
:) توحید و سبک زندگی( درس سوم 
«آیۀ -1             «  51آیۀ / 3سورة آل عمران

همانان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بندگی کنید که این راه راست است : ترجمه 
توحید عملی-3توحید در ربوبیت-2ۀ توحید درربوبیت است توحید عملی نتیج-1:موضوع 
«:لف ا: پیام ها      «ب .  خداوند رب العالمین است وتدبیر امورهستی به عهدة اوست:»  
    « تنها وجود شایسته ي پرستش اوست پس خالصانه باید اورا عبادت کرد تا به قُرب الهی رسید .
آن چنان در اعتقاد خود محکم ) ص(پیامبر اکرم:د .و بندگی در برابر خداوند استپذیرش توحید، عبادتۀالزم:ج 

«است که ابتداء وابستگی خود به خدا را بیان نموده   « سپس بندگی دیگران را بیان می کند»  « طلب :هـ

«ة حمدهدایت در سور       « عبارت :و .   مستقیم طلب بندگی و اطاعت از خداست منظورازصراط

»  « عد فردي واجتماعی دارداشاره بهحاوي دریافت ونتیجه وبازتاب آشنایی با توحید :ز .  توحید عملی در هر دو ب
رك گرفتار آید و حاکمیت نظام سلطه آن گاه ظهور و خودنمایی می کند که انسان به ش:ح خالقیت و ربوبیت است   در

کسیاگر:ي .  افزایش معرفت و ایمان به افزایش پرستش و بندگی می انجامد : ط .پیام این آیه به فراموشی سپرده شود 
.  پذیرش، آن است که فقط او را بپرستید و از پرستش غیراو خودداري کنیدۀپذیرفت که خداوند رب انسان هاست الزم

«منظور از:ل . وبیت که نتیجه و ثمره اش توحید عبادي است به توحید در رباعتقاد : ك   « همان توحید
کشف راه درست زندگی یکی از نیازهاي برتر انسان است : 1درس یازدهم سال -1: ارتباط .عملی است 

»       «2-وحید در ربوبیت ت: 2درس سال دوازدهم»  «3- برآستان جانان « با بیت
. ارتباط معنایی دارد » گلبانگ سربلندي برآسمان توان زد / گرسر توان نهادن 
.باتوجه به آیه به سئواالت زیر پاسخ دهید : 31ص )  1( تدبر در قرآن 

هستی قبول ) رب(ی که فقط خداوند را به عنوان پروردگارکس:پاسخ نتیجۀ اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست ؟ -1
.دارد، تنها او را عبادت وپرستش می کند واز پرستش غیراو خودداري می کند 

راه درست زندگی یا همان صراط مستقیم عبادت و بندگی خداست : پاسخ راه درست زندگی کدام است ؟-2

«آیۀ-2                « 43آیۀ/ 25سورة فرقان
آیا دیدي آن کسی را که هواي نفس خود را معبود خود گرفت، آیا تو می توانی ضامن او باشی:ترجمه 

پرستش بت درون-)  شرك خفی ( شرك عملی در بعد فردي:موضوع 
اگر کسی در :ب سپرده و او را معبود خود قرار می دهند  ) بت درون ( هواي نفس برخی افراد دل به : الف :پیام ها 

افرادي که در پی : ج .  انجام اوامرش هواي نفس را به فرمان هاي خداوند ترجیح دهد گرفتار شرك عملی شده است 
در خداجویی :د . ند برآید گرفتار شرك عملی شده ا)  بت هاي بیرون ( کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها 

«. شودفطرت هر انسانى وجود دارد، لکن او در مصداق و یافتن حقّ گرفتار اشتباه مى      «
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«. انبیا مسئولیتى درهدایت اجبارى هواپرستان ندارند:هـ      «4-انسان داراى اختیار است .

»    « یعنی در پذیرش یا عدم پذیرش هدایت اختیار دارد .

