیین کیفیت و چگونگی حیات جاودانه توسط خود فرد در این دنیا افزایش دادن انگیزه پرستش و بندگی و معرفت به خداوند هدایت گر

پاسخ به نداي حق از طریق عقل و حرکت در مسیر بندگی براي تقویت حق پذیري انجام عمل صالح بعد از ایمان و نشان دادن ادامۀ مسیر توسط خداوند

َ َعَلى َحْرٍف » چیست و سرنوشت چنین افرادي کدام است؟ مفهوم آیۀ شریفۀ « َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ  12

پرستش از روي تردید و ایمان ضعیف - رانده شدن به سوي جهنم در غل و زنجیر

کفر ورزیدن به خداوند - رانده شدن به سوي جهنم در غل و زنجیر

پرستش از روي تردید و ایمان ضعیف - زیان دیدن در دنیا و آخرت

کفر ورزیدن به خداوند - زیان دیدن در دنیا و آخرت

دور شدن مردم یک جامعه از توحید، کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت و این پیامد ناشی از چیست؟  13

حاکمیت طاغوت و دستور هاي او - ثمرات بُعد اجتماعی توحید عملی

حاکمیت طاغوت و دستور هاي او - رابطۀ متقابل توحید فردي و اجتماعی

قرار گرفتن انسان تحت سلطۀ تمایالت دنیوي - ثمرات بُعد اجتماعی توحید عملی

قرار گرفتن انسان تحت سلطۀ تمایالت دنیوي - رابطۀ متقابل توحید فردي و اجتماعی

اگر مردم ایمان بیاورند و اهل تقوا باشند، چه نتیجه اي می بینند و در غیر این صورت گرفتار کدام مسئله خواهند شد؟  14

 «ُکال نُِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَِّک َو ما کاَن َعطاُء َربَِّک» - «َو ُهْم ال ُیْظَلُمونَ » 

ْرِض» - «َو ُهْم ال ُیْظَلُمونَ »  َماِء َواْألَ َن السَّ  « لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت مِّ

 «ُکال نُِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَِّک َو ما کاَن َعطاُء َربَِّک» - «َفَأَخْذنَاُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن» 

ْرِض» - «َفَأَخْذنَاُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»  َماِء َواْألَ َن السَّ  « لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت مِّ

اگر بگوییم «کار انسان، هم به اراده و اختیار او وابسته است و هم به ارادة خداوند» سخن .................. گفته ایم که مبناي آن، قبول علل ..................  15
است و حاکی از .................. الهی است.

نادرستی - عرضی - قضاي درستی - عرضی - تقدیر نادرستی - طولی - قضاي درستی - طولی - تقدیر

ویژگی  ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با ارادة خداوند چه رابطه اي دارد؟  16

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است.

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است.

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.

برترین عبادت کدام است و ثمرة آن چگونه ظاهر می گردد؟  17

ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - شکوفایی استعداد ها ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - نیازمندي به خدا

من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - شکوفایی استعداد ها من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - نیازمندي به خدا
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پیامد اجتماعی نامبارك مانند فرعون عمل کردن و گفتِن  «أنا ربُُّکُم االعلی»  چیست وبهره گرفتن از ابزارهاي رسانه اي جدید براي رسیدن به  18
هوس ها، موجب غفلت انسان از کدام امور می شود؟

تخریب محیط زیست و آلوده شدن طبیعت – یاد خدا و آخرت

پیدایش جوامع بسیار فقیر در کنار افراد بسیار ثروتمند – یاد خداو آخرت

پیدایش جوامع بسیار فقیر در کنار افراد بسیار ثروتمند = اهداف اصلی و فرعی زندگی

تخریب محیط زیست و الوده شدن طبیعت – اهداف اصلی و فرعی زندگی

کدام مورد، مفهوم عبارت  «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُْفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اِهللا»  را بیان نموده است؟  19

 هر دو عالم  پر ز نور و دیده  نابینا چه  سود  مهر رخسار تو می تابد ز ذّرات  جهان 

تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم  چند آید این خیال و رود در سراي دل

 گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید  طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم

 توحید محض کز همه رو در خدا کنیم  روي از خدا به هر که کنی شرك خالص است

هریک از مصراع هاي بیت «خشک ابري که بود ز آب تهی / ناید از وي صفت آب دهی» به ترتیب با کدام یک از عبارات زیر ارتباط دارد؟  20

براي وجودبخشیدن به غیرمحتاجیم. – ما و همۀ پدیده ها نیازمند به پدیدآورند ه اي هستیم که سرچشمۀ هستی باشد.

