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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 توحید و سبک زندگیهایی درس نسواالت امتحان 

 بارم  99علوم تجربی          خرداد  –ریاضی  فیزیک 
    .دیده شرح را یاجتماع و یفرد دیتوح انیم ارتباط

 یک مردم که قدر هر. دارد وجود متقابل) دو سویه( رابطه دفردی و بُعد اجتماعی توحیمیان بُعد جواب:  

 هر قدر و   /5سوی توحید حرکت کنند ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی به خود میگیرد؛به  جامعه

 خداوند نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشد، زمینه برای رشد انسانها و حرکت به سوی

 /5 و زندگی موحدانه آسانتر میگردد

1 

 

  

 

  99علوم تجربی          شهریور  –ریاضی  فیزیک 
      است؟ شده گرفتار یشرک چه به باشد یماد یها قدرت تیرضا کسب یپ در یکس اگر

                   /5جواب: شرک عملی

 باشد هداشت داریناپا یتیشخص و......  یدرون شخص، شود یم باعث ینفسان الیام برابر در بودن میتسل

 /5ناآرام  جواب:  

5/ 

 

5/ 

  99علوم تجربی          دی ماه  –ریاضی  فیزیک 
 انسانی که گرفتار شرک عملی شده از درونی آرام و شخصیتی پایدار برخوردار است.

 /5جواب: غ        

 میگیرد؟گام برداشتن انسان در مسیر توحید عملی چگونه صورت 

 /5جواب:اطاعت از فرمان های خدا 

5/ 

 

5/ 

  99علوم تجربی          خرداد  –ریاضی  فیزیک 
 است؟   کدام زندگی درست راه» م ُسْتَّقِیمٌ صِرَّاطٌ هَّذَّا عْبُدُوهُفا وَّرَّب ُکُمْ رَّب ِی لل َّهَّٱ إِن َّ « شریفۀ آیۀ به توجه با

 /5مستقیم،عبادت و بندگی است. جواب:راه درست زندگی یا همان صراط 

جواب: وقتی یک جامعه توحیدی است که حاکم آن   در چه صورتی یک نظام اجتماعی توحیدی است؟

بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده 

 /55را کند. /  و بکوشد قوانین الهی را در جامعه اج55است را دارا باشد 

5/ 

5/ 
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  99علوم تجربی          شهریور  –ریاضی  فیزیک 

 و .................... است.   .................. بعد دو یدارا یعمل دیتوح

 /55/    اجتماعی 55جواب: فردی  

های اگر کسی دل به هوای نفس)بت درون( سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان 

    خداوند ترجیح دهد گرفتار شرک عملی شده است.

                                                 /5ص    جواب:  

5/ 

 

5/ 

  99علوم تجربی          دی ماه  –ریاضی  فیزیک 
 فرمان خدا از ............ حمایت میکند به بنا و کرده مبارزه ظالمان با توحیدی جامعه

 /5محرومان) مستضعفان( جواب: 

5/ 

  99ادبیات و علوم انسانی                خرداد 

 .  دیکن ترجمه را «میمستق صراط هذا فاعبده ربک و یرب اهلل ان »فهیشر هیآ

/ این 55/ پس او را پرستش کنید)عبادت کنید( 5جواب: به درستی که خداوند پروردگار من و شماست

         /55 است راه راست)مستقیم(

    . است..............  یتیشخص یدارا است داده قرار خدا تیرضا اساس بر را خود یزندگ چون موحد انسان

      /5   جواب: ثابت و پایدار

      است؟ شده گرفتار یشرک چه به باشد یماد یها قدرت تیرضا کسب یپ در یکس اگر 

                  /5جواب: شرک عملی

1 

 

 

5/ 

 

5/ 

  99ادبیات و علوم انسانی                شهریور 

 .ستین خداوند یمهر یب نشانه یزندگ یها یدشوار داردکه باورد موحد انسان

 /5 جواب: ص

      است؟ یدیتوح جامعه کی یصورت چه در

/  55جواب: وقتی یک جامعه توحیدی است که حاکم آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد

و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده است را دارا باشد و بکوشد قوانین الهی را در 

 / 55جامعه اجرا کند. 

5/ 

 

5/ 

  99ادبیات و علوم انسانی                دیماه 
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 توحید عملی دارای دو بعد ............ و ................ است.