«آیۀ -3                     
                  « 11آیۀ / 22سورة حج
عبادت و ) تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی ( از مردم کسی هست که خدا را بریک جانب و کناره اي :ترجمه 

ر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان می شود بندگی می کند، پس اگر خیري به او رسد، دلش به آن آرامی می گیرد و اگ
. زیان می بیند این همان زیان آشکار است ) هر دو ( او در دنیا و آخرت 

شرك عملی در بعد فردي:موضوع 
برخی افراد هنگامی که :ب پرستشی که از روي شک و تردید باشد موقتی، سطحی ومقطعی است : الف : پیام ها 

پرستشی که از :ج . د خدا را عبادت می کنند و هنگامی که سختی به آنان برسد از خدا رویگردانند خیري به آنان می رس
کسی که خدا را با جان و دل :د . روي ایمان نباشد پرستش ثابت و پایداري نیست و با کمترین حوادث تغییر می یابد 

ها موسمى و بعضىایمان: هـ . شرایط خدا را می پرستد نپذیرفته باشد وایمان در زندگی اش قرار نداشته باشد ، بسته به

« . دهدسطحى است و حوادث تلخ و شیرین آن را تغییر مى   « انسان در معرض هجوم حوادث تلخ و شیرین :و

«.است        « ل آزمایشندییمات وسافقر و نامال:ز .»   «

«پرستشی که از روي ایمان نباشد، خسارت دنیا وآخرت را به دنبال دارد :ح           «
. توجه به آیه به سئواالت زیر پاسخ دهید با:34ص ) 2( تدبر در قرآن 

که از روي ایمان باشد با پرستشی که از روي تردید باشد چه تفاوتی دارد ؟پرستشی -1
پرستش از روي ایمان ، پرستشی پایدار و ثابت است و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند ودست از پرستش :پاسخ 

ه او برسد خدا پرستشی که از روي تردید باشد ، سطحی، مقطعی وموقتی است اگر خوشی باما. خداوند برنمی دارد 
. عبادت می کند ولی اگر سختی وشرّي به او رسید از خدا رویگردان می شود 

ي که به آن ها می رسد دو روش متفاوت پیش می گیرند ؟چرا برخی انسان ها در برابر هرخیر و شرّ-2
ه شرایط خدا را می پرستد و با زیرا به ایمان افراد بستگی دارد ، اگر خدا را با جان ودل نپذیرفته باشد نسبت ب:پاسخ 

انسان مؤمن چون تابع فرمان هاي الهی است و حکیم بودن خداوند را اما کمترین حوادث از مسیر بندگی خارج می شود 
. قبول دارد درهرشرایطی دست از پرستش خداوند برنمی دارد زیرا می داند که تدبیر امور جهان به دست خداست 

«:آیۀ -4                                 
    ... « اي کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان :ترجمه 1آیۀ / 60سورة ممتحنه

. نگیرید با آنان مهربانی نکنید ، حال آن که به دین حقّی که براي شما آمده است، کفر ورزیده اند را دوست 
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) بعد اجتماعی ( دوري از دوستی با دشمنان خدا –دستور به دوري کردن از شرك عملی : موضوع 
. داده است نمی پذیرد جامعۀ موحد حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت کردن ن:الف : پیام ها 

عالوه بر نهی از دوستی با دمشنان :ج مؤمنان با آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند   :ب 
علت نهی از دوستی ومهربانی با دشمنان ، مخالفت و :د .  خدا، ابراز هرگونه محبت و مودت به دشمنان نیز نهی شده است 

ایمان :و . جامعه ایمانى حق ندارد با دشمنان خدا، رابطه دوستانه و صمیمانه داشته باشد:هـ . ه دین حق است کفر آنان ب
.به خداوند با برقرارى پیوند دوستى با دشمن خدا سازگار نیست

رها و آبادي ها، تقواي الهی پیشه کنید، هم درمورد بندگان خدا و هم درمورد شه« : فرمودند ) ع(امام علی :روایت -5
». خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید . چراکه شما در برابر همۀ این ها حتی سرزمین ها و چهارپایان مسئولید

