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با توجه به آیات قرآن کریم، هدایتگري پیامبر اکرم (ص) در مورد کدام شخص بی تأثیر خواهد بود؟  . 1

ا»  ْنُفِسِهْم نَْفعًاوًال َضر َیْمِلُکوَن ِألَ َحْرٍف»  «َال َ َعَلى اهللاَّ َیْعُبُد اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه»  «َمْن  «َجَعُلوا ِهللاِّ ُشَرَکآَء»  «َمِن

در بین موارد زیر کدام مورد به شیوه درست زندگی اشاره کرده است؟  . 2

باید براساس فکر و به دور از احساسات باشد و دلیل محکم و عقل پسند از آن حمایت کند. 

باید با عقل و احساسات ما هماهنگ باشد و منطق محکمی هم صحت آن را تایید کند. 

باید پاسخگوي نیازهاي عقلی و احساسی ما باشد و تفکر عمیق ما هم آن را تایید نماید. 

باید از عقل و احساس ما به طور همزمان حمایت کند و دلیل محکمی هم آن را توجیه کند. 

فراموش کردن خدا و خالی شدن قلب انسان امروز از یاد او .................. سرگرمی به امور دنیوي است و عدم درك معنویت نیایش با پروردگار  . 3
.................. توجه بی اندازه به زرق و برق دنیاست.

معلول - معلول  علت - معلول  معلول - علت  علت - علت 

رفتار مناسب با اعتقاد به انحصار هستی بخشی و پروردگاري خداوند در کدام گزاره تجلی یافته و کدام آیه داّل بر آن است؟  . 4

تنظیم زندگی توحیدي -  «اِّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه»   تنظیم زندگی توحیدي -  «قل من رب السماوات و االرض»  

گزینش جهان بینی توحیدي -  «اِّن اهللا ربّی و ربّکم فاعبدوه»   گزینش جهان بینی توحیدي -  «قل من رب السماوات و االرض»  

منظور از توحید اجتماعی چیست و مهم ترین رکن یک جامعه کدام است؟  . 5

قرارگیري نهادهاي اجتماعی در جهت اطاعت خدا - حکومت  جهت گیري امیال و خواسته هاي جامعه به سوي خدا - حکومت 

قرارگیري نهادهاي اجتماعی در جهت اطاعت خدا - مردم  جهت گیري امیال و خواسته هاي جامعه به سوي خدا - مردم

اگر با شاعر هم نوا شویم و بگوییم: «نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر / نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست»، بر مفهوم کدام آیۀ شریفه تأکید  . 6
ورزیده ایم؟

 «ولم یکن له کفوا احد»   «لم یلد و لم یولد»   «وهو الواحد القهار»   «قل هو اهللا احد»  

اگر نهادهاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشند، زمینه براي رشد انسان ها و زندگی موّحدانه فراهم می شود؛ که این به معناي ..................  . 7

اهمیت نقش یک جامعۀ توحیدي در خدایی شدن حیات آحاد جامعه است.   تأثیرپذیري توحید عملی در بعد اجتماعی از توحید عملی در بعد فردي است.  

توجه به قوانین جامعه براي تحقق توحید عملی در بعدي اجتماعی است.  ضرورت توجه به توحید فردي براي ساختن یک جامعۀ توحیدي می باشد.

اینکه انسان عصر امروز جهان را ملک خویش تلقی کند نمونۀ بروز کدام مشکل در اوست و چه تفاوتی با گذشته کرده است؟  . 8

کفر - این گونه از شرك بسیار پیچیده تر از شرك قدیم است.   شرك - این گونه از شرك بسیار پیچیده تر از شرك قدیم است.  

کفر - این گونه از شرك بسیار بارزتر از شرك قدیم است. شرك - این گونه از شرك بسیار بارزتر از شرك قدیم است.  

