نام و نام خانوادگی:

زمان برگزاری 4500 :دقیقه

نام آزمون :درس  2دینی  12ریاضی
تاریخ آزمون1400/07/07 :

1

استاد ناصری

کدام مورد مفهوم عبارت شریف «اُهلل الَّصَم ُد » را بیان نموده است؟

«ُقْل َأ َغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْيٍء»

«ُق ِل الَّل ُهَّم ماِلَک اْلُم ْلِک ُتْؤ ِتي اْلُم ْلَک َمْن َتشاُء »

«َيْس َئ ُل ُه َمْن ِفي الَّس ماواِت َو اَأْل ْر ِض ُكَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن »

«ِإ َّن اَهَّلل َر ِّبي َو َر ُّبُك ْم َف اْع ُب ُد وُه َه َذ ا ِص َر اٌط ُّم ْس َت ِقيٌم »

2

3

کدامیک از گزینههای زیر آثار گفتن عبارت «ال اله اال اهلل» نمیباشد؟
به رسمیت شناختهشدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد

ضرورت یافتن دفاع از حقوق او توسط سایر مسلمانان

تغییر زندگی فرد تازه مسلمان در رابطه با خدا ،خود و اجتماع

قرارگرفتن در زمرۀ برادران دینی و ایمان سایر مسلمین

اگر بخواهیم با عبارت قرآنی «ُق ْل َأ َف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأ ْو ِلَي اَء » مشرکان را توبیخ نماییم باید پیش از آن ،برای آنها چه نکتهای را اثبات کنیم؟
خدایانی را برای خود انتخاب کردهاند که قدرت سرپرستیشان را ندارند.
خدایانی را برای خود انتخاب کردهاند که حتی مالکیتی برای خودشان ندارند.
خدایانی را برای خود انتخاب کردهاند که چیزی را مانند خدا ،خلق نکردهاند.
خدایانی را برای خود انتخاب کردهاند که نمیتوانند ربوبیت عالم را به عهده گیرند.

4

برای اینکه بخواهیم با سؤال «ُق ْل َأ َف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأ ْو ِلَي اَء » عمل مشرکان را مردود بشماریم ،از کدام جملۀ قرآنی بهره میگیریم؟ چرا؟

اَل َيْم ِلُك وَن َأِل نُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا َو اَل َض ًّر ا  -آن که مالک نباشد ولی هم نخواهد بود.

ُقْل َم ن َر ُّب الَّس ماَو اِت َو اأْل ْر ِض ُق ِل اُهلل  -آن که ولی نباشد رب هم نخواهد بود.
ُقْل َم ن َر ُّب الَّس ماَو اِت َو اأْل ْر ِض ُق ِل اُهلل  -آن که رب نباشد ولی هم نخواهد بود.

5

اَل َيْم ِلُك وَن َأِل نُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا َو اَل َض ًّر ا  -آن که ولی نباشد مالک هم نخواهد بود.

از آیۀ شریفۀ «ُق ْل َمْن َر ُّب الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض ُق ِل اُهَّلل ُق ْل َأ َف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأ ْو ِلَي اَء » کدام پیام دریافت میشود؟
اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او ،دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند ،اگر کسی معقتد به شرک در خالقیت باشد ،شرک در مالکیت هم دارد.
پرسش و پاسخ هر دو از خداست ،پس روشن است که مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی شرک را نمیپذیرند.
اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در عرض او ،دیگرانی نیز هستند که حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارند و دیگران بدون اجازۀ وی نمیتوانند در آن تصرف کنند.
قرآن به مشرکان میگوید :شما که قبول دارید خداوند تنها خالق جهان و تنها مالک آن نیز هست و حق تصرف در آن چیز را دارد پس در کار آفرینش شریک نگیرند.
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خداوند با بیان عبارت «ُق ْل َه ْل َيْس َت ِو ی اَأْل ْع َم ى َو اْلَب ِص یُر َأ ْم َه ْل َتْس َت ِو ی الُّظ ُل َم اُت َو الُّنوُر » در مقام مقایسه چه چیز بر آمده است؟
قیاس بین نورانیت حق تعالی و ظلمتهایی که غیر خدا را میپرستند.
قیاس بین خدایی که مالک جهان است و بتی که مالک نفع و زیان خویش هم نیست.
قیاس بین موحدان مؤمن به خدای یگانه و مشرکانی که برای خدا شریک گرفتند.
قیاس بین خدای یگانه و خدایانی که غیر خدا از سوی مشرکان گرفته شده است.
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گسترۀ شرک با حرکت از ربوبیت به خالقیت چه تغییری میکند و دلیل اصلی آن چیست؟
بیشتر میشود  -به این دلیل که در این سیر ،التزام عملی فرد هم باید بیشتر شود.
کمتر میشود  -به این دلیل که غالب افراد در خالقیت خدا دچار شرک میشوند.
بیشتر میشود  -چراکه درک خالقیت خدا بسیار دشوارتر از درک سایر مراتب است.
کمتر میشود  -زیرا پذیرش خالقیت مسئولیت کمتری برای فرد دارد تا پذیرش ربوبیت.

1

استاد ناصری
8

پدری که خود را صاحب اختیار حقیقی فرزندش میداند ،به کدام مرتبه از شرک گرفتار شده و چه حق ناشایستی برای خود قائل خواهد بود؟
شرک در ربوبیت  -تصور میکند که او هم تدبیری نسبت به فرزند خواهد داشت.
شرک در والیت  -تصور میکند که او هم تدبیری نسبت به فرزند خواهد داشت.
شرک در ربوبیت  -تصور میکند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند.
شرک در والیت  -تصور میکند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند.
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پیام دو آیۀ «اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّن کم الی یوم القیامه» و «قل ّان ُک نُت م ُتِح َنوّب اَهلل َف أَّتِبعونی» بهترتیب بیانگر کدام موضوعات میباشد؟ (دو مورد مرتبط با

آیۀ اول است).

توحید در خالقیت ،ربوبیت و عمل  -معاد جسمانی و روحانی انسان  -توحید عملی
توحید در خالقیت ،ربوبیت و عمل  -ضرورت معاد براساس عدل الهی  -توحید عملی
توحید عملی  -معاد جسمانی و روحانی انسان  -توحید در خالقیت ،ربوبیت و عمل
توحید عملی  -ضرورت معاد براساس عدل الهی  -توحید در خالقیت ،ربوبیت و عمل

 10چه وقت یک باغبان دچار این توهم میشود که کار زراعت ،نتیجه تدبیر مستقل او بوده است؟
وقتی او خود را در امر کشت و کار با دیگران مقایسه می کند.

وقتی اثر مستقیم خود را در امر زراعت مشاهده می کند.

وقتی از مسیر عبودیت حق تعالی خارج شده و دچار تکبر می شود.

وقتی احساس میکند که مالک حقیقی این گیاهان خود اوست.