انسان موحد بدن :ب .  انسان موحد جهان را مخلوق خدا می بیند و خود را دربرابر آن مسئول می داند :الف : پیام ها 
انسان با :ج . شهرها را امانت الهی می پندارد و می داند  که حق آسیب رساندن به آن ها را ندارد خود و حتی حیوانات و 

. ایمان در جهت بقا و ادامۀ زندگی انسان ها و حتی حیوانات گام بر می دارد 
سرارادت ما وآستان حضرت دوست                که هرچه می رود از ارادت اوست:بیت شعر -6

نظیر دوست ندیدم، اگر چه ازمه و مهر                 نهادم آینه ها درمقابل رخ دوست 
انسان موحد :ب . انسان با ایمان تسلیم امر خداست و او رابه عنوان دوست و یار خود برگزیده است :الف : پیام ها 

انسان موحد زندگی خحود را براساس پیروي ازخداوند و :ج .تمام توجه اش به خداست و از غیر اودرخواستی ندارد 
توحید عملی در بعد فردي :موضوع رضایت او قرار داده است

) :توحید عبادي ) (توحید عملی ( توحید درعبادت 
را انتخاب ینبایدازمیان آن ها بهترتبلیغ می شود که ما نامروز در بازار سبک زندگی، سبک هاي گوناگونی براي زیست

.رقم می زندراما سرنوشت دنیا و آخرت می دهد وما را تغییر مسیرزندگی کنیم زیرا انتخاب هریک ازاین سبک ها، 
فکر، انتخاب سبک زندگی هم براساس استالزمپسداریم اگر براي انتخاب کاالهاي دنیایی دقت و حساسیت خاصی 

.انجام شودجهان بینی توحیدي اساسبرپسندو با دالیل محکم وعقلو به دور از احساسات
.زندگی توحیدي سبکی از زندگی است که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد :1نکته

می آورد ؟از زندگی را به دنبال یدراین درس می خواهیم بدانیم ایمان به خداي یگانه به عنوان خالق و رب چه سبک
پس هر عامل در تعیین هدف ها و رفتاري اوستمهم ترینافکار واعتقادات هرفرد)پایۀ دهم : ( 2یادآوري نکته

. ، مسیر زندگی خود را انتخاب و برهمان اساس رفتار خواهد کرد فردي متناسب با اعتقادات خویش
)انسان دارد ؟ اعتقاد به توحید چه نقشی در زندگی( بازتاب توحید در زندگی انسان چیست ؟ : سئوال 

رفتاري متناسب انسانی که خداوند را به عنوان تها خالق جهان پذیرفته وایمان داردکه او پروردگار هستی است :پاسخ 
خدا را اطاعت می کند و جهت زندگی . خواهد داشت و یک زندگی توحیدي براي خود تنظیم می کند با همان اعتقاد

. سیر توحید عملی گام بر می دارد یعنی در م،خود را خدا قرار می دهد
ازآن جایی که ایمان همۀ افراد یکسان نیست میزان اثر گذاري توحید در زندگی افراد هم یکسان نیست :3نکته 
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هرچه ایمان قوي تر باشد تأثیرعملی توحید در زندگی افراد بیشتر و هرچه ایمان ضعیف تر باشد میزان :4نکته 
. اهد بود تأثیرگذاري آن کمتر خو

است ، خدا را محبوب خود می داند و برآستان او نماز          خاضع و خاشعکسی که بندة خداست دربرابراو:5نکته 
. می گذارد، و به درگاه او دعا می کند و او را اطاعت می نماید 

اجتماعیبعد : بفرديعد ب: الف : توحید عملی داراي دو بعد است
:عملی و ثمرات آن عد فردي توحید ب: فال

هرکسی درزندگی خود از فرمان هاي خدا اطاعت کند و درکل برنامۀ روزانۀ خود خدا را درنظر می گیرد و -1
تالش می کند ازدایرة فرمان هاي او خارج نشود :تعریف 

یم ها و فعالیت هاي خود را در جهت خواست ورضاي الهی قرار دهدفرد می کوشد تمایالت درونی، تصم-2
جهان در نظر او معناي خاص خود را دارد و هیچ حادثه اي در عالم بی حکمت نیست : الف 

