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عبارت قرآنی  «أَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه أْولِیاَء»  را خداوند پس از کدام پرسش مطرح می کند؟  . 1

پرسش از خالقیت خدا نسبت به آسمان ها و زمین پرسش از ربوبیت خدا نسبت به آسمان ها و زمین 

پرسش از ربوبیت خدا نسبت به انسان و سایر مخلوقات  پرسش از خالقیت خدا نسبت به انسان و سایر مخلوقات 

عین هم بودن خدایان نتیجۀ کدام فرض در موضوع شرك در خالقیت است و ماذون بودن پیامبر براي والیت به چه معنا است؟  . 2

همکاري خدایان مفروض در کار آفرینش - اینکه پیامبر در طول والیت خدا به حکمرانی بپردازد. 

بهره مندي هر یک از خدایان از تمام کماالت - اینکه پیامبر مجرا و مسیر تدبیر عالم باشد. 

همکاري خدایان مفروض در کار آفرینش -  اینکه پیامبر مجرا و مسیر تدبیر عالم باشد. 

بهره مندي هر یک از خدایان از تمام کماالت -  اینکه پیامبر درطول والیت خدا به حکمرانی بپردازد. 

با گفتن  «ال اله اال اهللا » و التزام به آن به آن به ترتیب چه تاثیراتی در گوینده ایجاد می شود؟  . 3

خروج از شرك و ایمان به خداي یگانه - تغییر در همۀ زندگی گوینده

تغییر در همۀ زندگی گوینده - خروج از شرك و ایمان به خداي یگانه

به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی گوینده - در زمرة برادران و خواهران دینی قرار می گیرد.

در زمرة برادران و خواهران دینی قرار می گیرد. - به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی گوینده

جریان موسوم به «تکفیري» اعتقاد دارند که طلب دعا و شفیع قرار دادن دیگران براي اینکه خدا انسان را ببخشد ..................  است و همچنین معتقدند  . 4
این گونه افراد .................. هستند.

کفر - کافر  کفر - مشرك  شرك - کافر   شرك - مشرك 

«َرّب» به چه معناست و توحید در ربوبیت در سایه کدام مرتبه از توحید، تجلی می یابد؟  . 5

مالک و صاحب اختیاري که تدبیر و پرورش مخلوق را به دست دارد - والیت  مالک و صاحب اختیاري که تدبیر و پرورش مخلوق را به دست دارد - مالکیت 

سرپرستی که هر گونه تصرف و تدبیري به دست او صورت می پذیرد - مالکیت  سرپرستی که هر گونه تصرف و تدبیري به دست او صورت می پذیرد - والیت 

عبارت قرآنی «ُقل َافاَتخذتم ِمن دونِه َاولِیاء» به شرك در .................. اشاره دارد که گرفتاري آن به معناي ..................  است.  . 6

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. 

اینکه خدا، پیامبر را رسانندة فرمان خود قرار دهد نمونه اي از .................. است و تجلی .................. به شمار می رود.  . 7

اداره و تدبیر - ربوبیت  اداره و تدبیر - والیت  تصرف و تغییر - ربوبیت  تصرف و تغییر - والیت 

التزام به کدام عبارت شریفه همۀ زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می دهد و عبارت شریفۀ  . 8
اُر» به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟ «ُهَو الَْواِحُد الَْقهَّ

»- همۀ مراتب توحید  ُ «ال ِإلَه ِإالَّ اهللاَّ ُ َأَحٌد»- همۀ مراتب توحید   «ُقْل ُهَو اهللاَّ ُ َأَحٌد»- توحید در والیت  «ُقْل ُهَو اهللاَّ »- توحید در والیت  ُ «ال ِإلَه ِإالَّ اهللاَّ

هر کس چیزي را پدید می آورد  ..................  آن هم هست پس می توان چنین گفت که  .................. .  . 9

مالک - خالقیت موجودات علت مالکیت آن ها است  خالق - پدید آورندگی الزمه خالقیت است 

مالک - خالقیت موجودات معلول مالکیت آن ها است.  خالق - خالقیت الزمه پدید آورندگی است 

کدام عبارت «توحید در ربوبیت» را به درستی تبیین می کند؟  . 10

عدم نیازمندي مخلوقات در اداره خود  نیازمندي مخلوقات به مبدأ آفرینش 

عدم  نیازمندي خداوند در هدایت موجودات  عدم  نیازمندي خداوند در آفرینش جهان 

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 2 متوسط
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کدام یک از عبارات زیر در خصوص ربوبیت صحیح می باشد؟  . 11

توحید در ربوبیت به معناي نفی قدرت پرورش انسان است.

