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حال گروهی که به صورت مقطعی خداوند متعال را عبادت می کنند، به ترتیب در خیر و بال چگونه توصیف شده اند؟  . 1

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

.  تنظیم تمایالت درونی و تصمیم ها متناسب با خواست الهی بیانگر .................. است که سبب می شود .................. 2

توحید عملی در بعد اجتماعی - جامعه به سوي کماالت انسانی پیش خواهد رفت.  توحید عملی در بعد فردي - انسان حکمت تمامی مقّدرات الهی را درك کند. 

توحید عملی در بعد اجتماعی - سمت و سوي جامعه کامًال الهی خواهد گشت.  توحید عملی در بعد فردي - جهان معناي خاصی براي یک موحد پیدا کند.  

عمل به فرمان امام خمینی مبنی بر لبریز نمودن عالم از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا، مبتنی بر دستور  . 3
کدام آیۀ شریفه است؟

ْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِریَن َغْیَر اْإلِ َیْبَتِغ َمْن َو

ِة ُکْم َأْولَِیاَء ُتْلُقوَن ِإلَْیِهم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ

ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اُهللا َو َیْغِفْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َو اُهللا َغُفوٌر َرِحیٌم   ِإْن ُقْل

اُغوِت ِإلَى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا بَِما ُأْنِزَل ِإلَْیَک َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَک ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ َتَر َألَْم

کدام یک از مفاهیم مطرح شده در گزینه ها قابل برداشت از آیۀ «َأرَ َأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه َأَفَأنَْت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال» نمی باشد؟  . 4

اگر انسان مسیر هواپرستی را در پیش گیرد، به بردگی گرفتار خواهد شد. 

افرادي را که مشمول آیه می شوند، ضمانت پیامبر (ص) از کارشان گره گشایی نمی کند.

نفس را اله خویش دانستن همان شرك نظري است که به شرك عملی می انجامد.

این گونه افراد بر سر دوراهی امر خدا و نفس، به امر نفسشان تن می دهند.

آنگاه که عدم حق پذیري افراد، منجر به ترك دوستی با آنان شود، کدام آیۀ مبارکه را ترسیم نموده ایم؟  . 5

ِ َأْنَداًدا» «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ َ َعَلى َحْرٍف» «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ

ُکْم َأْولَِیاَء» ي َوَعُدوَّ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ ُسوَل» َ َو َأِطیُعوا الرَّ «یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ

تعبیر قرآن کریم در مورد انسان هاي ملّون که هر روز رنگ عوض می کنند، کدام است؟ این افراد در برابر بالیا چه عکس العملی نشان می دهند؟  . 6

 «اتخذ الهُه هواه» - «اطمان به»   «اتخذ الهُه هواه» - «انقلب علی وجهه»  

 «یعبد اهللا علی حرف» - «انقلب علی وجهه»   «یعبد اهللا علی حرف» - «اطمان به»  

تعبیر قرآن کریم از پرستشی که از روي تردید و یک جانبه باشد، کدام است و چنین افرادي در برابر فتنه ها و بالیا چه عکس العملی از خود نشان  . 7
می دهند؟

 «اتََّخَذ اِلَهُه َهواُه»  –  «اطَمأنَّ بِِه»  «َیعُبُد اّهللا َعلی َحرٍف»  –  «اطَمأنَّ بِِه»  

 «َیعُبُد اّهللا َعلی َحرٍف»  –  «انَقَلَب َعلی َوجهِه»   «اتََّخَذ اِلَهُه َهواُه»  –  «انَقَلَب َعلی َوجهِه»  

مهم ترین عامل در تعیین اهداف انسان .................. است که سبک زندگی هم .................. بر آن است.  . 8

رفتار و سالیق - مؤخر  رفتار و سالیق - مقدم  افکار و اعتقادات - مؤخر  افکار و اعتقادات - مقدم 

میان بعد فردي و اجتماعی توحید چه رابطه اي وجود دارد و هر قدر نهادهاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشد، چه ثمره اي براي افراد  . 9
جامعه در پی خواهد داشت؟

متعادل - زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد.

متقابل - انسان هاي موحد قدرت را به دست می گیرند و جامعه به صورت جامعه اي یک دست در می آید.

متعادل - انسان هاي موحد قدرت را به دست می گیرند و جامعه به صورت جامعه اي یک دست در می آید.

