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کسانی که معتقد به حفظی بودن دروس عمومی هستند، اگر معلم باشند روش تدریس شان مبتنی بر 
حافظه پروری است و اگر دانش آموز باشند روش مطالعه شان مبتنی بر »تکرار و تکرار و تکرار« است.

در پنج سال گذشته حتی یک خط در کنکور و امتحانات نهایی، سوالی طرح نشده است که حافظة شما 
را بسنجد، بلکه پشت صحنة هر تست و سوال امتحانی، حداقل یک مفهوم وجود دارد که شما را قادر 

می سازد که مطلب را یاد گرفته و به تست و سوال پاسخ دهید.
وقتی دروس عمومی را حفظی ندانید، اتفاق بزرگی در یادگیری شما روی می دهد!

کالم در آیات قرآنی بی شک از روابطی منطقی برخوردار است در نتیجه وقتی شما هر آیة قرآنی را 
می خوانید و پیام های آن را استخراج می کنید میان محتوای آیه با پیام های آن رابطه ای منطقی خواهید 

یافت و وقتی چنین باشد، شما دیگر حفظ نخواهید کرد بلکه یاد خواهید گرفت.  

پرسش مهم:
آیا دروس عمومی، 
حفظی هستند؟

ــی ــن و زندگــــــ ــروه دیــــ گـــ

انتشــارات مشــاوران آموزش

برای  کتابی  چگونه 

شما آماده کرده ایم؟

درسنامه: 

1. تمام مطالب را طوری آموزش داده ایم که شما قادر باشید مطالب را به بهترین شکل ممکن 

با دالیل یاد بگیرید. 

2. از ارائة مطالب اضافی که قطعاً در کنکور نمی آید پرهیز کرده ایم.

3. به ساده ترین شکل ممکن مطالب را توضیح داده ایم.

تست ها و پاسخ های تشریحی: 

1. تمام تست های کنکور سال های قبل را یا متناسب با کتاب های درسی نظام جدید تغییر داده ایم یا عیناً 
آورده ایم. 

2. تست ها را »هدف دار« چیده ایم. به این نکته توجه کنید که بسیار مهم است. شما با یادگیری هر تست، 

آماده می شوید که تست بعدی را یاد بگیرید. با این روش، مطالب در ذهن شما استحکام می یابند. این نوع 

از چینش تست ها فقط و فقط در کتاب مشاوران انجام شده است.

3. تست ها مطالب هر درس را پوشش داده اند و البته تست های مروری نیز در هر درس گذاشته ایم که 

شما مطالب قبلی را موقع تست زدن دوره کنید.

امیدواریم بهترین نتیجه را بگیرید.
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یکي از مهم ترین درس هاي سال دوازدهم که هر سال از آن در کنکور طرح سؤال شده است)در نظام قدیم نیز این درس 
وجود داشت(، همین درس است. به خاطر خاصیت مفهومي آن، این درس را اگر به کمک مفاهیم یاد بگیرید، نیازي به 

حفظ کردن نخواهید داشت. مسیري برایتان تدارک دیده ایم که یادگیري مفهومي ممکن شود.

مقدمه

اهميت توحيد:

توحید، مهم ترین اعتقاد دیني است.●●
بدون اعتقاد به توحید، هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد چون: توحید پایه و اساس تمام دین است.●●
توحید مانند روحي در پیکرة معارف و احکام دین حضور دارد و به آن معنا و حیات بخشیده است.●●

الف( با توجه به اهميت سورة توحيد و جایگاه آن در قرآن کریم، در این آیات تدبر کنيد و پيام های 

آن را به دست آورید.

»بگو او خدایي یکتا است« »ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد«:  

»خدایی بی نیاز است« َمُد«:   »اَللُه الصِّ

»نه کسی را زاده، نه زاییده شده از کسی است« »لَم یَلِد َو لَم یولَد«:  

» و نه هیچ کس مثل و همتاي اوست« »َو لَْم يَكُن لَُه كُُفواً اََحٌد«:  

را  تمام مراتب توحید  بیانگر »اصل توحید« است و  و  بیان مي کند  را  یگانگي ذات خداوند  أََحٌد«:  اللَُّه  1( »ُقْل ُهَو 
دربرمی گیرد.

