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دین و زندگی جامع کنکور

 »ما«درچگونهجهانیزندگیمیكنیم؟ یكی از سؤال های اصلی هر نوجوان و جوانی است.

بهبرنامههاوتصمیمهایاوجهتمیدهد.

درنگاهاوبهزندگیتأثیرمیگذارد.
پاسخ به آن

یافتن پاسخ درست آن در گرو
بهرهمندیازآیاتقرآنكریم

دقّتوتفّكردرموجوداتجهانپیرامونماست.

آیات 2 و 3 سوره ی اعلی
  اَلَّذی َخلََق َفَسّوی ﴿2﴾ ...........................................................................................................................  همان )خدایی( كه آفرید، سپس آراست.  

َر َفَهدی ﴿3﴾ ...................................................................................................................  و آن كه اندازه گیری كرد، سپس هدایت نمود.     َو الَّذی َقدَّ

خلقتوسامانبخشیموجودات:خداوند موجودات جهان را آفریده »َخَلَق«، سپس به شیوه ای منظم به آنان سامان بخشی نموده و در جای خود قرار داده 
َر«. َسّوٰی«. خداوند حكیم، پس از آراستن موجودات، تعیین ویژگی ها و اندازه گیری خاص آنان را انجام می دهد »َقدَّ

َ
است »ف

هدی«. پس هدایت 
َ
هدایتپسازتقدیروآراستن:خداوند پس از تقدیر هر موجود، آن را برای رسیدن به هدف و غایت خاص خود، هدایت می کند»ف

همه ی موجودات براساس سامانبخشی، تقدیر و ویژگیهایدرونی آن هاست. هر موجود به ترتیب، این 4 مرحله را دارد:  آفرینش  آراستنوسامانبخشی 
 تقدیرو اندازهگیری  هدایت.

هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم و ویژه ی خود است.
هر موجودی به گونه ای ساخته شده که هدف خاص خود را دنبال می کند.

 این آیات با عبارت: »هر چیزی را مطابق برنامه ای دقیق به بهترین شكل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشید و آن را در مسیر انجام وظیفه و 
دستیابی به هدف خاص وی هدایت کرد« از خطبه ی حضرت علی  در نهج البالغه هم مفهوم است.

 در درس 1 سال سوم بیان می شود که این آیات بیانگر هدایتخاِص موجودات، یعنی هدایت متناسب با ویژگی های وجودی آن ها می باشد. این هدایت از 
طریق تقدیرات و ویژگی های درونی است که در وجود هر موجودی نهاده شده است و به آن هدایتخاّصه می گویند. 

 با توّجه به مطالب درس 2 سال چهارم، عبارت: »اّلذی َخَلَق« بیانگر توحیددرخالقیّت است و عبارت: »فهدی« بیانگر توحیددرربوبیّت است.
 در درس 5 سال چهارم گفته می شود که عبارت شریفه ی:»اّلذی قّدر« بیانگر تقدیرالهی است.

آیات 190 و 191 سوره ی آل عمران
....................................... به درستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شِد شب و روز   ماواِت َو اْلَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْیِل َو النَّهاِر    اِنَّ فی َخلِْق السَّ

  َلیاٍت ِلُولِی اْلَلْباِب ﴿190﴾ ............................................................................................................................  نشانه هایی برای خردمندان است.  

.................  )همان( کسانی  كه خدا را یاد می كنند ایستاده و نشسته و در حالی كه به پهلو آرمیده اند،     الَّذیَن یَْذكُروَن اللَّه ِقیاماً َو ُقعوداً َو َعلٰی ُجنوِبِهْم 

ماواِت َو اْلَْرِض ...............................................................................................  و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند     َو یََتَفكَّروَن فی َخلِْق السَّ

  َربَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطالً ....................................................................................................  )و می گویند( پروردگارا! این) ها( را بیهوده نیافریده ای،  

  ُسْبحانََك َفِقنا َعذاَب الّناِر ﴿191﴾ .............................................................................................  تو پاك و منزهی، پس ما را از عذاب آتش نگاه  دار.  
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نشانههایحکمتخداوندبرایخردمندان: در این آیه دو نشانه برای خردمندان و اهلتعّقل »اولی االلباب« بیان شده است:  آفرینش آسمان ها و زمین 
هار«. یل و النَّ »َخْلق الّسماواِت و االرَض«  آمد و شد شب و روز »اختالِف اللَّ

ویژگیهایافرادموصوفبهاولیااللباب: نخستین ویژگی خردمندان ذكرویادخدادرهرحال است »اّلذیَن َیْذُكرون الّله«. ذکر و یاد خدا، ایستاده »قیامًا« 
ماوات  م«. دومین ویژگی خردمندان تفّکر و خردورزی در نظام آفرینش است »َیَتَفّكرون فی َخْلِق السَّ نشسته »ُقعودًا« و در هنگام برپهلو آرمیدن است »و َعلی ُجنوِبِهِ

و االرَض«.
 نتیجهیتفّکرخردمندان: هنگامی که خردمندان در آفرینش آسمان ها و زمین تعّقل می کنند، به این حقیقت می رسند که بیهودگی و عبثآفرینی در جهان 

نا ما َخلقَت هذا باطاًل«. درک هدفمندی جهان و باطلنبودن آن معلول تفّكر در آفرینش است. راه ندارد »َربَّ
 خردمندان پس از اعتراف هدفمند یافتن جهان هستی، خداوند را از هر نقص، منّزه و پاک می دانند »ُسْبحانك«، از جمله انجام کار بیهوده و آفرینش عبث 

ِقنا َعذاَب الّنار«.
َ
موجودات. در انتها نیز خردمندان از خداوند طلب دورشدن و در امان ماندن از عذاب آتش می کنند »ف

 کسی می تواند حقیقتجهان را به درستی دریابد که اهلتعّقلوخردورزی باشد. )آیه ی 190(
بیهودگی و عبث بودن در موجودات جهان راه ندارد. 

 آیه ی 190 سوره ی آل عمران با این بخش از خطبه ی 90 نهج البالغه که می فرماید: »هر یک از موجوداتی که خدا آفریده، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی 
اوست؛ حتی اگر آن موجود جامد و بی زبان باشد.«، ارتباط معنایی دارد.

با توّجه به مفاهیم درس 3 سال چهارم عبارت های شریفه ی: »َیْذُكرون الّله قیامًا و قعودًا و علی جنوِبِهم« و »ُسْبحانك« بیانگر توحید درعبادت می باشد.
 با توّجه به درس 2 سال چهارم »رّبنا« بیانگر توحیددرربوبیّت است، یعنی خداوند رب و صاحب اختیاری است که تدبیر جهان در دست اوست. 

 این آیات با این بیت شعر تناسبمعنایی دارد:
بر دیوار«»این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود بود  نكند نقش  هر که فكرت 

ما َیَتَذّكر اولوااللباب« به دعوتبهتعّقلوتفّکر از معیارهای تمّدن متعالی اسالم اشاره شده است.  در درس 8 سال چهارم با استفاده از عبارت شریفه ی: »ِانَّ
 درس 3 سال دوم مطرح می کند که یكی از سرمایه های انسان در مسیر رشد و رستگاری، تعّقل و تفّکر است و عبارت شریفه ی: »اولئك ُهم اولوااللباب« به این 

معنی آورده شده است.

آیه ی 88 سوره ی نمل
...............  و كوه ها را می بینی، می پنداری که ساكن هستند در حالی كه همچون ابرها در حركتند.   حاِب    َو تََری الِجباَل تَْحَسُبها جاِمَدًة َو ِهَی تَُمرُّ َمرَّ السَّ

.....................................................................................  ساخته ی آن خدایی است كه هر چیزی را استوار ساخته است     ُصْنَع اللِّه الَّذی اَتَْقَن كُلَّ َشْیٍء 

  اِنَّه َخبیٌر ِبما تَْفَعلون .................................................................................................................................... همانا او بدان چه می کنید، آگاه است.  

اتقانصنع:خداوند، جهان را طوری نظم و ترتیب و سامان داده است که به بهترینوجه به هدف برسد »اتقن كّل شیٍء«. پس جهان چنان در نهایِت استواری 
پدید آمده که هیچ بی نظمی در آن مشاهده نمی شود.

اتقان صنع از نشانه های حكمت و تدبیر خداوند آگاه و خبیر است »َخبیٌر«. خداوند به اعمال بندگان نیز علم دارد و از احوال آنان خبیر )آگاه( است.

 هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم و ویژه ی خود است.
استحكام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانه ی حكمت و تدبیر الهی است.

آیه با این بخش از سخنان حضرت امیر مؤمنان در خطبه ی 90 نهج البالغه ارتباط معنایی دارد که فرمودند: »... در آفرینش آن ها طوری اندازه ها را برقرار 
کرد که محكم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشند.«

 با توّجه به درس 3 سال سوم، این آیه با اشاره به حرکت کوه ها و تشبیه آن به حرکت ابرها بیانگر »ذكرنکاتعلمیبیسابقه« در قرآن و نشان دهنده ی اعجاز 
محتوایی قرآن کریم است.