 /5جواب: فردی و اجتماعی 

 روح و محور زندگی دینی ........... و روح و محور زندگی ضد دینی ............ است.

 /5 توحید، شرکجواب: 

5/ 

 

5/ 

  99ادبیات و علوم انسانی                خرداد 

  کندمی حرکت...... سوی به و  کرده دوری تفرقه از که است ای جامعه توحیدی جامعه

 /5  (هماهنگی)جواب: وحدت

5/ 

                     99شهریور ادبیات و علوم انسانی      

 است رسیده...... توحید  از مراتبی به کند اطاعت خدا فرمان از خود زندگی در که کسی

 /5عملی جواب: 

5/ 

  99دیماه ادبیات و علوم انسانی               

 اوست...... برای بستری بلکه نیست خدا مهری بی نشانه زندگی های سختی دارد باور موحد انسان

 /5شکوفایی  و جواب: رشد

5/ 

  سواالت پرتکرار امتحان نهایی

 کدام زندگی درست راه» م ُسْتَّقِیمٌ صِرَّاطٌ هَّذَّا فاعْبُدُوهُ وَّرَّب ُکُمْ رَّب ِی لل َّهَّٱ إِن َّ « شریفۀ آیۀ به توجه با 

 است؟  

  مفهوم توحید عملی و شرک عملی 

 و .................... است.   بعد دو یدارا یعمل دیتوح .................. 

 برای بستری بلکه نیست خدا مهری بی نشانه زندگی های سختی دارد باور موحد انسان...... 

 اوست

 داشته اردیناپا یتیشخص و......  یدرون شخص، شود یم باعث ینفسان الیام برابر در بودن میتسل 

 باشد

   در چه صورتی یک نظام اجتماعی توحیدی است؟ 

 

  ترجمه آیات )ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی(

  باید ترجمه دقیق این آیات را فراگیرند.علوم انسانی  ادبیات و  رشتهدانش آموزان 
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 همانا خداوند پروردگار من و شماست                                     ان اهلل ربی و ربکم 

 پس او را بندگی کنید                                                فاعبدوه 

 ]که[ این راه راست]ودرست[ است.                                  هذا صراط مستقیم 

 ای کسانی که ایمان آورده اید                                          الذین آمنوایا ایها 

 دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید.                       ال تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء 

 
 از و کرد پرستش و عبادت را تنها او باید پس است، هستی( رب) پروردگار خداوند فقط چون -1

 نمود خودداری او غیر پرستش

 خدا، غیراز هرچه بندگی و اوست قدرت تحت چیز همه و است هستی پروردگار و رب خدا تنها -5

 ینا در کسی اگر و ندارند عالم این در قدرتی و نقش هیچ که است چیزهایی بندگی در حقیقت

 هک گذاشته گام پرخطر راهی در برد، پیش غیرخدا به اتکا با را خود زندگی بردارد و گام مسیر

 ندارد. سقوط جز سرانجامی

 

 
 در هچ شرایطی هر در فرد یعنی است؛ پایدار و ثابت پرستشی باشد، ایمان روی از که پرستشی -1

 اما. برنمیدارد خداوند پرستش از دست آسایش، در چه و تنگنا در چه راحتی، در چه خوشی و

 تغییر را آن شیرین و تلخ حوادث و است سطحی و مقطعی باشد تردید از روی که پرستشی
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 و سختی که هنگامی و میکند بندگی و عبادت را خدا میرسد به فرد خیری وقتی یعنی. میدهد

 رویگردان میشود. خدا از میرسد، وی به شری

 متن در خدا به ایمان و نپذیرفته دل و جان با را خدا که کسی. برمیگردد انسان ایمان به این -5

 ستنده کسانی همانند افراد این. پرستد می را خدا شرایط به بسته باشد، نداشته زندگی اش قرار

 مسیر زا مختصری تکان با و نیست پابرجا و مستقر نیز آنجا که قرارگرفته اند جایی لبه در که

 شرایطی هر در اوست، فرمان های تابع و سپرده خدا به دل چون مؤمن انسان اما .میشود خارج

 و است حکیم خداوندی تدبیر تحت جهان این میداند زیرا خداوند برنمیدارد، پرستش از دست

 بی حکمت نیست جهان در حادثه ای هیچ

 
جامعه  یک مردم که هرقدر. دارد وجود سویه دو رابطه توحید اجتماعی عدخیر ــ زیرا میان بُعد فردی و بُ