َمُد«: بیانگر این مفهوم است که خداوند بی نیازی است که نیازمند به سوی او نیاز می آورند.)غنی بودن خداوند  2( »اَللُه الصِّ
را نشان می دهد که در درس قبل مطرح شد.( در کل باید بگوییم که: »فقط خداوند است که سزاوار قصد کردن و 

برطرف کردن نیاز مخلوقات است« و »توجه تمام موجودات خواسته یا ناخواسته به سوی خداست.«
3( »َلم َیِلد َو َلم یوَلد«: رابطة خداوند با موجودات »رابطة آفرینش« است نه »رابطة زایش« او موجودات را از نیستی 

به هستی می آورد نه آنکه خود بزاید)لَم یَلِد( خداوند هیچ علتی ندارد و از چیزی یا کسی به وجود نیامده است.)لَم یولَد(
4( »َو َلْم َيُكن َلُه ُكُفواً اََحٌد«: این آیه »مثل و مانند نداشتن خداوند« را بیان می کند. این آیه بیانگر »اصل توحید« است.)این آیه، 
داللت بر آن بخش از مفاهیم درس اول دارد که گفتیم خداوند، پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد و تمام هستی، وجود خود 

را از او می گیرند.( دقت کنید که این آیه نیز تمام مراتب توحید را در بر می گیرد.
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ب( بعد از ترجمة آیة 16 سورة رعد، به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:

بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ امواِت َو اْلَرِْض   ُقْل َمْن رَبُّ السَّ

بگو: »خدا« ُقِل اللَُّه  

بگو: »پس آیا جز او سرپرستانی گرفته اید  ُقْل أَ َفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِياَء  

که اختیار و سود و زیان خود را ندارند؟« ال َيْلِکُوَن ِلَنُْفِسِهْم نَْفعاً َو ال َضًّا  

بگو: »آیا نابینا و بینا برابرند؟ ُقْل َهْل يَْسَتِوي اْلَْعمي  َو الَْبصريُ 

یا تاریکی ها و روشنایی ها برابرند؟ أَْم َهْل تَْسَتِوي الظُّلُامُت َو النُّورُ 

آیا برای خدا شریکانی پنداشته اند  أَْم َجَعلُوا لِلَِّه ُشَکاءَ 

َخلَُقوا کََخلِْقِه َفَتشابََه الَْخلُْق َعلَْيِهْم 

که ]آن شریکان هم[ مثل خداوند مخلوقی خلق کرده اند و خلقت ها بر آنها متشبه شده است]و از این رو شریکان را 
نیز مستحق عبادت دیده اند؟![

بگو: »خداوند آفرینندة هر چیزی است ُقِل اللَُّه خالُِق کُلِّ َشْ ٍء  

و او یکتای مقتدر است.« ارُ  َو ُهَو الْواِحُد الَْقهَّ
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1- کسی را می توانیم به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کنیم که اختیار و سود و زیان همة مخلوقات را دارد)یا: 2
خالق جهان است(. 

2- کسی که اختیار سود و زیان خود را هم ندارد، نمی تواند ولی و سرپرست مردم باشد.
3- در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟ آنگاه که شریکانی که برای خدا در نظر 

گرفته اند، همچون خداوند قادر به آفرینش بودند.
متن خوانی آیه:

امواِت َو اْلَرِْض: داللت دارد بر توحید در ربوبیت)»رب یا پروردگار« داللت بر توحید در ربوبیت دارد.( 1( ُقْل َمْن رَبُّ السَّ
2( ُقْل أَ َفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه أَْوِلياَء: داللت دارد بر شرك در والیت

3( ال َيِْلُکوَن ِلَْنُفِسِهْم َنْفعاً َو ال َضًّا: سرپرست و ولّی غیر از خدا چه ویژگی دارد؟ بی اختیاری آنان از سود و زیان رساندن به خود
4( ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْلَْعمي  َو اْلَبصرُي: الزمة اعتقاد به توحید، بصیرت و بینایی است.