آیه ی 49 سوره ی قمر
  اِنّا كُلَّ َشْیٍء َخلَْقناُه ِبَقَدٍر ..............................................................................................................  به درستی كه ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم.  
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ویژهی خوِد آن موجود است  منظم و  »كّل شیء خلقناُه« براساس ساختار  آفرینش هر موجودی  خلقت و  آفرینشموجودبراساسساختارمنظموویژهیآن: 

»بقدٍر«. این عبارت بیان می کند که آفرینش با تقدیر و قانونمندیخاص همراه است. 

هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم و ویژه ی خود است.

براساس مفاهیم درس 5 سال چهارم عبارت شریفه ی: »بقدٍر« بیانگر تقدیرالهی است؛ یعنی همه ی موجودات جهان دارای خصوصیات و ویژگی های معینی 
هستند.

و  اندازه های مخصوص  نظم مشخص،  مقیاس،  براساس  را  متعال همه ی مخلوقات  »خدای  که می فرماید:  دارد  ارتباط  نهج البالغه  با خطبه ی 90  آیه  این   
متناسب با هر یک از مخلوقات آفرید«.

آیه ی 44 سوره ی عنكبوت
.......................................................................................................  خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید   ماواِت َو اْلَْرَض بالَْحقِّ    َخلََق اللُّه السَّ

لَك َلیًَة لِـلُْمْؤِمنیَن ..........................................................................................................  به درستی كه در آن برای مؤمنان نشانه ای است.     اِنَّ فی ِذٰ


ماواِت َو ااْلَْرَض بالحّق«، یعنی شاخصه ی اصلی جهان هدفمندی و غایتمندی است.  هدفمندیخلقت: آفرینش آسمان و زمین براساس حق است »َخَلَق الّلُه السَّ

به عالوه جهان براساس درستی و حق خلق شده است. پس هر دو معنی حق در این آیه مورد استفاده است )هدفمندی و درستی(.

نشانهبرایمؤمنان:مؤمنانمی توانند با دّقت در آفرینش )جهان شناسی(، به وجود خداوند پی ببرند )خداشناسی(. ایمان یكی از شرایط درک حق بودن 
نظام آفرینش است.

وقتی به روابط مستحكم و نظم استوار جهان می نگریم، در می یابیم که جهان بر حق و درستی استوار است.

ماواِت َو ااْلَْرَض بالحّق« بیانگر ضرورتمعادبراساسحکمتالهی است. در درس 6 سال دوم بیان می شود که عبارت شریفه ی: »َخَلَق الّلُه السَّ
ماواِت َو ااْلَْرَض« بیانگر توحیددرخالقیّت است.  در درس 2 سال چهارم بیان شده است که عبارت: »َخَلَق الّلُه السَّ

سوره/آیهپیامآیاتردیف

هر یك از موجودات جهان دارای ساختارمنظموویژهیخوداست.1
َهدی« )اعلی، 2 و 3(

َ
َر ف ذی َقدَّ َسّوی َو الَّ

َ
ذی َخَلَق ف »الَّ

ذی َاْتَقَن ُكلَّ َشْیٍء ...« )نمل، 88( »ُصْنَع الّلِه الَّ
»ِاّنا ُكلَّ َشْیٍء َخَلْقناُه ِبَقَدٍر« )قمر، 49(

َهدی« )اعلی، 2 و 3(هر موجودی به گونه ای ساخته شده که هدفخاصخود را دنبال می کند.2
َ
َر ف ذی َقدَّ َسّوی َو الَّ

َ
ذی َخَلَق ف »الَّ

بیهودگیوعبثبودن در موجودات جهان راه ندارد.3
َخْلِق  روَن فی  َیَتَفكَّ َو  ُجنوِبِهْم  َعلْیَ  َو  ُقعودًا  َو  ِقیامًا  الّلَه  َیْذُكروَن  ذیَن  »الَّ

نا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل« )آل عمران، 191( ماواِت َو ااْلَْرِض َربَّ السَّ

4
که  درمی یابیم  می نگریم،  جهان  استوار  نظم  و  مستحكم  روابط  به  وقتی 

جهان بر پایهینظموهدفمندی استوار است.
ماواِت َو ااْلَْرَض باْلَحّق« )عنكبوت، 44( »َخَلَق الّلُه السَّ

5
استحكام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانه ی حکیمانهبودننظام

آفرینشاست.
ذی َاْتَقَن ُكلَّ َشْیٍء« )نمل، 88( »ُصْنَع الّلِه الَّ
نا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل« )آل عمران، 191( »َربَّ

6
کسی می تواند حقیقت جهان را به درستی دریابد که اهلتعقلوخردورزی

باشد.
هاِر...« ْیِل َو النَّ ماواِت َو ااْلَْرِض َو اْخِتالِف اللَّ »ِانَّ فی َخْلِق السَّ

)آل عمران، 190(
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زندگی  آن  در  که  جهانی  از  کریم  قرآن  آیات،  این  در   
می کنیم تصویری ارائه می دهد و از مردم می خواهد

1(درپدیدههاییچونخورشید،ماه،ستارگانوآمدوشدشبوروزو...كههمهروزهدراطراف
خودمشاهدهمیكنندوتفّكردرآنهابرایهركسامكانپذیراست،بادقّتتفّكركنند.

2(باعقلواستداللومنطقآنرابپذیرند.

 با وجود نشانه های موجود در جهان پیرامون، هر کسی خردمندی پیشه نكند و به درستی نیندیشد
زیانآنراخواهددید.

جایگاهخوددرجهانرانخواهدشناخت.

هر که فكرت نكند، نقش بود بر دیوار«»این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

 اهمیت و ضرورت تفّكر و تأّمل در شناخت جهان خلقت و جایگاه انسان در آن.

 در درس 4 سال چهارم بیان شده است که افزایشمعرفتبهخداوند از طریق تفّكر در نشانه های او، از برنامه های رسیدن به اخالص است. 
ماوات َو األرض ...« ارتباط معنایی دارد. رون فی َخلِق السَّ این بیت با آیه ی شریفه ی: »َیَتَفكَّ

 جهان غیرواقعی

جهان  برای  تصور  قابل  ویژگی های   
غیرواقعی)خیالی( عبارت اند از:

3(نمیتواندسازندهایحكیموخبیرداشتهباشد.
مثال:خروجآتشازشیرآب،شورشدنچایباریختنشكردرآنو....

1(قانونوقانونمندیدرآنوجودندارد)هرلحظهممكناستبدونعلتخاصیحادثهایرخدهد،موجودیپدیدآید
یاازبینبرودواشیاءخصوصیاتخودراازدستبدهندوازهرموجودیحركتغیرمنتظرهایسربزند(.

2(رسیدنبهعلمودانشدرآنمیّسرنیست.

1- آیا در چنین جهانی می توان از قانون و قانونمندی سخن گفت؟ چرا؟
خیر، زیرا زمانی می توان از قانون سخن گفت که اشیاء ویژگیهایثابتی داشته باشند و روابط ثابتی میانشان حكم فرما باشد، مثاًل آب همیشه بی رنگ و مایع باشد و 

همیشه سبب رفع تشنگی شود. 
2- در چنین جهانی، رسیدن به علم و دانش تا چه اندازه  امكان پذیر است؟ چرا؟

علم و دانش، ثمره و نتیجه ی قانونمندی و خصوصیات ثابت موجودات و روابط میانشان است، در نتیجه اگر جهان به گونه ای باشد که هر لحظه   بدون عّلت خاصی 
حادثه ای رخ دهد، رسیدن به علم و دانش غیرممكن خواهد بود. در چنین جهانی به عّلت وجود چند ویژگی از جمله:  رخ دادن حوادث بدون عّلت  عدم امكان 

آزمایش و محاسبه  ناتوانی در هماهنگی با ویژگی های موجودات، نمی توان از قانون سخن گفت.
3- اگر بخواهیم نامی برای این جهان خیالی انتخاب كنیم، آن نام چیست؟

جهان بی نظم، جهان سردرگم، جهان بی قانون
4- شما در چنین جهانی، چه احساسی خواهید داشت؟

زندگی در چنین جهانی که در هر لحظه بدون عّلت خاصی حادثه ای رخ می دهد، غیرممكن خواهد بود؛ زیرا انسان قدرت »پیش بینی« نخواهد داشت.
5- آیا با دیدن چنین جهانی می پذیرید كه سازنده ای حكیم و خبیر داشته باشد؟ چرا؟

خیر، زیرا حكیم کسی است که کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد و الزمه ی عبث نبودن، وجود هدف مشخص برای هر موجود است که در چنین جهان بی قانونی، 
هدفمندی بی معناست. 

 جهان واقعی

همان  که  واقعی  جهان  ویژگی های   
جهان پیرامون ماست عبارت اند از: 

5(هرسامانونظمیوهرهمكاریوفعالیتی،هدفخاصیداردكهآنراازسایرساماندهیهاوهمكاریهاجدامیكند.
مثال:تمامیمجموعههایمنظمجهانخلقت،نظیر:بدنانسان،گیاهانوعناصروتركیباتینظیرآب.

1(هرموجودیازاجزایخاصومعینیتشكیلشدهاست.

3(هرجزءكارمخصوصیانجاممیدهدووظیفهیمعینیبرعهدهدارد.

