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قرآن کریم کدام بخش از اعمال مؤمنان را بر مدار توحید قرار داده است؟  . 1

اعمال دنیوي و اخروي  اعمال فردي و اجتماعی  اعمال معارف و احکام  فضائل اخالقی و احکام

اگر کسی بگوید: «اینکه خدا به کسی اذن والیت بدهد ممکن نیست»، با در نظر گرفتن کدام معنا براي این «اذن و اجازه» سخن او صحیح خواهد بود؟  . 2

این که خداوند ایشان را مجراي هدایت خویش قرار دهد.  اینکه خداوند سرپرستی خویش را به ایشان واگذارد. 

اینکه خداوند ایشان را مجراي تصرف و تغییر در عالم قرار دهد.  اینکه خداوند تدبیر امور مخلوقات را به ایشان واگذارد. 

با گفتن کدام عبارت فرد در زمرة مسلمین قرار گرفته و از حقوق اسالمی بهره مند می شود؟  . 3

رب العالمین  ال اله اال اهللا  قل اهللا خالق کل شی قل هو اهللا احد 

علت توحید مالکیت در کدام آیه مشهود است و عقیده به توانایی پیامبر(ص) در برآوردن حاجات چه زمانی شرك خواهد شد؟  . 4

 «قل اهللا خالق کل شی ء و هو الواحد القهار»  - که این توانایی را از خود آنها بدانیم.

 «وهللا ما فی السماوات و االرض»  - که این توانایی را از خود آنها بدانیم.

 «قل اهللا خالق کل شی ء و هو الواحد القهار»  - که این توانایی را در طول اراده خدا بدانیم.

 « وهللا ما فی السماوات و االرض»  - که این توانایی را در طول اراده خدا بدانیم.

عبارت قرآنی «ُقل َافاَتخذتم ِمن دونِه َاولِیاء» به شرك در .................. اشاره دارد که گرفتاري آن به معناي ..................  است.  . 5

ربوبیت - تصور اینکه جز خدا، دیگرانی هستند که مستقًال به تدبیر عالم بپردازند.  ربوبیت - تصور اینکه خدا حکم و فرمان خویش را به دیگري واگذار کرده است. 

والیت - تصور اینکه خدا حکم و فرمان خویش را به دیگري واگذار کرده است. والیت - تصور اینکه جز خدا، دیگرانی هستند که مستقًال به تدبیر عالم بپردازند. 

تصور انسان مبنی بر واگذاري تدبیر قسمتی از جهان به انسان انحراف از کدام توحید است و تصور دو یا چند خدا براي جهان مستلزم وجود چیست؟  . 6

ربوبیت - نقص والیت - نقص ربوبیت - کمال والیت - کمال

آیۀ «َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ َوَال ُیْشِرُك ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا»  به کدام مرتبه از توحید اشاره دارد و این مرتبه چه نسبتی با مالکیت حق تعالی دارد؟  . 7

تدبیر عالم توسط خداي متعال - علت  سرپرستی «خدا» نسبت به مخلوقات - علت 

تدبیر عالم توسط خداي متعال - معلول سرپرستی «خدا» نسبت به مخلوقات - معلول 

شرط واجب شدن دفاع از حقوق فرد بر سایر مسلمانان کدام است و انسان را در زمرة کدام دسته از افراد قرار می دهد؟  . 8

گفتن  ال اله اال اهللا  - پرهیزکاران و خداپرستان گفتن  ال اله اال اهللا  - خواهران و برادران دینی  

پایبندي به  ال اله اال اهللا  - خواهران و برادران دینی پایبندي به  ال اله اال اهللا  - پرهیزکاران و خداپرستان

توحید در مالکیت ثمره و متبوع کدام یک از مراتب توحید دیگر است؟  . 9

ربوبیت – خالقیت خالقیت – والیت ربوبیت – والیت خالقیت – خالقیت

اینکه موجودات همه از خداوند هستند و تنها هستی بخش و مبدأ جهان خداست، مفهوم برداشت شده از کدام آیۀ شریفه است؟  . 10

 «قل من رّب السماوات و األرض قل اّهللا»   «اّهللا خالق کل شیء»  

 «قل الّلهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء»   «ما لهم من دونه من ولٍی»  

کدام یک از توضیحات زیر دربارة عبارت  «ال إله إّال اّهللا»  به نکتۀ صحیحی اشاره نکرده است؟  . 11

این عبارت اگر چه تنها یک شعار است اما مهمترین شعار اسالم به حساب می آید.

این عبارت در همان ابتداي دعوت مردم به دین اسالم توسط پیامبر (ص) مطرح شد. 