شرك ربوبیت آنجا محقق می شود که عدم استقالل در ربوبیت محقق شود.

توحید در ربوبیت به معناي قبول قدرت پرورش انسان غیر مستقل از خدا نیست.

شرك ربوبیت به این معنا نیست که هر گونه اثر گذاري را از سایر موجودات سلب کنیم.

قدم اول در مقابل وضع موجود و شرك شایع عصر حاضر و اصالح جامعه امروزي چیست؟  . 12

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

اگر ما از رسول خدا چیزي در خواست کنیم در واقع از  ..................  در خواست کرده ایم و این درخواست سبب شرك .................. .  . 13

حقیقت روحانی و معنوي ایشان - می شود  جسم و روح آن حضرت - می شود

حقیقت روحانی و معنوي ایشان - نمی شود.  جسم و روح آن حضرت - نمی شود

کسی که به شرك در والیت مبتال شده است چه تصور غلطی در او وجود خواهد داشت؟  . 14

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

اینکه براي عالم مدبري غیر خدا در نظر گرفته و براي او حق هدایت قائل باشد.  اینکه براي عالم مدبري غیر خدا در نظر گرفته و براي او حق تصرف قائل 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؟  . 15

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. 

به ترتیب پاسخ هر یک از سؤاالت زیر چیست؟   . 16
- چرا خداوند مالک اصلی و حقیقی جهان است؟ 

- والیت خداوند از چه سرچشمه می گیرد؟

چون خالق است - مالکیت حقیقی خداوند چون خالق است - مالکیت اعتباري خداوند 

چون ولی است - مالکیت اعتباري خداوند چون ولی است - مالکیت حقیقی خداوند

استمرار فیض رساندن حق تعالی به عالم خلقت از کدام عبارت قرآنی برداشت می گردد و مؤید کدام مرتبه توحید است؟  . 17

»- ربوبیت  ِ «َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ »- والیت  ِ «َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»- والیت  «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»- ربوبیت 

علیّت خالقیت خداوند در کدام عبارت قرآنی متجلی است و «تصرف در اشیاء در محدودة اجازة خداوند»، بازتاب کدام مرتبۀ توحید است؟  . 18

 «قل اهللا خالق کل شیء» -والیت «وهو الواحد القهار»- والیت «وهو الواحد القهار» - مالکیت «قل اهللا خالق کل شیء» - مالکیت

زمینه تشکیک مردم نسبت به اصل اساسی توحید، در چه صورت فراهم می آمد و بستر اعتقاد به توحید در خالقیت، کدام عبارت شریفه است؟  . 19

 «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»  

اینکه خداوند جهان را اداره می کند و به سوي مقصدي که برایش معین فرموده هدایت می کند، از دّقت در پیام کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟  . 20

 «ما لهم من دونه من ولٍی»  «وهللا ما فی السماوات و االرض» 

 «اّهللا خالق کل شیء»  «قل اغیر اّهللا ابغی ربًا و هو رّب کل شیء»  

از کدام عبارت قرآنی زیر استنباط می شود که «همۀ مخلوقات از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند به خدا هستند»؟  . 21

ْرِض»   َماَواِت َواْألَ ُ نُوُر السَّ «اهللاَّ َشْیٍء»   ُ َخالُِق ُکلِّ اهللاَّ «ُقِل َأَحٌد»   ُ اهللاَّ ُهَو «ُقْل   «ِ «َیا َأیَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ
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هر یک از موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی تبیین شده است؟   . 22
- رد فرض محدودیت و نقص داشتن خدایان تصور شده در توحید در کدام آیه متجلی است؟ 

- حق تصرف قائل بودن براي انسان در کنار خداوند کدام مرتبه از شرك است؟

ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء» - والیت  «اهللاَّ ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء» - ربوبیت  «اهللاَّ

ْرِض» - ربوبیت  َماَواِت َوَما ِفی اْألَ ِ َما ِفی السَّ َّ «هللاِّ ْرِض» - والیت  َماَواِت َوَما ِفی اْألَ ِ َما ِفی السَّ َّ «هللاِّ

هر یک از موارد زیر به ترتیب مصداق چیست؟ و کدام آیۀ شریفه فطرت انسان را در تضاد با دومین مفهوم ذکر می کند؟   . 23
- اعتقاد به تدبیر دیگران 

- دل سپردن به خدایان متعدد

ْیَطاَن»   شرك ربوبی و شرك عملی - «َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