 11آیهی شریفه «َو اَل ُيْش ِر ُك ِفی ُح ْك ِم ِه َأ َح ًد ا»  ،کدام یک از مفاهیم قرآنی زیر را تکمیل می کند؟

ُقْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء

ُقْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا

ُق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء ُقِل الَّلُه َخ اِلُق ُكِّل َش ْي ٍء

َم ا َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي

 12چه وقت توسل به اولیای خدا شرک به حساب میآید و کدام آیه در این موضوع راهنمای ماست؟
اگر توانایی یاری رسانی آنان را از خودشان بدانیم ُ -قْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا

اگر برای شفا بخشی آنها را ماذون از جانب خدا بدانیم ُ -قْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا
اگر توانایی یاری رسانی آنان را از خودشان بدانیم ُ -قْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء

اگر برای شفا بخشی آنها را ماذون از جانب خدا بدانیم ُ -قْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء

 13عبارت شریف «َو َلم َیُک ن َله ُکُف ًو ا َاَح ٌد » به  ..................اشاره دارد و این عبارت قرآنی هرگونه  ..................را نفی میکند.
توحید نظری  -مقایسه غیر با خدا

توحید نظری  -وجود نقص در خدا

توحید عملی  -وجود نقص در خدا

توحید عملی  -مقایسه غیر با خدا

 14خداوند در سورۀ توحید ابتدا با چه صفتی معرفی شده است و حقیقت معنای این صفت در کدام گزینه بیان شده است؟
واحد  -کسی که از همه پیش است و در هر صفتی اول است.

احد  -کسی که از همه پیش است و در هر صفتی اول است.

واحد  -یکتایی که دومی ندارد و نمیتوان دیگران را با او قیاس کرد.

احد  -یکتایی که دومی ندارد و نمیتوان دیگران را با او قیاس کرد.

 15از آیۀ «قل من رّب الّس موات واالرض قل اهلل  » ...کدام مفهوم برداشت میشود؟
درس  2دینی  12ریاضی

با توجه به استداللهای این آیه ،بر مشرکان دارای عقل سلیم واجب نیست که در برابر حق تسلیم شده و باطل را طرد کنند.
با توجه به استداللهای این آیه ،اتخاذ ربی غیر از خدای تعالی و فرض اینکه آنها اولیاء مردم باشند امری غیر معقول نیست.
مقتضای ربوبیت خدا این است که خدا مالک همۀ نفعها و ضررها باشد.
مشرکان خالق را یکی نمیدانستند و قائل به توحید در خلقت نبودند.
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«احیاء بخشی» و «معنا بخشی» به کالبد معارف و احکام دین کدام است؟ و حضرت علی (ع) چه عاملی را مایۀ عزت خود میداند؟
دین  -بندگی خدا

توحید  -بندگی خدا

دین  -پروردگاری خدا

2

توحید  -پروردگاری خدا

استاد ناصری
 17کدام یک از گزینۀهای زیر نشان میدهد که در امر زراعت ،زارع حقیقی خداست؟
اینکه گیاه بر اساس استعدادی که خداوند در آن قرار داده است رشد کرده و محصول داده است.
اینکه خداوند سرپرستی این گیاه را بر عهده داشته و هرگونه تصرفی روی آن از سوی خداست.
اینکه باغبان در حقیقت اختیار و تدبیر از سوی خدا ندارد و تمام امور تحت تدبیر خدا پیش میرود.
اینکه باغبان تنها به رشد گیاه کمک می کند اما خالق حقیقی آن خداست که آن را از هیچ خلق کرده است.

 18اینکه گفته شود« :آنکه خالق چیزی باشد مالک آن نیز خواهد بود» ،کدام برداشت را به دنبال دارد؟
مالکیت حقیقی از آن خداست و هیچ گونه مالکیتی برای انسان قابل تصور نیست.
از آنجایی که انسان خالق چیزی نیست پس مالکیت او هم یک مالکیت اعتباری میباشد.
خداوند مالک حقیقی این عالم است و میتواند این مالکیت را به مخلوقات اعطاء کند.
هرچه انسان به خداوند نزدیک تر شود مالکیت او هم حقیقی تر خواهد بود.

 19برای تأیید وحدانیت خداوند در تدبیر امور هستی و آغاز نمودن آن (هستی بخشیدن) ،بهترتیب از کدام آیات نورانی میتوان بهره جست؟
«ُقْل َأَغ ْيَر اِهلل َأْبِغي َر ًّبا»َ« -و َلْم َيُك ْن َلُه ُكُف ًو ا َأَح ٌد »

«ُقْل َمْن َر ُّب الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض »َ« -لْم َيِل ْد َو َلْم ُيوَلْد »

«ُكَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن »« -اُهلل ُنوُر الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض »

«َو اَل ُيْش ِر ُك ِفي ُح ْك ِم ِه َأَح ًد ا»َ« -أْم َج َع ُلوا ِهلِل ُش َر َكاَء َخ َلُق وا»

 20با گفتن «ال اله اال اهلل » و التزام به آن به آن به ترتیب چه تاثیراتی در گوینده ایجاد میشود؟
خروج از شرک و ایمان به خدای یگانه  -تغییر در همۀ زندگی گوینده
تغییر در همۀ زندگی گوینده  -خروج از شرک و ایمان به خدای یگانه
به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی گوینده  -در زمرۀ برادران و خواهران دینی قرار می گیرد.
در زمرۀ برادران و خواهران دینی قرار می گیرد - .به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی گوینده

 21از این حقیقت که «مالکیت عالم ،والیت بر آن را بهدنبال دارد» ،بطالن کدام اعتقاد را میتوان استنتاج کرد؟
مالکیت دانستن خدایانی که از پس سرپرستی خویش هم بر نمیآیند.

حق تصرف قائل شدن برای خدایانی که مالکیتی بر خویش هم ندارند.

نسبت دادن سرپرستی عالم به خدایانی که از حکمرانی بر آن عاجز هستند.

فرمانروایی عالم را ازآن خدایانی بدانیم که توان تصرف بر آن را ندارند.

 22کدامیک از مفاهیم زیر را با یک نگاه توحیدی دقیق از سوی انسان موحد ،سازگار نمیباشد؟
کسی که دچار شرک در مالکیت شده باشد ،در پی آن به خودش حق تصرف مستقل در هستی را خواهد داد.
نمیشود انسان والیت الهی را پذیرفته باشد ،اما در اینکه عالم ملک خدا است دچار تردید و یا ابهام باشد.
شرک به خدای متعال هر چه از خالقیت به سمت ربوبیت میرویم ،بیشتر میشود؛ چراکه پذیرش آن سختتر است.
آنکه «حق تصرف در عالم» را متعلق به خدا بداند ،پس الجرم پیش از آن تدبیر عالم را هم از آن خدا دانسته است.