ستچنین فردي همواره امیدوار است و درمقابل سختی ها و مشکالت استوار و صبور ا:ب ویژگی ها      
مشکالت را زمینۀ موفقیت هاي آینده اش قرار می دهد:ج باورها          

باور دارد که دشواري هاي زندگی نشانۀ بی مهري خدا نیست بلکه بستري براي رشد و شکوفایی اوست:اعتقادات      د 

برخوردار از آرامش روحی است     : ب چنین انسانی داراي شخصیتی ثابت و پایدار است :الف نتایج 
چنین فردي موجودات را مخلوق خدا می بیند و خود را در برابر آن ها مسئول می داند     : ج توحید      

بدن خود را امانتی از طرف خداوند می شمارد و می داند که حق ندارد به آن آسیب برساند:د دربعد          
ان موحد نه تنها به حیوانات آسیب نمی رساند بلکه براي ادامۀ بقا و زندگی آن ها کمک می کندانس:هـ فردي

) :بعد فردي شرك عملی (:انسان مشرك
سپرده و او را معبود خود قراردهد و اوامرش را به فرمان هاي خدا ) بت درون (اگر کسی دل به هواي نفس -1:تعریف 

تسلیم شود) بت بیرون ( ی در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها اگر کس-2.    ترجیح دهد 
. شخصیتی ناپایدار داشته باشد : شخص درونی ناآرام داشته باشد  ب :  الف :نتایج شرك عملی دربعد فردي 

مادي هر روز از آنجایی که هواي نفس هر روز خواستۀ جدیدي جلوي روي انسان قرار می دهد و قدرت هاي :6نکته 
)معلول ( انسان مشرك داراي شخصیتی ناپایدار و درونی ناآرام است )علت ( رنگ عوض می کنند

:و ثمرات آن بعد اجتماعی توحید عملی: ب 
.قرارگرفتن همۀ نهادها وارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی درجهت خداوند واطاعت همه جانبه از او -1

ویکپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از هیگانگجامعۀ توحیدي به معناي -2: یف تعر
ها وتمایالت خود فرمان الهی را حاکم هبه جاي خواستکه در روابط خود با یکدیگربکوشندجامعهافراد -3.اوست 
. الهی تالش کنند جهت رضاي درم باشد و افراد حاکاحکام الهی درکلیۀ ارکان جامعۀ توحیدي کنند و
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حاکم و زمامدار آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و بکوشد قوانین الهی درجامعه :الف نتایج و  

.  همۀ ارکان حکومت به سوي اجراي فرمان هاي خداي یگانه پیش رود  : ب . شود اجرا ویژگی هاي   
حرکت به سوي وحدت و هماهنگی و دوري از تفرقه و تضاد   : د عدالت گستري در جامعه  : ج جامعۀ

در جامعۀ توحیدي با آنان که با خدا و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کنند و با افراد:  هـ توحیدي
. فرمودة خداوند ازمحرومان ومستضعفان حمایت می کنند بنا به: و ظالمان مبارزه می کنند  

. جامعۀ موحد حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت کردن نداده است نمی پذیرند : 7نکته
دنبال کردن خواسته ها و تمایالت دنیوي خود وقرار دادن منافع خود به عنوان :  تعریف شرك عملی بعد اجتماعی 

ت هاي اجتماعی    محور فعالی
عدم ایثار وتعاون وخیررساندن به دیگران   :الف : نتایج شرك عملی در بعد اجتماعی 

. افراد ستمگر روز به روز قدرت بیشتري پیدا می کنند  ودیگران را در خدمت امیال خود به کار می گیرند:ب
.ستورات طاغوت حاکمیت می کند سخنی از حاکمیت خداوند و فرمان هاي او نیست بلکه د:ج

از بین رفتن امکان رشد وتعالی براي افراد جامعه :د برقراري تفوقه وتضاد در جامعه         :د 
هرچه مردم یک جامعه به سوي توحید حرکت رابطۀ متقابل وجود دارد میان بعد فردي و اجتماعی: 8نکته 

