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نوشــته ای که پیش رو دارید نتیجة تالش مستمر در طول سال ها تدریس و تألیف برای یک جمع بندی 
سریع و مناسب در درس دین و زندگی کنکور است.

در این کتاب سعی بر آن بوده که مطالب به نحوی طبقه بندی گردد که دانش آموزان به راحتی بتوانند نکات 
الزم را، برای کنکور دین و زندگی مرور و بازیابی نمایند و امیدواریم این کتاب راهنمای خوب و مناسبی 

برایشان باشد. این کتاب شامل موارد زیر است:
درسنامه: ارائة مطالب مهم و کاربردی به نحو ساده و روان شامل  1

 تعیین میزان اهمیت درس در کنکور با نشانة  
 تدریس صوتی مفهوم درس با اسکن کردن شناسة مخصوص یعنی رمزینة درس 

 بیان تعداد آیات عربی و ترجمه، احادیث عربی و ترجمه و ابیات به کاررفته در هر درس
 مشاورة هر درس با هدف آشنایی مختصر شما و بیان کلیات مفهوم درس و نکات تست خیز آن

 خالصة نموداری که در حقیقت مرور تیترهای درس در یک نگاه برای به خاطر سپاری آسان درس است.
 توضیح و تشریح متن درس و آیات به صورت کامل و جامع و با همان ترتیب مطالب در کتاب درسی

 بیان موضوع و پیام های جزء به جزء و تقطیع شدة آیات و روایات و نکات ترکیبی با سایر دروس
 توضیح صوتی پیام تمامی آیات و روایات با بیانی شیوا و قرائت درجه یک آیات از طریق اسکن کردن رمزینة هر آیه

 بیان نکات ترکیبی متن درس با سایر دروس
 بیان دام ها و اشتباهات متداول دانش آموزان در متن درس با نشانة 

»  نکات ویژه و درجه یک جمع بندی در جداولی با عنوان »
تستدرسبهدرس: برای هر درس 15 تست در نظر گرفته شده و سعی کردیم حتی االمکان مطالب  2

درسی را پوشش داده و شما را نیز با تیپ های گوناگون تست دین و زندگی کنکور آشنا کنیم.
تســتجامعدورهای: برای ارزیابی از درس های خوانده شده پس از هر نیمسال، یک آزمون دوره ای  3

20 تستی قرار داده شده است که مجموعاً 6 آزمون دوره ای خواهیم داشت.

تقدیــم به همســر گرامی و دو پســر عزیزم که همواره یــار و یاورم 

مرتضی محسنی کبیر بوده اند و هستند. 

تقدیــم به جنــاب آقای »احمــد اختیاری« مدیر محترم انتشــارات 

مهرومــاه به پاس بیش از 15 ســال همــکاری، همراهی و حمایت 

سیدهادی هاشمی مستمر 



آزمونجامع: در انتهای دروس سال دوازدهم، یک آزمون جامع و شبیه ساز کنکور قرار داده شده است. 4
تســتجامعمجازی: با توجه به محدودیت حجم، 3 آزمون جامع پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم  5
به صورت مجّزا و همچنین 2 آزمون جامع در سایت مهروماه به عنوان هدیة این کتاب قرار داده شده است.

پیوست: یک پیوســت رؤیایی تحت عنوان »کشــکول« که شامل نکات بسیار مهمی خصوصاً برای  6
روزهای پایانی و بررسی دام ها و نکات ترکیبی کنکور است، مهّیا و در انتهای کتاب قرار داده شده است.

نحوة جمع بندی دین و زندگی

خالصه نکات آیات، دام های آموزشی و... را از کتاب جمع بندی  2 درس را از کتاب درسی مرور کنید.  1
تست های هر درس را صرفاً در زمان پیشنهادی بزنید و ضمن مطالعة پاسخ تشریحی،  3 مطالعه نمایید. 
اشکاالتتان را در حاشیة همین کتاب یادداشت نمایید.  4 غلط ها و شک های خود را نشانه گذاری کنید. 

تست های آزمون های دوره ای و جامع را بزنید. 6 چندین بار جداول جمع بندی پالس را بخوانید.  5

سپاس و قدردانی

شایسته است از همة عزیزانی که ما را در این کار یاری کردند تشکر ویژه ای داشته باشیم:
 مدیر عامل محترم انتشارات مهروماه جناب آقای احمد اختیاری

 خانواده های صبورمان که نقش مهّمی در تألیف این کتاب ایفا نمودند.
 همکار گرامی سرکار خانم زهرا جعفری یزنی که در مراحل علمی خوانی کتاب زحمات بسیاری متقبل شدند.

 سرویراستار محترم دین و زندگی سرکار خانم ساعده نمازی و همکاران ایشان خصوصاً آقای محمدابراهیم 
مازنی، خانم ها سیده پروین حیات الغیب، ناهید یعقوبی و مرضیه فالحتیان

 مدیر محترم تولید ســرکار خانم ســمیرا سیاوشی و همکاران ایشــان، آقای میالد صفایی مدیر فنی، 
آقایان مرتضی یعقوبی و محمد شریفی پیشه و خانم ها پریسا حسینی و مرجان سپهریان صفحه آرایان و 

آقای امیر ماهر و خانم مهناز ستاری حروفچین های کتاب
 مدیر محترم واحد هنری جناب آقای محســن فرهادی و همکاران ایشــان، آقای تایماز کاویانی طراح 

گرافیک و آقای حسین شیرمحمدی طراح جلد
 مدیر محترم فروش جناب آقای عباس گودرزی و همکاران ایشان 

 دوســتان زحمت کش در هماهنگی و روابط عمومی انتشارات و کلیة کسانی که در مسیر شکل گیری 
این کتاب، ما را یاری نمودند.

در پایان مستدعی است چنانچه نسبت به این کتاب، هرگونه پیشنهاد یا انتقادی دارید، از طریق سامانة پیامکی 
انتشارات به شمارة 20008484 یا رایانامه به نشانی hashemi.hadi2000@gmail.com ارسال فرمایید.
مرتضیمحسنیکبیرـسیدهادیهاشمی 



7 دین و زندگی 1 )پایهء دهم( 
8 درس 1: هدف زندگی 

15 درس 2: پر پرواز 

23 درس 3: پنجره ای به روشنایی 

29 درس 4: آیندة روشن 

38 درس 5: منزلگاه بعد 

44 درس 6: واقعة بزرگ 

50  آزمون دروس 1 تا 6 

53 درس 7: فرجام کار 

60 درس 8: آهنگ سفر 

68 درس 9: دوستی با خدا 

75 درس 10: یاری از نماز و روزه 

85 درس 11: فضیلت آراستگی 

91 درس 12: زیبایی پوشیدگی 

97  آزمون دروس 7 تا 12 
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102 درس 1: هدایت الهی 

109 درس 2: تداوم هدایت 

117 درس 3: معجزة جاویدان 

125 درس 4: مسئولیت های پیامبر )ص( 

134 درس 5: امامت، تداوم رسالت 

144 درس 6: پیشوایان اسوه 

153  آزمون دروس 1 تا 6 

فهرست



 درس 7: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت 
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163 درس 8: احیای ارزش های راستین 

171 درس 9: عصر غیبت 
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192 درس 11: عزّت نفس 
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207  آزمون دروس 7 تا 12 
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212 درس 1: هستی بخش 

220 درس 2: یگانة بی همتا 

229 درس 3: توحید و سبک زندگی 

237 درس 4: فقط برای تو 

246 درس 5: قدرت پرواز 

255  آزمون دروس 1 تا 5 

258 درس 6: سنت های خداوند در زندگی 

268 درس 7: بازگشت 

277 درس 8: احکام الهی در زندگی امروز 

287 درس 9: پایه های استوار 

296 درس 10: تمدن جدید و مسئولیت ما 

306  آزمون دروس 6 تا 10 
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»بابا تو دیگه کی هستی؟؟؟«
این درس دقیقاً می خواد به این سؤال اساسی پاسخ بده و در مورد شناخت انسان صحبت کنه. مثالً سرمایه هایی 

که داریم و هیچ موجود دیگه ای نداره و یا موانع و دشمنانی که داریم و خیلی هم جدّی هستن.
از بین ســرمایه ها، دو مورد عقل و اختیار دارای قدرت ترکیب بســیار باال با مباحث ســایر دروس هســتن و هر دو 

دشمن انسان، یعنی نفس امّاره و شیطان در آیات و متون درس های دیگه، حسابی نکتۀ ترکیبی دارن.
تلنگر: به شدّت حواستون به راه های فریب شیطان و آیات هم مفهومش در سایر دروس باشه!

خودشناسی

سرمایههایانسان

موانعرسیدنبههدف)عواملسقوطوگناه(

تعریف

ویژگی ها

نفس اّماره )مانع درونی(
شیطان )مانع بیرونی(

شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای انسان و چگونگی به کارگیری آن ها
شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوة اجتناب از این موانع

اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقّرب به خداوند
سودمندترین دانش ها

خالصه نموداری

تعقل و تفکر 1
قدرت اختیار و انتخاب 2

سرشت خداآشنا و خداگرا 3
شناخت نیکی ها و گرایش به آن و شناخت بدی ها و بیزاری از آن  4

= وجدان اخالقی( 5 نفس مالمت کننده در برابر گناه و زشتی ها )نفس لّوامه
راهنمایان الهی 6

مقدمه

جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان تقّرب و نزدیکی به خداست.
اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان )خودشناسی( است.

خودشناسی سودمندترین دانش هاست.
خودشناسی: شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای انسان و همچنین شناخت موانع حرکت او در مسیر 

عبودیت است.

یکی از سودمندترین دانش ها، خودشناسیه!!! این خودشناسی رو توی تست ها با اسم های دیگه ای هم 
می شناسیم؛ مانند: معرفة النفس، انسان شناسی، شناخت خویش، خویشتن شناسی و...

درجهء اهميت

درس

2
آیه  عربی: 3 ـ فارسی: 7

حدیث  فارسی: 2
شعر  2 بیت



ور
نک

ی ک
دگ

 زن
 و

ن
دی

16

مجموعه کتاب های جمع بندی

جایگاه ویژة انسان در نظام هستی

توحید در خالقیت( و توانایی بهره مندی از  خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است را برای انسان آفریده )
این موضوع نشان می دهد که خداوند متعال انسان را  قدر و تقدیر الهی آن ها را در وجود او قرار داده است. )

گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.(
خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت دست یابد  

سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است.

سرمایه های انسان

1. قدرت تفکر و تعقل
نیرویی که با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم؛ 

حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.
عقل با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر دنیا منع  می کند.