 23جریان موسوم به «تکفیری» اعتقاد دارند که طلب دعا و شفیع قرار دادن دیگران برای اینکه خدا انسان را ببخشد  ..................است و همچنین

معتقدند این گونه افراد  ..................هستند.
شرک  -مشرک

کفر  -مشرک

شرک  -کافر

کفر  -کافر

درس  2دینی  12ریاضی

 24در امر کشاورزی اگرچه زارع حقیقی  ..................است اما میتوان گفت که . ..................
باغبان  -باغبان و تدبیرش همه از آن خداست و تحت تدبیر او پیش میرود.

خدا  -باغبان هم با کمال یافتن قادر است در تدبیر عالم اثر گذار باشد.

باغبان  -این خداوند است که این حد از اثر گذاری را به او سپرده است.

خدا  -باغبان هم تدبیر کرده و به نوعی مجرا و مسیر تدبیر الهی میباشد.

 25اگر برای عالم مبدأیی غیر از خدا قائل نشویم به کدام مرتبه از توحید معتقد شدهایم و کدام آیه موید کالم ماست؟
خالقیت ُ -ق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو اْلَو اِح ُد

خالقیت َ -خ َلُق وا َكَخ ْلِقِه َفَتَش اَبَه اْلَخ ْل ُق َع َل ْي ِه ْم

مالکیت  -اهَّلل ُقْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم

مالکیت َ -و ِللّ?ِه ما ِفی الَّس ماواِت َو ما ِفی اَالرِض

3

استاد ناصری
 26با گفتن کدام جمله در اسالم تمام احکام و حقوق فرد به رسمیت شناخته میشود و این جمله بهترتیب چه مفاهیمی را در خود جای داده است؟
«ال ِالَه ِااَّل اُهلل»  -نفی غیر خدا و اثبات خدا

«اُهلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»  -اثبات خالقیت خدا و مخلوقیت غیر خدا

«ال ِالَه ِااَّل اُهلل»  -اثبات مخلوقیت خدا و خالقیت غیر خدا

«اُهلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»  -اثبات خدا و نفی غیر خدا

 27خداوند با بیان کدام یک از عبارات قرآنی زیر است که میفرمایندُ« :ق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو اْلَو اِح ُد اْلَقَّه اُر »

ُقْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا

ُقْل َم ن َر ُّب الَّس ماَو اِت َو اأْل ْر ِض ُق ِل اُهَّلل

َأْم َج َع ُلوا ِهَّلِل ُش َر َكاَء َخ َلُق وا َكَخ ْلِقِه َفَتَش اَبَه اْلَخ ْل ُق َع َل ْي ِه ْم

ُقْل َه ْل َيْس َت ِو ي اَأْل ْع َم ى َو اْلَب ِص يُر

 28عبارت قرآنی «أم َج َع لوا هلِل ُش َر کاَء َخ َل ُق وا َکَخ لقه َف َت شاَبَه اْلَخ لُق َع َلیهم» به چه مطلبی اشاره میکند؟
اینکه شرکایی که برای خدا گرفته میشود ،قادر به خلقت نیستند.

اینکه شرکایی که برای خدا گرفته میشود ،خودشان مخلوق خدایند.

اینکه شرکایی که برای خدا گرفته میشود ،مشابه سایر مخلوقاتند.

اینکه شرکایی که برای خدا گرفته میشود ،آنان را دچار شبهه کرده است.

 29خداوند در عبارت «الّله الصمد» به کدام یک از صفات خویش اشاره دارد و این توصیف مقدم بر کدام وصف خداوند در سوره توحید است؟
بینیازی  -اینکه خدا نزاده و زاده نشده است

برتری بر مخلوقات  -اینکه خدا نزاده و زاده نشده است

بینیازی  -اینکه خدا یگانه ایست که همتایی برایش نیست

برتری بر مخلوقات  -اینکه خدا یگانه ایست که همتایی برایش نیست

 30مهم ترین اعتقاد دینی  ..................میباشد و دربار ه این اعتقاد میتوان گفت.................. :
توحید و یکتاپرستی  -بدون آن ،هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد

اعتقاد به معاد  -بدون آن ،هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد

توحید و یکتاپرستی  -همه اعتقادات با آن کامل خواهد شد

اعتقاد به معاد  -همه اعتقادات با آن کامل خواهد شد

 31در کالم گوهر بار امام علی (ع) ،خداوند با چه عبارتی مدح شده است و امام (ع) پس از این مدح ،چی چیز را از خدا طلب میکنند؟
تو همان گونه ای که من دوست دارم  -مرا توفیق ده که شایسته دوست داشتنت باشم
تو همان گونه ای که شایستهی توست  -مرا توفیق ده آنگونه که تو دوست داری باشم
تو همان گونه ای که من دوست دارم  -مرا توفیق ده آنگونه که تو دوست داری باشم
تو همان گونه ای که شایستهی توست  -مرا توفیق ده که شایستهی دوست داشتنت باشم

 32عبارت «تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن نیاز به مخلوقات است» ،از پیام کدام آیه شریفه مفهوم میگردد؟
«وال یشرک فی حکمه احدا»

«لم یلد و لم یولد»

«وهلل ما فی السماوات وما فی االرض»

«اهلل الصمد»

 33در بیان حضرت علی (ع) به ترتیب «عزت» و «افتخار» برای ایشان چیست؟

34

پروردگاری خداوند  -بندگی خدا

بندگی خدا  -پروردگاری خدا

آنگونه باشد که خدا دوست دارد - .همان گونه ای که من دوست دارم.

همانگونه ای که من دوست دارم - .آنگونه باشد که خدا دوست دارد.

«حیات» و «معنابخشی» به معارف و احکام دین معلول چیست؟ هر یک به ترتیب به چه تشبیه شده است؟
توحید  -پیکر به روح

توحید عملی  -پیکر به روح

توحید  -روح به پیکر

توحید عملی  -روح به ییکر

 35اینکه خدا ،پیامبر را رسانندۀ فرمان خود قرار دهد نمونهای از  ..................است و تجلی  ..................بهشمار میرود.
تصرف و تغییر  -والیت

اداره و تدبیر  -والیت

تصرف و تغییر  -ربوبیت

اداره و تدبیر  -ربوبیت

درس  2دینی  12ریاضی

 36اگر بخشی از عالم را متعلق به غیر خدا بدانیم در واقع گرفتار چه شرکی شده ایم و چارۀ آن چیست؟
شرک در خالقیت  -اینکه هر خالقیتی را برای غیر خدا ،غیر حقیقی بدانیم.

شرک در خالقیت  -اینکه برای غیر خدا هیچ مرتبهای از خالقیت در نظر نگیریم.

شرک در مالکیت  -اینکه هر مالکیتی را برای غیر خدا ،غیر حقیقی بدانیم.

شرک در مالکیت  -اینکه برای غیر خدا هیچ مرتبه ای از مالکیت در نظر نگیریم.

 37اگر بگوییم خداوند میتواند به غیر خویش اذن والیت بدهد ،چگونه سخنی گفتهایم و منظور ما از این اذن چیست؟
نادرست  -اینکه خداوند تدبیر مخلوقات خویش را به ایشان واگذارد.