وُر: »توحید« نمایانگر نور است و »ظلمت« نمایانگر شرك)سرپرست گرفتن غیرخدا( ُلامُت َو النُّ 5( أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُّ
6( أَْم َجَعُلوا ِللَِّه ُشَکاَء َخَلُقوا َکَخْلِقِه َفَتشاَبَه اْلَخْلُق َعَلْيِهْم:  آنچه موجب می شود که به شرك گرفتار شوید: »یکی گرفتن مخلوقات 

خداوند با مخلوقات انسانی« است.
7( ُقِل اللَُّه خاِلُق ُکلِّ َشْ ٍء: بیانگر توحید در خالقیت است.

اُر: در اینجا به معنای این است که هیچ جای خالی  اُر: بیانگر اصل توحید و صفت قدرت الهی است.)الْواِحُد الَْقهَّ 8( َو ُهَو اْلواِحُد اْلَقهَّ
برای غیر گذاشته نشده است تا آن غیر، خود را نشان دهد.( همة مراتب توحید را نشان می دهد.
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اصل توحيد و جملة ال اله اال اهلل

اصل توحید: اعتقاد به این که خداوند یگانه است و شریک و همتایي ندارد.●●
جملة »ال اله اال الله«:●●

●  رسول خدا از مشرکان خواست با گفتن آن دست از شرك و بت پرستی بردارند.	
●  با گفتن این عبارت »احکام و حقوق اسامی فرد« به رسمیت شناخته می شد.	
●  با گفتن این عبارت »حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گشت و در زمرة برادران و خواهران دینی قرار می گرفت.«	
●  این جمله فقط یک شعار نیست بلکه التزام به آن، همة ابعاد زندگی فرد و رابطة وی با همه چیز را تغییر می دهد.	

نتایجی که از سخنان جعفربن ابی طالب در حضور نجاشی می توان گرفت:●●
●  پیامبر قبل از بعثت به صداقت و امانت داری و عفت معروف بود.	
●  با فراخواندن پیامبر به جملة »ال اله اال الله« در ادامه، آدم ها به عدل و نیکی و ... دعوت شدند.	
●  در واقع بیان این جمله، سرآغاز همة اعمال نیک و دوری از همة اعمال بد است.	

مراتب توحيد

4. توحید در ربوبّیت 3. توحید در والیت   2. توحید در مالکیت   1. توحید در خالقّیت  

1- توحيد در خالقّيت:

مفهوم توحید در خالقیّت: ●●
●  او تنها مبدأ و خالق جهان است.	
●  موجودات همه از او هستند.	
●  در کار آفرینش شریک و همتایي ندارد.	
●  جهان از اصل هاي متعدد پدید نیامده است.	

پرسش: چرا خداوند تنها خالق جهان است؟ 
الف( اگر چند خدا وجود داشته باشد در این صورت هر کدام از خدایان ناقص و محدود هستند و به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند.

ب( در این صورت هر یک از خدایان داراي کماالتي خاص مي شدند که بقیة خدایان آن را ندارند.
پ( خدایان ناقص، نیازمند به خالقي کامل تر هستند تا نیاز آنها را برآورده سازد.