در بیان قرآن کریم ضرر و زیان واضح و آشکار تابع چیست و علت دشمنی مسلمانان با حاکمان ظالم در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟  . 9

 «و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه»  -  «من یعبد اهللا علی حرف»  «و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه»  -  «قد کفرو بما جاءکم من الحق»  

 «عدَوي و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة»  -  «قد کفروا بما جاءکم من الحق»   «عدَوي و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة»   -  «من یعبد اهللا علی حرف»  

َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ بِِه...» را در چه شرایطی مطرح کرده است و با چه بیانی رفتار ایشان خداوند گمراهی مشموالن آیۀ «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ  . 10
را توصیف می کند؟

در شرایط رنج و سختی - الخسران المبین   در شرایط راحتی و آسایش -الخسران المبین  

در شرایط رنج و سختی - الضالل البعید   در شرایط راحتی و آسایش - الضالل البعید  

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 3 سخت
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کدام یک از موارد زیر را نمی توان میوه بندگی و پرستش خداي یگانه دانست؟  . 11

چنین کسی جز با اذن خدا از هیچ  یک از بندگان اطاعت نمی کند. چنین انسانی از غیر خدا طلب نمی کند مگر به اذن و فرمان خدا 

چنین کسی جهت زندگی خود را به سوي محبوب خویش قرار می دهد. چنین کسی وسیله قرار دادن غیرخدا را مطلقًا کاري خطا می داند.

ُکْم َأْولِیاَء ُتْلُقوَن» مومنان را از دوست گرفتن دشمن خدا و خودشان نهی می کند؟ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ چرا خداوند در آیه شریفۀ «یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَّ  . 12

به جهت اینکه افراد مشمول این آیه به دین خدا کافر و آن را انکار می کنند. چرا در این صورت ایشان برعلیه مسلمانان خیانت خواهد کرد. 

چرا که دشمنی چنین افرادي با مومنان هرگز تمامی نخواهد داشت.  زیرا آن دشمنان نمی توانند توحید اجتماعی را پذیرفته و به  آن عمل کنند. 

...» خداوند چه عاملی را سبب زیان کاري در دنیا و آخرت بیان می کند؟ َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ مطابقه با آیه «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ  . 13

اینکه انسان براي خدا شرکائی در نظر گرفته و توحید عملی را از دست بدهد.  اینکه انسان در شرایطی مطلوب اهل بندگی بوده و در شرایط نامطلوب رویگردان 

اینکه انسان، عالم را ملک خویش بداند و به خود اجازه دهد در آن تصرف نماید.  اینکه انسان در زندگی با توجه بیش از اندازه به دنیا، از خداوند غفلت داشته باشد. 

در آیۀ «ِإنَّ اَهللا َربّی َوربُُّکْم َفاْعُبُدوهُ  ...» خداوند عبودیت را تحت چه عنوانی مطرح کرده است و ثمرة چه عاملی است؟  . 14

راه تقرب به  خدا - پذیرش خدا به عنوان سرپرست عالم  راه راست و درست - پذیرش خدا به عنوان مدبر عالم 

راه تقرب به  خدا - پذیرش خدا به عنوان مدبر عالم  راه راست و درست - پذیرش خدا به عنوان سرپرست عالم 

قرار نگرفتن در زمرة مسئوالن کدام آیه، مقاومت در برابر دام هاي شیطان را براي انسان به ارمغان می آورد و از منظر پیامبر خوبی ها، رسیدن انسان به  . 15
عامل بازدارندة او از لغزش ها و تباهی ها در گرو چیست؟

«َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف»- انجام یک ماه کارها همراه با حسن فعلی  ْسَالِم ِدیًنا»- انجام یک ماه کارها همراه با حسن فعلی  «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ

ْسَالِم ِدیًنا»- انجام چهل روزه کارها همراه با حسن فاعلی و فعلی  «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ «َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف»- انجام چهل روزة کارها همراه با حسن فاعلی و فعلی 

میان بعد فردي و بعد اجتماعی چه رابطه اي وجود دارد و اگر کسی در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها برآید، گرفتار چه نوع شرکی  . 16
شده است؟

تقابل – شرك در والیت  تقابل – شرك عملی اجتماعی متقابل – شرك عملی فردي متقابل – شرك در والیت

پیام مستتر در بیت: (بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد) را در کدام گزینه می توان دید و از لحاظ مفهوم  . 17
متناسب با کدام عبارت شریفۀ قرآنی است؟

زندگی توحیدي که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد. - «ان اهللا ربی و ربکم»