2(ایناجزاباآرایشمخصوصبهخودكنارهمقرارگرفتهاند.

4(میانوظایفومسئولیتها،پیوستگیوارتباطوجوددارد،بهطوریكهكارهرجزءمكملوادامهیكاردیگریاست
وكارهاومسئولیتهادرارتباطباهممعنامییابندوبهتنهاییناقصوناتمامبهنظرمیآیند.
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 هر همكاری، پیوستگی و نظام، همواره برای رسیدن به هدف معّینی است.

 هدف و غایت

باعثمیشودفعالیتهاییكمجموعه»ثمربخش«،»هدفمند«ودریككالم»حق«گردد.

شاخصهیاصلیمجموعههایبزرگوكوچكجهانودرحقیقتتبدیلكنندهیآنهابهنظاممحسوبمیشود.

درهمهیاجزاوفعالیتهاییكمجموعهحضورداردوبهآنهامعنامیبخشد.

 بدون وجود شاخصه ی هدفمندی

تمامفعالیتهاییكمجموعه»عبث«،»بیهوده«ودریككالم»باطل«میشود.

اساسًامجموعهیداراینظامشكلنمیگیرد.

پیوستگی،ارتباطوهماهنگیمعناندارد.

 در این جا با چند سؤال مواجه می شویم

3(آیاپای»انتخاب«،»گزینش«و»طرح«قبلیدركاراست؟
2(چهعاملوانگیزهایسبباینهمكاریهاوتقسیمكاراست؟

1(چگونهاجزایاینمجموعهها،متناسبباهدفیكهدارند،كناریكدیگرجمعمیشوند؟

 برای پاسخ دادن به این پرسش ها به مقایسه ی فرضیه های موجود می پردازیم:

شرحفرضها

فرضاّول
همكاری ها  و  هماهنگی ها  این  همه ی 
اتفاق  قبلی  نقشه ی  بدون  و  خود به خود 

می افتند.

روّیه ی عملی همه ی انسان هاست که نمی پذیرند یك چنین مجموعه هایی خودبه خود و اتفاقی رخ 
دهند؛ مثاًل هیچ انسانی نمی پذیرد میلیاردها سلول بدن انسان که هر کدام ویژگی خاصی دارد و کار 
خاصی انجام می دهد، به طور اتفاقی گرد هم جمع شده باشند و کار خود را به این خوبی انجام دهند. 

فرضدوم
و  برخوردارند  آگاهی  این  از  اجزا  خود 
و  می آیند  هم  گرد  هدف  آن  با  متناسب 

همكاری را آغاز می کنند.

این فرضیه مورد قبول دانشمندان علوم تجربی نیست، هیچ دانشمندی نمی پذیرد که مثاًل یك سلول 
و  گیرد  قرار  خود  معّین  محل  در  خود  جایگاه  و  نقش  از  آگاهی  با  خودش  انسان،  بدن  سازنده ی 

وظیفه ی خود را به خوبی انجام دهد. 

فرضسوم

خالقی آگاه، خبیر و حكیم متناسب با هدفی 
که در نظر دارد، اجزا را به وجود می آورد و با 
طرح و نقشه  و برنامه ی معّین، همكاری ها 
تا آن هدف محقق شود. را شكل می دهد 

این  می شود.  منجر  معّین  نتیجه ی  به  که  است  گونه ای  به  خلقت  جهان  مجموعه های  ساماندهی 
موضوع مؤّید وجود طرح و نقشه ی قبلی برای مجموعه ی هدفمندی است و چون این طرح قبلی از 

خود اجزا نیست، از یك وجود برتر بیرونی به نام خداست. 

نتیجه
از آن جایی که مجموعه های جهان همگی هدفمند هستند، پس وجودی آگاه، مدّبر و حكیم ابتدا هدف را در نظر می گیرد و سپس متناسب با آن، 

اجزا را به وجود می آورد، با طرح و نقشه و برنامه ی معّین، همكاری ها را شكل می دهد تا هدف و غایت محقق شود.

1- نتیجه ی به دست آمده را با تصویری كه از قرآن كریم به دست آمد، مقایسه كنید. 

آن چه از طریق عقل به دست آمده، یعنی غایتمندی موجودات جهان، با آن چه از قرآن به دست آمده، یعنی این که بیهودگی و عبث بودن در جهان راه ندارد، منطبق 

است »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«.

2- بار دیگر در آیاتی كه در آن ها كلمات »حق« و »باطل« به كار رفته، بیندیشید و ببینید كه این آیات دربردارنده ی چه پیامی هستند؟

نا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل ...«، منظور از باطل این است که »خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده  ذیَن َیْذُكروَن الّلَه ِقیامًا َو ُقعودًا َو َعلٰی ُجنِوبِهْم ... َربَّ در آیه ی شریفه ی »الَّ

است« )»باطل« در این جا یعنی بیهوده و بی هدف(.

« منظور از آفرینش به حق، یعنی این که جهان آفرینش هدف معین و معلومی دارد. در این آیات حق در مقابل  ماواِت َو ااْلَْرَض باْلَحِقّ در آیه ی شریفه ی »َخَلَق الّلُه السَّ

باطل، به معنی هدفمندی در مقابل بی هدفی است.
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این خطبه ی حضرت علی  که در نهج البالغه آمده است، بخوانید و ویژگی های خلقت خداوند را از آن استخراج کنید.

ارتباطمعناییباآیاتونکاتویژگیهایخلقتخداوندبخشهاییازخطبهی90نهجالبالغه

او خداوندی است كه موجودات را آفرید، بدون 
این كه از هیچ نمونه  ی آماده و پیش ساخته ای 

ایده بگیرد و از كار خالق دیگری تقلید كند.

و  خلقت  بودن  بی سابقه   و  بدیع 
استفاده نكردن از طرح و نقشه ی 

قبلی

درس 2 سال چهارم این ویژگی را توحید در خالقّیت نام گذاری نموده است، 
زیرا خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است و هیچ خالق و نمونه ی دیگری وجود 

ندارد.

در  حكمتش  نشانه های  و  صنع  آثار 
بی نظیرش  خلقت  و  بی سابقه  نوآوری های 
موجوداتی  از  یك  هر  بنابراین،  هویداست. 
دلیل  و  آفریدگاری  برهان  آفریده  خدا  كه 
خداوندی اوست؛ حتی اگر آن موجود جامد و 
بی زبان باشد. چرا كه آن هم با زبان بی زبانی 
تدبیرخدا را  خالق خود را معرفی می كند و 

باز می گوید.

همه ی  بودن  نشانه  و  آیت 
چه  و  جاندار  )چه  موجودات 
بی جان( بر حكمت و تدبیر الهی

َو اْخِتالِف  َو اْلَْرِض  ماواِت  »ِانَّ فی َخْلِق السَّ  این ویژگی با آیه ی شریفه ی 
هاِر َلیاٍت ُلِولی اْلَ ْلباِب« ارتباط معنایی و مفهومی دارد. ْیِل َو النَّ اللَّ

 در درس 1 سال چهارم بیان شده است كه تمام موجودات وجود خود را از 
خدا می گیرند و به سبب او پیدا و آشكار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته 
از  آیه ای  و  بیانگر وجود خالق  این جهان،  است. به همین دلیل هر چیزی در 
ماواَت و األرض«، »َو ِمْن آیاته َاْن َتقوم  آیات الهی محسوب می شود »الّله نوُر السَّ

الّسماِء و األرض بَامره«.
 این ویژگی با این حدیث حضرت امیر كه فرمود: »سپاس خدای را كه با آفرینش 
موجودات برای آفریدگان تجّلی كرد« تناسب مفهومی دارد )درس 1 سال چهارم(. 

براساس  را  مخلوقات  همه ی  متعال  خدای 
مقیاس، نظم مشخص، اندازه های مخصوص 

و متناسب با هر یك از آن مخلوقات آفرید.

و  تقدیر  و  مشخص  نظم  وجود 
با  متناسب  و  معّین  اندازه های 

هدف در هر موجود

َهدی« و »ِاّنا 
َ
َر ف ذی َقدَّ َسّوی َو الَّ

َ
ذی َخَلَق ف  این ویژگی با آیات شریفه ی »الَّ

ُکلَّ َشْیٍء َخَلْقناُه ِبَقَدٍر« ارتباط معنایی دارد. 
 با توجه به مفاهیم درس 5 سال چهارم: مقیاس، نظم مشخص و اندازه های 
مخصوص و متناسب، بیانگر »تقدیر« و آفرینش مخلوقات، بیانگر »قضای الهی« است.

برقرار كرد  را  اندازه ها  آفرینش آن ها طوری  در 
كه محكم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند. هر 
چیزی را مطابق برنامه ای دقیق به بهترین شكل 
طراحی كرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشید.

به  موجود  هر  ساختار  طراحی 
بهترین وجه ممكن

ذی َاْتَقَن ُکلَّ َشْیٍء« ارتباط معنایی دارد.  این ویژگی با آیه ی شریفه ی »ُصْنَع الّلِه الَّ
احَسن ُصَورکم« نیز در درس 2 سال دوم بیانگر طراحی 

َ
 عبارت شریفه ی »ف

و خلقت موجودات به بهترین شكل ممكن است.