ت( پس وجود چند خدا نیز در نهایت به وجود یک خالق کامل تر و بي نیاز بر مي گردد.
اُر: در آیة سورة رعد به معنای این است که هیچ جای خالی برای غیر گذاشته نشده است تا آن غیر، خود را نشان دهد. اْلواِحُد اْلَقهَّ
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2
2- توحيد در مالکيت

چون مخلوقات جهان از خداست، مالک اصلي و حقیقي آن ها نیز خداست.●●
دقّت کنید که با توجه به مورد فوق علت »توحید در مالکیت«، »توحید در خالقّیت« معرفي شده است. رابطة علت و معلولی به صورت زیر برقرار است:●●

ــت ــد در خالقّی توحیــد در مالكیتتوحی

متن آیه
بگو: خدایا! ای مالک همة موجودات! ُقِل اللَُّهمَّ مالَِک الُْملْکِ 

به هر که خواهی حکومت می دهی تُْؤِت الُْملَْک َمْن تَشاُء  

و از هر کس بخواهی حکومت را می گیری ... ْن تَشاُء ...  َو تَْنِزُع الُْملَْک ِممَّ

1( ُقِل اللَُّهمَّ ماِلَک اْلُمْلِک: بیانگر توحید در مالکیت)مالک واقعی همه چیز خداوند است و سایر مالکیت های که وجود 
دارد، اعتباری است.(

ْن َتشاُء: دادن و گرفتن حکومت و مالکیت به افراد دست خداست چرا که به طور  2( ُتْؤِت اْلُمْلَک َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلَک ِممَّ
انحصاری مالکیت از آن خداوند است. ه
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3- توحيد در والیت:

معناي والیت: سرپرستي و حق تصرف داشتن●●
چون خداوند مالک حقیقي جهان است، بر آن نیز والیت دارد. رابطة علت و معلولی به صورت زیر برقرار است: ●●

ــت ــد در مالكی ــتتوحی ــد در والی توحی

توحید در والیت به این معني است که هر گونه دخل و تصرف در جهان، حق و شایستة خداوند است.●●
اگر خداوند به کسي اذن دهد، آن شخص نیز مي تواند در محدودة اجازة خداوند در اشیایي تصرف نماید.●●
مفهوم اذن این نیست که: خداوند والیت خود را به دیگري واگذار کرده است.●●
مفهوم اذن این است که: آن شخص که خداوند به او اذن والیت داده است، مسیر و مجراي والیت الهي قرار گرفته و از خودش استقالي ندارد و ●●

واسطه و رسانندة والیت و فرمان هاي خداوند به مردم است.

پرسش: وقتی می خوانیم که: »خداوند، پیامبر اکرم)ص( را ولّی انسان ها معرفی می کند، منظور چیست؟
پاسخ: بدین معناست که ایشان را »واسطة والیت خود« و »رسانندة فرمان هایشان« قرار داده است.

متن آیه
براي آنان جز او سرپرستي نیست ن ُدونِِه ِمن َوِلٍّ   ... َما لَُهم مِّ

و هیچ کس را در فرمانروایي خود شریک نمي گیرد. َو اَل يُْشُِك يِف ُحكِْمِه أََحًدا  

ن ُدوِنِه ِمن َوِلٍّ: به طور انحصاری خداوند بر موجودات، والیت دارد. 1( َما َلُهم مِّ
2( َو اَل ُيْشُِك يِف ُحْكِمِه أََحًدا: خداوند در والیت بر مخلوقات شریک ندارد یعنی »توحید در والیت« دارد.

3( آیه داللت بر »توحید در والیت« دارد.
4( »حکم« واژة کلیدی است برای تشخیص توحید در والیت

5( سرپرستي )ولّي( و فرمانروایي )حکم( هر دو اشاره به توحید در والیت دارند.

ه
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2
آیاتی از درس های سال های قبل داللت بر »توحید در والیت« دارند:●●

کاَة َو ُهْم راِکُعوَن)همانا ولّی شما، خدا و رسول اوست و  الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّ ُکُم اللَُّه َو رَُسوُلُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن الصَّ ا َوِليُّ درس 7 سال یازدهم آیة والیت: إِنَّ
مؤمنانی که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند.(

4- توحيد در ربوبّيت:

واژة »رب«:●●
الف: بعد از واژة »الله« بیشترین فراوانی را در میان اسماء الهی دارد.)900 بار آمده است.(

ب: عبارت »رَّب العاملیَن« بیش از چهل بار در قرآن آمده است.
پ: معنای رّب: مالک و صاحب اختیاری که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست.