سورة ُملک، آیة 10    ثمرات تعقل

در ميان دوزخيان نبودیم.«»و  می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل  می کردیم،
بهره گیری از سرمایۀ تعقل، راه نجات انسان ـ بیان آیه از زبان دوزخیان غیر متفکر ـ بیان حسرت ابدی

اختیار انسان عبارات قرآنی >الَبصیر< و >َمن أبَصَر<    توحید عملی   

بهشتی شدن و دوری از جهنم یکی از آثار  بهره گیری 
از عقل و تفکر

سورة حشر، آیة 14    ثمرات تعقل

»آن ها ]دشمنان اسالم[ را متحد  می پنداری درحالی که دل هایشان پراکنده است؛
< و >أفحسبُتم< 

<، >ل يحسبّنَ
آیات گمان باطل از جمله >َحَسَب<، >َظّنَ پندار باطل و گمان نادرستـ  اختالف حقیقت و واقعیت  

این به خاطر آن است که آن ها قومی هستند که تعقل نمی کنند.«
اهتمام به عقل و مبارزه با جهل، عامل نجات اقوام عقل، مایۀ وحدت 

سورة مائده، آیة 58    ثمرات تعقل

آن را به مسخره و بازی  می گیرند؛»آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرا  می خوانید،
امر به معروف

الَة تَنهی  الةِ إِّنَ الّصَ قَِم الّصَ
َ
آیۀ شریفۀ >َو أ توحید عملی 

ر<
َ
َعِن الَفحشاءِ َو الُمنک

شرک عملی

این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.«
عدم تعقل، عامل تمسخر عبادات

2. قدرت اختیار و انتخاب
خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. 

ســپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از 
شقاوت دوری کنیم.

1
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مجموعه کتاب های جمع بندی

سورة انعام، آیة 43    راه های فریب شیطان

در نظرشان زينت داد.«»و شیطان، هر کاری را که ]گناهکاران[ می کردند، 
راه فریب شیطان

سورة محمد، آیة 25    راه های فریب شیطان

شیطان اعمال زشتشان را در نظرشانپشت به حق کردند،»کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، 
شرک عملی )ارتداد(

است.«آرزوهای طوالنی فريفته زینت داده و آنان را با
راه فریب شیطان

مقایسة دشمن درونی و بیرونی انسان

نفس 
دشمن ترین دشمن فرمان دهنده به بدیطغیانگر درونیعامل درونیاّماره

از نگاه امام علی 
دشمنی و عداوت حداکثری 
)دشــمن ترین دشــمن(

خود را برتر از عامل بیرونیشیطان
آدمیان می داند.

فریب دهندة فرزندان آدم و 
بازدارنده از یاد خدا و نماز

کارش وسوسه کردن 
دشمن قسم خوردهو فریب دادن

زمان پیشنهادی: 11 دقیقه آزمون درس 2 
آن  را تحت چه عنوانی معرفی کرده است؟ . 16 نخستین گام انسان در مسیر رشد و کمال کدام است و امام علی 

2( شناخت انسان ـ انفع المعارف 1( شناخت خداوند ـ انفع المعارف 
4( شناخت خداوند ـ سودمندترین راه ها 3( شناخت انسان ـ سودمندترین راه ها 

با توجه به اینکه الزم اســت انسان در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند، گام های اساسی برای حرکت به . 17
)زبان 98( سوی هدف به ترتیب، در کدام مورد بیان شده است؟ 
2( شناخت انسان و سرمایه هایش ـ بهره گیری از آن ها 1( عقل و اراده در گام نخست ـ انتخاب در گام بعد 

ـ کشف راه درست زندگی 4( شناخت هدف زندگی و درک آینده  ـ دوری از گناه و زشتی  3( گرایش انسان به نیکی و زیبایی 
)ریاضی 98(. 18 کدام موضوع، نشان  می دهد خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است؟ 

1( راه رستگاری و شقاوت برای انسان در مسیر رشد و کمال تبیین گردیده است.
2( توانایی بهره مندی انسان از آنچه در آسمان ها و زمین برای او قرار داده شده است.

3( عوامل رشد و کمال و همچنین عوامل سقوط و گناه به انسان نشان داده شده است.
4( امکان شناخت سرمایه ها و استعدادهای انسان و شناخت موانِع حرکت برای او مشخص گردیده است.

تشخیص دهندة راه های درست و نادرست منادی گر کدام ودیعۀ الهی است و قرآن کریم دلیل دوزخی شدن . 19
را چه چیزی معرفی می کند؟ 

1( قوة تعقل ـ پراکندگی قلوب و تمسخر و عدم درک حقیقت عبادت
2( قوة تعقل ـ عدم استماع و تعقل

3( قوة اختیار ـ عدم استماع و تعقل
4( قوة اختیار ـ پراکندگی قلوب و تمسخر و عدم درک حقیقت عبادت
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مجموعه کتاب های جمع بندی

اهمیت و ضرورت بحث از معاد 

دفع خطر احتمالی

انســان در مواقعی که احتمال ) یقین( خطر یا خســارتی در میان باشد، سعی می کند جلوی خسارت 
احتمالی را بگیرد و احتیاط کند. )دفع ضرر محتمل(

یک قانون عقلی: دفع خطر احتمالی ، الزم است.
پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند.

آنان با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر داده اند و نسبت به آن هشدار داده اند.
همــة آنان پــس از ایمان به خدا، ایمان به آخــرت را مطرح کرده انــد و آن را الزمة ایمان به خدا 

دانسته اند. )تقّدم خبر از توحید بر خبر از معاد توسط پیامبران(
در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرســتی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. )تقّدم 

توحید بر معاد در قرآن کریم( 

سورة نساء، آیة 87    قطعیت وقوع معاد

 ُهَو
ّ

>اهلُل ل اِلَه اِل
توحید و یگانگی خداوند

ب از یک نفی و یک اثبات
ّ

پایه و اساس بنای اسالم و مرک شعار اسالم 
هب

َّ
حدیث سلسلة الذ ی 

ّ
به ترتیب تبّری و تول

ِقیاَمِة
ْ
ُکْم اِلی  يَوِم ال

َ
َیْجَمَعّن

َ
<ل َريَب فیِهل

ً
َو َمن اَصَدُق ِمَن اهللِ َحديثا

قطعیت وقوع معادـ  معاد جسمانی
توحید در ربوبیت زنده شدن مردگان یکی از رویدادهای مرحلۀ دوم قیامت  

علت عدم تردید در وقوع معاد ـ استفهامتأکید مجّدد بر وقوع معاد

در آیه های قرآن کریم، اول از همه توحید و ایمان به خدا و یکتاپرستی )همشون یکی هستن!( ذکر 
شده و بعدش معاد، سرای جاویدان، رستاخیز، قیامت، زندگی ابدی، جهان موعود، آخرت، حیات حقیقی و... 

)اینا هم همشون یکی هستن!(

شعر    عطار نیشابوری

بیندیش ظاهر،  گویمت  پیشمثالی  عسل  پر  جامی  هست  را  کسی 
بیارام گوید  بدو  طفلی  جاماگر  در  است  زهر  عسل  این  زیر  که 
شنیده دارد  سخن  آن  طفل  از  کشیدهچو  دارد  آن  از  دست  بلاشک 

ضرورت دفع خطر احتمالیـ  استدالل قطعیت وقوع معاد

آگاه کرده  پیمَبر  چندین  را  راهتو  بر  صعب  کاری  بود  خواهد  که 
توحید در ربوبیت ِقیاَمِة<هدایت ویژۀ انسان 

ْ
ُکْم إِلی يَْوِم ال

َ
َیْجَمَعّن

َ
آیۀ >... ل وقوع معاد  

پرهیز راه  ُجستی  طفل  گفِت  برخیزبه  خواب  از  انبیا  گفِت  به 
رهاییی از غفلت   حدیث »الّناس نیاٌم...«

خداوند که هیچ خدایی جز او نیست. 
قطعاً شما را در روز قیامت جمع می کند شکی در 

آن نیست و چه کسی راستگوتر از خداست؟
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پا زمان پیشنهادی: 12 دقیقه آزمون درس 4 
کدام آیۀ شریفه، بیانگر مهم ترین خبری است که انبیا دربارة آیندة بشر آورده اند؟ )هنر 98ـ  نظام قدیم با کمی تغییر(. 46

الَِحوَن< ْکِر أَنَّ االَرَض یَِرثَُها ِعَباِدَی الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ 1( >َو لََقْد َکَتْبَنا فِی الزَّ
الِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی االَْرِض  أَْم نَْجَعُل الُمَتقین َکالُفّجار< َِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ 2( >أَْم نَْجَعُل ال

ًة َو نَْجَعلَُهْم الَْواِرثِیَن< َِّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی االَْرِض  َو نَْجَعلَُهْم أَئِمَّ 3( >َو نُِریُد أَْن نَُمنَّ  َعلَی ال
4( >اهللُ الَ إلهَ  إاِلَّ ُهوَ  لََیْجَمَعنَُّکْم إِلَی یَْوِم الِْقَياَمِة الَ َریَْب َفیِه َو َمْن أَْصَدُق ِمَن اهللِ َحِدیثاً<

آیۀ شــریفۀ >اهلَلُ ال إلَه إاّل ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم اِلی یَوِم الِْقياَمِة ...< چه دلیلی را برای نبودن هیچ شّکی در مورد . 47
)تجربی 95 با کمی تغییر( قیامت بیان نموده است؟ 

هر< 2( >و ما یُْهلُِکنا ااِّل الدَّ اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیواُن<  1( >َو إنَّ الدَّ
ََّما َخلَْقَناُکْم َعَبثاً< 4( >أََفَحِسْبُتْم أن 3( >َو َمْن اَْصَدُق ِمَن اهللِ َحِدیثاً< 

مفهوم کدام آیۀ شریفه، استداللی بر این است که معاد امری ممکن و شدنی می باشد و خداوند بر انجام آن . 48
)زبان 98( تواناست؟ 

1( »آنگاه که مرگ یکی از آن ها فرارسد، می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید.«
2( »برای ما مثلی زد، درحالی  که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود.«

3( »آیا گمان کردید به سوی ما بازگردانده نمی شوید و شما را بیهوده آفریده ایم؟«
4( »آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند با تباهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟«

کدام استدالل ها دربارة معاد، آن را از حالت امری بعید و غیرممکن خارج می سازد؟ . 49
1( میل به بی نهایت طلبی، فرارسیدن بهار طبیعت که نمونه ای از رستاخیز عظیم است.