وجود ما ذاتًا از خودمان نیست. – ما و همۀ پدیده ها نیازمند به پدیدآورنده اي هستیم که سرچشمۀ هستی باشد.

براي وجودبخشیدن به غیر محتاجیم. – ناتوانی در هستی بخشی براي کسی که خودش ذاتًا موجود نباشد.

وجود ما ذاتًا از خودمان نیست. – ناتوانی در هستی بخشی براي کسی که خودش ذاتا موجود نباشد.
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انسان موحد در مسیر تنظیم و کتترل امیال و غرایز و ظهور بیش تر گرایش هاي برتر تالش می کند و ثمره ي این کوشش شخصیت یگانه و یکپارچه است.  1

عبادت مقطعی  در خیر  «اطمان به ...»  2

عبادت مقطعی  در بال  «انقلب علی وجهه»

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی ماواِت َو اْألَ آیۀ «اهللا الصََّمُد» بیانگر بی نیازي خداوند است که با عرض نیاز دائمی و پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ « َیْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ  3
َشْأٍن  : هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کنند، او همواره دست اندر کار امري است.» مرتبط است.

شخصی که به نیاز دائمی و لحظه به لحظه خود و عنایات پیوسته خداوند در بیت مذبور آگاه باشد، در اثر معرفت خود به رابطه اش با خدا، احساس عجز و بندگی  4
خود را بیشتر ابراز می کند. براي همین است که پیامبر گرامی ما با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که براي یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد

ُهمَّ َال َتِکْلِنی ِإَلى َنْفِسی َطْرَفَۀ َعْیٍن َأَبداً:  خدایا سر از چشم به هم زدنی مرا به خودم وامگذار». و او را به حال خود واگذار نکند؛ « اللَّ

ْرَض َأْن َتُزوَال َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَکُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن َبْعِدِه:  همانا که خداوند نگه می دارد آسمان ها و زمین را از اینکه نابود شوند؛ و َماَواِت َواْألَ َ ُیْمِسُک السَّ آیۀ شریفۀ « ِإنَّ اهللاَّ  5
اگر بخواهند نابود شوند؛ کسی نمی تواند آنها را حفظ کند مگر خود خداوند»، بیانگر نگهبانی خداوند از جهان است که مربوط به تدبیر امور جهان بوده و توحید در ربوبیت را می رساند. این آیه به

ویژگی پایداري جهان و نگهبانی خدا اشاره دارد که به ترتیب بیانگر قدر و قضاي الهی است.

از روش هاي شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرایند تدریجی، متوجه زشتی گناه و  6
قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند.

حیلۀ شیطانی تسویف به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است و به عبارت دیگر فرد گناهکار دائمًا به خود می گوید: «به زودي توبه می کنم» و این گفته را آن قدر تکرار
می کند، تا اینکه میل به توبه در او خاموش شود.

بنابر سخن امام صادق (ع) دربارة سنت استدراج: «هنگامی که خداوند شر بنده اش (بنده اي که غرق گناه شده است) را بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی به او  7
می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد». این همان است که خداوند فرموده: «َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُْث ال َیْعَلُموَن»

ْنَیا َواْآلِخَرَة  َذِلَک َ َعَلى َحْرٍف  َفِإْن َأَصاَبُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِه  َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌۀ اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ دقت شود که سنت ابتال با کلید واژه فتنه در آیۀ « َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ  8
ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن:  از مردم کسی هست که خداوند را بر یک جانب و کناره اي [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند. پس اگر چیزي به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد
و اگر بالیی به او رسید، از خدا رویگردان می شود. او در دنیا و آخرت (هر دو) زیان می بیند. این همان زیان آشکار است.»؛ اشاره شده است و رویگردانی از خدا، واکنش عابدان از روي تردید برابر

فتنه ها و ابتالئات است.