صحیح  -اینکه خداوند تدبیر مخلوقات خویش را به ایشان واگذارد.

نادرست  -اینکه خداوند ایشان را مجرای والیت خویش قرار دهد.

صحیح  -اینکه خداوند ایشان را مجرای والیت خویش قرار دهد.

4

استاد ناصری
 38سرلوحه دعوت پیامبران کدام مورد بوده است و چه قضاوتی دربارۀ آن صحیح تر است؟
توحید و یکتاپرستی که بدون آن سایر اعتقادات ناقص هستند.

توحید و یکتاپرستی که بدون آن سایر اعتقادات فاقد اعتبار هستند.

عبودیت حق تعالی که بدون آن سایر اعتقادات ناقص هستند.

عبودیت حق تعالی که بدون آن سایر اعتقادات بی اعتبار هستند.

 39علیت آیۀ «َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء» به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
«اُهلل خاِلُق ُك ِّل َش ْيٍء »َ« -و ما َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي »َ« -و ُهلِل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض »
«َو ُهلِل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض »« -اُهلل خاِلُق ُك ِّل َش ْيٍء »َ« -و ما َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي »
«َو ُهلِل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض »َ« -و ما َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي »« -اُهلل خاِلُق ُك ِّل َش ْيٍء »
«اُهلل خاِلُق ُك ِّل َش ْيٍء »َ« -و ُهلِل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض »َ« -و ما َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي »

 40حق تغییر و تصرف داشتن در چیزی ،تابع کدام مرتبه از وحدانیت خداوند است و پیامبر را واسطه و رساننده فرمان الهی دانستن برخاسته از کدام

آیه مبارکه است؟

«مالهم من دونه من ولی» « -وال یشرک فی حکمه احدا»

«مالهم من دونه من ولی» « -وهلل ما فی السماوات وما فی االرض»

«وهلل ما فی السماوات وما فی االرض» « -وهلل ما فی السماوات وما فی االرض»

«وهلل ما فی السماوات وما فی االرض» « -وال یشرک فی حکمه احدا»

 41ادعای «سرپرستی قسمتی از جهان» و «استقالل بخشی تدبیر امور انسان به وی» بهترتیب با کدام آیات مرتبط است و مشخص کنید کدامیک معلول

دیگری است؟

«و ما لهم من دونه من ولی» « -اغیر اهلل ابغی ربا و هو رب کل شی»  -اولی

«و ما لهم من دونه من ولی» « -اغیر اهلل ابغی ربا و هو رب کل شی»  -دومی

«اغیر اهلل ابغی ربا وهو رب کل شی» « -و ما لهم من دونه من ولی»  -اولی

«اغیر اهلل ابغی ربا وهو رب کل شی» « -و ما لهم من دونه من ولی»  -دومی

 42عبارت «سرپرستی انحصاری خداوند» بر کدام بعد از ابعاد توحید داللت دارد و برخاسته از کدام توحید است؟
والیت  -ربوبیت

والیت  -مالکیت

ربوبیت  -والیت

ربوبیت  -خالقیت

 43در بیان حضرت علی (ع) به ترتیب «عزت» و «افتخار» برای ایشان چیست؟
پروردگاری خداوند  -بندگی خدا

بندگی خدا  -پروردگاری خداوند

آن گونه باشد که خدا دوست دارد  -همان گونهای که من دوست دارم

همان گونهای که من دوست دارم  -آن گونه باشد که خدا دوست دارد

 44وجوب دفاع از حقوق مسلمان و به رسمیت شناختن آن معلول چیست؟
التزام عملی به «ال اله اال اهلل »

قرار گرفتن در زمرۀ برادران و خواهران دینی

گفتن ال اله اال اهلل

تغییر در همۀ ابعاد زندگی فرد

 45این سخن حضرت علی (ع) که فرمودند ... :این افتخار بس که تو پروردگار منی! با کدامیک از مراتب توحید ارتباط دارد؟
توحید در خالقیت

توحید در والیت

توحید در مالکیت

توحید در ربوبیت

 46حضرت علی (ع) به ترتیب چه چیزی را «عزت » خود می داند و چه توفیقی را از خداوند می خواهد؟
بندگی خدا  -آن گونه باشد که خدا دوست دارد.

بندگی خدا  -آن گونه باشد که خود دوست دارد.

اطاعت خدا  -آن گونه باشد که خدا دوست دارد.

اطاعت خدا  -آن گونه باشد که خود دوست دارد.

 47پیامبر اکرم (ص) در ابتدای دعوت خود مردم را به توحید و گفتن جملۀ «ال اله اال اهلل» دعوت میکرد که مورد  ..................از جمله آثار آن

درس  2دینی  12ریاضی

بهشمار نمیرود".

قرار گرفتن در زمره برادران دینی و ایمان سایر مسلمین

به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد

وجوب یافتن دفاع از حقوق آن فرد توسط سایر مسلمانان

طهارت از مراتب مختلف شرک و تجلی توحید در شخص

 48درخواست ما از اولیاء خدا برای گرهگشایی از  ..................ایشان است و چون توان ایشان را در  ..................خدا میدانیم ،پس گرفتار

 ..................نشدهایم.

حقیقت روحانی و جسمانی  -ردیف  -شرک

حقیقت معنوی و روحانی  -طول  -شرک

حقیقت روحانی و جسمانی  -طول  -کفر

حقیقت معنوی و روحانی  -ردیف  -کفر

5

استاد ناصری
 49کدام آیه و عبارت ،دربارۀ جمله «خداست که جهان را اداره کرده و سمت مقصد مطلوب پیش میبرد» ،صحیح است؟
ُقْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء  -هر گونه تدبیر مستقلی را برای انسان نفی میکند.

ُقْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا  -هر گونه تدبیر مستقلی را برای انسان نفی می کند.
ُقْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء  -هرگونه تدبيری را در طول خدا رد میکند.

ُقْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا  -هرگونه تدبيری را در طول خدا رد میکند.

 50عبارت قرآنی «َو اَل یْش ِر ُک ِفی ُح ْک ِم ِه أحًد ا» به چه معناست و چه مفهومی را رد می کند؟
هیچ کس در حکم خدا شریک نمی شود  -اینکه خدا والیت خویش را واگذار کند
خدا در حکم خویش کسی را شریک نمی سازد  -اینکه خدا والیت خویش را واگذار کند
هیچ کس در حکم خدا شریک نمیشود  -اینکه خدا کسی را واسطه حکم خویش قرار دهد
خدا در حکم خویش کسی را شریک نمیسازد  -اینکه خدا کسی را واسطه حکم خویش قرار دهد

 51چرا خداوند متعال با بیان عبارت قرآنی «أَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه أْو ِلیاَء » سرپرستان غیر خدا را نفی میکند؟
چرا که ایشان خود مخلوق خدا هستند.

چرا که آنان حتی مالک سود و زیان خود نیستند.

چرا که آنان قدرت خالقیت را دارا نیستند.