متقابل - زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد.
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هر انسانی که در زندگی از فرمان هاي خدا اطاعت کند و او را بپرستد به مراتبی از .................. رسیده است که میوة .................. است.  . 10

توحید عبادي - توحید عملی  توحید عملی - توحید نظري  توحید نظري - توحید عملی  توحید عملی - توحید عبادي 

اینکه ایمان به خداوند با برقراري پیوند دوستی با دشمنان خدا ناسازگار است، از دقت در پیام کدام عبارت شریفه مستنبط می گردد؟  . 11

 «قل اغیر اّهللا ابغی ربا و هو رّب کل شیء»   «أ رایت من اّتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیًال»  

 «و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه»  «یا اّیها الذین امنوا التتخذوا عدّوي و عدّوکم اولیاء»  

اثر تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت در شخصیت انسان، کدام است و قرار دادن خواسته هاي جدید، پیِش  روي انسان  . 12
مشرك، نتیجۀ کدام عامل است؟

عدم تعادل و یکپارچگی - بت درون عدم تعادل و یکپارچگی - بت بیرون   تزلزل و ناپایداري - بت بیرون تزلزل و ناپایداري - بت درون

کدام یک از موارد زیر در رابطه با یک سبک زندگی اسالمی به مفهوم صحیحی اشاره می کند؟  . 13

انسانی که خدا را به عنوان خالق و پشتیبان بپذیرد، رفتار توحیدي نشان خواهد داد. 

انسانی که زندگی توحیدي را برگزیند، به خالقیت و وحدانیت خدا هم معتقد خواهد شد. 

انسانی که رفتارهاي توحیدي را سرلوحه زندگی قرار داد به اعتقاد توحیدي هم دست می یابد.

انسانی که سبک زندگی اش متناسب با توحید باشد، تفکراتش هم رنگ توحیدي خواهد گرفت. 

مولی الموحّدین امام علی (ع) پس از بیان حقوق مردم، چهار پایان و سرزمین ها چه فرمانی به مؤمنان همۀ زمان ها می دهد و این فرمان در راستاي کدام  . 14
یک از ابعاد توحید عملی است؟

خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید - فردي   توفیق بطلبید تا آن گونه باشید که خدا دوست دارد - اجتماعی  

توفیق بطلبید تا آن گونه باشید که خدا دوست دارد - فردي   خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید - اجتماعی

اتخاذ کدام مورد به عنوان معبود قابل ستایش، عدم توانایی پیامبر را نسبت به دفاع از عابدان آن در پی دارد و از کدام عبارت شریفه برداشت  . 15
می گردد؟

قدرت مادي و طاغوت- «ارایت من اتخذ الهه هواه»   هواي نفس- «ارایت من اتخذ الهه هواه»  

قدرت مادي و طاغوت- «ومن الناس من یعبداهللا علی حرف»   هواي نفس- «ومن الناس من یعبداهللا علی حرف»  

جریان فکري خشک و غیرعقالنی تکفیري، چه کسانی را مشرك و کافر می داند و این تفکر برخاسته از چیست؟  . 16

هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد - بدعت هایی که در مورد خدا و پیامبر (ص) ایجاد کرده اند.

هرمسلمانی که با آنان مخالفت نماید - تفکر غلطی که دربارة توحید و شرك دارند.

هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد - تفکر غلطی که دربارة توحید و شرك دارند.

هر مسلمانی که با آنان مخالفت نماید - بدعت هایی که در مورد خدا و پیامبر (ص) ایجاد کرده اند.

میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید چه رابطه اي وجود دارد و اینکه اقتصاد و فرهنگ به سوي اجراي فرمان هاي خداي یگانه پیش می رود، مربوط به  . 17
کدام بعد توحید عملی است؟

متباین – اجتماعی متقابل – فردي متقابل – اجتماعی متباین – فردي  

یکی از جلوه هاي شرك پیچیده تر در جوامع امروزي کدام است و با کدام عبارت قرآنی مرتبط است؟  . 18

برخی از افراد و جوامع خود را مالک، ولی و پرورش دهندة جهان می پندارند –  «اِنَّ اهللا َربّی َو َربُُّکم»  

برخی از افراد و جوامع خود را مالک، ولی و پرورش دهندة جهان می پندارند –  «اَنَا َربُُّکُم اَالعلَی»  

انسان امروز با پیشرفت صنعت و فناوري، کمتر به دنبال بت پرستی است –  «اِنَّ اهللا َربّی َو َربُُّکم»  