2( شناختن قدرت الهی، مجازات کسانی که صدها هزار انسان بی گناه را کشته اند.
3( پیدایش نخستین انسان، خلقت استخوان ها و سرانگشتان همانند حالت اول

، عدم ظرفیت این جهان برای جزا و پاداش کامل انسان ها 4( داستان ُعَزیر نبی 
کدام یک از موارد زیر دربارة امکان معاد است؟ . 50

1( زنده شدن مردگان، عدم ظرفیت دنیا برای پاداش و جزای کامل، پیدایش نخستین انسان
2( پاسخگویی به تمایالت و نیازها، پیدایش نخستین انسان، زنده شدن مردگان

3( زنده شدن مردگان، رستاخیز طبیعت بودن بهار، قدرت نامحدود خداوند
4( پاسخگویی به تمایالت و نیازها، رستاخیز طبیعت بودن بهار، قدرت نامحدود خداوند

)خارج 98(. 51 از دقت و توجه در کدام موارد، امکان معاد فهمیده می شود؟ 
1( گرایش به بقا و جاودانگی ـ پیدایش نخستین انسان در آغاز خلقت
2( گرایش به بقا و جاودانگی ـ مجازات استفاده از سالح کشتار جمعی

3( پاداش اعمالی مانند شهادت ـ مجازات استفاده از سالح کشتار جمعی
4( ماجرای ُعَزیر نبی ـ فرارسیدن بهار در طبیعت پس از گذر از زمستان
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زمان پیشنهادی: 14 دقیقه

آزمون دروس 1 تا 6  آزمون

1
کدام عبارت قرآنی دربارة داستان ُعَزیر نبی  است و اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان دارد؟. 91

1( »بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم، زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«
2( »بلکه سر انگشتان آن ها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم.«

3( »بگو همان خدایی که آن ها را برای نخستین بار آفرید.«
4( »می دانم که خدا بر هر کاری تواناست.«

مفاهیم »حاضر شدن در پیشگاه خداوند« و »حاضر شدن تمام اعمال انسان در قیامت« به ترتیب مؤید کدام . 92
حوادث در مرحلۀ دوم قیامت است؟

1( کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی
2( زنده شدن همة انسان ها ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی

3( زنده شدن همة انسان ها ـ دادن نامة اعمال
4( کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ دادن نامة اعمال

َّها َکِلَمٌة ُهَو . 93 کدام بخش از آیۀ >َحتي اَِذا َجاَء اََحَدُهم الَموت قاَل َرّب ارِجعوِن لََعّلي اَْعَمُل صالًِحا فيما تََرْکُت َکالَّ اِن
قائُِلها َو ِمْن َورائِِهْم بَْرَزُخ اِلي يَوِم يُبَعُثون<، مؤید این موضوع است که »درخواست گناهکاران و کافران واقعی نیست«؟

4( >ِمْن َورائِِهْم بَْرَزُخ< 3( >قاُل َرّب اَرِجعون<  َّها َکلَِمٌة هو قائُِلها<  2( >اِن 1( >لََعلّي اَْعَمُل صالًِحا< 
بعد از اینکه در کالم قرآنی می خوانیم برخی از مردم که نیکی دنیا و آخرت را طلب می کنند، نصیب و بهره ای . 94

از آخرت دارند. قرآن کدام صفت باری تعالی را به منصۀ ظهور گذاشته و سرچشمۀ اختالف در اهداف کدام است؟
2( سریع الحساب ـ هدف اعلی و افضل 1( سریع الحسابـ  نوع جهان بینی 

4( ارحم الراحمینـ  نوع جهان بینی 3( ارحم الراحمین ـ هدف اعلی و افضل 
عبارت قرآنی »و او بر هر خلقتی داناســت.« و »زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.« به ترتیب مؤید کدام . 95

استدالل قرآنی دربارة معاد است؟
1( اشاره به پیدایش نخستین انسان ـ اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان

2( اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت ـ اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان
3( اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

4( اشاره به پیدایش نخستین انسان ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت
»فرا گرفتن شور و نشاط و انگیزه و باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روی انسان« بازتاب کدام عبارت قرآنی . 96

است و دلیل آن کدام است؟
ـ دل نسپردن به دنیا و عمر طوالنی خواستن از خداوند به جهت دریافت اندوختة کامل تر 1( >َفال َخوٌف  َعلَيِهم وَ ل ُهمْ يَْحَزنون< 

2( >َفال َخوٌف َعلَيِهم َو ل ُهْم يَْحَزنون< ـ بی پاداش نماندن هیچ یک از کارهای نیک انسان در جهان اخروی
3( >آَمَن بِاهللِ َو اَلَْيوِم اآلِخر َو َعِمَل صالًِحا< ـ بی پاداش نماندن هیچ یک از کارهای نیک انسان در جهان اخروی

4( >آَمَن بِاهللِ َو اَلَْيوِم اآلِخر َو َعِمَل صالًِحا< ـ دل نســپردن به دنیا و عمر طوالنی خواســتن از خداوند به جهت 
دریافت اندوختة کامل تر
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سورة عنکبوت، آیة 45    وجوب نماز و آثار آن

الَة >َو اَقِِم الّصَ
وجوب نماز )حکم و باید قرآنی(ـ خطاب به پیامبر 

بیان احکام و ابالغ وحی از سوی پیامبر  

ِر
َ
َفْحشاءِ َو الُمْنک

ْ
الةَ َتْنهی َعِن ال ُر اهللِ اَکَبُراِّنَ الّصَ

ْ
ِذک

َ
ُم ما تَصَنعوَن<َو ل

َ
َو اهلُل َيْعل

تقوا، ثمرۀ دوم نماز
حدیث » ... به هر مقدار که نماز سبب دوری از گناه و منکر شود، این نماز 

قوَن«
َ
کم َتّت

َّ
عل

َ
مرتبط با فلسفۀ روزه و عبارت »ل قبول شده است.« 

علم مستمر الهی نسبت به اختیار انسانیاد خدا ثمرۀ اصلی نماز

عوامل تأثیر نماز
تداوم )استمرار( )کّمیت( 1

میزان دقت و توجه )کیفیت( 2
انجــام نمازهای روزانــه و افزایش دقت و توجه در نماز، یعنی انجام نماز با کیفیت بهتر و رعایت آداب آن،

 تأثیر پذیری از نماز  دوری از منکرات 
برخی آثار نماز در زندگی شخصی

آنگاه )معلول(اگر )علت(

1.کوچک نشمردن نماز 2. درک صحیح نسبت به اذکار 
دورشدن تدریجی از گناهان و برخی مکروهاتو اعمال نماز

دور شدن بی نظمی از زندگیانجام به موقع نماز
کمتر شدن ) برطرف شدن( آلودگی های ظاهری انجام نماز با لباس و بدن پاکیزه در پنج نوبت 

تمایل کمتر نسبت به کسب درآمد از راه حرام رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار 
عدم توجه به آنچه در مقابل خداوند قرار داردتوجه به بزرگی خداوند هنگام گفتن تکبیر 

راَط الُمسَتقيَم< از خداوند  دل نبستن به راه های انحرافیخواستن صادقانة عبارت >اِهِدنَا الصِّ

گفتن عبارت >َغيِر الَمغضوِب َعلَيِهم َو الّضاليَن< با توجه 
قرار نگرفتن در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم 

گرفته یا راه را گم کرده اند.
دستیابی تدریجی به تسلط بر خود در برابر منکرات تکرار درست اذکار و افعال نماز 

افعال نماز و تأثیر آن در محافظت از انسان در برابر گناهان
حفاظت در برابر منکراتعبارات و اعمال نماز

شرک و بت پرستیخواندن سورة توحید
دشمنی با پیامبر  و اهل بیت  ایشاندرود بر پیامبر در تشّهد

عدم اعتقاد به معاد و فراموشی قیامت و عذاب الهیدعای قنوت
تفرقه و عدم اتحاد و نفاقحضور در نماز جماعت

شرک عملی و بت پرستیگفتن عبارت >إیّاَک نَعُبُد<
از دیگران کمک خواستن نه از خدا ـ شرک در عبادتگفتن عبارت >إیّاَک نسَتعیُن<

و نماز را برپا دار، که نماز از کار 
زشــت و ناپسند باز می دارد و قطعاً یاد خدا 

باالتر است و خدا می داند چه می کنید.
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»ما مسلمونا افتخار می کنیم شیعه، مسیحی، یهودی، زرتشتی و... هستیم«
شنیدن این جمله چقدر متعّجبتون کرد؟؟ باید بدونین که سرمنشأ همۀ دین ها یکیه و هر کدوم در زمان خودشون 
کارآیی هدایت بشر رو بر عهده داشته. توی این درس در مورد دلیل اومدن این همه دین و پیامبر و البته تمام شدن 
دین ها و پیامبران با ظهور اسلم رو می خونیم. البته آخرشم میگیم که نمیشه توی یه زمان چند دین وجود داشته باشه، 

پس اگه کسی به دین آخر و به روز رستاخیز ایمان نیاره، عملً به هیچ دینی اعتقاد نداره!
یکی از 4 درس خیلی مهم و پنج ســتارۀ پایۀ یازدهم که باید تک تک آیه هاش رو چه عربی چه فارســی حفظ کنیم و 

همچنین نکات ترکیبی اون رو با سایر دروس رو هم مرور کنیم همین درسه.
به مفهوم »خســران« در آخرت و آیه های دروس دیگر که در مورد »خســران« در دنیا یا در دنیا و آخرت اســت هم 

خیلی دقّت کنین!

 

خالصه نموداری

دین واحد، برنامة کّلی و مشترک تمامی انسان ها )اسالم(

اصول کّلی برنامة مشترک
در حیطۀ عقیده: توحید، نبّوت و امامت، معاد و عدالت

در حیطۀ عمل: انجام واجبات و ترک محّرمات، کسب فضائل اخالقی 
و دوری از رذائل و برپایی جامعه ای عدالت محور

ویژگی های فطری مشترک انسان ها
تفکر، اختیار، عالقه به فضیلت های اخالقی، بیزاری از رذائل اخالقی، میل به کماالت نامحدود، 

میل به جاودانگی و تنّفر از فنا

وظیفة پیروان پیامبران گذشته: گرویدن به دین پیامبر جدید و تبعیت کامل از او

توجه به نیازهای متغیر، درعین توجه به نیازهای ثابت 1
وجود قوانین تنظیم کننده 2

علل فرستادن پیامبران متعدد
)تجدید نبوت ها(

الف. استمرار و پیوستگی در دعوت
ب. رشد تدریجی سطح فکر مردم
ج. تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

عوامل ختم نبّوت 
)پایان ارسال پیامبران(

آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة کامل زندگی 1
حفظ قرآن کریم از تحریف 2

وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم  3
پویایی و روزآمد بودن اسالم 4

درجهء اهميت

درس

2
آیه  عربی: 1 ـ فارسی: 4

حدیث  عربی: 2 ـ فارسی: 0
شعر  5 بیت



مجموعهکتابهایجمعبندی

ور
نک
یک

دگ
زن
و
ن
دی

110

مقدمه
خداوند با لطف و رحمت خود  ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت و راهی را در 

اختیارمان قرار داد، که همان راه مستقیم خوشبختی است.