چرا که آنان حتی توان پاسخ به نیاز مردم را ندارند.

 52امام علی (ع) افتخار خویش را به کدام صفت حق تعالی گره زدند و کدام ویژگی را مایۀ عزت خویش بیان کردند؟
خالقیت  -بندگی

خالقیت  -عدم معصیت

ربوبیت  -بندگی

ربوبیت  -عدم معصیت

 53اگر بخواهیم با استناد به آیات شریفۀ قرآن ،به پرسشهای «چرا نباید غیر خدا را بهعنوان پروردگار طلبید؟» و «چه کسانی شایستگی سرپرستی را

ندارند؟» بهترتیب پاسخ دهیم ،کدام عبارات نورانی مددرسان ما خواهند بود؟

«َاَغ یَر اِهلل َابغی رّبا» – «الَیمِلکوَن َالنُف سِهم َنفعًا َو الضّر ا»

«َو ُه َو َر ُّب ُکِل َش یٍء» – «الَیمِلکوَن َالنُف سِهم َنفعًا َو الضّر ا»

«َو ُه َو َر ُّب ُکِل َش یٍء» – «و هلل ما فی السماوات و االرض»

«َاَغ یَر اِهلل َابغی رّبا» – «و هلل ما فی السماوات و االرض»

 54وقتی میگوییم خداوند ولی مطلق عالم است ،مقصودمان از این بیان چیست و کدام صفت را برای خدا به اثبات رساندهایم؟
یعنی این خداست که میتواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند  -سرپرستی

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید  -سرپرستی

یعنی این خداست که میتواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند  -تدبیر

یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید  -تدبیر

 55هر کس چیزی را پدید میآورد  ..................آن هم هست پس میتوان چنین گفت که . ..................
خالق  -پدید آورندگی الزمه خالقیت است

مالک  -خالقیت موجودات علت مالکیت آنها است

خالق  -خالقیت الزمه پدید آورندگی است

مالک  -خالقیت موجودات معلول مالکیت آنها است.

 56چرا فرض چند خدا برای عالم مستلزم وجود نقصهایی در هر یک از این خدایان است و وجود این نقصها چه نتیجهای را به دنبال دارد؟
چرا که چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند نمی توانند در کنار هم قرار گیرند  -پدیده بودن این خدایان
چرا که چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند نمی توانند در کنار هم قرار گیرند  -عدم قدرت پدید آورندگی
زیرا چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند عین یکدیگرند و چند خدا نیستند  -پدیده بودن این خدایان
زیرا چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند عین یکدیگرند و چند خدا نیستند  -عدم قدرت پدید آورندگی

درس  2دینی  12ریاضی

 57کدام عبارت «توحید در ربوبیت» را بهدرستی تبیین میکند؟
نیازمندی مخلوقات به مبدأ آفرینش

عدم نیازمندی مخلوقات در اداره خود

عدمنیازمندی خداوند در آفرینش جهان

عدمنیازمندی خداوند در هدایت موجودات

 58علیت عبارتَ« :لْم َيِل ْد َو َلْم ُيوَلْد » ،کدام آیۀ قرآنی است و دلیل آن چیست؟
«ُقْل ُه َو اُهَّلل َأَح ٌد » -بیشریک بودن خداوند
«اُهَّلل الَّص َم ُد » -بینیاز بودن خداوند

«َو َلْم َيُك ْن َلُه ُكُف ًو ا َأَح ٌد » -بیهمتا بودن خداوند
«َر ُّب الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض » -مدبر بودن جهان
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استاد ناصری
 59فیض رسانی مستمر خداوند به بندگان از دقت در کدام عبارت قرآنی برداشت میشود و موید کدام جنبه از وحدانیت اوست؟
«َيْس َأ ُلُه َمْن ِفي الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض » -خالقیت

«َيْس َأ ُلُه َمْن ِفي الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض » -ربوبیت

«ُكَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن » -خالقیت

«ُكَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن » -ربوبیت

 60در تشریح و توضیح علیت عقیده به «َم ا َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي » کدام آیه را میتوان مستمسک قرار داد و از نتیجه حاصله ،چه استنباطی میتوان
داشت؟
«َو اُهَّلل َم ا ِفی الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفی اَأل ْر ِض » -واگذاری ابالغ فرمان الهی به پیامبر

«َو اُهَّلل َم ا ِفی الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفی اَأل ْر ِض » -انحصار حق تصرف برای خدا

«ُقْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء » -انحصار حق تصرف برای خدا

«ُقْل َأَف اَّتَخ ْذ ُتْم ِم ْن ُد وِنِه َأْو ِلَي اَء » -واگذاری ابالغ فرمان الهی به پیامبر

 61حضرت علی (ع) در مناجات عاشقانه خود به درگاه احدیت ،کفایت عزت خود را در چه میداند و از خداوند چه چیزی را مسئلت میکند؟
عبودیت خود -مرا همانگونه قرار ده که تو دوست داری

عبودیت خدا -دوست داشتنت را از خودت خواهانم

ربوبیت خدا -دوست داشتنت را از خودت خواهانم

ربوبیت خدا -مرا همانگونه قرار ده که تو دوست داری

 62توانا دانستن وجود نازنین رسول خدا (ص) در دادن حوائج محبان خود ،حتی پس از رحلت جانگدازشان ،ثمرۀ عقیده به کدام حقیقت است؟
این توانایی از بعد معنوی و مادی پیامبر است که پس از وفات هنوز به فعالیت آگاهانهاش ادامه میدهد.
این امکان مربوط به دو ساحتی بودن وجود پیامبر (ص) است که پس از مرگ بهطور تمام و کمال توسط فرشتۀ مرگ دریافت میشود.
این امکان از روح متعالی پیامبر (ص) نشأت میگیرد که پس از مرگ زنده است و آگاهی و حیات خود را از دست نمیدهد.
این توانایی از بعد غیرمادی پیامبر (ص) سرچشمه میگیرد که پس از وفات از بین نمیرود و جنبۀ ظاهری و باطنی اعمال را درون خود دارد.

 63پیکرۀ احکام و معارف دینی ،بر کدام محور معنا پیدا میکند؟
اعتقاد به خدای یگانه « -لم یلد و لم یولد»

اعتقاد به خدای یگانه « -وهو الواحد القهار»

«تصدیق نمودن انبیای الهی « -و هو الواحد القهار»

تصدیق نمودن انبیای الهی « -لم یلد و لم یولد»

 64عبارت قرآنی «قل اهلل» و «قل هل یستوی االعمی و البصیر» بهترتیب پاسخ به کدام سوال قرآنی است؟
«قل من رب السموات و االرض» « -قل اغیر اهلل ابغی ربا»

«قل اغیر اهلل ابغی ربا» « -قل من رب السموات و االرض»

«قل ا فاتخذتم من دونه اولیاء» « -قل من رب السموات و االرض»

«قل من رب السموات و االرض» « -قل ا فاتخذتم من دونه اولیاء»

 65جایگاه «توحید» در «دعوت پیامبران » و به عنوان «اعتقاد دینی» چگونه است؟
سرلوحه  -مهمترین

اصلیترین  -مهمترین

مهمترین  -سرلوحه

مهمترین  -اصلیترین

 66اینکه گفته شود اعتقاد به توانایی پیامبر منحصر در زمان حیات ایشان نیست مبتنی بر کدام اعتقاد است؟
توانایی شفابخشی حضرت ،وقتی منافی شرک است که مستقل از خدا در نظر گرفته شود.
این توانایی حضرت ،برآمده از حقیقت روحانی و معنوی ایشان است.
ایشان واسطه و مجرای عنایت الهی هستند و بهطور مستقل عمل نمیکنند.
ازآنجایی که نظام علیت را خدا قرار دادهاست ،اعتقاد به توان ایشان عین توحید است.