التزام یه این شعار همه زندگی تازه مسلمانان را تحت تأثیر خود قرار می داد.

با گفتن این عبارت تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد.

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 2 آسان
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باز کردن حسابی جداگانه براي مخلوقات در تدبیر امور منجر به کدام یک از مراتب شرك می گردد و مقصود از ربوبیت الهی در کشت و زرع چیست؟  . 12

ربوبیت – کشاورز، قدرت تدبیر ندارد و تنها خدا تدبیر می کند. خالقیت – کشاورز، قدرت تدبیر ندارد و تنها خدا تدبیر می کند.

ربوبیت – باغبان و تدبیرش همه از آِن خدا و تحت تدبیر اوست. خالقیت – باغبان و تدبیرش همه از آِن خدا و تحت تدبیر اوست.

علت مالکیت مطلق الهی در کدام عبارت قرآنی ترسیم یافته است؟  . 13

ماواِت َو اَالرِض»    «ما لَهم ِمن دونِِه ِمن َولّی»   «وهللا ما فی السماوات و االرض»   «اهللاُّ خالُق ُکّل َشیٍء»   «ُقل َمن َربُّ السُّ

امیر مؤمنان علی (ع) در مناجاتی که با معبود خود داشته، نهایت افتخار خود را کدام امر می داند و کدام آیه حاکی از آن است؟  . 14

بندگی انسان- «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»  َماَواِت َواْألَْرِض»  َربُّ السَّ َمْن بندگی انسان- «ُقْل

پروردگاري خدا- «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»  َماَواِت َواْألَْرِض»  َربُّ السَّ َمْن پروردگاري خدا- «ُقْل

اعتقاد به اینکه «تنها مبدأ جهان، خداست»، و اینکه «حّق تصّرف در موجودات براي خداوند است» به ترتیب ایمان به کدام یک از مراتب توحید  . 15
می باشد؟

ربوبیت – والیت ربوبیت – مالکیت خالقیت – والیت   خالقیت – مالکیت

اولیاي دین و پزشک هر یک به ترتیب به واسطۀ کدام اسباب، شفابخشی یا درمان بیماري را انجام می دهند و درخواست از آنها به ترتیب با توحید، چه  . 16
نسبتی دارد؟

غیرمادي – مادي – منافات ندارد – منافات ندارد. غیرمادي – مادي – منافات ندارد – منافات دارد.

مادي و غیرمادي – مادي و غیرمادي – منافات دارد – منافات دارد. مادي و غیرمادي – مادي و غیرمادي – منافات دارد – منافات ندارد.

قدم اول در مقابل وضع موجود و شرك شایع عصر حاضر و اصالح جامعه امروزي چیست؟  . 17

دوري از تفرقه و تضاد جامعه و حرکت به سوي وحدت و هماهنگی حرکت در جهت عدالت اجتماعی و عدالت گستري در جامعه

شناخت وضع موجود و بت پرستی نوین تدوین معیار هاي ثابت شرك و بت پرستی

اینکه ارتداد و بازگشت از راه خداوند خسران دنیا و آخرت را به دنبال دارد، از دقت در پیام کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟  . 18

  « ..................  «أرایت من اّتخذ الهه هواه ا فانت تکون علیه وکیًال»   «و من الناس من یعبد اّهللا علی حرف فان اصابه خیر اطمأّن به 

 «یا اّیها الّذین امنوا ال تتخذوا عّدوي و عّدوکم اولیاء .................»   «قل اغیر اّهللا ابغی ربّا و هو رّب کل شیء»  

رسول خدا (ص) از همان آغاز رسالت از مشرکان خواست با گفتن کدام عبارت شریفه دست از شرك و بت پرستی بردارند و کدام آیۀ شریفه به  . 19
توحید در والیت اشاره دارد؟

 (ال اله اّال اهللا)  –  (قل اغیر اهللا ابغی ربًا)   (اهللا خالق کل شیء)  –  (قل اغیر اهللا ابغی ربًا)  

 (ال اله اّال اهللا)  –  (و ال یشرك فی حکمه احداً)   (اهللا خالق کل شیء)  –  (و ال یشرك فی حکمه احداً)  

شرك به چه معناست و کدام گزینه دربارة آن صحیح است؟  . 20

شرك به معناي انکار خداوند است و بر خالف توحید، داراي مراتبی می باشد.

شرك یعنی اینکه براي خدا شریک قرار دهیم و بر خالف توحید، داراي مراتبی می باشد. 

شرك به معناي انکار خداوند است و مانند توحید داراي مراتبی می باشد.

شرك یعنی اینکه براي خدا شریک قرار دهیم و مانند توحید، داراي مراتبی می باشد.