)ارتباط دو سویه ( . به خود می گیرد کنند ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدي 
هرچه نهادي هاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشند، زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي : 9نکته 

) ارتباط دوسویه ( خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می شود      
.است دینیضد روح زندگی ،شركروح زندگی دینی و ،توحید:توحید و شرك درجهان امروز 

: انواعی از شرك که بسیار پیچیده تر از گذشته است و درجوامع امروزي به چشم می خورد عبارتند از :10نکته 
مالک حقیقی آن یعنی خداوند هرگونه که بسیاري از انسان ها جهان را ملک خود می دانند و بدون توجه به رأي: الف 

ی کنند و خود را ولی و پرورش دهندة جهان می پندارندبخواهند در آن تصرف م
به جوامع بسیار فقیردرکنار تبدیل جوامع،-3شدن طبیعت آلوده -2تخریب محیط زیست -1:نتایج این دیدگاه 
. مالک دیگر جوامع می پندارند و براي آن ها تصمیم گیري می کنند خود را-4جوامع بسیار ثروتمند 

انسان ها چنان به امور دنیوي سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آن ها جایگاهی بسیاري از:ب 
چنان سرگرم زرق وبرق دنیا هستند که جایی براي خلوت انس با خدا ودرك معنویت ونیایش با خدا باقی نگذاشته . ندارد 
.هوي و هوس هایشان را همچون خدا می پرستند . است 

از سینما، تلویزیون ، ماهواره، اینترنت و سایر رسانه هاي موجود بهره می برند و ابزارهایی استفاده می شود ؟از چه
. یکسره از آخرت و یاد خدا غافل شده اند 

قدم اول شناخت وضع موجود و بت پرستی نوین است قدم دوم درچنین شرایطی وظیفۀ ما چیست ؟:سئوال مهم 
ن کریم معیارهاي ثابت توحید و شرك را چه چیزي معرفی کرده و به ما نشان داده تا با تطبیق آن ها با این که بدانیم قرآ

. زندگی فردي و اجتماعی در جهت توحیدي شدن گام برداریم 
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قرآن کریم معیار ثابت شرك و بت پرستی به ما ارائه کرده وتطبیق آن : معیارهاي شرك و بت پرستی از نظر قرآن
جهت مخالف دین تقلید ازکسانی که در-2اطاعت از ارباب هایی جزخداوند-1.خودمان قرار داده استةبه عهد

.خارج کردن خداوند ازبرنامه هاي زندگی -4خداوند پذیرش وبندگی سرپرستانی جز -3حرکت می کنند
خداوند، دین و دستورات آن است که برخی ازانسان ها درعین قبول داشتن :ریشه بت پرستی وشرك جدید 

. متن زندگی خود وارد نمی کنند وتمایالت دنیایی و نفسانی خود را ا صل قرار می دهند را دردینی 
: 38اندیشه وتحقیق ص 

آیا می توان تنها به جنبۀ فردي توحید عملی معتقد بود ولی جنبۀ اجتماعی آن را قبول نداشت ؟
هرچه مـردم یـک جامعـه بـه     دو سویه بین توحید در بعد فردي و اجتماعی وجود دارد           از آنجایی که ارتباط      –خیر   :پاسخ  

سوي توحید حرکت کنند ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدي به خود می گیرد و هرچه نهادي هاي اجتماعی در خـدمت        
انه آسان تر می شود      اجراي قوانین الهی باشند، زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحد

:صحیح و غلط االتسئو
.صحیح است: پاسخ .  انسان موحد داراي شخصیتی یگانه و یکپارچه درجهت عبودیت و پرستش خداست -1
.مهم ترین عامل در تعیین هدف ها رفتارهاي انسان است -2

)ت مهم ترین عامل افکار و اعتقادات هر فرد اس( غلط   :پاسخ 
. هرفردي متناسب با اعتقادات خویش، مسیر زندگی خود را انتخاب و برهمان اساس رفتار می کند -3