انسان امروز با پیشرفت صنعت و فناوري، کمتر به دنبال بت پرستی است –  «اَنَا َربُُّکُم اَالعلَی»  

منشأ زندگی توحیدي چیست؟ فرد متناسب با چه چیزي مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد؟  . 19

آگاهی و دانش – اعتقادات خویش جهان بینی توحیدي – میزان کماالت و خوبی ها

جهان بینی توحیدي – اعتقادات خویش آگاهی و دانش – میزان کماالت و خوبی ها  
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قرآن  کریم، کدام استدالل را براي نفی «غیراهللا ابغی» بیان می دارد و مطابق با آن، دیدگاه یک انسان موحد چگونه است؟  . 20

ُ خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء  - تنها مبدأ جهان، خداوند یکتاست.  َربُّ ُکلِّ َشْی ٍء - تنها مبدأ جهان، خداوند یکتاست.  اهللاَّ ُهَو

ُ خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء  - زارع حقیقی و پرورش دهندة اصلی، خداوند است. َربُّ ُکلِّ َشْی ٍء  - زارع حقیقی و پرورش دهندة اصلی، خداوند است.  اهللاَّ ُهَو

هشدار خداوند به پیامبر (ص)، مبنی بر عدم وکالت و ضمانت ایشان در عبارت شریفه: «َأَفَأنَْت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال»، در ارتباط با سبک زندگی کدام گروه  . 21
است؟

آنان که در پی کسب رضایت طاغوت برآمدند و از اطاعت فرمان هاي اولیاي خدا، سرپیچی نمودند.

کسانی که با عبادت یک جانبه خداوند متعال خسران دنیا و آخرت را براي خود مرقوم نموده اند.

کسانی که با وجود فرمان تبري از دشمنان خدا، با آنان دوستی می ورزند.

آنان که دل به هواي نفس سپرده و اوامرش را به فرمان هاي خداوند ترجیح می دهند.

نَْیا َواْآلِخَرَة» نصیب چه افرادي خواهد شد؟ تعبیر قرآنی «َخِسَر الدُّ  . 22

«َأْم َجَعُلوا ِهللاِ ُشَرَکاَء َخَلُقوا َکَخْلِقِه» «ُقْل َأَغْیَر اِهللا َأْبِغی َربا» « «َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف»

باتوجه به مفاهیم اسالمی بی قراري درونی و ناپایداري شخصیت انسان مشرك دال بر چیست و به کدام یک از ابعاد توحید عملی اشاره دارد؟  . 23

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و دوري از ایثار و خیررسانی به دیگران- فردي

مطرح کردن خواستۀ جدید از سوي هواي نفس و به بردگی کشاندن قدرت هاي مادي- فردي

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و دوري از ایثار و خیررسانی به دیگران- اجتماعی

مطرح کردن خواستۀ جدید از سوي هواي نفس و به بردگی کشاندن قدرت هاي مادي- اجتماعی

کدام آیۀ شریفه از قرآن کریم بر این موضوع که «جامعۀ موّحد، حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت کردن نداده است، نمی پذیرد.»  . 24
تأکید می کند؟

ْمِر ِمْنُکْم»   ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ ُکْم َأْولَِیآَء»   ى َوَعُدوَّ « َیآ َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا َعُدوِّ

ًرا نِّْعَمًۀ َأْنَعَمَها َعَلی َقْوٍم َحتَّی ُیَغیُِّروْا َما بَأنُفسِهْم»   «َذلَِک بَأنَّ اهللاَّ لَْم َیُک ُمَغیِّ ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن»   «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ

نگرش انسان موحد به دشواري هاي زندگی کدام است و ثمرة بی حکمت ندانستن هیچ یک از حوادث عالم در وجود او چیست؟  . 25

بستري براي رشد و شکوفایی انسان – صبور و امیدوار  بستري براي رشد و شکوفایی انسان – تسهیل حرکت به سوي زندگی موحدانه 

نشانۀ بی مهري خداوند - تسهیل حرکت به سوي زندگی موحدانه نشانۀ بی مهري خداوند - صبور و امیدوار 
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عبادت مقطعی  در خیر  «اطمان به ...»  گزینه 1  . 1

عبادت مقطعی  در بال  «انقلب علی وجهه» 

تنظیم تمایالت درونی و تصمیم ها متناسب با خواست الهی بیانگر توحید عملی در بعد فردي است و این بعد از توحید سبب می شود که جهان معناي خاص خود را براي انسان موحد پیدا گزینه 3  . 2
کند.  