سورة شوری، آیة 13    وحدت ادیان

»خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود.
و آنچه را ما به تو وحي کرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي توصيه نموديم،

وحدت ادیان و تعالیم پیامبران ـ ترتیب پیامبران دارای شریعت: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر 
ابالغ وحی، مسئولیت نخست پیامبران توحید در ربوبیت  هدایت ویژۀ انسان 

بلُکم<
َ
ذيَن من ق

َّ
تَب علی ال

ُ
ما ک

َ
آیۀ >... ک ت من قبلک الّرسل< 

َ
د َخل

َ
آیۀ >ق

اين بود که دين را به پا داريد، و در آن تفرقه نکنيد.«
توحید عملی و نفی شرک عملی مأموریت مشترک ادیان: اقامۀ دین و حفظ وحدت 

سورة آل عمران، آیة 19    اسالم، دین واحد

 و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آنکه به حقانّیت آن آگاه شدند،»قطعاً دين نزد خداوند، اسالم است
دین واحد ـ اسالم: تسلیم شدن در برابر خداوند

پاسخ به نیاز کشف راه درست زندگی

آن هم به دليل رشک و حسدي که ميان آنان وجود داشت.«
اختالف آفرینی آگاهانۀ اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( در دین ـ رشک و َحَسد، عامل اختالف افکنی

سورة حج، آیة 78    اسالم، دین واحد

»]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.«
پاسخ به نیاز کشف راه درست زندگی وحدت ادیان ـ اسالم، تنها دین الهی ـ نامگذاری اسالم توسط ابراهیم  

سورة آل عمران، آیة 67    اسالم، دین واحد

»ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحي؛ بلکه یکتاپرست )حق گرا( و مسلمان بود.«
توحید عملی اسالم، تنها دین الهی ـ نفی اعتقاد مسیحیان و یهودیان در مورد مسیحی یا یهودی بودن حضرت ابراهیم  

دین )راه و روش(
پاسخ به نیاز کشف راه درست زندگی( اسالم: راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده است. )

بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همة پیامبران دستور داده تا 
همان دین را تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند.

انبیا هم این فرمان را اطاعت کرده و مأموریت خود را با شایستگی انجام داده اند.
فطرت مشترک  منشأ دین واحد
فطرت: نوع خاص آفرینش

وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم، منظور، آفرینش خاّص انسان و ویژگی هایی است که خداوند 
در اصل آفرینش وی قرار داده است.
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زمان پیشنهادی: 11 دقیقه آزمون درس 2 
خداوند2در2قرآن2به2حضرت2نوح2و2سایر2پیامبران2چه2سفارشی2فرموده2و2این2امر2ناظر2بر2کدام2هدایت2است؟23622

)انسانی 96 با تغییر(  

2( میان ادیان الهی تفرقه ای نیست و ما مسلمانیم.ـ  تشریعی 1( میان ادیان الهی تفرقه ای نیست و ما مسلمانیم.ـ  عمومی 
4( دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید. ـ عمومی 3( دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید. ـ تشریعی 

در2میان2تمام2ادیان2الهی2هیچ2تضاد2ذاتی2وجود2ندارد22اگر2اختالفی2بین2اهل2کتاب2دیده2می2شــود،2ناشی2از237222
)تجربی 96 با تغییر( چیست2و2کدام2آیۀ2شریفه2مؤید2آن2است؟ 

1( ظلم و حسد اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق ـ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی...«
2( ظلم و حسد اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق ـ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است...«

3( کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود ـ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی...«
4( کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود ـ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است...«

از2بیان2آیۀ2672سورة2مبارکۀ2آل2عمران،2آیین2حضرت2ابراهیم2چگونه2معرفی2می2شود2و2کدام2آیه2بیان2کنندة238222
تصّور2اشتباه2یهودیان2و2مسیحیان2دربارة2آئین2این2پیامبر2است؟
1( حنیف و حق پرست ـ »]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است.«
2( یکتاپرست و مسلمان ـ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی.«

3( یکتاپرست و مسلمان ـ »]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است.«
4( حنیف و حق پرست ـ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی.«

مات«2به2ترتیب2مربوط2به2کدام239222 مفاهیم2»پذیرش2عادالنه2بودن2نظام2هســتی«،2»التزام2به2واجبات2و2ترک2محرَّ
جنبه2از2دین2اسالم2است؟

4( عمل ـ عمل 3( ایمان ـ عمل  2( عمل ـ ایمان  1( ایمان ـ ایمان 
چگونه2تعالیم2الهی2جزئی2از2آداب2و2رسوم2و2فرهنگ2مردم2شد2و2ثمرة2این2رشد2فرهنگی2چه2بود؟ )هنر 97 با کمی تغییر(24022

1( استمرار و پیوستگی در دعوت ـ تعلیمات اصیل و تحریف نشده در میان مردم باقی می ماند.

2( رشد تدریجی سطح فکر مردم ـ تعلیمات اصیل و تحریف نشده در میان مردم باقی می ماند.
3( استمرار و پیوستگی در دعوت ـ تعالیم دینی به سادگی از جامعة بشری خارج نمی شود. 
4( رشد تدریجی سطح فکر مردم ـ تعالیم دینی به سادگی از جامعة بشری خارج نمی شود. 

)خارج 98(24122 دلیل2فراموش2شدن2تدریجی2تعلیمات2انبیا2چیست2و2نشانۀ2تحریف2تعلیمات2آنان2کدام2است؟ 
1( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعة کتابت ـ تفاوت در فروع
2( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعة کتابت ـ تغییر در اصول

3( رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ ـ تفاوت در فروع
4( رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ ـ تغییر در اصول

چه2عاملی2ســبب2شد2تا2تعالیم2الهی2در2طول2زمان2های2مختلف2در2میان2مردم2بماند2و2جزء2آداب2و2فرهنگ242222
)انسانی 95 با کمی تغییر( آنان2شود؟ 

2( آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة زندگی 1( پاسخگویی جامع ادیان الهی به همة نیازهای زمانه 
4( رشد تدریجی سطح فکر مردم 3( استمرار و پیوستگی در دعوت 

یکی2از2علت2های2آمدن2پیامبران2متعدد2در2طول2تاریخ2پربرکت2رسالت2»رشد2تدریجی2سطح2فکر2مردم«2بوده243222
)زبان 95 با تغییر( است22این2مفهوم2از2دقت2در2پیام2کدام2عبارت2استنباط2می2شود؟ 

1( >لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بالبيِّناِت َو أَنَْزلْنا َمعُهُم الکتاَب و الميزاَن لِيقومَ  الّناُس بِالْقسط<
2( »ال َضرَر َو ال ِضرار في  االِسالم«
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امام دوازدهم، حضرت مهدی 

 زندگی نامة مختصر حضرت مهدی 

) 115 نامبردهشدندرحدیثجابروسخنازغیبتطوالنیایشان دوازدهمینامام)
تولد:سپیده دم جمعه، نیمه شعبان سال 255 هـ .ق. در »سامرا« 

(: 5 سال، تا سال 260هـ .ق مدت زندگی در کنار پدر )امام حسن عسکری 
اقداماتامامحسنعسکری

حفظ ایشان از گزند حاکمان عباسی که تصمیم به قتل وی داشتند. 1
معرفی ایشان به بعضی از یاران نزدیک و مورد اعتماد خود به عنوان امام بعد از خود 2

شروعامامتوغیبت: در سال 260ق )در سن 5 سالگی( پس از شهادت امام حسن عسکری 
دورانامامتامامزمان

اول: غیبت صغری )کوتاه تر(: به مدت 69 سال، از سال 260 تا سال 329هـ .ق
زندگیمخفیامام: ارتباط پیوســته امام با پیروان خود و رهبری ایشان از طریق چهار نفر از 

یاران صمیمی و مورد اعتماد
»نّواب اربعه« و »نّواب خاص«: چهار یار مورد اعتماد امام و واسطة ارتباط امام با پیروان در عصر غیبت
اطالع پایان غیبت ُصغری، شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب از طریق نامة امام عصر برای ایشان 

ـ .ق تاکنون )بیش از 1180سال( دوم: غیبت کبری )طوالنی تر(: از سال 329 ه
علتنامگذاری: طوالنی بودن زمان غیبت

ارتباط از طریق نّواب عام
پایانغیبت)دورانظهور(

زمانی که مسلمانان و جامعة انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت 
الهی را پیدا کنند.

 دالیل غیبت امام عصر 

1. ناسپاسی و قدرناشناسی مردم
خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رســیدن به رستگاری را برای انسان ها 

هموار ساخته است. 
، خود و امام علی  را پدران اّمت و )پدر معنوی( معرفی فرموده است و روشن  پیامبر اکرم 
حدیث»حالکسیکهبهامامخود است که دلسوزی پدر برای فرزندان خود قابل توصیف نیست. )

) 1110 دسترسیندارد،سختترازحالیتیمیاستکهازپدرخوددورافتادهاست...«
فرزندان ناســپاس )مردم و شیعیان(، قدر پدران مهربان خود )امامان( را نشناختند و چنان 

در مسیر گمراهی پیش رفتند که یازده تن از رهبران آسمانی خود را شهید کردند.
عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان: حاکمان بنی امیه و بنی عباس بودند که ظالمانه و غاصبانه 

حکومت را به دست گرفته بودند.
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پیوند مقدس

پیوند مقدس

»پیوندمان مبارک؟؟!!«
این درس شیرین در مورد ازدواج، خانواده، تساوی مرد و زن از لحاظ انسان بودن و نقش های مکمّلشون توی زندگی 
و از همه مهم تر اهداف ازدواج صحبت می کنه که کاّلً درس راحت و قشــنگیه. اِن شــاءاللّه قســمت شــما هم بشه...!
دو آیۀ دوقلو توی درســه که همیشــه بچه ها رو به اشــتباه انداخته به خاطر همین خیلی مهم هســتن و با درس هایی 

از پایۀ یازدهم و دوازدهم هم ارتباط معنایی دارن.