صحیح است: پاسخ 
قراردادن جهت زندگی درمسیر خداوند و رضاي او گام برداشتن در جهت مسیر توحید است یعنی رسیدن به توحید -4

صحیح است : پاسخ . عملی است 
. که زندگی خود را براساس رضایت خداوند تنظیم کرده داراي شخصیتی پایدار و ثابت است انسانی -5

صحیح است :پاسخ 
از معیارهاي ثابت شرك و بت پرستی که قرآن بدان اشاره کرده است این که انسان در عین قبول داشتن خداوند، دین و -6

. )از ریشه هاي بت پرستی وشرك جدید است (غلط است :پاسخ .  دستورات دینی را درمتن زندگی خود وارد نمی کنند
:کامل کردنی سئواالت 

مـوحد: پاسخ .داراي شخصیتی یگانه و یکپارچه است ---------انسان -7
)رابطۀ متقابل ( ارتباط دو سویه :پاسخ .وجود دارد ------ --میان بعد فردي و اجتماعی توحید عملی-8
شرك -2تــوحید   -1: پاسخ . است ----2---و روح زندگی ضد دینی----1---دگی دینیروح زن-9

انسان است ----2-----و ------1-----افکار و اعتقادات هر فرد مهم ترین عامل در -10
رفتارهاي -2تعیین هدف ها    -1:پاسخ 

نیست ........................    او هیچ حادثه اي براي انسان موحد جهان معناي خاص خود دارد از نظر-11
) بیهوده و بی دلیل ( بی حکمت       :پاسخ 



31 درس سوم
دو مورد ازنتایج جامعه اي که فقط خواسته ها وتمایالت دنیوي خود را دنبال کند و تنها منافع خود را محورفعالیت -12

----------2----------و ----------1------اجتماعی قرار می دهند 
)یا موارد دیگر نیز می توان نوشت ( ازبین رفتن امکان رشد و تعالی     -2تفرقه وتضاد درجامعه      -1:پاسخ 

: کوتاه پاسخ االتسئو
انجام می دهد دچار کدام یک از انواع ) بت نفس ( وقتی انسان کارهاي خود را براي رسیدن به خواسته هاي نفسانی -13

)پنهان ( شرك خفی :پاسخ شود ؟شرك می 
شرك اجتماعی:پاسخ درجوامعی که مردم تابع امیال ومنافع خود هستند ، چه نوع شرکی حاکم است ؟-14
مورد بنویسید 2نتایج شرك عملی در بعد فردي -15

. شخصیتی ناپایدار داشته باشد : شخص درونی ناآرام داشته باشد  ب :  الف :پاسخ 
. ارتباط دوسویه بین توحید عملی در بعد فردي و اجتماعی مقایسه کنید -16

و هر . هرچه مردم یک جامعه به سوي توحید حرکت کنند ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدي به خود می گیرد : پاسخ 
رکت به سوي خداوند و چه نهادي هاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشند، زمینه براي رشد انسان ها و ح

زندگی موحدانه آسان تر می شود      
: تشریحیاالتئوس

. ویژگی هاي انسان موحد و مشرك را از بعد فردي توحید عملی با یکدیگر مقایسه کنید-17
درونی وتصمیم  کسی است که تالش می کند فقط خدا را بپرستد و از اواطاعت نماید، او تمایالت :انسان موحد:پاسخ 

وفعالیت هاي خود را به گونه اي سامان دهد که سمت و سویی خدایی بگیرند و برمحور بندگی او باشند چنین انسانی 
.ثابت و پایدار است  و از آرامش روحی برخوردار است داراي شخصیتی 
هد و اوامرش را به فرمان هاي سپرده و او را معبود خود قرارد) بت درون (کسی که دل به هواي نفس :انسان مشرك 

تسلیم شود چنیم فردي ) بت بیرون ( کسی که در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها .  خدا ترجیح دهد 
. درونی ناآرام داشته وشخصیتی ناپایدار دارد 

ان در نظر او معناي خاص جه: الف :پاسخ .   بنویسید ) توحید عملی در بعد فردي ( ویژگی هاي انسان هاي موحد -18
چنین فردي همواره امیدوار است و درمقابل سختی ها و :ب خود را دارد و هیچ حادثه اي در عالم بی حکمت نیست   