ْیَطاَن»   شرك در خالقیت و شرك عملی - «َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

َ َربِّی َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه»   شرك ربوبی و شرك عملی - «َوِإنَّ اهللاَّ

َ َربِّی َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه»   شرك در خالقیت و شرك عملی - «َوِإنَّ اهللاَّ

عقیده به توانایی اولیاي دین دربرآوردن حاجات انسان چه زمانی موجب شرك می شود و در این صورت چه مرتبه اي از شرك به وقوع خواهد پیوست  . 24
؟ آیۀ « ُقل ُهَو اُهللا َاَحد » بر کدام مفهوم داللت دارد؟

توانایی آنان را از خود آنها بدانیم - شرك در خالقیت - توحید در خالقیت توانایی آنان را در طول ارادة خدا بدانیم - شرك در ربوبیت - اصل توحید

توانایی آنان را در طول ارادة خدا بدانیم - شرك در خالقیت - توحید در خالقیت توانایی آنان را از خود آنها بدانیم - شرك در ربوبیت - اصل توحید

کدام عبارت «درخواست ما از رسول خدا » را به درستی تبیین می کند؟ در چه صورتی این درخواست موجب شرك می گردد؟  . 25

درخواست از پیامبر درخواست از حقیقت جسمانی و روحانی ایشان است - وقتی این توانایی را از خود آن ها ندانیم. 

درخواست از پیامبر درخواست از حقیقت جسمانی و روحانی ایشان است - وقتی این توانایی را از خود آن ها بدانیم. 

درخواست از پیامبر درخواست از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است - وقتی این توانایی را از خود آن ها بدانیم.

درخواست از پیامبر درخواست از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است - وقتی این توانایی را از خود آن ها ندانیم.

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



ماَواِت َواألرِض اهللاُّ ُقْل أَفاتََّخْذُتْم ِمن ُدونِه طبق آیه خداوند ابتدا از ربوبیت آسمان و زمین سؤال می پرسد و سپس به سراغ عبارتی که در سؤال مطرح شده است می رود.  «ُقْل َمْن َربُّ السَّ گزینه 1  . 1
أْولیاَء»  

چنین خدایانی یا هر یک خالق بخشی از جهان اند که در این صورت محدود و ناقص خواهند بود و یا هر یک صاحب تمامی کماالت اند که در با این فرض یکی خواهند شد. گزینه 4  . 2
با گفتن ال اله اال اهللا دست شرك و بت پرستی برداشته و به خداي یگانه ایمان می آورد. جمله ال اله اال اهللا و التزام به آن همه زندگی فرد مسلمان را تغییر می دهد.  گزینه 1  . 3

پیروان این جریان می گویند توسل به پیامبران و معصومین شرك است. طلب دعا و شفیع قرار دادن دیگران براي اینکه خدا انسان را ببخشد، شرك است و همچنین معتقدند این گونه گزینه 2  . 4
افراد کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند.

رب به معناي صاحب اختیار است که تدبیر و پرورش آن چیز به دست اوست. وقتی که خداوند را رب العالمین می خوانیم، یعنی او را پروردگار جهانیان می دانیم.   گزینه 2  . 5

مراتب توحید نیز عبارتند از؛ توحید در خالقیت  توحید در مالکیت   توحید در والیت   توحید در ربوبیت. بنابراین ربوبیت خداوند در سایۀ والیت او تجلی می یابد. 

کلمۀ «اولیاء» بیانگر شرك در والیت است و این قسم از شرك به مسئلۀ «سرپرستی و حکم رانی» اشاره دارد نه تدبیر.  گزینه 4  . 6
دقت کنید که «فرمان روایی» به والیت اشاره دارد که همان مسئلۀ «تصرف و تغییر» است.  گزینه 1  . 7

اُر» به همۀ مراتب توحید » همۀ زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و سایر مخلوقات تغییر می دهد و عبارت شریفۀ «ُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ ُ التزام «ال ِإلَه ِإالَّ اهللاَّ گزینه 4  . 8
اشاره دارند .

هرکس که چیزي را پدید می آورد، مالک آن نیز هست. از آنجا که خداوند تنها خالق جهان است؛ پس تنها مالک آن نیز هست.(این جمله معنایش این است که خالقیت علت و مالکیت گزینه 2  . 9
معلول است.) 