جهان بینی توحیدي ریشه در زندگی توحیدي دارد. - «فاعبدوه هذا صراط مستقیم»

زندگی توحیدي که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد. - «فاعبدوه هذا صراط مستقیم»

جهان بینی توحیدي ریشه در زندگی توحیدي دارد. - «ان اهللا ربی و ربکم»

نبی مکرم اسالم (ص) از مشرکان می خواست که با اقرار به کدام الفاظ، دست از شرك بشویند و به خداي یگانه ایمان آورند و این ذکر چه اثري بر  . 18
جامعه مسلمین می گذارد؟

اهللا اکبر - مدافعه از حقوق فرد بر دیگر مسلمانان واجب می گردد. اهللا اکبر - همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با دیگران تغییر می دهد.

ال اله اال اهللا - همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با دیگران تغییر می دهد. ال اله اال اهللا - مدافعه از حقوق فرد بر دیگر مسلمانان واجب می گردد.

انسان امروز اگرچه در مسأله .................. دچار شرك نیست اما اینکه جهان را متعلق به خود می داند، سبب شده است که..................  . 19

مالکیت - هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند. خالقیت - هرگونه که بخواهد در آن تصرف کند. 

مالکیت -  دست به غصب دارایی هاي مردم ضعیف بزند.  خالقیت - دست به غصب دارایی هاي مردم ضعیف بزند. 

ُکْم َأْولِیاَء» خطاب به  چه کسانی بیان شده است و دلیل این خطاب چه می باشد؟ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ عبارت شریف «ال َتتَّ  . 20

مومنان - َوَقْد َکَفُروا بَِما َجاَءُکْم ِمَن اْلَحقِّ       مسلمانان - َوَقْد َکَفُروا بَِما َجاَءُکْم ِمَن اْلَحقِّ     

ِة   مومنان - ُتْلُقوَن ِإلَیِهْم بِاْلَمَودَّ ِة   مسلمانان - ُتْلُقوَن ِإلَیِهْم بِاْلَمَودَّ
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ِخُذوا...» به کدام بعد توحید اشاره دارد و کدام نکته را در خود جاي می دهد؟ آیه شریفۀ «یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَّ  . 21

توحد عملی اجتماعی -  نهی از مالطفت و مهربانی با دشمنان خدا و مومنان  توحید عملی فردي - نهی از مالطفت و مهربانی با دشمنان خدا و مومنان 

توحید عملی اجتماعی -  نهی از نفس پرستی و ترجیح هواي نفس بر امر خدا  توحید عملی و فردي - نهی از نفس پرستی و ترجیح هواي نفس بر امر خدا 

نهِی قرآنی «ال تتخذوا عدوي و عدوکم اولیاء ...» خطاب به چه کسانی است و علت آن در کدام عبارت متجلی است؟  . 22

مؤمنان - زیان در دنیا و آخرت که آشکار و واضح است. انسان ها - زیان در دنیا و آخرت که آشکار و واضح است.

مؤمنان - کفر ورزیدن به دین حقی که براي شما آمده است. انسان ها - کفر ورزیدن به دین حقی که براي شما آمده است.

َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ بِِه...» در پی تبیین وضع کدام گروه از مردم است؟ آیه شریفۀ «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ  . 23

کسانی که تنها در فراغت و راحتی به عبادت و بندگی خدا می پردازند. آنان که در سختی ها خدا را خوانده و در راحتی او را از یاد می برند.

آنانکه هیچ گونه تعبّدي نسبت به خدا نداشته و خدا را انکار می کنند. کسانی که نفس را خداي خویش قرار داده و بر عبادت خدا ترجیح می دهند.