باور دارد که دشواري :د مشکالت را زمینۀ موفقیت هاي آینده اش قرار می دهد  :ج مشکالت استوار و صبور است   
دا نیست بلکه بستري براي رشد و شکوفایی اوستهاي زندگی نشانۀ بی مهري خ

چنین انسانی داراي شخصیتی ثابت و پایدار است  :الف :پاسخ . توحید عملی در بعد فردي را بنویسید نتایج-19
چنین فردي موجودات را مخلوق خدا می بیند و خود را در برابر آن ها : ج برخوردار از آرامش روحی است   : ب 

بدن خود را امانتی از طرف خداوند می شمارد و می داند که حق ندارد به آن آسیب برساند:د ئول می داند     مس
انسان موحد نه تنها به حیوانات آسیب نمی رساند بلکه براي ادامۀ بقا و زندگی آن ها کمک می کند:هـ 
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یعنی پرستش غیر خدا، اگر به جاي )آشکار(شرك جلی-1:پاسخ. توضیح دهیدمراتب شرك عملی را نام برده و-20
)پنهان ( شرك خفی -2. در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها باشد دچار شرك جلی شده استخدا 

انسان به جاي تبعیت از خداوند وکسب رضایت او ازهواي نفس خود اطاعت کند وکارهایش را براي رسیدن به اگر
. ی انجام دهد دچار شرك خفی شده است خواسته هاي نفسان

. را به طورکامل توضیح دهید» یملتوحید ع«-21
پشتیبان جهان است این شناخت خداوند به عنوان مبدأ جهان وآگاهی به این که اوتنها مبدأ وتنها تکیه گاه وپس از:پاسخ 

ی تنها معبود واقعی انسان ها خداست واطاعت اطاعت یعنپرستش وۀنتیجه به دست می آید که تنها وجود شایست
پس توحید عملی آن است که فقط خداي یگانه . خداوند نباشد نابجا وغلط استازهرموجود دیگري اگربراساس اطاعت از

.را پرستش کنیم وکارها و رفتارهاي خود را به قصد اطاعت و براي کسب رضایت او انجام دهیم 
چیست ؟ » توحید عملیبعد اجتماعی « منظور از-22

.قرارگرفتن همۀ نهادها وارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی درجهت خداوند واطاعت همه جانبه از او -1:پاسخ
.ویکپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست هیگانگجامعۀ توحیدي به معناي -2
ها وتمایالت خود فرمان الهی را حاکم کنند وهبه جاي خواستکه در روابط خود با یکدیگرکوشندبجامعهافراد -3

. الهی تالش کنند جهت رضاي درحاکم باشد و افراد احکام الهی درکلیۀ ارکان جامعۀ توحیدي 
رمان هاي خدا اطاعت کند هرکسی درزندگی خود از ف-1: پاسخ چیست ؟     » بعد فردي توحید عملی « منظور از -23

فرد می کوشد -2و درکل برنامۀ روزانۀ خود خدا را درنظر می گیرد وتالش می کند ازدایرة فرمان هاي او خارج نشود    
تمایالت درونی، تصمیم ها و فعالیت هاي خود را در جهت خواست ورضاي الهی قرار دهد

ازدیدگاه قرآن گرفتن ارباب هایی جز :پاسخ. کریم را بنویسید معیارهاي ثابت شرك و بت پرستی از دیدگاه قرآن-24
خداوند، روي آوردن به جهتی جز جهت او، پذیرش سرپرستی جزاو و عبودیت کسانی جز او، خارج کردن خداوند از 

. محوریت زندگی و قرار دادن غیر او در این محور شرك و بت پرستی است 
برخی ازانسان ها درعین قبول داشتن خداوند، دین ودستورات : پاسخ ت ؟ ریشه بت پرستی و شرك جدید چیس-25

. آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند وتمایالت دنیایی ونفسانی خود را اصل قرار می دهند