در زمینۀ اقتصاد، باید قبل از ورود به عرصۀ کار و تجارت با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم. حضرت علی (ع) در این باره می فرماید: «یا  9
َمعَشر التُّجاِر، اَلِفقه، ثُمَّ الَمتَجَر: اي گروه تاجران و بازرگانان، اول یادگیري مسائل شرعی تجارت، سپس تجارت کردن».

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «الدنیا مزرعۀ االخرة، یعنی سرنوشت ابدي انسان ها بر اساس اعمال آن ها در دنیا تعیین می شود» پس الزم است در این دنیا در مسیري  10
قدم بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد و سرانجام و آخرتی آباد را براي ما رقم بزند.

عبارت «جاهدوا فینا» به تالش و انجام عمل صالح در مسیر رضایت خدا اشاره دارد.  11

ْنَیا َواْآلِخَرَة َذِلَک ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن  َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌۀ اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ در آیۀ  «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ  12
:از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره اي [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیري به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او
رسد، از خدا رویگردان می شود. او در دنیا و آخرت (هر دو)، زیان می بینند؛ این همان زیان آشکار است»، افرادي که خدا را از روي تردید می پرستند، به سرنوشت شوم زیانکاري در دنیا و آخرت

دچار می شوند.

اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوي خود را دنبال کنند و تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند (دور شدن مردم یک جامعه از  13
توحید)، موجب می شود تا سخنی از حاکمیت خداوند و فرمان هاي او نباشد؛ بلکه سخن از حاکمیت طاغوت و دستور هاي اوست اینکه افراد جامعه خود تأثیر گذارند و جامعه نیز بر افراد تأثیر

متقابل دارد، به رابطۀ دو سویه میان توحید فردي و اجتماعی اشاره می کند.

و َلَو َأهل الُقري ..................   « َلَفَتْحَنا َعَلیِْهم َبَرَکاٍت مَِّن السََّماِء َوالَْأْرِض»  14

ایمان پنداري و فقدان ایمان واقعی و تقوا  «َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َکانُوا َیْکِسُبوَن»

وابستگی کار انسان به ارادة خود و ارادة خداوند  سخنی درست  15

مبناي سخن  قبول علل طولی  ارادة انسان در طول ارادة خدا

                حاکی از تقدیر خداوند

وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادة الهى و خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در  16
فعل اختیارى، تا زمانى که ما ارادة کاري را نکرده ایم، آن کار انجام نمى گیرد؛ در عین حال، وجود ما، ارادة ما و عملى که از ما سر مى زند همگى وابسته به ارادة خداوند است؛ یعنى ارادة انسان در

طول ارادة خداست و با آن منافات ندارد.

برترین عبادت: تفکر مداوم دربارة خدا  ثمره: شکوفایی استعداد ها  17

پیامدهاي طبیعی این دیدگاه عبارتند از: تخریب محیط زیست، آلوده شدن طبیعیت و پیامد اجتماعی این دیدگاه پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار جوامع بسیار  18
ثروتمند و مانند آن هاست.

در جهان امروز بسیاري از اسنان ها چنان به امور دنیوي سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده اند و گویی هوي و هوس بت و معبودشان شده و آن را همچون خدا می پرسند و از ابزارهاي جدید
مانند سینما، تلویزیون و .... در این راه بهره می گیرند و یکسره از خدا و آخرت غافل شده اند.
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«ال تقنطوا ِمن َرحَمِۀ اهللا»  بخشایش گناهان بندگان از جانب خداوند  19

خشک ابري که بود ز آب تهی  وجود ما ذاتًا از خودمان نیست.  20

باید از وي صفت آب دهی  ناتوانی در هستی بخشی براي کسی که وجودش ذاتًا موجود نباشد.
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