َمُد » را بیان نموده است؟ کدام مورد، مفهوم عبارت شریفۀ « اهللا الصَّ  . 24

َماَواِت َوَما ِفی اْألَْرِض   ِ َما ِفی السَّ َوِهللاَّ ُقْل َأَغْیَر اِهللا َأْبِغی َربا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء  

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن َماَواِت َواْألَ َیْسَألُُه َمْن ِفی السَّ ِإنَّ اَهللا َربِّی َو َربُُّکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیمٌ 

با توجه به آیۀ: «َالَم َتَر ِالى الّذین یَزعُموَن انُّهم ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل ِمن قبلک...»، کدام یک مهر تأییدي بر ایمان خیالی افراد است و چه سرنوشتی در  . 25
انتظار شخص ایمان پندار است؟

 «ُیریدون ان یتحاکموا الى الّطاغوت» -« الخسراُن المبیُن»  «ُیریدون ان یتحاکموا الى الّطاغوت» - «ضالًال بعیداً»  

 «قد کفروا بِما جاءکم من الحق» - «الخسراُن المبیُن»   «قد کفروا بِما جاءکم من الحق» - «ضالًال بعیداً»  
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گزینه 2 اگر کسی دل هواي نفس و بت درون سپرده او را عبور خود قرار دهد و خواهش ها و اوامر نفسانی را به فرمان هاي خداوند ترجیح دهد، در حقیقت چنین شخصی گرفتار شرك عملی  . 1
شده است و هدایتگري پیامبر اکرم (ص) در مورد این شخص تأثیري ندارد. 

امروزه در بازار سبک زندگی، سبک ها و روش هاي گوناگونی از زندگی عرضه و تبلیغ می شود که ما باید از میان آنها دست به انتخاب بزنیم و بهترین را انتخاب کنیم. پس باید انتخاب گزینه 1  . 2
ما براساس فکر و به دور از احساسات باشد و دلیلی محکم و عقل پسند از آن حمایت کند.  

مواردي که در سوال آمده است هر دو معلول بوده و به نوعی نتیجه دنیاگرایی به شمار می روند.   گزینه 4  . 3

انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، در عمل رفتاري متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و یک زندگی توحیدي براي گزینه 2  . 4
خود تنظیم خواهد نمود. (توحید عملی) 

بُعد اجتماعی توحید به معناي قرار گرفتن همه نهادها و ارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست. مهم ترین رکن یک جامعه حکومت آن است. گزینه 2  . 5
وقتی یک نظام اجتماعی توحیدي است که حاکم و زمامدار آن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند براي حاکم تعیین کرده است دارا باشد و بکوشد قوانین الهی

را در جامعه به اجرا درآورد.  

بی نظیر بودن خدا به معناي بی همتا بودن اوست. یعنی خداوند «کفو» و همتایی ندارد و یکتا و یگانه است: «ولم یکن له کفو احد»   گزینه 1  . 6

وقتی از تاثیر نهادها صحبت می کنیم یعنی مقصودمان تأثیر توحید اجتماعی بر فردي است.   گزینه 2  . 7

این مورد به معناي شرك است نه کفر (این افراد وجود خدا را انکار نمی کنند) / این گونه از شک بارزتر نیست بلکه پیچیده تر است.  گزینه 1  . 8

با توجه به آیۀ شریفۀ «و ان اصابته فتنۀ انقلب علی وجهه خسر الدنیا و اآلخرة ذلک هو الخسران المبین» : «و اگر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان می شود، او در دنیا و آخرت، [هر دو] زیان گزینه 2  . 9
می بیند، این همان زیان آشکار است» ضرر و زیان واضح و آشکار، معلول رویگردانی از خدا در هنگام برخورد با بالیا است. جامعۀ موّحد حکومت انسانی را که خداوند به آنها حق حکومت کردن نداده
است نمی پذیرد، با آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان مبارزه می کند، بنا بر فرمان خداوند، از محرومان و مستضعفان حمایت می کند و به این سخن خداوند
گوش فرا می هد که فرموده است: «یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي و عدوکم ...  و قد کفروا بما جاءکم من الحق» و علت دشمنی کردن مسلمانان با حاکمان ظالم این است، آنان به دین حقی که براي شما

آمده است، کفر ورزیده اند. 

با توجه به معناي آیه در زیر بیان شده است، گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 10
بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)؛ همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و) خیري به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی براي

امتحان به آنها برسد، دگرگون می شوند ( و به  کفر رو می آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت را؛ و این همان خسران و زیان آشکار است! 

در گزینۀ  وسیله قرار دادن غیر خدا را غلط دانسته که نمی تواند صحیح باشد.  گزینه 3  . 11
سایر گزینه ها مطابق با متن کتاب است.  