از آنجا که خداوند تنها خالق، مالک و ولی جهان است، تنها رب هستی نیز می باشد. اوست که جهان را اداره می کند و آن را به سوي مقصدي که برایش معین فرموده هدایت می کند.  گزینه 4  . 10

: نیازمندي مخلوقات به مبداء آفرینش و عدم  نیازمندي خداوند در آفرینش  توحید در خالقیت  گزینۀ  و 

گزینۀ  : عدم نیازمندي مخلوقات در اداره خود  شرك در ربوبیت 

تنها گزینۀ  صحیح است؛ زیرا توحید در ربوبیت به این معنا نیست.  گزینه 4  . 11
بررسی سایر گزینه ها: 

) توحید ربوبیت به معناي نفی قدرت پرورشی انسان نیست.  گزینۀ 

) شرك ربوبیت آنجا محقق می شود که استقالل در ربوبیت محقق شود، نه عدم استقالل.  گزینۀ 

) توحید ربوبیت به معناي قبول قدرت پرورشی انسان مستقل از خدا نیست، بلکه غیر مستقل از خداست. گزینۀ 
قدم اول در راه اصالح جامعه امروزي شناخت وضع موجود و بت پرستی نوین است. گزینه 4  . 12

اکنون اگر ما از رسول خدا چیزي در خواست کنیم، در خواست از جسم ایشان نیست، بلکهه از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است. (این درخواست با توجه به اینکه  ایشان را واسطه گزینه 4  . 13
قرار می دهیم شرك نیست.) 

شرك در والیت عبارت است از اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حق تصرف در جهان را دارا گزینه 1  . 14
می باشند.

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  . 15
مستقال تدبیر ندارند. 

از آن جا که خداوند تنها خالق جهان است، پس تنها مالک آن نیز هست. مالکیت خداوند از خالقیت خداوند سرچشمه می گیرد و والیت خداوند از مالکیت حقیقی خداوند سرچشمه گزینه 2  . 16
می گیرد.

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن» هر آنچه در آسمان و زمین است، پیوسته از او درخواست می کنند، او همواره دست اندرکار امري است (استمرار فیض رساندن َماَواِت َواْألَ «َیْسَألُُه َمْن ِفی السَّ گزینه 1  . 17
خداوند). 

این فیض رساندن مؤید «توحید در ربوبیت» است. 

علیّت خالقیت خداوند همان اصل توحید است که در عبارت قرآنی  «وهو الواحد القهار»  مذکور است. باید دقت کنیم، در سؤال بازتاب و نتیجۀ تصرف در اشیاء در محدودة اجازة گزینه 2  . 18
خداوند خواسته شده است؛ یعنی توحید در والیت.

در صورتی که غیر خدا کسی مخلوق می داشت، «خلقوا کخلقه» ممکن بود افراد در اعتقاد به توحید به شک بیفتند، عقیده به اینکه خداوند یگانه مقتدر است: «وهوالواحد القهار» بسترساز گزینه 4  . 19
اعتقاد به توحید در خالقیت است: «قل اهللا خالق کل شی»

عبارت صورت سؤال و آیۀ  سورة انعام «قل اغیر اّهللا ابغی ربّا و هو رّب کل شیء» هر دو به توحید در ربوبیت اشاره دارند.  گزینه 4  . 20

ِ»": 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  . 21
به خداوند نیازمند هستید مفهوم می گردد.

ُ َخاِلُق ُکلِّ َشْیٍء» در رد فرض محدودیت و شرك در خالقیت به معناي آن است که هر کدام از خدایان محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند. آیۀ «اهللاَّ گزینه 2  . 22
نقص داشتن خدایان تجلی شده است. 

شرك در والیت یعنی اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند و خودشان حق تصرف در جان را دارا می باشند.

- اعتقاد به تدبیر بیانگر شرك در ربوبیت  گزینه 1  . 23

- دل سپردن به خدایان متعدد  شرك عملی
ْیَطاَن» بیانگر عهد و پیمان خداوند است که به صورت فطري با انسان است که خدا را بپرستید و از پرستش غیر خدا (شیطان) بپرهیزد.  آیۀ «َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْیُکْم َیا َبِنی آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیاي دین در برآوردن حاجات انسان وقتی موجب شرك است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم که در این صورت موجب گزینه 3  . 24
شرك در ربوبیت است. آیۀ « ُقل ُهَو اُهللا َاَحد » بر اصل توحید و یگانگی خداوند تاکید دارد. 
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) بلکه از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است.  اگر ما از رسول خدا درخواست می کنیم، درخواست از جسم ایشان نیست (رد گزینه  و  گزینه 3  . 25
عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیاي دین در برآورده کردن حاجات انسان، وقتی موجب شرك است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم.  
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