به  و دستیابی  انجام وظیفه  در مسیر  را  آن  و 
هدف خاص وی هدایت كرد.

و  ویژگی ها  با  متناسب  هدایتی 
خصوصیات هر مخلوق

 این ویژگی با مفهوم هدایت خاص موجودات كه در درس 1 سال سوم عنوان شده 
َهدی« ارتباط معنایی دارد.

َ
َر ف ذی َقدَّ است، هم مفهوم است و با آیه ی شریفه ی »الَّ

همه ی این كارها بدان جهت بود كه هیچ یك از 
مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده 
از جانب خداوند تجاوز نكند و برای رسیدن به 
مقصد مورد نظر و كمال نهایی كوتاهی ننماید 
و اگر خداوند به او دستوری داد، انجام دادنش 

بر وی دشوار نباشد و سركشی نكند.

تجاوز نكردن موجودات از تقدیرات 
الهی و نظم تعیین شده و حركت 
در چهارچوب خاص برای رسیدن 

به هدف معّین

 در درس 5 سال چهارم بیان شده است كه جهان آفرینش قانونمند است 
ْمُس  و نظم و سامان جهان »قضا و قدر الهی« نام دارد و آیه ی شریفه ی »َل الشَّ

َهاِر« بیانگر این موضوع است.  یُل الّساِبُق النَّ ْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َو َل اللَّ
َ
یْنَبِغی َلَها أ

ماواِت َو اَلْرِض   در درس 2 سال دوم با عبارت شریفه ی »َله َاْسَلَم َمن ِفی السَّ
طْوعًا َو َکْرهًا«، به اطاعت خواه ناخواه موجودات در برابر خداوند اشاره شده است.

آن گاه که به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می نگریم، معتقد می شویم که جهان، یک مجموعه ی هدفمند است که از آن به ............... تعبیر می شود و پیام - 1
)سراسری تجربی 93( آیه ی شریفه ی ............... یاری  رسان ما در این اعتقاد است. 

1( حّق ـ »صنع الّله اّلذی اتقن كّل شیٍء اّنه خبیر بما تفعلون«
2( صنع الهی ـ »صنع الّله اّلذی اتقن كّل شیٍء اّنه خبیر بما تفعلون«

3( صنع الهی ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک آلیًة للمؤمنین«
4( حّق ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک آلیًة للمؤمنین«
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)سراسری انسانی 93(- 2 كسی می تواند حقیقت جهان را به درستی دریابد كه ...............، كه پیام آیه ی شریفه ی ............... حاكی از آن است. 
1( عقالنیت و خردمندی در او حاکم باشد ـ »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار...«

2( عقالنیت و خردمندی در او حاکم باشد ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک آلیًة للمؤمنین«
3( نظم و قانونمندی بر این جهان، معلوم ذهن او باشد ـ »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار«

4( نظم و قانونمندی بر این جهان، معلوم ذهن او باشد ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک آلیًة للمؤمنین«
هر جا استحكام و نظمی به چشم بخورد، جای پایی از ............... در عمق جان بهره مند از بصیرت می نشیند تا از صمیم درون، فریاد برآورد و بگوید .............. .- 3

)سراسری هنر 93( 1( حكمت و تدبیر ـ »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب الّنار« 
2( هدفمندی ـ »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب الّنار«

3( حكمت و تدبیر ـ »سبّح اسم رّبک االعلی * اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی«
4( هدفمندی ـ »سبّح اسم رّبک االعلی * اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی«

)سراسری زبان 93(  - 4 هر یک از موجودات جهان دارای ............... است كه پیام آیه ی شریفه ی ............... ترسیم كننده ی آن است. 
2( قانونمندی خاص ـ »اّنا کّل شیء خلقناه بقدر« 1( پیچیدگی خاص خود ـ »الّذی احسن کّل شیء خلقه« 

4( قانونمندی خاص ـ »الّذی احسن کّل شیء خلقه« 3( پیچیدگی خاص خود ـ »اّنا کّل شیء خلقناه بقدر« 
)سراسری خارج از کشور 93( - 5 اگر با استاد سخن سعدی علیه الرحمه هم آرمان شده، بگوییم:  

دیوار«»این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود بر  بود  نقش  نكند  فكرت  كه  هر 

پیام كدام آیه ی قرآن را انیس جان خود كرده ایم؟
1( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی«

2( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک آلیًة للمؤمنین«
3( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت الولی االلباب«

4( »و تری الجبال تحسبها جامدًة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«
)سراسری ریاضی 92(- 6 اگر گفته شود: »آفرینش پدیده ها، مقدم بر سامان بخشی به آنان است« به پیام كدام آیه توجه شده است؟ 

2( »خلق السماوات و االرض بالحّق« 1( »اّنا کل شیٍء خلقناه بقدر«  
4( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 3( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«  

)سراسری تجربی 92(- 7 اگر گفته شود: »عبث آفرینی از پدیده های جهان  به دور است«، پیام كدام آیه ترسیم شده است؟ 
2( »ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما ااّل بالحّق و اجل مسّمًی« 1( »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء اّنه خبیٌر بما تفعلون« 

4( »خلق الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک آلیًة للمؤمنین« 3( »رّبنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب الّنار« 
اگر بگوییم: »كسی می تواند حقیقت جهان را به درستی دریابد كه عقالنیت و خردمندی در او حاكم باشد«، پیام كدام آیه را ترسیم كرده ایم؟- 8

)سراسری زبان 92( 1( »افحسبتم اّنما خلقناکم عبثا و اّنكم الینا ال ُترجعون« 
2( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار آلیات الولی األلباب«

3( »خلق الّسماوات و األرض بالحق اّن فی ذلك آلیًة للمؤمنین«
4( »ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور«

اگر بگوییم: »هر یک از موجودات جهان، دارای قانونمندی خاص است كه بر مبنای آن قانونمندی، پا به عرصه ِی وجود گذارده است« و »خدای متعال هر چیزی - 9
)سراسری خارج از کشور 92( را استوار ساخته است« به ترتیب، پیام كدام آیات را ترسیم كرده ایم؟ 

1( »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« ـ »صنع الّله الّذی اتقن کّل شیٍء«
2( »صنع الّله الّذی اتقن کّل شیٍء« ـ »الّذی احسن کّل شیٍء خلقه«

3( »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« ـ »الّذی احسن کّل شیٍء خلقه«
4( »الّذی احسن کّل شیٍء خلقه« ـ »صنع الّله الّذی اتقن کّل شیٍء«

)سراسری انسانی 91(  - 10 از دّقت در كدام آیه، »نتیجه ی تفّكر خردمندان در نظام آفرینش« مفهوم می گردد؟ 
2( »سبحانك فقنا عذاب الّنار« 1( »رّبنا ما خلقت هذا باطال«  

4( »یذکرون الّله قیاًما و قعوًدا و علی جنوبهم« 3( »یتفّكرون فی خلق الّسماوات و األرض« 
پیوستگی، ارتباط و هماهنگی، آن گاه معنا دارد كه ............... در كار باشد و به بیان امام علی ، زبان بی زبانی جامدات هم، معّرف ............... آفریدگار است و - 11

)سراسری ریاضی 90(  برقراری اندازه ها در آفرینش پدیده ها به منظور ............... آفریده ها است.  
4( تدبیر ـ قدرت ـ مخلوق بودن 3( تدبیر ـ تدبیر ـ استوارماندن  2( هدف ـ تدبیر ـ استوارماندن  1( هدف ـ قدرت ـ مخلوق بودن 
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سال دوم - درس اول

15
»عدم تجاوز مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده و سركشی نكردن در برابر دستور خداوند«، به بیان علی ، بدان جهت است كه خدای متعال ...............  - 12

)سراسری هنر 90( 1( آثار صنع و نشانه های حكمتش را در نوآوری های بی سابقه و خلقت بی نظیرش، هویدا و نمایان سازد. 
2( با پدید آوردن موجودات، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی خود را برای همیشه به خداجویان ارائه دهد.

3( همه ی مخلوقات را براساس مقیاس، نظم مشخص و اندازه های مخصوص و متناسب با هر یك از آن مخلوقات آفرید.
4( موجودات را بدون این که از هیچ نمونه ی آماده و پیش ساخته ای ایده بگیرد و از کار خالق دیگری که پیش از وی جهانی آفریده باشد، آفرید. 

از دّقت در دو آیه ی شریفه ی: »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مّر السحاب« و »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« به ترتیب به موضوع ............... و ............... پی می بریم. - 13

2( استواری نظام آفرینش ـ حكیمانه بودن و هدفداری خلقت )سراسری خارج از کشور 90( 1( استواری نظام آفرینش ـ نبودن خلل و شكاف در عالم وجود  
4( حكیمانه بودن و هدفداری خلقت ـ نبودن خلل و شكاف در عالم وجود 3( حكیمانه  بودن و هدفداری خلقت ـ استواری نظام آفرینش  

از دّقت در آیه ی شریفه ی: »اّلذین یذكرون الّله قیامًا و قعودًا و علی جنوبهم و یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«، مفهوم می گردد - 14

)سراسری ریاضی 89( كه ............. 