خالصه نموداری

زمان ازدواج

مهم ترین برنامه های 
تشکیل خانواده

بلوغ جنسیآمادگی برای ازدواج، نیازمند دو نوع بلوغ است 1
بلوغ عقلی و فکری 2

تقویت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ 1

مشخص کردن هدف های  2
خود از تشکیل خانواده

1. پاسخ به نیاز جنسی
2. انس با همسر

3. رشد و پرورش فرزندان
4. رشد اخالقی و معنوی پدر و مادر و فرزندان

شناخت معیارها و شاخص های همسر مناسب 3
شناخت ویژگی های روحی بین زن و مرد 4

خانواده

حدیث    رسول خدا 

»هيچ بنايي نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.«
ر مداوم 

ّ
حدیث »برتر�ن عبادت، تفک اهّمیت ازدواج در اسالم از ماندگارتر�ن و حّساس تر�ن تصمیم های زندگی انسان، انتخاب همسر  

حدیث »کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست.« ُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزوَاًجا...<   
َ
َق ل

َ
آیۀ >َو َمن آیاته أن َخل دربارۀ خدا و قدرت اوست«  

مقدس ترین بنای اجتماعی نزد خداوند: ازدواج
شروع: با پیوند زن و مرد
تکمیل: با آمدن فرزندان

سورة روم، آیة 21    جایگاه خانواده و اهداف انس روحی و رشد و تکامل معنوی اعضاء خانواده

ُکم
َ
َق ل

َ
>َو ِمن آیاته اَن َخل

 خلق همسرانی آرامش آفر�ن، نشانۀ حکمت الهی ـ 
خطاب آیه به آقایان ـ ارزش زن در اسالم

توحید در خالقیت

درجهء اهميت

درس

12
آیه  عربی: 2 - فارسی: 0

حدیث  عربی: 1 - فارسی: 4
شعر  0 بیت

و از نشانه های خدا آن است که همسرانی 
از ]نوع[ خودتان برای شما آفرید تا با آن ها آرامش یابید 
و میان شما »دوستی« و »رحمت« قرار داد. همانا در این 

مورد، نشانه هایی است برای کسانی که تفکر می کنند.
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3و3هشدار3ایشان،3راهکار3تشخیص3راه3رستگاری3در3ابتدا3کدام3است3و3راه3حل436333 در3کالم3امیر3المؤمنین3
نهایی3آن3چیست؟

1( شناسایی فراموش کنندگان قرآن کریم ـ ثابت قدم بودن در مسیر الهی 
2( شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم ـ ثابت قدم بودن در مسیر الهی

3( شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم ـ طلب راه حق از اهل آن
4( شناسایی فراموش کنندگان قرآن کریم ـ طلب راه حق از اهل آن

اگر3بخواهیم3برای3یکی3از3راه3های3تقویت3عّزت3نفس،3یعنی3در3شــناخت3ارزش3خویش،3مستندی3قرآنی3یا437333
روایی3ارائه3کنیم،3کدام3یک3را3برمی3گزینیم؟

1( »مرگ با عّزت از زندگی با ذلّت، برتر است.«
2( »این مخلوقات را برای تو آفریدم.«

3( »بندة کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.«
4( »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، از این جهت، غیرخدا در نظرشان کوچک است.«

پاسخ3صحیح3و3نامشروع3به3نیاز3جنسی3و3نتیجۀ3بالفصل3آن3به3ترتیب3مفهوم3برگرفته3از3کدام3عبارت3است؟43833

َُّة< 1( >اَفَبالَباِطِل يُؤِمنوَن< ـ >تََرَهُقُهم ِذل
َُّة< ِيئات< ـ >تََرَهُقُهم ِذل َِّذيَن َکَسبوا السَّ 2( >َو ال

ٌَّة< ِيئات< ـ >َو ل يَرَهُق ُوجوَهُم َقَتٌر َو ل ِذل َِّذيَن َکَسبوا السَّ 3( >َو ال
ٌَّة< 4( >اَفَبالَباِطِل يُؤِمنوَن< ـ >َو ل يَرَهُق ُوجوَهُم َقَتٌر َو ل ِذل

3فرمودند:3»بُِشروطها و أَنا ِمن شروطها«3به3کدام3یک3از3اقدامات3امامان3اشاره3نمودند؟43933 آنجا3که3امام3رضا3
1( والیت ظاهری، اقدام برای حفظ سخنان و سیرة پیامبر 

2( والیت ظاهری، معرفی خویش به عنوان امام برحق
3( مرجعیت دینی، تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای او

4( مرجعیت دینی، معرفی خویش به عنوان امام بر حق
اقدام3به3دخالت3دادن3سلیقۀ3شخصی3در3احکام3دینی3معلول3چیست3و3جاعالن3احادیث3بر3اساس3چه3هدفی440333

برخی3از3احادیث3را3جعل3و3یا3از3نقل3آن3خودداری3می3کردند؟
1( بی بهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت ـ اغراض شخصی یا به نفع حاکمان ستمگر

2( بی بهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت ـ تبدیل کردن حکومت عدل نبوی به سلطنت
3( میدان دادن حاکمان بنی امیه و بنی عباس به اندیشــه هایی که به قدرت آنان کمک می کرد.ـ  اغراض شخصی 

یا به نفع حاکمان ستمگر
4( میدان دادن حاکمان بنی امیه و بنی عباس به اندیشــه هایی که بــه قدرت آنان کمک می کرد. ـ تبدیل کردن 

حکومت عدل نبوی به سلطنت

دانش آمــوزان عزیز با اســکن کردن رمزینه روبه رو، آزمــون جامع پایة یازدهم و 
پاسخ نامه آن را مشاهده کنید.
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هستیبخش

»فقیرتیم موال!!«
این درس به موضوع بسیار مهم فقر و نیازمندی انسان و جهان در برابر خداوند می پردازه و در ادامه هم در مورد 
نور بودن خداوند و متجلّی شدن خداوند در سایر مخلوقات صحبت می کنه، پس حسابی حواستون رو جمع کنین.

راستی یادتون باشه تو این درس بین »چیستی و ذات« و »هستی و صفات« خدا خیلی تفاوت هست!
آیه های این درس خیلی مهمه و با مباحث توحید، در درس بعد هم ارتباط عجیبی دارن. به علت و معلول آیه ها 

هم خیلی دقت کنین.

مراتب )انواع( نیازمندی جهان به خدا

آگاهی، سرچشمة بندگی

خداوند، نور هستی

ناتوانی در شناخت ذات و چیستی خداوند

نیازمندی جهان به خدا در پیدایش 1
نیازمندی جهان به خدا در بقا 2

افزایش خودشناسی  افزایش درك فقر و نیاز به خداوند  افزایش بندگی و عبودیت

امكان شناخت و تفكر در هستی و صفات الهی و ممنوعیت تفكر در ذات و چیستی الهی

هر مخلوق، آیه ای از آیات )نشانه ای از نشانه های( الهی است. 1

معرفت عمیق و واال: مشاهدۀ خداوند در پشت پردۀ ظاهر و در ورای هر چیز 2

خالصه نموداری

تفکرواندیشه

تشــبیه: اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند، در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و بار آن 
به صورت اعمال ظاهر می گردد.

نتیجه: اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعداد ها را شكوفا می کند و امید به آینده ای زیباتر را 
نوید می بخشد.

اهمیت: اندیشــه می تواند برترین عبادت ها نیز باشد. )پس لزوماً برترین عبادت نیست، بستگی داره که به 
چی فكر کنیم.(

حدیث    پیامبراکرم

دَرتِِه«
ُ
ِر یِف اهللِ َو یف ق

ُّ
»أفَضُل الِعباَدةِ إدماُن اتلََّفک

اندیشه در مورد خداوند، برترین عبادت ها ـ اهمیت اندیشیدن مستمر و مداوم
تفکر و اندیشیدن یکی از سرمایه های انسان در مسیر رشد و کمال است. 

یکی از معیارهای تمدن متعالی اسالم،  روا فی کّلِ َشیٍء...« 
َّ
حدیث »تَفک

عقل گراییی و علم آموزی و مقابله با جهل و خرافات است.

درجهء اهمیت

درس

1
آیه عربی: 3 - فارسی: 0

حدیث عربی: 3 - فارسی: 1
شعر 3 بیت

برترین عبادت، اندیشــیدن مداوم 
دربارۀ خدا و قدرت اوست.
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رابطةعلّیتمیانمراتبوانواعتوحید

مراتبوانواعشرک

1.اصلشرک)شرکذاتی(

اعتقاد به اینكه خداوند دارای همتا و شریک است.
1.شرکدرخالقیت

اعتقاد به اینكه جهان را چند خالق آفریده اند.
دلیل نقض: این تصور به معنای آن اســت که هر کدام از آن ها )خالق ها( محدود و ناقص و نیازمند 

هستند و هر یک از آن ها به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیازش را برطرف نماید.
همچنین به معنای آن اســت که هر یک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد؛ 

وگرنه عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند.
این نوع شرك در آیة >َخلَقواَکَخلِقهَفَتشابَُهالَخلُقَعلَيهم< آمده است.

2.شرکدرمالکیت

اعتقاد به اینكه عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.
شرك در خالقیت  شرك در مالكیت

3.شرکدروالیت

اعتقاد به اینكه عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هســتند که سرپرســتی جهان را برعهده دارند و 
خودشان حّق تصّرف در جهان را دارا می باشند.

4.شرکدرربوبیت

اعتقاد به اینكه عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.
اگر کسی در کنار ربوبیت الهی، برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز کند و گمان کند که 

کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند، گرفتار شرك شده است.

سورة رعد، آیة 16    مراتبتوحید

ِل اهلُل
ُ
ماواِت َو األرِض ق ل َمن َرّبُ الّسَ

ُ
>ق

توحید در ربوبیت ـ استفهام

 یَملِکوَن اِلَنُفِسِهم نَفًعا َو ال َضرًّا
َ

ال َخذُتْم ِمن دونِِه أولِیاَء
اتَّ

َ
ل اَ ف

ُ
ق

نفی شرک در والیتـ  سرزنش مشرکان در قرآنـ  مبنای توحید در والیت و مالکیت خداوند بر منافع و ضررها

بگو پروردگار آسمان ها و 
زمین کیست؟ بگو خداست، بگو آیا غیر 
از او سرپرستانی گرفته اید که ]حّتی[ 

اختیار سود و زیان خود ندارند؟ 
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آزمون دروس 1 تا 5

زمانپیشنهادی:15دقیقه

آزمون دروس 1 تا 5  آزمون

5
اکنون که می دانیم »ما همه شیران ولی شیر َعَلم / حمله مان از باد باشد دم به دم« شایسته است، چگونه دعا 4 516

)ریاضی 98( کنیم؟ 
ارِجُعونلََعلّيأعَملصالِحاًفيماتََرکُت< 2( >َربِّ َصالتيونُُسکيوََمَحياَيوَمماتيهلِلِرَبِّالعالَميَن<  1( >اِنَّ

4( >اهلَلُأعلَُمَحيثيَجَعلِرسالَتُه< 3( »اَللّهُمالتَکلنياِلينَفسيَطرَفَةَعيٍناَبَداً« 
)انسانی خارج 98(4 517 پیامبر اکرم  کدام مورد را برترین عبادت معرفی نموده اند؟ 

2( گرایش به خداوند و تمّسک به او 1( اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت او 
4( رسیدن به حضور قائم در حال پیروی از او 3( بیان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر 

روا ِفي ذاِت اهلل« پیامبر گرامی اسام  فرمودند دربارۀ چه چیزی فکر 4 518 با توجه به حدیث شریف »ل تََفکَّ
)هنر 94( نکنید و علت آن چیست؟ 

1( چیستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امكان پذیر نیست.
2( هستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگی های خداوند امكان پذیر نیست.