: دقت کنید که درك حکمت تمامی مقدرات خدا لزومًا براي انسان موّحد مقدور نیست.  رد گزینۀ 

ِة » تحقق می یابد. در این آیه خداوند فرموده است که اي کسانی که ایمان آورده اید ُکْم َأْوِلَیاَء ُتْلُقوَن ِإَلْیِهم ِباْلَمَودَّ ي َو َعُدوَّ عمل به جمله امام خمینی در آیه « َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ گزینه 2  . 3
دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. 

دقت کنید که «اله» به معناي معبود است و نفس را اله خویش گرفتن به معناي شرك عملی است نه نظري.  گزینه 3  . 4

ي آنان که به دین حق فرستاده شده براي مسلمانان کفر ورزیده اند، حق پذیر نیستند و خداوند، دستور به ترك دوستی با آنان می دهد. این حقیقت در آیۀ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ گزینه 4  . 5
» « اي کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید، (به گونه اي که) با آنان مهربانی کنید. حال آن که آنان به ِة َوَقْد َکَفُروا ِبَما َجاَءُکْم ِمَن اْلَحقِّ ُکْم َأْوِلَیاَء ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَودَّ َوَعُدوَّ

دین حقی که براي شما آمده است، کفر ورزیده اند.» ترسیم شده است. 

گزینه 3 «ومن الناس من یعبداهللا علی حرف»: از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره اي، عبادت و بندگی می کند.   . 6
 «فان اصابه خیر اطمان به »: پس اگر خیري به او برسد، دلش به آن آرام می گیرد. 

 «وان اصابته فتنه انقلب علی وجهه»: و اگر بالیی به او رسد، از خدا روي گردان می شود. 

در آیۀ مبارکۀ «َو ِمَن النِّاس َمن َیعُبَد اّهللا َعلی َحرٍف َفإن َاصَابُه َخیٌر اطَمأنَّ ِبِه َو ِان َأصاَبتُه ِفتنًه انَقَلَب َعلی َوجِهِه .................. » پرستش خدا از یک جانب به تعبیر قرآن، پرستشی از روي تردید گزینه 3  . 7
توصیف شده است که در هنگام بالیا به روي گردانی از خدا می انجامد.

مهم ترین عامل در تعیین اهداف انسان، افکار و اعتقادات هر فرد است. (همیشه فکر و اندیشه مقدم بر رفتار و سبک زندگی اوست.)  گزینه 2  . 8

میان بعد فردي و اجتماعی توحید رابطه متقابل وجود دارد. هر قدر که مردم یک جامعه به سوي توحید حرکت کنند، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدي می گیرد و زمینه براي رشد گزینه 4  . 9
انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می شود.  

اطاعت و پرستش جزء توحید عملی یا همان عبادي به شمار می رود و این قسم از توحید، میوة توحید نظري است.   گزینه 3  . 10
هر انسانی که به پروردگار ایمان دارد، اگر در زندگی خود از فرمان هاي خدا اطاعت کند و او را بپرستد، به مراتبی از توحید عملی رسیده است. (توحید عبادي همان توحید عملی است که میوة توحید

نظري به حساب می آید.)

مفهوم ذکر شده در صورت سؤال از عبارت شریفۀ «یا اّیها الذین امنوا ال تتخذوا عدّوي و عّدوکم اولیاء» «اي کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید» گزینه 4  . 11
استنباط می شود.

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت باعث می شود که شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا از یک سو هواي نفس (بت درون) وي هر گزینه 1  . 12
روز خواستۀ جدیدي جلوي روي او قرار می دهد و از سوي دیگر، قدرت هاي مادي که هر روز رنگ عوض می کنند، او را به بردگی جدیدي می کشانند.

با توجه به اصل «اعتقاد و اندیشه   رفتار و سبک زندگی» می توانیم بگوییم: انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان  دارد که او پروردگار هستی و گزینه 1  . 13
پشتیبان جهان است، چنین کسی، رفتاري متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و یک زندگی توحیدي براي خود تنظیم خواهد نمود 

رد گزینه هاي دیگر: اگر به گزینه هاي  و  و  توجه کنید، متوجه می شوید که در هر سه گزینه ابتدا به رفتار و سبک زندگی اشاره شده است و سپس به اعتقاد و تفکر اشاره کرده که ترتیب
صحیحی نیست. 