 67کسی که به شرک در والیت مبتال شده است چه تصور غلطی در او وجود خواهد داشت؟
درس  2دینی  12ریاضی

اینکه برای عالم سرپرستی غیر خدا در نظر گرفته و برای او حق تصرف قائل باشد.
اینکه برای عالم سرپرستی غیر خدا در نظر گرفته و برای او حق هدایت قائل باشد.
اینکه برای عالم مدبری غیر خدا در نظر گرفته و برای او حق تصرف قائل باشد.
اینکه برای عالم مدبری غیر خدا در نظر گرفته و برای او حق هدایت قائل باشد.

 68اگر کسی برای این جهان چند مبدأ در نظر بگیرد دچار چه شرکی شده است و ثمرۀ آن چه خواهد بود؟
شرک در والیت  -شرک در ربوبیت

شرک در خالقیت  -شرک در مالکیت
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شرک در مالکیت  -شرک در والیت

شرک در ربوبیت  -شرک در مالکیت

استاد ناصری
 69محور اخالقیات و احکام الهی چیست و چه نسبتی با معارف دین اسالم دارد؟
توحید و یکتاپرستی که مانند روحی در پیکرۀ معارف بلند دین است.

توحید و یکتاپرستی که تکمیل کنندهی معارف بلند دین اسالم است.

عبودیت حق تعالی که مانند روحی در پیکرۀ معارف بلند دین است.

عبودیت حق تعالی که تکمیل کنندهی معارف بلند دین اسالم است.

 70پس از پذیرش بیهمتایی خداوند در آفرینش جهان هستی ،پذیرش مفهوم کدام آیۀ شریفه ضرورت دارد و عدم اعتقاد به آن ،کدام نوع از شرک

را در پی دارد؟

ُق ِل اُهلل خاِلُق ُکّل َش ی _ شرک در والیت

ُق ِل اُهلل خاِلُق ُکّل َش ی _ شرک در مالکیت

َو هلل ما ِفی الَّس ماواِت و ما ِفی اَأل رض _ شرک در والیت

َو هلل ما ِفی الَّس ماواِت و ما ِفی اَأل رض _ شرک در مالکیت

 71عامل تغییر تمام زندگی فرد مسلمان چیست؟ چرا ما به آیۀ «َو ِهَّلِل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض » معتقدیم؟
التزام عملی به «اَل ِإَلَه ِإ اَّل اُهَّلل»  -زیرا خداوند تنها مالک جهان است.

التزام عملی به «اَل ِإَلَه ِإ اَّل اُهَّلل»  -زیرا خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است.

اعتراف و اقرار به «اَل ِإَلَه ِإ اَّل اُهَّلل»  -زیرا خداوند تنها مالک جهان است.

اعتراف و اقرار به «اَل ِإَلَه ِإ اَّل اُهَّلل»  -زیرا خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است.

 72فهم کدام عبارت برای تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداوند ضروری است؟
ُق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء

َیا َأُّیَه ا الَّن اُس َأنُت ُم اْلُفَق َر اُء ِإَلى اِهَّلل

اُهلل ُنوُر الَّس ماواِت َو اَأل ْر ِض

ُكَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن

 73بهترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر چیست؟

 -چرا خداوند مالک اصلی و حقیقی جهان است؟

 والیت خداوند از چه سرچشمه میگیرد؟چون خالق است  -مالکیت اعتباری خداوند

چون خالق است  -مالکیت حقیقی خداوند

چون ولی است  -مالکیت حقیقی خداوند

چون ولی است  -مالکیت اعتباری خداوند

 74هر یک از موارد زیر بهترتیب مربوط به کدام مرتبۀ توحید است و کدام مورد معلول دیگری است؟

 -بیهمتایی خداوند در کار آفرینش

 هدایت جهان بهسوی مقصدی معینتوحید در خالقیت  -توحید در ربوبیت  -اولی

توحید در خالقیت  -توحید در ربوبیت  -دومی

توحید در ربوبیت  -توحید در والیت  -اولی

توحید در ربوبیت  -توحید در والیت  -دومی

 75کدام مورد نگرش صحیحی به «توحید در ربوبیت» را نشان میدهد؟
انسان و توانایی تدبیرش همه از آِن خودش است.

زراعت محصول ،دسترنج و تدبیر مستقیم خداوند است.

در مقایسۀ باغبان با دیگران ،محصول باغبان حاصل تدبیر و دسترنج خودش است.

انسان در پرورش و زراعت ،قدرت تدبیر و مدیریت ندارد.

 76زبان حال موجودات جهان در پیشگاه الهی در کدام عبارت قرآنی آورده شده است و کدامیک در مقام بیان عّلیت آن است؟
«َيْس َأ ُلُه َمْن ِفي الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض » ُ« -كَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن »

«َيْس َأ ُلُه َمْن ِفي الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض » ُ« -كَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن »

«ُكَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن » َ« -أنُت ُم اْلُفَق َر اُء ِإَلى اِهَّلل»

«ُكَّل َيْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن » َ« -و اُهَّلل ُه َو اْلَغ ِن ُّي اْلَح ِم يُد »

درس  2دینی  12ریاضی

 77زمینه تشکیک مردم نسبت به اصل اساسی توحید ،در چه صورت فراهم میآمد و بستر اعتقاد به توحید در خالقیت ،کدام عبارت شریفه است؟
«خلقو کخلقه» « -ولم یکن لُه کفوا احد»

«فتشابه الخلق»« -و هو الواحد القهار»

«فتشابه الخلق» « -ولم یکن لُه کفوا احد»

«خلقوا کخلقه»« -و هو الواحد القهار»

 78استدالل قرآن کریم در رّد طلبیدن پروردگاری جز خدای یگانه در کدام عبارت شریفه مذکور است و در چه صورت جای آن بود که مردم در

اعتقاد به آفریدگار یگانه به شک بیفتند ؟

«ُقْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا»« -اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا»

«ُقْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا»ُ« -ش َر َكاَء َخ َلُق وا َكَخ ْلِقِه »

«َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء »ُ« -ش َر َكاَء َخ َلُق وا َكَخ ْلِقِه »

«َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء »« -اَل َيْم ِلُك وَن َأِل ْنُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا»
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استاد ناصری
 79اگر گفته شود خداوند ،عالم را به سوی مقصدی که برایش درنظر گرفته به پیش میبرد پس به  ..................اشاره شدهاست که همان صفت

 ..................را ترسیم میکند.
تصرف و تغییر  -والیت

اداره و تدبیر  -والیت

تصرف و تغییر  -ربوبیت

اداره و تدبیر  -ربوبیت

 80کدام مورد ،بهترتیب مراتب توحید و یگانگی خداوند را ارائه مینماید؟
مالکیت  -خالقیت  -والیت  -ربوبیت

خالقیت  -ربوبیت  -مالکیت  -والیت

مالکیت  -خالقیت  -ربوبیت  -والیت

خالقیت  -مالکیت  -والیت  -ربوبیت

 81با توجه به مفهوم نهفته در آیۀ شریفۀ ما َلُه م ِمن دوِنِه ِمن ولِّی و ال ُیشِر ُک فی ُح کِم ِه أحدا به کدام مورد میتوان برای تعیین واسطه میان خدا و بندگان
استناد جست؟
ُق ل إِنما َأعُظ ُک م ِبواِح َد ٍة أن َتقوموا ِهلل َم ثنی َو فرادی

ِلُی نِذ روا قوَمُه م إذا َر َج عوا إَلیِهم َلَع َّل ُه م َیحَذ رون

ِمن الِساّن َم ن َیَّت ِخ ُذ ِمن دوِن اِهلل أندادًا ُیِح َنوّبُه م َک ُح ِّب اهلل

اّلذین آَم نوا اَنیذّل ُیقیموَن الَةالّص َو یؤتوَن الَّز کاَة َو ُه م راِکعون

 82پس از پذیرش مفهوم کدام مورد ،پیام موجود در آیۀ شریفۀ «َو ِهَّلِل ما ِفي الَّس ماواِت َو ما ِفي اَأْل ْر ِض » تحقق مییابد؟
«ِإ َّن اَهَّلل َر ِّبي َو َر ُّبُك ْم »

«اُهَّلل خاِلُق ُك ِّل َش ْيٍء»

«ما َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي »

«ُقْل َأ َغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا»

 83هر یک از آیات شریفۀ زیر بهترتیب به کدام جهت از نیازمندی موجودات به خداوند اشاره میکند؟

ُ« -ق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»
 «َيا َأ ُّيَه ا الَّناُس َأ نُت ُم اْلُفَق َر اُء ِإَلى اِهَّلل»پیدایش  -پیدایش

بقا  -بقا

پیدایش  -پیدایش و بقا

بقا  -پیدایش و بقا

 84از آیۀ شریفۀ «قل ِمن رِّب الَّس ماوات و االرض قل اهلل »...کدام پیام مستفاد میگردد؟
خداوند از مشرکان در والیت و ربوبیت و عبودیت ،انتظار پاسخدهی ندارد ،خودش پاسخ پرسش را میدهد.
هرکس توانایی سرپرستی دیگران را نداشته باشد ،نمیتواند اختیار سود و زیان آنها را به عهده بگیرد.
هرکس اختیار سود و زیان خود را داشته باشد ،حق تصرف و تغییر و تدبر و پرورش موجودات را دارد.
از آنجا که بتپرستان گرفتار شرک در خالقیت هستند ،مرتکب شرک در مالکیت نیز هستند.

 85در حدیث علوی ،حضرت علی (ع) کدام مورد را عامل عزت خود معرفی میکند این عامل با توجه به مراتب توحید با کدام آیۀ شریفه ارتباط

مفهومی دارد؟

تو پروردگار منی َ -و ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْيٍء

تو پروردگار منی ُ -ق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء

من بنده توام َ -و ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْيٍء

من بنده توام ُ -ق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء

 86هریک از موارد زیر معلول چیست؟

 َو ِهَّلِل ما ِفي الَّس ماواِت َو ما ِفي اَأْل ْر ِض تغییر همه زندگی فرد مسلمان در رابطه با خدا ،خویشتن ،خانواده و اجتماعاُهَّلل خاِلُق ُک ِّل َش ْيٍء ُ -قْل ُه َو اُهَّلل َأَح ٌد

اُهَّلل خاِلُق ُک ِّل َش ْيٍء  -پایبندی به ال إله إاّل اهّلل
َم ا َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي ُ -قْل ُه َو اُهَّلل َأَح ٌد
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َم ا َلُه ْم ِم ْن ُد وِنِه ِم ْن َو ِلٍّي  -پایبندی به ال إله إاّل اهّلل

 87با تدبر درآیۀ شریفۀ «ُق ْل َم ن َّر ُّب الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض ُق ِل اُهَّلل ُق ْل َأ َف اَّتَخ ْذ ُتم ِّم ن ُد وِنِه َأ ْو ِلَي اَء اَل َيْم ِلُك وَن َأِل نُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا َو اَل َض ًّر ا» به ترتیب کدام یک از مراتب
توحید یا شرک ذکر شده است؟
خالقیت  -والیت

ربوبیت  -مالکیت

خالقیت  -مالکیت

ربوبیت  -والیت

 88اصل و حقیقت توحید چیست؟ کدام آیۀ شریفه مؤید این مفهوم است؟
خدای یگانه ،بیهمتا و بیشریک است ُ« -قْل ُه َو اُهَّلل َأَح ٌد »

خدای یگانه ،بیهمتا و بیشریک است « -اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»
خداوند تنها مبدأ جهان است ُ« -قْل ُه َو اُهَّلل َأَح ٌد »

خداوند تنها مبدأ جهان است « -اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»
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استاد ناصری
 89با اقرار و اعتراف به کدام عبارت شریفه تمام احکام و حقوق اسالمی فرد مسلمان به رسمیت شناخته میشود؟ کدام آیۀ شریفه بیانگر توحید در

والیت است؟

«اَل ِإَلَه ِإ اَّل اهَّلل » « -اَل ُيْش ِر ُك ِفي ُح ْك ِم ِه َأَح ًد ا»

«اَل ِإَلَه ِإ اَّل اهَّلل » ُ« -قْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا»

«اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء» ُ« -قْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا»

«اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء» « -اَل ُيْش ِر ُك ِفي ُح ْك ِم ِه َأَح ًد ا»

 90هر یک از موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی تبیین شده است؟

 رد فرض محدودیت و نقص داشتن خدایان تصور شده در توحید در کدام آیه متجلی است؟ -حق تصرف قائل بودن برای انسان در کنار خداوند کدام مرتبه از شرک است؟

«اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»  -والیت

«اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»  -ربوبیت

«ِهَّلِّل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض »  -ربوبیت

«ِهَّلِّل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض »  -والیت

 91درک کدام یک از مراتب توحید وجوب شکرگزاری به درگاه خداوند را به همراه دارد؟ کدام آیۀ شریفه مؤید آن است؟
توحید در مالکیت َ« -و ِهَّلِل َم ا ِفي الَّس َم اَو اِت َو َم ا ِفي اَأْل ْر ِض »