1( روح وحدت بخش به تمام مجموعه های جهان، »هدف و غایت« است.
2( هر جزئی از اجزای جهان، خواص مخصوص به خود را دارد و کار مخصوص به خود را انجام می دهد.

3( تمام اجزای شكل دهنده به آفرینش از نظم و هماهنگی غیرقابل وصف برخوردارند.
4( اجزای شكل دهنده به جهان با آرایش مخصوص به خود در کنار یكدیگر به انجام وظیفه ی خود می پردازند.

»خلقت محكم و استوار در نظام آفرینش« كه حاكی از وجود پدید آورنده ای »مدّبر و حكیم« است، از دّقت در كدام آیه مفهوم می گردد؟ )سراسری هنر 89 با تغییر(- 15
1( »ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور«

2( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب الّنار«
3( »و تری الجبال تحسبها جامدًة و هی تمر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیء«

4( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیات الولی االلباب«
با توجه به آیات شریفه ی: »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت الولی االلباب * اّلذین یذكرون الّله قیامًا و قعودًا و علی جنوبهم و - 16

یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب الّنار«، دومین ویژگی خردمندان .............. و نتیجه ی آن .............. می باشد. 

)سراسری زبان 89 و آزمایشی سنجش 90( 1( تفّكر در آفرینش ـ هدف دار و قانونمند یافتن هستی 
2( همیشه و در هر حال به یاد خدا بودن ـ هدف دار و قانونمند یافتن هستی

3( همیشه و در هر حال به یاد خدا بودن ـ تنزیه ذات باری تعالی و درخواست محافظت از عذاب
4( تفّكر در آفرینش ـ تنزیه ذات باری تعالی و درخواست محافظت از عذاب

»شاخصه ی اصلی« پدیده ها و مجموعه های بزرگ و كوچك جهان كه هم چون روح در همه ی اجزا و فعالیت های آن مجموعه حضور دارد، از دّقت در كدام آیه - 17
)سراسری تجربی 88 و آزمایشی سنجش 89( مفهوم می گردد؟ 

2( »سبحانك فقنا عذاب الّنار« 1( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«  
4( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض الیاٍت« 3( »و یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض« 

یكی از سؤال های اصلی هر نوجوان و جوانی این است كه »..............«. پاسخ این سؤال، در نگاه وی به زندگی تأثیر می گذارد و به .............. او جهت می دهد. - 18

)سراسری جامع علمی کاربردی 88 و آزمایشی سنجش 89(  

2( در چگونه جهانی زندگی می کند؟ ـ برنامه ها و تصمیم های 1( هدف از آفرینش جهان چیست؟ ـ برنامه ها و تصمیم های 
4( در چگونه جهانی زندگی می کند؟ ـ اهداف و ارزش های 3( هدف از آفرینش جهان چیست؟ ـ اهداف و ارزش های 

با توجه به آیه ی شریفه ی: »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت ...« نخستین ویژگی افرادی كه موصوف به ............. می شوند، .............. است. - 19

)سراسری ریاضی 87( 2( متفّكران در نظام آفرینش ـ در هر حال به یاد خدا بودن  1( اولی االلباب ـ در هر حال به یاد خدا بودن 
4( متفّكران در نظام آفرینش ـ به زیور تفّكر در آفرینش آراسته شدن 3( اولی االلباب ـ به زیور تفّكر در آفرینش آراسته شدن 

)سراسری انسانی 87(- 20 قرآن كریم می فرماید: »خداوند هر چیزی را در كمال استواری پدید آورده است.« این جمله، اشاره به كدام آیه ی مباركه دارد؟ 

1( »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیء اّنه خبیر بما تفعلون« 
2( »اّلذین ... یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«
3( »... ما تری فی خلق الّرحمان من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور«

4( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیات الولی االلباب«
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دین و زندگی جامع کنکور

به بیان حضرت علی در نهج البالغه، »عدم تجاوز مخلوقات از محدوده و چهارچوب تعیین شده از جانب خداوند حاكی از آن است كه ...............«.- 21

)سراسری هنر 87 و آزمایشی سنجش 85( 1( خدای متعال این نظام را از روی الگوی از قبل تعیین شده نیافرید. 
2( آثار صنع و نشانه های حكمتش در نوآوری و خلقت بی نظیرش هویداست.

3( مخلوقات در هر زمان با داللتی استوار، آفریننده ی خود را نشان می دهند.

4( هر مخلوق در نظام موجود جایگاهی خاص با ویژگی های خاص خود دارد.
آیه ی: »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار...« مربوط به فهم نشانه های قدرت خداوند برای ............... است كه در هر حال .............. هستند - 22

)سراسری فنی و حرفه ای 87 و آزمایشی سنجش 88(  و در آفرینش آسمان ها و زمین ............... كه پروردگارا، این ها را بیهوده نیافریده ای. 

2( خردمندان ـ به یاد خدا ـ می اندیشند 1( مؤمنان ـ به یاد خدا ـ بصیرند  
4( خردمندان ـ متفّكر در عالم ـ بصیرند 3( مؤمنان ـ متفّكر در عالم ـ می اندیشند 

با توجه به آیه ی شریفه ی: »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت ...« در آفرینش آسمان ها و زمین و آمدوشِد شب  و روز، نشانه های - 23

)سراسری زبان 86(  خداشناسی است برای .............. . 

2( خردمندان متفّكر در آفرینش 1( ذاکران خداوند در هر حال  
4( ذاکران خداوند و متوجه به تدبیر و حكمت او 3( خردمندان در همه حال به یاد خدا  

هر سامان و نظمی و هر همكاری و فعالیتی، به دنبال ............... است كه آن را از سایر سامان دهی ها و همكاری جدا می كند و آیه ی شریفه ی ............... حاكی از - 24

)آزمایشی سنجش 93( آن است. 

2( هماهنگی ـ »اّنا کّل شیء خلقناه بقدٍر« 1( هدف خاص ـ »اّنا کّل شیء خلقناه بقدٍر« 
4( هماهنگی ـ »اّن فی خلق الّسماوات و االرض ...« 3( هدف خاص ـ »اّن فی خلق الّسماوات و االرض ...« 

)آزمایشی سنجش 92(- 25 شاخصه ی اصلی تمام پدیده های عالم، همان ............ است كه این موضوع، از دّقت در پیام آیه ی شریفه ی ............ به دست می آید. 

2( مخلوقیت ـ »خلق الّسماوات و االرض بالحق« 1( هدفمندی ـ »خلق الّسماوات و االرض بالحّق« 
4( مخلوقیت ـ »صنع الّله اّلذی اتقن کل شیء« 3( هدفمندی ـ »صنع الّله اّلذی اتقن کل شیء« 

)آزمایشی سنجش 92(- 26 از آیات شریفه ی: »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار...« كدام مفهوم مستفاد می گردد؟ 

2( حكیمانه بودن نظام آفرینش ـ خردمندان در هر حال به یاد خداوند هستند. 1( حكیمانه بودن نظام آفرینش ـ مؤمنان در هر حال متفّكر در عالم هستند. 
4( خالقّیت و ربوبّیت خداوند ـ مؤمنان در هر حال متفّكر در عالم هستند. 3( خالقّیت و ربوبّیت خداوند ـ خردمندان در هر حال به یاد خداوند هستند. 

)آزمایشی سنجش 91(- 27 اگر شاخصه ی ............... در كار نباشد، تمام فعالیت های یک مجموعه ............... می شود. 

4( هماهنگی ـ بی نظم 3( هماهنگی ـ عبث   2( غایتمندی ـ عبث  1( غایتمندی ـ بی نظم 
)آزمایشی سنجش 90( - 28 مقصود از كاربرد كلمه ی »حق« برای خلقت موجودات، این است كه موجودات ............... 

4( خلق و امرشان اختصاص به خدا دارد. 3( بدون قانون و هدف نیستند.  2( رو به سوی پروردگارشان دارند.  1( به هدف بهره وری خلق شده اند. 
)آزمایشی سنجش 90( - 29 پدیده های این جهان و نظام دقیق حاكم بر آن ها، ............. است. 

2( مقدمه ی تدبیر حكیمانه ی خالق جهان 1( نتیجه ی هدفداری خلقت جهان  
4( مقدمه ی هدفداری خلقت جهان 3( نتیجه ی تدبیر حكیمانه ی خالق جهان 

)آزمایشی سنجش 88( - 30 با توّجه به آیه ی شریفه ی: »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« مفهوم ............. مستفاد می گردد. 

4( قانونمندی و هدف آوری 3( نظم و انضباط حیرت آور   2( مخلوقیت و وابستگی  1( بهره وری و سودمندی 

پاسخ به سؤال .............. در نوجوانی و جوانی، .............. بوده و به برنامه ها و تصمیم های او ...............- 31

1( »برای چه در این جهان زندگی می کنیم؟« ـ تأثیرگذار بر بینش فرد به زندگی ـ معنا می بخشد.
2( »در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟« ـ تأثیرگذار بر بینش فرد به زندگی ـ جهت می دهد.