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 12
اي کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده کافر شده اند.

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 1  . 13
بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)؛ همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و) خیري به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی براي

امتحان به آنها برسد، دگرگون می شوند (و به کفر رومی آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت را؛ و این همان خسران و زیان آشکار است! 

دقت کنید که طبق این آیه داریم:  گزینه 1  . 14

توحید نظري /   ِإنَّ اَهللا َربّی َوربُُّکْم (ربوبیت)  توحید عملی / َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم (صراط مستقیم) 

مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند روي  آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست.  گزینه 3  . 15
ْنَیا َواْآلِخَرَة َذِلَک ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن»، کسی که خدا را بر یک جانب و کناره اي (تنها به زبان بنابر آیۀ شریفۀ: «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َو ِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌۀ اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ
و هنگام وسعت و آسودگی) عبادت و بندگی می کند، هنگامی که فتنه اي به او می رسد، از خدا روي گردان می شود. پس اگر در زمرة مشمولین این آیه نباشیم، می توانیم به پیشگاه خداوند روي آورده

و در نتیجه در برابر دام هاي شیطان مقاومت کنیم. 
حکمت، به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و تباهی ها می شود.  

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «هر کس چهل روز کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمه هاي حکمت از قلبش بر زبانش جاري خواهد شد.»

میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد. همچنین اگر کسی دل به هواي نفس سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان هاي خداوند ترجیح گزینه 2  . 16
دهد یا در پی کسب رضایت قدرت هاي مادي و طاغوت ها برآید گرفتار شرك عملی فردي شده است.

زندگی توحیدي شیوه اي از زندگی است که ریشه در جهان بینی توحیدي دارد و این معنا، با عبارت شریفۀ قرآنی «فاعبدوه هذا صراط مستقیم» ارتباط مفهومی دارد.   گزینه 3  . 17

رسول خدا (ص) از همان آغاز رسالت خود، از مشرکان خواست با گفتن جمله «ال اله اال اهللا» دست از شرك و بت پرستی بردارند و به خداي یگانه ایمان آورند، با گفتن این عبارت، گزینه 3  . 18
تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گردد.  

دقت کنید که انسان ها غالبًا خالق عالم را خدا می دانند اما چون به مالکیت خدا بی توجه اند لذا به خود اجازه تصرف در عالم را می دهند. (حتمًا یادتان نرفته است که شرك در والیت از گزینه 1  . 19
شرك در مالکیت نشأت می گیرد.)

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 20
اي کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده کافر شده اند.  

مطابق با ترجمۀ آیه اي که در سوال آمده است گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 21
اي کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده کافر شده اند.  

قرآن در خطاب به مؤمنان «یا ایها الذین آمنوا...» این نباید (فعل نهی) را به کار برده است و علت آن در این عبارت قرآنی متجلی است که می فرماید: «وقد کفروا بما جاءکم من الحق»: گزینه 4  . 22
حال آنکه آنان به دین حقی که براي شما آمده است، کفر ورزیده اند ... .
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با توجه به معناي آیه که در زیر بیان شده است، گزینۀ  صحیح است؛  گزینه 2  . 23
بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است)؛ همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و خیري به آنان برسد) حالت اطمینان پیدا می کنند؛ اما اگر مصیبتی براي امتحان

به آنها برسد، دگرگون می شوند (و به کفر رومی آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت را؛ و این همان خسران و زیان آشکار است! 

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن »: «هر آنچه در َماَواِت َواْألَ آیۀ «اهللا الصمد» بیانگر بی نیازي خداوند است که با عرض نیاز دائمی و پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ «  َیْسَألُُه َمْن ِفی السَّ گزینه 4  . 24
آسمان ها و زمین است. پیوسته از او درخواست می کند. او همواره دست اندرکار امري است»، مرتبط است. 

خداوند در آیۀ  سورة نساء  می فرماید: «آیا ندیده اي کسانی که گمان  می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان دارند، اما  می خواهند داوري به نزد گزینه 2  . 25
طاغوت برند «یریدون یتحاکموا ان الى الطاغوت»..... و شیطان  می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند «ان ُیضّلهم ضالَال بعیدا »  
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