3( چیستی خداوند ـ  چون الزمة شناخت هر چیزی احاطه بر آن است.
4( هستی خداوند ـ  چون الزمة شناخت هر چیزی احاطه بر آن است.

)هنر 92(4 519 با توجه به معارف اسامی شناخت »هستی« و »چیستی« خداوند، به ترتیب موصوف به .................. و .................. است4 
4( ناممكنـ  ناممكن 3( ممكن ـ ممكن  2( ناممكن ـ ممكن  1( ممكن ـ ناممكن 

)ریاضی 95(4 520 اگر خداوند متعال به کسی اذن دهد تا در اشیایی تصرف نماید، این اجازه چه مفهومی دارد؟ 
1( در مسیر و مجرای والیت الهی قرار گرفته و از خودش استقاللی ندارد.

2( به معنای واگذاری والیت خداوند به آن شخص و الزمة توحید در والیت است.
3( تصرف او در جهان در عرض والیت خداست و هیچ کس دیگری جز او ولّی انسان ها نیست.

4( با توجه به ظرفیت متفاوت انسان ها، خداوند بخشی از والیت خود را به آن ها واگذار می کند.
آیة شریفة »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم444 و بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیدیم4« اشاره به کدام 4 521

)انسانی 95 با تغییرـ  ترکیبی با درس 11 یازدهم( بُعد از ابعاد توحید دارد و بیانگر کدام مفهوم است؟ 
1( ربوبیت ـ فرمانروای جهان خداست و هیچ کس در فرمانروایی شریک او نیست.
2( خالقیت ـ فرمانروای جهان خداست و هیچ کس در فرمانروایی شریک او نیست.

3( ربوبیت ـ خداوند جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی معین هدایت می نماید.
4(  خالقیت ـ خداوند جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی معین هدایت می نماید.

عبارات »خداوند جهان را به سوی آن مقصدی که برایش معّین فرموده به پیش می برد«، اشاره به کدام بُعد 4 522
)خارج 95 با تغییر( توحید دارد و کدام آیه، مرتبط با این مرتبة توحید است؟ 

َواليُشِرُکفيُحکِمِهاََحداً< 1( مالكیت ـ >َمالَُهمِمندونِهِمنَوليٍّ
َواليُشِرُکفيُحکِمِهاََحداً< 2( ربوبیت ـ >َمالَُهمِمندونِهِمنَوليٍّ

َشْيءٍ< ُکلِّ 3( مالكیت ـ >ُقْلاََغْيَراهللِاَبْغيَربًّاَوُهَوَربُّ
َشْيءٍ< ُکلِّ 4( ربوبیت ـ >ُقْلاََغْيَراهللِاَبْغيَربًّاَوُهَوَربُّ
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احکامالهیدرزندگیامروز

»حرام تازه چی داری؟؟«
درس هشتم از پایۀ دوازدهم درمورد ضرورت وجود احکام الهی برای سعادت و رستگاری انسان ها صحبت میشه. البته توی 
این درس با ده بیست تا ُحکم خداوند درمورد فرهنگ و اقتصاد و بازی ها و... آشنا میشیم که خیلی خیلی باید به واجب 

کفایی و حرام دقت کنین که قطعاً بوی تست میدَن.
همون طور که میدونین یکی دو تست آخر کنکور از مبحث احکامه که این درس و البته درس 10 پایۀ دهم کاندیداهای 

اصلی هستن!
دقت ویژه داشته باشین که قمار و روابط با رژیم صهیونیستی همیشه و در همه حال، حرامه اما موسیقی حرام نیست مگر 

زمانی که به صورت »لهو، لعب، مطرب، انحرافی و...« باشه!

در  مهم  نــکات 
زمینة احکام دین

1. وجود ارتباط و هماهنگی میان سعادت انسان در جهان آخرت و باید ها و نباید های 
دین )احكام(

2. وجود حكمت و دالیل خاص خود برای هر دستور خداوند
3. بیان حرام ها به منزلة اعالم خطر برای انسان ها

4. عدم تشریع احكام بر مبنای میل مردم و تشریع آن ها بر پایة خیر و شر حكم 

خالصه نموداری

عرصة  3
اقتصاد

1. ضرورت مدیریت اقتصادی کشور با هدف استقالل اقتصادی و عدالت و آبادانی 
2. تالش برای دور کردن جامعه و به خصوص بانک های کشــور از ربا و تالش 

برای کسب و کار حالل
3. ســعی در اســتفاده نمــودن از کاالی ایرانــی و تولید کاالهــای باکیفیت  

4. جلوگیری از تخریب محیط زیست 
5. پرهیز از مدگرایی و تجمل و تالش برای ساده زیستی 

6. حرمت هر نوع تجارتی که به نفع رژیم صهیونیستی باشد.

عرصة  1
فرهنگ و 
ارتباطات

1. وجوب کفایی مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی
2. استحباب فعالیت در فضای مجازی به منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسالمی

3. حرمت موســیقی تقویت کنندۀ بی بندو باری و شهوت و مطرب و مناسب 
مجالس لهو و لعب

4. حرمت محصوالت فرهنگی انحرافی و فساد آور 
عرصة  2
ورزش و 

بازی

1. حرمت شرط بندی حتی در بازی ها و ورزش های معمولی 
2. وجوب کفایی فراهم کردن امكانات ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از 

فساد و بی بند و باری.

بیان احکام

زندگی دینی بر پایة تقوا و رضایت الهی با یگانه راه مطمئن

درجهء اهميت

درس

8
آیه عربی: 4 - فارسی: 2

حدیث عربی: 1 - فارسی: 2
شعر 0 بیت
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بررسیسایرگزینهها
گزینۀ6»1«: اشــاره به تفاوت دوم و ســوم میان انسان و 

سایر مخلوقات دارد.
گزینۀ6»2«: حیوانات به صورت غریزی و گیاهان به طور 

طبیعی به سوی هدف در حرکت اند.
گزینۀ6»3«: »با کمک غریزه« غلط است.

گزینۀ6»2«661
خدا سرچشمۀ زیبایی و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که 
زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند، به خدا نزدیک می شوند.

ـ ااّل( و کلیدواژة »حق« در عبارت  با توجه به کلمات حصر )ما 
قرآنی >ما خلقناُهما ااّل بالحق< قطعیت حق بودن و غایتمند 

)هدفمند( بودن جهان )آسمان ها و زمین( مشهود است.
گزینۀ6»4«761

با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب هدف ها و دل 
بستن به آن ها نیازمند مالک و معیاری هستیم که بتوانیم 
به وســیلۀ  آن، هدف های هم سو با میل بی نهایت طلب و 

استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.
گزینۀ6»2«861

با توجه به آیۀ 19 سورة اسراء »و آن کس که سرای آخرت را 
بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«، 
اگر کسی هدف های پایان ناپذیر و همیشگی را به عنوان هدف 
اصلی برگزیند و سعی و تالش کند، به هدف خود خواهد رسید.

گزینۀ6»4«961
بنا به آیۀ 202 سورة بقره، عاقبت کسانی که اهداف دنیوی 
و اخروی را با هم برگزیده اند، این اســت که »اینان از کار 
خود نصیب و بهره ا ی دارند و خداوند سریع الحساب است.«

گزینۀ6»4«1061
خداوند در آیات 201 و 202 سورة بقره می فرماید: »بعضی 
می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت 
نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار اینان از 
کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.«

گزینۀ6»3«1161
از آنجایی که انســان باید برترین و کامل ترین هدف را 
برای خود انتخاب کند و اینکه دارای استعدادهای متنوع 
و گرایــش بی نهایت طلبی اســت؛ بنابراین باید هدفی 
انتخاب کنــد تا همۀ هدف های دیگر را دربر گیرد و به 

قول معروف با یک تیر چند نشان بزند.

پایة دهم

درس 1
گزینۀ6»1«161

دست یافتن به پاسخ این سؤال که »هدف زندگی انسان در این 
جهان چیست؟« آن قدر مهم است که  در صورت پاسخگویی 
درست به آن، اگر جمله چیزها فراموش شود،  انسان را باک نیست.

امام علی  می فرماید: »ای مردم... هیچ کس بیهوده 
آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به 

خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.«
گزینۀ6»3«261

کلمۀ »العبین« در گزینۀ »3« به روشنی نشان می دهد 
که خلقت عالم عبث و بیهوده نیست. )گزینۀ »2« هم 
می تواند به طور غیرمستقیم این مفهوم را منتقل کند، 

اما پاسخ گزینۀ »3« دقیق تر است.(
گزینۀ6»2«361

قــرآن کریم در آیات 38 و 39 ســورة دخان >وَ ما َخلَْقَنا 
ــماواِت وَ االَرَض وَ مــا بَيَنُهما الِعبيــَن ما َخلَْقناُهما  السَّ
<: »و مــا آســمان ها و زمیــن و آنچــه بین  إاِلَّ بِالَْحــقِّ
آن هاســت را بــه بازیچه نیافریدیم. آن هــا را جز به حق 
خلق نکردیم.« آفرینش جهان هســتی را حق دانسته و 
 آن را بی هــدف نمی داند. به عبــارت دیگر هر موجودی
بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است.