امام علی (ع) به مردم زمان خود و همۀ مردمی که به خدا ایمان دارند، می فرماید: «تقواي الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادي ها، چرا که شما در گزینه 2  . 14
برابر همۀ این ها حتی سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.» 

انسان موحّد (بعد فردي توحید عملی) موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند او را در برابرشان مسئول قرار داده است. 

آنان خدا را هواي نفس خود می دانند، در نتیجه پیامبر(ص) نمی تواند ضامن آنها باشد و از آنها دفاع کند. گزینه 1  . 15

پیروان جریان فکري خشک و غیرعقالنی تکفیري با تفکر غلطی که دربارة توحید و شرك دارند، هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد، مشرك و کافر می خوانند و گاه کشتن او را گزینه 3  . 16
واجب می شمارند.

میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد و اینکه اقتصاد و فرهنگ و سایر ابعاد و ارکان به سوي اجراي فرمان هاي خداي یگانه پیش روند، مرتبط با بعد اجتماعی گزینه 2  . 17
توحید عملی است.

از جمله موارد شرك در جهان امروزي که بسیار پیچیده تر از بت پرستی قبل از اسالم است، این است که بسیاري از انسان ها جهان خلقت را ملک خود تلقی می کنند و خود را مالک، گزینه 2  . 18
ولی و پرورش دهندة جهان می پندارند. برخی از این انسان ها، مانند فرعون که  «َاَنا َربُُّکُم اَالعلی»  می گفت و خود را پروردگار بزرگ مردم معرفی می کرد، خود را مالک دیگر جوامع می پندارند و براي

آنها تصمیم گیري می کنند.

زندگی توحیدي نیز شیوه اي از زندگی است که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد و هر فردي متناسب با اعتقادات خویش مسیر زندگی را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد. گزینه 4  . 19

ِ َأْبِغی َربا َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشْی ٍء» بگو: آیا جز خدا پروردگاري را بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ پس استدالل قرآن براي نفی «طلبیدن قرآن کریم می فرماید: « ُقْل َأ َغْیَر اهللاَّ گزینه 3  . 20
پروردگاري جز خداوند» این است که خداوند پروردگار همه چیز است. « ُهَو َربُّ ُکلِّ َشْی ٍء»: این آیه بیانگر توحید در ربوبیت است که مطابق با آن، زارع حقیقی و پرورش دهندة اصلی، خداوند است. 

خداوند دو آیه  و  سوره مبارکه فرقان، خطاب به پیامبر گرامی اسالم (ص) می فرماید: «َأَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال: آیا دیدي آن کسی را که هواي نفس خود را گزینه 4  . 21
معبود خود گرفت. آیا تو می توانی ضامن او باشی وبه دفاع از او برخیزي؟» 

ْنَیا َواْآلِخَرَة َذِلَک ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن»: از مردم کسی که خدا را بر یک آیۀ  سورة حج: «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌۀ اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ گزینه 1  . 22
جانب و کناره اي [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیري به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان می شود. او در دنیا و

آخرت، [هر دو]، زیان می بیند. این همان زیان آشکار است. 
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تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت باعث می شود شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشند؛ زیرا از یک سو هواي نفس وي هر روز خواستۀ گزینه 2  . 23
جدیدي جلوي روي او قرار می دهد و از سوي دیگر قدرت هاي مادي که هر روز رنگ عوض می کنند، او را به بردگی جدید می کشانند.  

جامعۀ توحیدي، حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت نداده است نمی پذیرد، با آنان که نسبت به خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان مبارزه گزینه 1  . 24
ُکْم َأْوِلَیآَء ...»  ى َوَعُدوَّ می کند و به این سخن خداوند گوش فرا می دهد که فرموده است: «َیآ َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا َعُدوِّ

- انسان موحد باور دارد که دشواري هاي زندگی نشانۀ بی مهري خداوند نیست، بلکه بستري براي رشد و شکوفایی اوست.  گزینه 2  . 25
- از نظر انسان موحد هیچ حادثه اي در عالم بی حکمت نیست گرچه حکمت آن را نداند، از همین رو موحد واقعی همواره انسانی امیدوار است و در مقابل سختی ها و مشکالت صبور و استوار است.
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