وقتی از مقام هدایت و پرورش دهندگی خدا سخن به میان می آید منظور کدام جلوه از توحید است و نسبت به این مرتبه چه می توان گفت؟  . 21

والیت - تدبیر عالم شایسته خداست و انسان و سایر و مخلوقات تدبیري ندارند. ربوبیت - تدبیر عالم شایسته خداست و انسان و سایر و مخلوقات تدبیري ندارند. 

والیت - خداست که جهان را اداره کرده و به سوي مقصد مطلوب پیش می برد.  ربوبیت - خداست که جهان را اداره کرده و به سوي مقصد مطلوب پیش می برد. 
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قیاس «رابطۀ انسان زارع با دیگرانی که در کشت، دخالتی نداشته اند» و بررسی «رابطۀ باغبان با خداوند»، به ترتیب چه ثمراتی را در مورد تدبیر انسان  . 22
به دنبال می آورد؟

نسبت دادن زراعت به خداوند – مسیر و مجراي سرپرستی و تصرف دانستن خود

نسبت دادن زراعت به خداوند – از آن خدا و تحت تدبیر او دانستن تدبیر خود

نسبت دادن زراعت به دسترنج خود - از آن خدا و تحت تدبیر او دانستن تدبیر خود

نسبت دادن زراعت به دسترنج خود - مسیر و مجراي سرپرستی و تصرف دانستن خود

ا» در نفی شرك برخاسته از کدام عبارت می باشد؟ پیام آیۀ شریفۀ «قل افاتّخذتم من دونه اولیاء الیملکون النفسکم نفعًا و ال ضر  . 23

اعتقاد به اینکه چند خالق و آفریدگار جهان را آفریده اند.

اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.

باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند.

باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.

از کدام عبارت قرآنی زیر استنباط می شود که «همۀ مخلوقات از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند به خدا هستند»؟  . 24

ْرِض»   َماَواِت َواْألَ ُ نُوُر السَّ «اهللاَّ َشْیٍء»   ُ َخالُِق ُکلِّ اهللاَّ «ُقِل َأَحٌد»   ُ اهللاَّ ُهَو «ُقْل   «ِ «َیا َأیَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ

با دقت در کدام عبارت قرآنی می توان دریافت که «خداوند تنها مرجع رفع نیازهاست و همه از او قصد و طلب می کنند»؟  . 25

َأَحٌد»   َیُکن لَُّه ُکُفًوا «َولَْم ُیولَْد»   َولَْم َیِلْد «لَْم َمُد»   ُ الصَّ «اهللاَّ َأَحٌد»   ُ اهللاَّ ُهَو «ُقْل
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قرآن کریم اخالق، احکام و همه اعمال فردي و اجتماعی مومنان را بر مدار توحید قرار داده است.  گزینه 3  . 1

دقت کنید که اوال والیت به معناي سرپرستی و حق تغییر و تصرف در عالم است، پس دو گزینۀ  و  که به هدایت و تدبیر اشاره دارند عمًال به ربوبیت اشاره کرده اند نه والیت.  گزینه 4  . 2
نکته دیگر اینکه اگر بگوییم خدا کسی را مجراي تصرف و تغییر در عالم قرار داده است، حرف غلطی نزده ایم اما اگر بگوییم سرپرستی را به کسی واگذار کرده است، حرفمان غلط است چرا که

واگذاري از سوي خدا اتفاق نمی افتد و بنابراین غیرممکن است.

با گفتن شهادتین (کلمۀ طیبۀ توحید) فرد در زمرة مسلمین قرار گرفته و همچون دیگر مسلمانان داراي حقوق اسالمی می شود.  گزینه 3  . 3

علت توحید مالکیت توحید خالقیت است، وقتی دچار شرك می شویم که توانایی شفاي بیماران و رفع حاجات را از خود آنها بدانیم. گزینه 1  . 4

کلمۀ «اولیاء» بیانگر شرك در والیت است و این قسم از شرك به مسئلۀ «سرپرستی و حکم رانی» اشاره دارد نه تدبیر.  گزینه 4  . 5

اگر انسان تصور کند قسمتی از تدبیر جهان به انسان واگذار شده است، دچار شرك ربوبیت شده است. اگر چند خدا تصور کنیم به این معناست که هر یک کماالتی دارند که دیگري گزینه 4  . 6
ندارد؛ یعنی خدایان را ناقص تصور کرده ایم.

این آیه به توحید در والیت یا همان سرپرستی اشاره دارد که معلول مالکیت خداوند به شمار می رود.  گزینه 3  . 7

با گفتن عبارت  «ال اله اال اهللا»، تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گردد و در زمرة برادران و خواهران دینی قرار گزینه 1  . 8
می گیرد.  