گزینۀ6»2«461
حق بودن آفرینش آســمان ها و زمین به معنای هدفدار 
ماواِت  بودن خلقت آن هاست و آیۀ شریفۀ >َو ما َخلَقَنا السَّ
< به آن  َو االَرض َو ما بَیَنُهما الِعبیَن َو ما َخلَقناُهما ااِل بِالَحقِّ
اشاره دارد و این آیه به خوبی داللت بر این موضوع دارد که 
جهان آفرینش بی هدف نیست و هر کس بر اساس برنامۀ 
حساب شــده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی 

هدف حکیمانه ای در حرکت است )صفت حکمت الهی(.
گزینۀ6»4«561

اولین تفاوت )تمایز( انسان، حیوانات و گیاهان این است 
که انســان خود باید هدف از خلقت خود را بشناســد 
)تشخیص( و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ 
درحالی  که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت 

غریزی به  سوی هدف حرکت می کنند.
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و آن را از حالــت امری بعید و غیرممکن خارج می کند؛ 
لذا در گزینۀ »3« هر دو مورد آن مؤید این موضوع است 
و موارد »میل به بی نهایت طلبی، مجازات کسانی که صدها 
هزار انســان بی گناه را کشته اند، عدم ظرفیت این جهان 
برای جزا و پاداش کامل انسان ها« اشاره به ضرورت معاد 

دارد که ردکنندة گزینه های »1«، »2« و »4« است.
گزینۀ6»3« 5061

مــوارد »عدم ظرفیت دنیا برای پــاداش و جزای کامل و 
پاســخگویی به تمایالت و نیازها« دربارة ضرورت معاد 

است نه امکان معاد.
گزینۀ6»4« 5161

گرایش به بقا، جاودانگی و بحث مجازات یا پاداش به ترتیب 
ضرورت معاد بر اساس حکمت و عدالت را بیان می کند؛ 
یعنی به دالیل ضرورت معاد اشاره دارد، نه امکان معاد.

گزینۀ6»4« 5261
عبارت »برای ما مثلی زد، درحالی که آفرینش نخستین 
خــود را فراموش کــرده بود، گفت: کیســت که این 
اســتخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان 
خدایــی که آن ها را برای نخســتین بار آفرید و او به هر 

خلقتی داناست.« به امکان معاد اشاره دارد.
دقت کنید که گزینه های »1« و»2« با رّد بیهودگی خلقت 
اشــاره به ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی دارند و 
گزینــۀ »3« هم از حتمیت وقوع معــاد خبر می دهد.

گزینۀ6»3« 5361
قرآن کریم در آیۀ 78 و 79 سورة یس دربارة پیدایش نخستین 
انسان می فرماید: »و برای ما مثلی زد، درحالی  که آفرینش 
نخســتین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این 
استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی 
که آن ها را برای نخستین بار آفریده و او به هر خلقتی داناست.«

گزینۀ6»1« 5461
در آیۀ 78 و 79 سورة یس می خوانیم: »برای ما مثلی 
زد، درحالی  که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده 
بود، گفت: کیســت که این اســتخوان های پوسیده را 
دوباره زنده کنــد؟ بگو همان خدایی که آن ها را برای 
نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.« این آیات 

اشاره به امکان معاد و پیدایش نخستین انسان دارد.
در آیۀ 9 ســورة فاطر می خوانیم: »خداســت کــه بادها را 
می فرستد تا ابر را برانگیزند؛ سپس آن  ابر را به سوی سرزمینی 
مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش 

گزینۀ6»2«4461
آیه ای که در صورت سؤال مطرح شده است بیانگر اعتقاد کسانی 
است که تصور می کنند مرگ پایان دفتر زندگی است و همه چیز 
در این دنیا اتفاق می افتد و فراتر از این عالم خبری نیست.

گزینۀ6»1«4561
آثار و پیامدهای انکار معاد، گریبان کســانی که معاد را 
قبــول دارند، اما این قبول داشــتن به ایمان و باور قلبی 
آن ها تبدیل نشده است را نیز می گیرد. این افراد به دلیل 
فرورفتــن در هوس ها، دنیا را معبــود و هدف خود قرار 
می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و 
رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

درس 4
گزینۀ6»4«4661

مهم ترین خبری که انبیا برای مردم آورده اند، خبر از معاد و 
وقوع جهان آخرت است. آیۀ >لََیْجَمَعنَُّکْم إِلَي يَْوِم الِْقَياَمة< در 
گزینۀ »4«، به طور کامالً واضح به وقوع قیامت اشاره کرده است. 

گزینۀ6»3« 4761
در آیۀ >اهللُ اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو لَیْجَمَعنَُّکْم إِلَي يْوِم الِْقياَمِة اَل رَیَب فِيِه 
وَ َمْن أَْصَدُق ِمَن اهلل َحِديًثا< خداوند برای اثبات حتمیت معاد 
به صداقت خویش تکیه کرده است و بدون اینکه استداللی 
به میان آورد، تنها به خبر دادن از معاد اکتفا کرده اســت.

گزینۀ6»2« 4861
استدالل های معاد یا بر محور شدنی و ممکن بودن است 

یا بر محور ضرورت و حتمی بودن. 
در آیات شریفۀ 78 و 79 سورة یس خداوند می فرماید: 
»برای ما مثلی زد، درحالی  که آفرینش نخستین خود را 
فراموش کرده بود. گفت: کیست که این استخوان های 
پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها 

را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.«
این آیه اشــاره به امکان معاد یعنی »اشاره به پیدایش 

نخستین انسان« دارد.
آیات گزینۀ »3« و »4« هر دو بیانگر ضرورت معاد هستند که به ترتیب 
 در ارتباط با حکمت الهی و عدل الهی می باشند. و آیۀ گزینه »1« 
دربارة برزخ اســت و استداللی دربارة معاد ارائه نکرده است.

گزینۀ6»3«4961
باید دقت کنیم موارد »فرارسیدن بهار طبیعت، شناخت 
قــدرت الهی، پیدایش نخســتین، خلقت سرانگشــتان و 
« همگی اشاره به امکان  معاد دارد  داستان ُعزیر نبی 



کشکول
این جزوه که تحت عنوان »کشــکول« نام گذاری شده است، یک نگاه کلی به سه کتاب، دهم، یازدهم و دوازدهم 
دین و زندگی است که موضوعاتی را به صورت طبقه بندی ارائه داده است و می تواند تسلط شما را در بخش هایی 

از این سه کتاب بیشتر کند.
1 آیات تکراری در کتاب های سه گانه

2 آیات خیلی مهم

3 آیات خطاب به مؤمنان و آیات و احادیث دربارة مؤمنان

4 »تقوا« و »متقین« در آیات

5 »کافرین«، »کفروا«، »کفوراً« و »یکفرون« در آیات

َّذین« در آیات 6 »اَل

7 »ذلک« و »اولئک« در آیات

8 »ماضی استمراری« در آیات

9 الم تعلیل )ناصبه( در آیات

10 الم تأکید و نون تأکید در آیات

11 آیات مشابه و کلمات مشابه در آیات و احادیث

12 »خسران و خاسرین و زیان کاری« در آیات

13 ادات شرط و علت و معلول در آیات

14 پندار و گمان باطل در آیات

15 صفات خداوند در آیات

16 ادات حصر )مستثنی( در آیات

َّه« در آیات قرآن َّما« و »اِن 17 کلمات »اِن

18 سخنان امام خمینی  و مقام معظم رهبری

19 توحید و اقسام آن

20 نوجوانی و جوانی

21 احکام )واجب، حرام، مستحب، باطل، جایز و حالل(
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آیات تکراری 1
در سه کتاب دهم، یازدهم و دوازدهم، آیاتی وجود دارد که تکرار شده است و از اهمیت خاصی برخوردار است 
و در مرور کتاب درســی اولویت ویژه ای دارد، زیرا احتمال آمدن سؤال از آن بسیار است؛ لذا تأکید می شود 

ترجمه، کلیدواژه ها و موضوعات کلی و جزئی این آیات را خوب فراگیرید:
)درس 2 دهم، درس 1 یازدهم و درس 5 دوازدهم(.11  >

ً
فورا

َ
بیَل اِّما شاکِراً َو اِّما ک  >اِنّا َهَدیناهُ الّسَ

هدایت تشریعی ـ اراده و اختیار انسان ـ سنت امداد عام الهی ـ توحید در ربوبیت )هدینا(
نا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط< .21

َ
َقد اَرَسلنا رُُسل

َ
>ل

)درس 4 یازدهم و درس 9 دوازدهم(  
هدایت تشریعی ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ والیت ظاهری ـ برابری و مساوات یکی از 

معیارهای تمدن اسالمی
)درس 5 یازدهم و درس 9 دوازدهم(.31 ذیَن آمنوا اَطیعوا اهلَل َو اَطیعوا الرَّسوَل َو اُوِل االَمِر ِمنُکم< 

َّ
>یا اَّیَُها ال

توحید عبادی )اطیعــوا( ـ والیت ظاهری ـ آیة اطاعت مرتبط با حدیث جابر ـ پذیرش والیت الهی 
یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی

)درس 6 یازدهم و درس 8 دهم(.41 ُکم فی َرسوِل اهلل اسوٌة َحسنٌة...< 
َ
َقد کاَن ل

َ
>ل

البته در درس 8 دهم ترجمة آن آمده است.
پیامبر برای کسانی الگو است که به روز رستاخیز امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

 فی ذلِکَ .51
َ
ةً َو رَحَمًة اِّن

َ
یها َو َجَعَل بَیَنُکم َمَوّد

َ
نوا اِل

ُ
 لِتَسک

ً
ُکم ِمن اَنُفِســُکم اَزواجا

َ
َق ل

َ
>َو ِمن آیاته ی اَن َخل

)درس 12 یازدهم و درس 9 دوازدهم( رون< 
َّ
یاٍت لَِقوٍم َیَتفک

َ
ل

حکیمانــه بودن خلقت و افزایش معرفت به خدا )و من آیاته(ـ  منت گذاری خداوند و مقام و منزلت 
انسان )لکم( ـ برابری منزلت زن و مرد، اعجاز محتوایی، تأثیرپذیری )من انفسکم ازواجاً( ـ انس با همسر و 

رشد اخالقی و معنوی از اهداف ازدواج

فهرست آیات خیلی مهم، که حتمًا باید مرور شود )به درجة اهمیت آیات بیشتر دقت کنید(. 2

)درس 1 دهم(.11  >  بِالَحّقِ
ّ

َقَناُهما ااِل
َ
ماواِت َو االرَض و ما بَیَنُهما الِعبیَن ما َخل

َ
قَنا الّس

َ
>َو ما َخل

)درس 2 دهم، درس 1 یازدهم و درس 5 دوازدهم(.21  >
ً
ا کفورا ا شاکِراً اَو اِّمَ بیل اِّمَ