3( »در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟« ـ وابسته به نوع تلقی انسان از هستی ـ جهت می دهد.
4( »برای چه در این جهان زندگی می کنیم؟« ـ وابسته به نوع تلقی انسان از هستی ـ معنا می بخشد.
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اگر بگوییم: »هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم ویژه ی خود است.«، پیام همه ی آیات شریفه ی زیر  به استثنای  .............. وافی به این گفتار است.- 32

4( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 3( »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«   2( »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر«  1( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« 
عامل تبدیل مجموعه ها به یک نظام، ............... است كه پیام آیه ی شریفه ی ............... حاكی از آن است.- 33

1( استحكام و نظم ـ »اّلذین یذکرون الّله قیامًا و قعودًا و علٰی جنوبهم و یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«
2( هدف و غایت ـ »اّلذین یذکرون الّله قیامًا و قعودًا و علٰی جنوبهم و یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«

3( استحكام و نظم ـ »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«
4( هدف و غایت ـ »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«

اگر بگوییم: »هر موجودی به گونه ای ساخته شده كه هدف خاصی را دنبال می كند«، پیام آیه ی ............... را ترسیم كرده ایم و این سخن حضرت  علی  كه - 34

می فرماید: »خداوند متعال هر چیزی را مطابق برنامه ای دقیق به بهترین شكل طراحی كرد.«، مفهوم مشابهی با آیه ی مباركه ی ............... دارد.

)ترکیبی با درس 2 سال دوم( 2( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« ـ »صورکم فاحسن صورکم«  1( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« ـ »اّنا کّل شیء خلقناه بقدر« 
4( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« ـ »اّنا کّل شیء خلقناه بقدر« 3( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« ـ »صورکم فاحسن صورکم« 

قرآن كریم از انسان ها می خواهد كه درباره ی تصویر ارائه شده از جهان بیندیشند و با عقل و استدالل و منطق آن را بپذیرند كه پیام آیه ی شریفه ی ............... - 35

حاكی از آن است.

1( »خلق الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین«
2( »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«

3( »ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوٍت فارجع البصر هل تری من فطوٍر«
4( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت  الولی االلباب«

با دّقت در آیات: »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت  الولی االلباب * الّذین ...« پی می بریم كه ثمره ی ............... ویژگی خردمندان - 36

یعنی ...............، ............... می باشد.

2( نخستین ـ ذکر الهی در هر حال ـ تنزیه الهی از خلق باطل 1( دومین ـ تعّقل در آفرینش ـ تنزیه الهی از خلق باطل 
4( نخستین ـ تعّقل در آفرینش ـ تسبیح الهی و طلب حفاظت از عذاب آتش 3( دومین ـ ذکر الهی در هر حال ـ تسبیح الهی و طلب حفاظت از عذاب آتش 

از دّقت نظر در عبارت: »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« درمی یابیم كه .............. و خداوند متعال، عبارت: »قیامًا و قعودًا و علی جنوبهم« را در رابطه با  .............. ویژگی - 37

خردمندان یعنی .............. به كار برده است. 

1( هیچ مخلوقی بدون هدف قدم به حیات نمی گذارد ـ دومین ـ ذکر و یاد خداوند
2( بیهودگی و عبث بودن در موجودات جهان راهی ندارد ـ نخستین ـ ذکر و یاد خداوند

3( بیهودگی و عبث بودن در موجودات جهان راهی ندارد ـ دومین ـ تفكر در آفرینش
4( هیچ مخلوقی بدون هدف قدم به حیات نمی گذارد ـ نخستین ـ تفكر در آفرینش

اّنه خبیُر بما تفعلون« مفهوم می گردد كه - 38 اّلذی اتقن كّل شیٍء  الّله  »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع  آیه ی شریفه ی:  از دّقت در 

 ...............
1( هر موجودی در جهان آفرینش، متشّكل از خواص مخصوص و معینی است.

2( هر جزئی از اجزای عالم، کار مخصوصی انجام می دهد و وظیفه ی معینی را بر دوش دارد.
3( تمام اجزای شكل دهنده به عالم، با آرایش مخصوص و منحصربه فرد خود در کنار یكدیگر گرد آمده اند.

4( شاخصه ی اصلی مجموعه های کوچک و بزرگ جهان و مبّدل آنان به یک نظام، »هدف و غایت« است.
با دّقت نظر در كالم حضرت علی در نهج البالغه، درمی یابیم كه: نظم و ظرافت بخشیدن به موجودات ................ طراحی آن ها به بهترین شكل و مطابق با - 39

برنامه ای دقیق بیان شده است و همواره باید ................ محقق گردد.

2( مقدم بر ـ هدف خاصی باشد تا دستیابی به هدایت 1( مقدم بر ـ هدایتی باشد تا دستیابی به هدف خاص 
4( مؤخر از ـ هدف خاصی باشد تا دستیابی به هدایت  3( مؤخر از ـ هدایتی باشد تا دستیابی به هدف خاص 

با ژرف نگری در مفهوم آیه ی شریفه ی: »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین« كدام یک از پیام های زیر قابل برداشت  نیست ؟- 40

1( استحكام و نظم استوار جهان آفرینش، نشانه ی برقراری آن بر پایه ی حق و درستی است.
2( جهت ادراک نشانه بودن پدیده های آفرینش، داشتن ایمان و زمینه ی الزم شرط است.

3( هر یک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها، دارای پیوستگی دقیق برای رسیدن به هدف می باشند.
4( نظام جاری در جهان خلقت، نظامی هدفمند و نتیجه ی تدبیر و حكمت خداوندی مدّبر و حكیم است.
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دین و زندگی جامع کنکور

از دّقت در این سخن سعدی كه می گوید:- 41

دیوار«»این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود بر  بود  نقش  نكند  فكرت  كه  هر 

درمی یابیم: .............. 
1( بنده آن است که خود را مكّلف به اطاعت از نظام آفرینش نماید و با این نظم و نظام، هم سو شود.

2( کسانی که به ندای فطرت خویش و ارشاد عقل گوش فرا ندهند، به زودی زیانش گریبان آنان را می گیرد.
3( با وجود نشانه های الهی، انسان های بی نصیب از اندیشه ی درست، هرگز نمی توانند حقیقت جهان را دریابند.

4( تنها گوهر ایمان است که برای انسان آرامش را به ارمغان می آورد، وگرنه آدمی در این جهان، پیوسته اسیر دلهره است.
ذیَن ...«، مفهوم می گردد كه خردمندان ............... و - 42 با دّقت در آیات شریفه ی: »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت الولی االلباب َالَّ

در وهله ی بعدی، نخست اشاره به ............... و سپس ............... شده است.
2( با یاد خداوند در همه ی احوال به هدفمندی خلقت پی می برند ـ فكر ـ ذکر 1( با یاد خداوند در همه ی احوال به هدفمندی خلقت پی می برند ـ ذکر ـ فكر 

4( از خلق عالم پی به خالق مدّبر و حكیم آن می برند ـ فكر ـ ذکر 3( از خلق عالم پی به خالق مدّبر و حكیم آن می برند ـ ذکر ـ فكر 
با بودن شاخصه ی هدفمندی، مجموعه فعالیت های یک مجموعه، »ثمربخش«، »هدفمند« و در یک كالم »حق« می گردد كه پیام همه ی آیات زیر،  به استثنای  - 43

.............. مؤّید این مفهوم است.
2( »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیء اّنه خبیر بما تفعلون« 1( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین« 

4( »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما ااّل بالحّق و اجٍل مسّمی« 3( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب الّنار« 
در جهان واقعی، هر سامان و هر همكاری و فعالیتی، به دنبال ............... است كه ...............  می باشد و اگر توجه خویش را به این بخش از سخنان امام علی  در نهج البالغه - 44

معطوف نماییم كه: »خداوند همه ی مخلوقات را براساس مقیاس و اندازه های مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفرید.«، مفهوم آیه ی ............... تداعی می گردد.
1( هدف خاصی ـ جداکننده ی آن از سایر سامان دهی ها و همكاری ها ـ »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر«

2( نظم و قانونمندی خاصی ـ نتیجه ی روابط ثابت میان اجزا ـ »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر«
3( هدف خاصی ـ جداکننده ی آن از سایر سامان دهی ها و همكاری ها ـ »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«

4( نظم و قانونمندی خاصی ـ نتیجه ی روابط ثابت میان اجزا ـ »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«
با توجه به خطبه ی 90 نهج البالغه كه در آن ................ ترسیم گشته، این مطلب كه: »خداوند متعال پس از آفرینش هر چیز، بدان نظم و ظرافت بخشید و آن - 45

را در مسیر انجام وظیفه و دستیابی به هدف خاص وی هدایت كرد«، مرتبط با مفهوم آیه ی مباركه ی ................ می باشد.
2( ویژگی های خلقت خداوند ـ »قال رّبنا اّلذی اعطی کل شیء خلقه ثّم هدی« 1( جلوه ای از قدرت خداوند ـ »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 

4( ویژگی های خلقت خداوند ـ »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 3( جلوه ای از قدرت خداوند ـ »قال رّبنا اّلذی اعطی کل شیء خلقه ثّم هدی« 
اگر در رابطه با گردآمدن اجزای مجموعه های جهان كنار یكدیگر، متناسب با هدفی كه دارند، فرض كنیم: »خود اجزا از این آگاهی برخوردارند و متناسب با - 46

آن هدف گرد هم می آیند و همكاری را آغاز می كنند«، به این دلیل فرض قابل قبولی نیست كه ............... 
1( همه ی پدیده های جهان آفرینش، در وجود، به خویشتن متكی نیستند و نیازمند به غیر آفریده شده اند.