توحید در مالکیت ثمرة توحید خالقیت است و علّت (متبوع) توحید در والیت است.   گزینه 3  . 9

صورت سؤال و آیۀ گزینۀ  هر دو به توحید در خالقیت اشاره دارند. گزینه 2  . 10

با گفتن عبارت «ال إله إلّا اللّه» تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گشت و در زمره برادران و خواهران دینی قرار گزینه 1  . 11
می گرفت. 

جملۀ «ال إله إلّا اللّه» صرفًا یک شعار نبود؛ بلکه التزام به آن، همۀ زندگی تازه مسلمانان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می داد.

اگر کسی در کنار ربوبیت الهی، براي خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند، گرفتار شرك در ربوبیت شده گزینه 4  . 12
است. 

 البته توحید در ربوبیت به آن معنا نیست که موجودات، به خصوص انسان، قدرت تدبیر ندارند، باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان اقدام می کند، رشد این درختان نتیجۀ تدبیر اوست.
بنابراین توحید در ربوبیت به این معنا است که این باغبان و تدبیرش همه از آِن خدا و تحت تدبیر او هستند. 

هر کس که چیزي را پدید می آورد، مالک آن است. از آنجا که خداوند تنها خالق جهان است (علت)، پس تنها مالک آن نیز هست (معلول). مفهوم خالقیت در آیۀ  (اهللاُّ خاِلُق ُکّل َشیٍء) گزینه 3  . 13
موجود است.

خداي من! مرا این عزت بس که بندة تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی.  گزینه 3  . 14

توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است. به حّق تصرف، والیت و سرپرستی می گویند. گزینه 2  . 15

همانگونه که درخواست از پزشک براي درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد، درخواست از اولیاي الهی هم براي اجابت خواسته ها منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا پزشک به واسطۀ استفاده گزینه 2  . 16
از اسباب مادي و اولیاي الهی به واسطۀ اسباب غیر مادي با اذن خداوند این کار را انجام می دهند.

قدم اول در راه اصالح جامعه امروزي شناخت وضع موجود و بت پرستی نوین است. گزینه 4  . 17

ترجمه آیۀ  سورة حج: «از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره اي عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیري به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد گزینه 2  . 18
از خدا روي گردان می شود. او در دنیا و آخرت، هر دو زیان می بیند، این همان زیان آشکار است.»

رسول خدا (ص) از همان آغاز رسالت خود از مشرکان می خواست با گفتن جملۀ (ال اله اّال اهللا) دست از شرك و بت پرستی بردارند و به خداي یگانه ایمان آورند و آیۀ شریفۀ (ما لهم من گزینه 3  . 19
دونه من ولّی و ال یشرك فی حکمه احدأ) به توحید در والیت اشاره دارد.

شرك به معناي شریک قرار دادن براي خدا است نه انکار خدا. / شرك نیز مانند توحید درجاتی دارد. (شرك در خالقیت، شرك در مالکیت...)  گزینه 4  . 20

رد گزینه: کلمه «بر خالف» باعث شده است که گزینۀ  صحیح نباشد. 

هدایت و پرورش از مراتب توحید ربوبی خداست اما این به این معنا نیست که سایر مخلوقات به خصوص انسان از خود تدبیر ندارند. آنان هم در طول خدا داراي تدبیر بوده ولی گزینه 3  . 21
مستقال تدبیر ندارند. 

کشاورز وقتی خود را با دیگران، یعنی کسانی که در کشت زمین او دخالتی نداشته اند، مقایسه می کند، می بیند که این زراعت حاصل دسترنج خودش است؛ اما وقتی رابطۀ خود را با خدا گزینه 3  . 22
بررسی می کند، می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست، پس توحید در ربوبیت بدین معناست که باغبان و تدبیرش همه از آِن خدا و تحت تدبیر او هستند.

آیه صورت سؤال نفی شرك در والیت و جملۀ گزینۀ  نیز بیانگر شرك در والیت است. گزینه 3  . 23

ِ»": اي مردم شما این که همۀ مخلوقات از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند به خدا هستند، با دقت در آیۀ شریفۀ  سورة فاطر که می فرماید: «َیا َأیَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهللاَّ گزینه 1  . 24
به خداوند نیازمند هستید مفهوم می گردد.

َمُد» خداوند بی نیاز و برطرف کنندة نیازهاي دیگران است، دریافت می گردد. ُ الصَّ اینکه خداوند تنها مرجع رفع نیازهاست که همه از او قصد و طلب می کنند، در عبارت شریفۀ «اهللاَّ گزینه 2  . 25
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