 توحیدی به خود میگیرد؛ همانطور که هرقدربه سوی توحید حرکت کنند، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ 

 نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشند، زمینه برای رشد انسانها و حرکت به سوی خداوند

 .و بندگی موحدانه آسانتر میگردد

 

  99سواالت کنکور 

جامعه موحد، حکومت کسانی را که خداوند به آنها حق »کدام آیه شریفه از قرآن کریم بر این موضوع که  -1

                                           تاکید می کند؟   « حکومت کردن نداده است نمی پذیرد 

 یا ایها الذین آمنوا ال تتخذی عدوی و عدوکم اولیاء .أ

 یعوا اهلل و اطیعو الرسول و اولی االمر منکمیا ایها الذین آمنوا اط .ب

 سالم دینا فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرینو من یبتغ غیر اال .ج

 ذلک بان اهلل لم یکی مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم .د

                                                                                                                                                ضوع اشاره دارد؟به کدام مو« و من الناس من یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر اطمان به» آیه شریفه  -2

 ست.کسی که هوای نفس را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان های خداوند ترجیح دهد، گرفتار شرک شده ا .أ

 افرادی که دین خود را از بزرگان و اجدادشان می گیرند، در متن ایمان و اسالم قرار ندارند، از این رو تزلزل دارند .ب

 افراد سست عنصر و با ایمان ضعیف در هر جامعه ای وجود دارند و معیار حقانیت دین را مسائل مادی می پندارند. .ج

 رغبت شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند آنها را فراموش کرده است.بسیاری از انسانها چنان به امور دنیوی بی  .د

                              کدام است؟«ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم » پیام آیه شریفه  -3

 ربوبیت الهی، خاستگاه پرستش خداوند است. .أ
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 دارد.ارتباط دو سویه بین توحید فردی و اجتماعی وجود  .ب

 بازتاب توحیدعملی، در زندگی فردی را بیان نموده است. .ج

 به افزایش معرفت و شناخت نسبت به ربوبیت خداوند توجه دارد . .د
 

           برخورداری انسان موحد از آرامش روحی ثمره چیست و نگاه او به مشکالت زندگی چگونه است؟ -4

 آینده اش می داند.آن را زمینه موفقیت های  -اعتقاد در یگانگی خدا .أ

 آن را زمینه موفقیت های آینده اش می داند. -اخالص در بندگی خدا .ب

 آن ها را نشانه رضایت الهی از عملکرد خود می داند. -اعتقاد در یگانگی خدا .ج

 آن ها را نشانه رضایت الهی از عملکرد خود می داند. -اخالص در بندگی خدا .د

واقع شده، در دام شرک جدید و پیچیده گرفتار گشته « ذ الهه هواهمن اتخ» چرا فردی که مصداق عبارت شریفه -5

                                                                                                                   است؟

 .لذات و شهوات در دلش فزونی یافته است و معنویت نیایش با پروردگار را درک نمی کند .أ

 لذات و شهوات در دلش فزونی یافته است و در دنیا خود را مشغول و سرگرم نموده است. .ب

 قدرت تصرف در این جهان را به دست آورده و معنویت نیایش با پروردگار را درک نمی کند. .ج

 قدرت تصرف در این جهان را به دست آورده و در دنیا خود را مشغول و سرگرم نموده است. .د

                       بیانگر شرک عملی است و آنها به چه صفت ناپسندی دچار شده اند؟ پیام کدام شریفه -6

 تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی -ال تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاءتلقون الیهم بالموده .أ

 توجه به تمایالت دانی و ارضاء آن ها -ال تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاءتلقون الیهم بالموده .ب

 توجه به تمایالت دانی و ارضاء آن ها -اطمان به  یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر لناس منو من ا .ج

 تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی -و من الناس من یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر اطمان به  .د

           چیست؟با توجه به تعالیم قرآن کریم چه کسی دارای شخصیت ناپایدار است و علت این ناآرامی  -7

 تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی -شفا جرف هار .أ

 بی توجهی و اجتناب از امیال نفسانی  -شفا جرف هار .ب

 تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی -اتخذ الهه هواه  .ج

 بی توجهی و اجتناب از امیال نفسانی -اتخذ الهه هواه .د
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