2( رویه ی عملی همه ی انسان هاست که نمی توانند بپذیرند چنین مجموعه های دقیق و منظمی خودبه خود و اتفاقی حادث شوند.
3( هر یک از اجزای آفرینش، خود هدف خاصی را دنبال می کند و تحقق این امر، مالزم با از هم گسیختگی اجزای آفرینش خواهد بود.

4( هیچ یک از دانشمندان نمی پذیرد هر جزئی به مقتضای آگاهی وجودی خویش، وظیفه ی خود را تشخیص دهد و در جایگاه مناسب خود قرار گیرد.
»هدایت موجودات به سوی كمال وجودی آن ها« مفهوم مستفادشده از كدام یک ازآیات شریفه ی زیر است؟- 47

2( »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیء« 1( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق« 
4( »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« 3( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 

اگر بخواهیم برای این كالم گوهربار امیرمؤمنان علی  كه فرمودند: »خداوند متعال در آفرینش مخلوقات طوری اندازه ها را برقرار كرد كه محكم و استوار - 48
بمانند و از هم فرونپاشند.« مبنای قرآنی ترسیم نماییم، پیام كدام یک از آیات شریفه ی زیر وافی به این مقصود است؟

2( »ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوٍت« 1( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«  
4( »صنع الّله اّلذی اتقن کل شیء« 3( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق« 

هدف و غایت، ................ و شرط مقدم برای تحقق هدف در یک نظام خلقت، ................ است.- 49
1( در میان اجزاء و فعالیت های یک مجموعه ی منظم معنا می یابد ـ وجود همكاری ها برای شكل گیری طرح و نقشه ی معین

2( به اجزاء و فعالیت های یک مجموعه ی منظم معنا می بخشد ـ وجود طرح و نقشه ی معین برای شكل گیری همكاری ها
3( در میان اجزاء و فعالیت های یک مجموعه ی منظم معنا می یابد ـ وجود طرح و نقشه ی معین برای شكل گیری همكاری ها

4( به اجزاء و فعالیت های یک مجموعه ی منظم معنا می بخشد ـ وجود همكاری ها برای شكل گیری طرح و نقشه ی معین
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اگر بگوییم: »یاد الهی، آن گاه ثمرات ارزنده ای خواهد داشت كه آمیخته با اندیشه و تفكر در نظام آفرینش باشد«، گفتارمان را با پیام كدام یک از آیات شریفه ی - 50

زیر مستدل كرده ایم؟

1( »تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اتقن کّل شیٍء ...«

2( »اّلذین یذکرون الّله قیامًا و قعودا و علی جنوبهم و یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض ...«

3( »... ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوٍت فارجع البصر هل تری من فطوٍر«

4( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار ...«

قرآن كریم می فرماید: »خداوند هر چیزی را با حد و اندازه ی قبلی آفریده است.«، این جمله به كدام آیه ی مباركه اشاره دارد؟- 51

4( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق« 3( »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر«   2( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«  1( »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شٍی« 

هویدایی آثار صنع و حكمت الهی در مخلوقات بدیعش، برهانی است بر ............... كه بازگوی ............... می باشد.- 52

2( بدیع و بی سابقه بودن طرح آفرینش ـ استواری آفرینش 1( آفریدگاری و دلیل خداوندی باری تعالی ـ استواری آفرینش 

4( بدیع و بی سابقه بودن طرح آفرینش ـ تدبیر الهی 3( آفریدگاری و دلیل خداوندی باری تعالی ـ تدبیر الهی 

اگر بگوییم: »هر موجودی به سوی آن چه برایش مقّدر شده و با هدایتی رّبانی در حركت است« پیام كدام آیه را ترسیم كرده ایم؟- 53

2( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 1( »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر«  

4( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت الولی االلباب« 3( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق« 

»هر یک از موجوداتی كه خدا آفریده، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی - 54  در خطبه ی 90 نهج البالغه، اگر گفته شود:  با توجه به كالم حضرت علی 

)ترکیبی با درس 1 سال چهارم( اوست« پیام آیه ی شریفه ی ................ وافی به این مفهوم است. 

4( »رّبنا اّلذی اعطی کّل شیٍء خلقه« 3( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«  2( »الّله نور الّسماوات و االرض«  1( »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شٍی« 

در نظام بدیع آفرینش، همكاری، پیوستگی و نظام، همواره برای آن است كه .............. .- 55

1( خلقت خداوند، خلقتی منسجم و بایسته و خالی از هر گونه ضعف و کاستی باشد

2( به هدف معینی منجر و به سرانجامی مشهود و روشن ختم شود

3( حرکتی ناموافق و ناهمسو با حرکت کلی نظام صورت نپذیرد 

4( از بی قانونی و هرج ومرج اجتناب و از ناهماهنگی پرهیز شود

اگر معتقد باشیم: »خلقت جهان امری است كه تصور آن بدون وجود غرضی معقول در آن میسر نمی باشد« حاكی از ............... آن بوده كه پیام آیه ی شریفه ی - 56

............... یاری رسان ما در این اعتقاد است.

1( هدفمندی ـ »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«

2( هدفمندی ـ »و یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«

3( استحكام و استواری ـ »و یتفّكرون فی خلق الّسماوات و االرض رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«

4( استحكام و استواری ـ »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«

قرآن كریم گاهی با زبان اثباتی بر هدفمند بودن جهان آفرینش تأكید كرده است كه پیام آیه ی شریفه ی ............... گواه بر این موضوع است.- 57

2( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 1( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل«  

4( »صنع الّله الذی اتقن کّل شی ٍء« 3( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق« 

هرگاه گفته شود: »ایمان، از شرایط درک هدفمندی هستی است«، به پیام كدام آیه توجه شده است؟- 58

2( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار ...« 1( »ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما ااّل بالحّق و اجٍل مسّمی...« 

4( »یذکرون الّله قیامًا و قعودا و علی جنوبهم و ...« 3( »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک ...« 

آن جا كه قرآن كریم می فرماید: »در خلقت آسمان ها و زمین و آمدوشد شب و روز، نشانه هایی است برای خردمندان«، منظور كسانی اند كه ............... .- 59

2( چشم عقل آن ها مسدود نشده است و به یاد الهی مشغول اند 1( یاد پدیدآورنده ی این نظام را توأم با ایمان به خداوند دارند 

4( به برکت تزکیه ی نفس، از نفوذ شیطان در دل خویش مصون اند 3( راه های عالی بندگی را پیموده و لذت وصف نشدنی آن را چشیده اند 

سامان بخشی پدیده ها .............. آن هاست كه پیام آیه ی .............. مؤید آن است.- 60

2( مؤخر از تقدیر ـ »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« 1( مقدم بر خلقت ـ »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 

4( مقّدم بر تقدیر ـ »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی«  3( مؤخر از خلقت ـ »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« 
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دین و زندگی جامع کنکور

اگر بگوییم: »آیاتی از قرآن كریم، عبث و بطالن را از صحنه ی آفرینش منتفی دانسته و خلقت هدفمند آن ها را تصریح كرده است« پیام كدام یک از آیات زیر با - 61

حفظ تقّدم و تأخر، مصداق این گفتار ماست؟

1( »ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما ااّل بالحٍقّ و اجٍل مّسمی« ـ »و ما خلقنا الّسماء و االرض و مابینهما باطاًل ذلک ظّن الّذین کفروا...«

2( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« ـ »و ما خلقنا الّسماء و االرض و مابینهما باطاًل ذلک ظّن الّذین کفروا...«

3( »ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما ااّل بالحٍقّ و اجٍل مّسمی« ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین«

4( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین«

تفّكر در وقایع و پدیده های محَدث در زندگی روزمره ی انسان ها، برای هر كسی ............... و پذیرش این نشانه ها به كمک ............... میسر می گردد و پیام آیه ی - 62

.............. حاكی از آن است.

1( امكان پذیر است ـ ایمان و تقوا پیشه کردن ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین«

2( الزم و ضروری است ـ ایمان و تقوا پیشه کردن ـ »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین«

3( امكان پذیر است ـ استدالل و منطق ـ »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت  الولی االلباب«

4( الزم و ضروری است ـ استدالل و منطق ـ »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت  الولی االلباب«

هرگاه بگوییم: »خداوند، سامان بخش پدیده های هستی است«، پیام كدام یک از آیات شریفه ی زیر را ترسیم كرده ایم؟- 63

2( »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« 1( »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« 

4( »صّورکم فاحسن صورکم« 3( »صنع الّله الذی اتقن کّل شیٍء«  

با نگاهی از روی تعمق و اندیشه در مفهوم آیه ی: »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن كّل شیٍء اّنه خبیٌر بما تفعلون« - 64

)ترکیبی با درس 3 سال سوم( درمی یابیم كه یكی از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن كریم، ............... است و نظام جاری در آفرینش، نظامی ............... است. 