توحید در خالقیت ُ« -ق ِل اُهَّلل َخ اِلُق ُك ِّل َش ْي ٍء»

توحید در ربوبیت ُ« -قْل َأَغ ْيَر اِهَّلل َأْبِغي َر ًّبا َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش ْي ٍء»

توحید در والیت َ« -م ا َلُه م ِّم ن ُد وِنِه ِمن َو ِلٍّي َو اَل ُيْش ِر ُك ِفي ُح ْك ِم ِه َأَح ًد ا»

 92منشأ خالقیت انحصاری خداوند در جهان هستی از کدام عبارت قرآنی مستفاد میگردد؟
« ُقْل َم ن َّر ُّب الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض ُق ِل اُهَّلل»

«َو ُه َو اْلَو اِح ُد اْلَقَّه اُر »

«اُهَّلل ُنوُر الَّس َم اَو اِت َو اَأْل ْر ِض »

«اَل َيْم ِلُك وَن َأِل نُف ِس ِه ْم َنْف ًع ا َو اَل َض ًّر ا»

 93هر یک از موارد زیر به ترتیب مصداق چیست؟ و کدام آیۀ شریفه فطرت انسان را در تضاد با دومین مفهوم ذکر میکند؟

 -اعتقاد به تدبیر دیگران

 دل سپردن به خدایان متعددشرک ربوبی و شرک عملی َ« -أَلْم َأْع َهْد ِإَلْي ُك ْم َيا َبِني آَدَم َأن اَّل َتْع ُب ُد وا الَّش ْي َط اَن »

شرک در خالقیت و شرک عملی َ« -أَلْم َأْع َهْد ِإَلْي ُك ْم َيا َبِني آَدَم َأن اَّل َتْع ُب ُد وا الَّش ْي َط اَن »

شرک ربوبی و شرک عملی َ« -و ِإ َّن اَهَّلل َر ِّبي َو َر ُّبُك ْم َف اْع ُب ُد وُه »

شرک در خالقیت و شرک عملی َ« -و ِإ َّن اَهَّلل َر ِّبي َو َر ُّبُك ْم َف اْع ُب ُد وُه »

 94کسانی که تدبیر امور موجودات را مستقل از خداوند میدانند ،گرفتار چه نوع شرکی شدهاند و عّلت آن چیست؟
شرک در والیت  -در عرض والیت الهی  -برای انسانها حساب جداگانهای باز میکنند.
شرک در ربوبیت  -در عرض ربوبیت الهی  -برای انسانها حساب جداگانهای باز میکنند.
شرک در والیت  -در طول والیت الهی  -از پزشک برای درمان بیمار ،درخواست مینمایند.
شرک در ربوبیت  -در طول ربوبیت الهی  -از پزشک برای درمان بیمار ،درخواست مینمایند.

 95باغبانی که درختان تحت تدبیر او هستند ،چگونه توحید در ربوبیت را دریافته است و نتیجۀ او از این درک چیست؟
دقت در چگونگی اثرگذاری تدبیر او در گیاهان  -خالق و زارع حقیقی ،خداوند است که باید مطیع او باشد.
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دقت در چگونگی اثرگذاری تدبیر او در گیاهان  -پرورش دهندۀ اصلی زراعت ،خداست که باید شکرگزار او باشد.
بررسی رابطۀ طولی تدبیر او و تدبیر خداوند متعال  -خالق و زارع حقیقی ،خداوند است که باید مطیع او باشد.
بررسی رابطۀ طولی تدبیر او و تدبیر خداوند متعال  -پرورش دهندۀ اصلی زراعت خداست که باید شکرگزار او باشد.

 96علیت هر یک از موارد «حق تصرف و تغییر در امور عالم» و «از آِن خدا بودن موجودات جهان» بهترتیب در کدام عبارات قرآنی تاکید شده است؟
وهلل ما فی الِتاوامّس َو ما ِفی ااَل رض -هلل ما فی الِتاوامّس َو ما ِفی ااَل رض

وهلل ما فی الِتاوامّس َو ما ِفی ااَل رض  -اهلل ُنُو ر الِتاوامّس َو اَالرِض

ما َلُه م ِمن دوِنه ِمن َو ّلی  -هلل ما فی الِتاوامّس َو ما ِفی ااَل رض

ما َلُه م ِمن دوِنه ِمن َو ّلی  -اهلل ُنُو ر الِتاوامّس َو اَالرِض
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 97قرآن کریم در آیۀ  16سورۀ رعد " َخ َلقوا َلخلقه فتشاَبَه الَخ لُق َع َلیِهم " ،کدامیک از مراتب توحید را بهعنوان دلیل برای عدم استحقاق عبادت
معبودان غیرالهی میداند و در این راستا به بتپرستان چهمیفرماید؟
توحید در خالقیت ُ -ق ل اُهلل خاِلُق ُک ِّل َش یء

توحید در مالکیت ُ -ق ل اُهلل خاِلُق ُک ِّل َش یء

توحید در خالقیت  -وهلل ما ِفی السماواِت َو ما ِفی االرض

توحید در مالکیت  -وهلل ما ِفی السماواِت َو ما ِفی االرض

 98مطابق با آیۀ مبارکۀ « ُق ل َم ن َر ُّب السماوات َو األرِض ُق ل اهلل ُق ل أفاَّتخَذ ُتم ِمن دونِه اولیاَء  » ...چه کسی را باید بهعنوان پروردگار خود برگزینیم و برای
اینکه در انتخ ابهایمان اشتباه نکنیم ،وظیفهمان چیست؟
کسی که خالق ماست  -مراتب توحید را خوب درک کنیم.

کسی که خالق ماست  -بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات بیرون بیاییم.

کسی که معبود ماست  -مراتب توحید را خوب درک کنیم.

کسی که معبود ماست  -بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات بیرون بیاییم.

 99کدام عبارت در مورد «توحید در والیت» از دیدگاه فرامین اسالمی بهدرستی برداشت میشود؟
پیامبر اکرم (ص) واسطه و رسانندۀ فرمانهای الهی است.

خداوند مخلوقات را بهسوی مقصودی که معین فرموده ،هدایت میکند.

همۀ مخلوقات در کارهای خود نیازمند و وابسته به خدا هستند.

انسانها یا مخلوقات نمیتوانند مستقل از خدا در تدبیر امور جهان دخالت کنند.

 100هر یک از موارد زیر بهترتیب مؤید کدام مراتب توحید است؟ کدام علت دیگری است؟

 -خود و نیروی خود را از آِن خدا دانستن

 -اعتماد به مبداء آفرینش

ربوبیت  -خالقیت  -دومی
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ربوبیت  -خالقیت  -اولی

خالقیت  -ربوبیت  -اولی
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خالقیت  -ربوبیت  -دومی