َ
>انّا َهَدیناهُ الّس

)درس 3 دهم(.31 موَن< 
َ
و کانوا یَعل

َ
ِهَی الَحَیواُن ل

َ
ِعٌب َو اِّنَ الّداَر الِخَرةَ ل

َ
هٌو و ل

َ
 ل

ّ
نیا إال >َو ما هِذهِ الَحیاةُ الّدُ

 َیُظّنوَن<.41
ّ

ُهم بِذلِکَ ِمن ِعلٍم ان ُهم ااِل
َ
هُر َو ما ل  الّدَ

ّ
نا ااِل

ُ
نیا نَموُت و نَحیا و ما یُهلِک  َحیاتُنا الّدُ

ّ
>َو قالوا ما ِهَی ااِل

)درس 3 دهم(  

)درس 4 دهم(.51 ینا ال تُرَجعوَن< 
َ
ُکم اِل

َّ
 و َان

ً
قناُکم َعَبثا

َ
َحِسبُتم اَنّما َخل

َ
>اَف

)درس 5 دهم(.61 َر< 
َ
َم َو اَّخ

َ
ّد

َ
>یُنَّبَُؤا ااِلنساُن یَوَمئٍِذ بِما ق

)درس 6 دهم(.71 ُهم بِما کانوا یَکِسبوَن< 
ُ
ُِمنا اَیدیِهم و تَشُهَد اَرُجل

ّ
>اَلَیوم نَخُتم َعلٰی اَفواِهِهم َو تُکل

)درس 7 دهم(.81  >
ً
لون فی بُطونِِهم ناراً و َسَیَصلوَن َسعیرا

ُ
ما یَأک

 اِنَّ
ً
لوَن اَمواَل الَیتامٰی ُظلما

ُ
ذیَن یَأک

َّ
>اِّنَ ال

)درس 9 دهم(.91 ُکم ُذنوَبُکم< 
َ
بِعوین یُحبِبکم اهلل َو یَغِفر ل

اتَّ
َ
نُتم تُِحّبون اهلَل ف

ُ
ل اِن ک

ُ
>ق
یِهّنَ من جالبیبِِهّنَ ذلِک اَدنٰی اَن یُعَرفَن .101

َ
ل اِلَزواِجکَ َو َبَناتِکَ َو نِساءِ الُمؤمنیَن یُدنیَن َعل

ُ
بِّیُ ق

َ
>یا اَیَُّها الّن

)درس 12 دهم( الَیُؤَذیَن< 
َ
ف
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الم ناصبه بر سر فعل مضارع می آید و به معنای »تا، برای اینکه« است و علت را می رساند 9
اُس بِالِقسِط<: هدف ارسال رسوالن .11

َ
نا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیُقوَم الّن

َ
َقد اَرَسلَنا رُُسل

َ
لَِیقوم: >ل

)درس 4 یازدهم و درس 9 دوازدهم( با دالیل روشن و فرستادن کتاب و میزان این است که مردم اقامة عدل کنند. 
ما یُِریُد اهلُل لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَس اَهَل الَبیِت...<: هدف در ارادة الهی این بود که پلیدی را از .21

لِیذهب: >اِنَّ
)درس 5 یازدهم( اهل بیت دور کند ـ عصمت اهل بیت  

یِن َو لُِینِذروا .31 ُهوا فِی الّدِ
َ
ٍَة ِمنُهم طائِفٌة لَِیَتَفّق

ّلِ فِرق
ُ
 َنَفَر ِمن ک

َ
و ال

َ
ل
َ
ًة ف

َّ
ـ لُِینذروُا: >َو ما کاَن الُمؤمُنوَن لَِینِفُروا کاف لَیَتَفّقهوا 

)درس 10 یازدهم( ُهم یَحَذُروَن<: اعزام شدن با هدف یادگیری دانش دین و هشدار مردم 
َّ
َعل

َ
یِهم ل

َ
وَمُهم اِذَا رََجُعوا اِل

َ
ق
ةً َو رَحَمًة اِّنَ .41 یها َو َجَعَل بَیَنُکم َمَوّدَ

َ
ُنوا اِل

ُ
 لِتَسک

ً
ُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزواجا

َ
َق ل

َ
لتســکُنوا: >َو ِمن آیاتِِه اَن َخل

ُروَن<: هدف از آفرینش همسران این است که با آنان آرامش بگیرید. 
َّ
فِی ذلِکَ ِلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفک

)درس 12 یازدهم و درس 9 دوازدهم(  

ُهم َعذاٌب .51
َ
ُهم لَِیزَداُدوا اِثًما َو ل

َ
َما نُملِی ل

َ
ُهم َخیٌر اِلَنُفِسِهم اِّن

َ
َما نُملِی ل

َ
ذیَن َکَفُروا اَّن

َّ
 یَحَسَبّنَ ال

َ
لَیزدادوُا: >َو ال

)درس 6 دوازدهم( ُمِهیٌن<: هدف مهلت دهی به کافران این است که به گناهان خود بیفزایند. 

»الم تأکید و نون تأکید«، گاهی بر ســر فعل مضــارع الم تأکید می آید و در انتهای آن نیز »ن«  10
)نون تأکید( می آید که به معنای قطعیت و حتمیت است.

)درس 4 دهم(.11 ُکم اِلَی یَوم القیامة...<: قطعیت معاد جسمانی و روحانی(  
َ
یجَمَعّن

َ
 ُهَو ل

ّ
ه ااِل

َ
>اهلل ال اِل

ُهم فِی االَرِض<: قطعیت جانشینی در زمین(.21
َ
یَسَتخلَِفّن

َ
ذیَن آَمُنوا ِمنُکم َو َعِملُوا الّصالِحاِت ل

َّ
>َوَعَد اهلُل ال

)درس 9 یازدهم(  

)درس 9 یازدهم(.31 ُهم<: قطعیت استقرار دین الهی(  
َ
ِذی ارتََضٰی ل

َّ
ُهم دیَنُهُم ال

َ
َنّنَ ل ِ

ّ
ُیَمک

َ
>... َو ل

<: قطعیت تبدیل خوف و ترس به امنیت(.41
ً
ُهم ِمن بَعِد َخوفِِهم اَمنا

َ
ّن
َ
ُیَبِدل

َ
>َو ل

)درس 6 دوازدهم(.51 َمَع الُمحِسنیَن<: قطعیت هدایت(  
َ
َنا َو اِّنَ اهلَل ل

َ
ُهم ُسُبل

َ
نهِدَیّن

َ
ذیَن جاَهدوا فِیَنا ل

َّ
>َو ال

ُهم َخیٌر اِلَنُفِسِهم...<: قطعاً کسانی که کافر شدند گمان نکنند که .61
َ
َما نُملِی ل

َ
ذیَن َکَفُروا اَّن

َّ
>َو ال یَحَسَبّنَ ال

)درس 6 دوازدهم( اگر مهلت به آنان می دهیم به نفع آن هاست.(  

آیات )شبیه به هم( و کلمات مشابه در آیات و احادیث 11

)درس 3 دهم(  ُهم یَحَزنُون< 
َ

یِهم َو ال
َ
 َعل

ٌ
ال َخوف

َ
>َمن آَمَن بِاهللِ َو الَیوِم الِخِر َو َعِمَل صالًِحا ف

 ُهم یَحزنُوَن< 
َ

یِهم َو ال
َ
 َعل

ٌ
 َخوف

َ
ُهم اَجرُُهم ِعنَد َرّبِِهم َو ال

َ
ل
َ
>َمن آَمَن بِاهللِ َو الَیوِم الِخِر َو َعِمَل صالًِحا ف

)درس 9 دوازدهم(  

)درس 9 دهم( ِخُذ ِمن دوِن اهللِ...< 
َ
اِس َمن َیّت

َ
>َو ِمَن الّن

)درس 3 دوازدهم( اِس َمن یَعُبُد اهلَل َعلٰی َحرٍف...< 
َ
>َو ِمَن الّن

)درس 10 دهم( بلُِکم...< 
َ
ذیَن ِمن ق

َّ
ی ال

َ
تَِب َعل

ُ
ما ک

َ
>ک

)درس 9 یازدهم( بلِِهم...< 
َ
ذیَن ِمن ق

َّ
َف ال

َ
َما اسَتخل

َ
>ک
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حیلة تســویف شیطان، بیشــتر برای گمراه کردن جوانان به کار می رود. به او می گوید تو هنوز جوانی و .71
فرصت داری، باالخره در آینده می توانی توبه کنی. اما این یک دام است و سبب عادت جوان به گناه می شود، 
)درس 7 دوازدهم( به طوری که ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد. 

دورة جوانی دورة انعطاف پذیری، تحول و دگرگونی و دورة پیری دورة کم شدن انعطاف و تثبیت خوی ها و .81
خصلت هاست. اگر در دورة جوانی خصلت هایی در انسان پدید آمد و ماندگار شد خارج کردن  آن ها در پیری 
)درس 7 دوازدهم( بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. 

شاید در نگاه ابتدایی، این هدف بزرگ، یعنی احیای تمدن اسالمی در مقایسه با توان و  امکانات موجود، .91
یک بلندپروازی به نظر برســد و رســیدن به آن دور از دسترس تلقی شــود اما این یک دریافت سطحی از 
توانمندی ذاتی انسان است و همچنین قدرت مردم هوشمند جامعه و جوانان و نوجوانان پاک اندیش و ناشی 
)درس 10 دوازدهم( از عدم آشنایی آموزه های بیدارکنندة اسالم می باشد. 

احکام )حرام، واجب، مستحب، باطل، جایز و حالل( 21
اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد و یا بیاشامد روزه اش باطل نمی شود..11
اگر روزه دار، چیزی را که الی دندانش مانده عمداً بخورد روزه اش باطل است..21
اگر روزه دار، استفراغ عمدی نماید، روزه اش باطل می شود..31
اگر کســی با چیز حرامی روزة خود را باطل کند، مثاًل دروغی را به خدا نســبت دهد، کفارة جمع بر او .41

واجب می شود.
امام کاظم  در جواب برادرش که پرســید: »دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز اســت؟« فرمود: .51

»چهره و دست تا مچ«
پوشیدن لباسی که مردان را نزد مردم انگشت نما کند یا وسیلة جلب زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است..61

)درس 4 یازدهم(  

ولی و سرپرســت حقیقی انسان ها خداســت و به همین جهت، فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و .71
کسانی که خودش تعیین کرده، ضروری و واجب است.

کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، درحالی که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از .81
فرمان الهی نیست، »طاغوت« نامیده می شود. پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی بر مسلمانان 
)درس 10 یازدهم( حرام است. 

حکومت و رهبری فقیهی که شرایط پنج گانه را داشته باشد مشروع است، یعنی دین به او اجازة رهبری .91
)درس 12 یازدهم( مردم را داده است. در غیر این صورت، پیروی از دستورات وی حرام است. 

طبق مقررات اســالمی، رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام .101
)درس 8 دوازدهم( بگیرد باطل است و مشروعیت ندارد. 

وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر  این دو عمل )شراب و قمار( را حرام کرده نزد پیامبر آمده .111
و در این باره ســؤال کردند. خداوند نیز این آیه را  نازل کرد: >یســئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم 

کبیر و منافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما<
اســالم هزاران نوع ورزش و بازی را که در دنیا رواج دارد، حالل می شــمارد و مردم را نه تنها به ورزش .121
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