2( ذکر نكات علمی بی سابقه ـ  استوار و مستحكم 1( جامعیت و همه جانبه بودن ـ پیوسته و منسجم 

4( جامعیت و همه جانبه بودن ـ استوار و مستحكم 3( ذکر نكات علمی بی سابقه ـ پیوسته و منسجم 

از دّقت در آیه ی شریفه ی: »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر السحاب صنع الّله اّلذی اتقن كّل شیٍء اّنه خبیٌر بما تفعلون« دریافت می گردد كه ........... .- 65

1( دّقت نظر در ساختمان وجودی هر موجود، درک نظم و انضباط منحصربه فردی که برای ساختار آن تعبیه شده، به همراه می آورد

2( با نگرشی عمیق و دقیق در استواری جهان خلقت بر پایه ی حق و درستی، پی به وجود روابط و قوانین متقن در جهان می بریم

3( تدبیر و حكمت حكیمانه ی صانع عالم هستی ایجاب می نماید که نظام حاکم بر جهان آفرینش، نظامی منسجم جهت وصول به هدف باشد

4( خلقت هر یک از مخلوقات در بهترین شكل و ترکیب، گواهی بر وجود خالقی مدّبر و حكیم برای جهان آفرینش می دهد

جهان بینی الهی، معتقد به وجود ............... در خلقت هر موجودی است كه پیام آیه ی ............... گواه بر این اعتقاد است.- 66

2( حد و حدودی مقرر ـ »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء« 1( هدف و غایت خاص ـ »صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء« 

4( حد و حدودی مقرر ـ »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« 3( هدف و غایت خاص ـ »اّنا کّل شیٍء خلقناه بقدٍر« 

این سخن موالی متقیان، علی كه فرمود: »او خداوندی است كه موجودات را آفرید، بدون این كه از هیچ نمونه ی آماده و پیش ساخته ای ایده بگیرد«، اشاره - 67

)ترکیبی با درس 2 سال چهارم( به ............... خداوند دارد و آیه ی قرآنی ...............، پیام مشابهی با این سخن دارد. 

2( توحید در خالقّیت ـ »قل الّله خالق کّل شیٍء« 1( توحید در ربوبّیت ـ »قل الّله خالق کّل شیٍء« 

4( توحید در خالقّیت ـ »اانتم تزرعونه ام نحن الّزارعون« 3( توحید در ربوبّیت ـ »اانتم تزرعونه ام نحن الّزارعون« 

اگر بگوییم: »تكامل و تداوم كار هر یک از اجزای مجموعه ی منظم، به واسطه ی وظیفه ی جزء دیگر شكل می گیرد«، به .............. میان وظایف و مسئولیت ها - 68

اشاره كرده ایم و عنصری كه موجب تفكیک دو مجموعه از هم می شود، ............... است.

2( آرایش مخصوص و دقیق ـ هدف و غایت خاص آن مجموعه 1( پیوستگی و ارتباط ـ آرایش مخصوص و تقدیر خاص آن 

4( آرایش مخصوص و دقیق ـ آرایش مخصوص و تقدیر خاص آن 3( پیوستگی و ارتباط ـ هدف و غایت خاص آن مجموعه 

اگر بخواهیم مفهوم مشترک آیات شریفه ی: »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی« و »اّنا كّل شیٍء خلقناه بقدٍر« را بیان كنیم، كدام یک از پیام های زیر را برای - 69

این مقصود برمی گزینیم؟

2( روابط حاکم میان مخلوقات، روابطی مستحكم و استوار است. 1( همه ی موجودات، بهره مند از قانونمندی خاص خویش هستند. 

4( هر موجودی هدف خاص خویش را جست وجو می کند. 3( جهان آفرینش عاری از هر گونه بیهودگی و بی هدفی است. 
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از دّقت در مفهوم كدام یک از آیات شریفه ی زیر می توانیم بگوییم كه: »وحی الهی، تبیین گر واقعیات نهفته و بی سابقه ی هستی برای بشر است«؟- 70

)ترکیبی با درس 3 سال سوم( 1( »اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف الّلیل و الّنهار الیاٍت  الولی االلباب« 
2( »و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب صنع الّله اّلذی اتقن کّل شیٍء«

3( »افغیر دین الّله یبغون و له اسلم من فی الّسماوات و االرض طوعًا و کرهًا و الیه یرجعون«
4( »ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور«

از دّقت در پیام آیه ی شریفه ی: »اّلذی خلق فسّوی و اّلذی قّدر فهدی«، مفهوم نمی گردد كه ............... است.- 71
1( هدایت هر دسته از مخلوقات این جهان، هماهنگ با ویژگی ها و خصوصیاتشان
2( هدف خاص مقررشده برای هر موجودی، از لوازم خلقت خداوند مدّبر و حكیم

3( ساختمان وجودی هر موجود در جهان مخلوق، منحصربه فرد و دارای نظام ویژه
4( پوشاندن جامه ی خلقت بر قامت هر یک از مخلوقات، به دنبال تعیین ویژگی های آنان

با توجه به آیه ی مباركه ی: »خلق الّله الّسماوات و االرض بالحّق اّن فی ذلک الیًة للمؤمنین«، درمی یابیم كه ............... نشانه ی ............... خالق آن هاست.- 72
2( استحكام، نظم و هدفمندی مخلوقات ـ قدرت و عظمت 1( انسجام درونی و پیوستگی دقیق موجودات ـ حكمت و تدبیر 
4( استحكام، نظم و هدفمندی مخلوقات ـ حكمت و تدبیر 3( انسجام درونی و پیوستگی دقیق موجودات ـ قدرت و عظمت 

با استمداد از آیه ی مباركه ی ................ مفهوم می گردد كه خالقی آگاه و حكیم، مقدمتًا ................ را در نظر گرفته و متناسب با آن، ................ را به وجود می آورد - 73
و با طرح و نقشه و برنامه ی معین، همكاری ها را شكل داده تا ................ محقق گردد.

2( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« ـ اجزا ـ هدف ـ نظم 1( »اّلذی اتقن کّل شیٍء« ـ هدف ـ اجزا ـ غایت 
4( »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« ـ هدف ـ اجزا ـ غایت 3( »اّلذی اتقن کّل شیٍء« ـ اجزا ـ هدف ـ نظم 

»معنایابی« كارها و مسئولیت های یک نظام، در گرو ............... است و به بیان حضرت علی ، »نوآوری های بی سابقه ی آفرینش خداوند« پیام برداشت شده - 74
از این سخن است كه فرمود: ............... و استوارماندن آفریده ها، محصول ............... است.

1( ارتباط و پیوستگی میان آن هاـ  »هر یک از موجوداتی که خداوند آفریده، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی اوست؛ حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان باشد« 
ـ طراحی آن ها به بهترین وجه ممكن

2( تقسیم وظایف میان هر یک از اجزاء ـ »هر یک از موجوداتی که خداوند آفریده، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی اوست؛ حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان 
باشد« ـ طراحی آن ها به بهترین وجه ممكن

3( ارتباط و پیوستگی میان آن ها ـ »او خداوندی است که موجودات را آفرید بدون این که از کار خالق دیگری که پیش از وی جهان را آفریده باشد، تقلید کند« ـ 
برقراری اندازه ها در آفرینش آن ها

4( تقسیم وظایف میان هر یک از اجزاء ـ »او خداوندی است که موجودات را آفرید بدون این که از کار خالق دیگری که پیش از وی جهان را آفریده باشد، تقلید 
کند« ـ برقراری اندازه ها در آفرینش آن ها
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پاسخنامه ی کلیدی

561
1 -»4«  
2 -»1«  
3 -»1«  
4 -»2«  
5 -»3«  
6 -»4«  
7 -»3«  
8 -»2«  
9 -»1«  

10 -»1«  
11 -»2«  
12 -»3«  
13 -»2«  
14 -»1«  
15 -»3«  
16 -»1«  
17 -»1«  
18 -»2«  
19 -»1«  
20 -»1«  
21 -»4«  
22 -»2«  
23 -»2«  
24 -»3«  
25 -»1«  
26 -»2«  
27 -»2«  
28 -»3«  
29 -»3«  
30 -»4«  
31 -»2«  
32 -»1«  
33 -»2«  
34 -»3«  
35 -»4«  
36 -»1«  
37 -»2«  
38 -»3«  
39 -»3«  
40 -»3«  
41 -»3«  
42 -»3«  
43 -»2«  

44 -»1«  
45 -»4«  
46 -»4«  
47 -»3«  
48 -»4«  
49 -»2«  
50 -»2«  
51 -»3«  
52 -»4«  
53 -»2«  
54 -»2«  
55 -»2«  
56 -»2«  
57 -»3«  
58 -»3«  
59 -»2«  
60 -»4«  
61 -»4«  
62 -»3«  
63 -»1«  
64 -»2«  
65 -»3«  
66 -»4«  
67 -»2«  
68 -»3«  
69 -»1«  
70 -»2«  
71 -»4«  
72 -»4«  
73 -»4«  
74 -»3«  
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 بازارچه خرید و فروش کتاب و محصوالت آموزشی ایبی فارسی

http://eBayFarsi.com 

 مجله آنالین نقد و بررسی محصوالت آموزشی ایبی فارسی

http://mag.eBayFarsi.com 
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