توحید در ربوبّیت به این معناست که خداوند صاحب اختیاري است که تدبیر همة امور هستي به دست اوست. اوست که جهان را اداره مي کند و ●●
به سوي مقصدي که برایش تعیین فرموده، هدایت مي نماید.

چون خداوند تنها خالق، مالک و ولّی جهان است، تنها »رّب« جهان است.●●
توحید در ربوبّيت به این معنا نیست که: موجودات به خصوص انسان، قدرت تدبیر ندارند.●●
توحید در ربوبّيت به این معنا است که: انسان و تدبیرش، همه از آِن خدا و تحت تدبیر او هستند. وقتي انسان خودش را با دیگراني که کاري را ●●

سامان نداده اند مقایسه مي کند؛ کار خود را تحت تدبیر خود مي داند اما وقتي انسان خودش را در رابطه با خدا بررسي مي کند در مي یابد که زارع 
حقیقی و پرورش دهندة اصلی)تدبیرگر اصلي( خداست و باید شکرگزار باشد.

رابطة علت و معلولی میان مراتب توحید:●●
»رّب بودن ناشی از ولی بودن« و »ولی بودن ناشی از مالک بودن« و »مالک بودن ناشی از خالق بودن« است.

خالقولّیرّب مالک

متن آیه
بگو: آیا جز خدا پروردگاری را بطلبم ُقْل أَ َغرْيَ اللَِّه أَبْغي  َربًّا  

در حالی که او پروردگار همه چیز است؟... َو ُهَو رَبُّ کُلِّ َشْ ٍء ... 

شرک و مراتب آن

معنای شرک: شریک قرار دادن برای خدا●●
معنای مشرک: هر کس که معتقد باشد خداوند شریک دارد، مشرك است.●●
مراتب شرك، متناسب با مراتب توحید است.●●

1- شرک در خالقیت: اگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند خالق آفریده اند گرفتار شرك در خالقیت شده است.
2- شرک در مالکیت: عبارت است از اعتقاد به اینکه عاوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند. اگر کسی معتقد به 

شرك در خالقیت باشد، معتقد به شرك در مالکیت نیز خواهد بود. یعنی: 

ــت ــرک در خالقّی ــرک در مالكیتش ش

3- شرك در والیت: عبارت است از اعتقاد به اینکه عاوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان 
حق تصرف در جهان را دارا می باشند.

ــت ــرک در مالكی ــتش ــرک در والی ش

4- شرك در ربوبیت: عبارت است از اعتقاد به اینکه عاوه برخداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند. اگر 
کسی در کنار ربوبیت الهی، برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند 

گرفتار شرك شده است.
والیــت در  شــرک در ربوبیــتشــرک 
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مقدمه

امام علی)ع( می فرماید: »خدای من! مرا این عزت بس که بندة تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار من!« در این روایت، »نهایت . 64
عزت و افتخار« به ترتیب نتیجة چه اموری قلمداد شده اند؟

  مخلوق بودن- ربوبیت خداوند  عبد بودن- ربوبیت خداوند  مخلوق بودن- والیت خداوند  عبد بودن- والیت خداوند
مطابق روایت علوی کدام عامل سبب می شود امام آنگونه باشد که خدا دوست می دارد و افتخار امام در ارتباط با کدام قسم توحید است ؟. 65

  خدا آنگونه ای است که او دوست می دارد- توحید ربوبیت   خدا آنگونه ای است که او دوست می دارد- توحید والیت
  تا بندگان خدا به خدا ایمان آورند- توحید والیت   تا بندگان خدا به خدا ایمان آورند- توحید ربوبیت

»مهم ترین اعتقاد دینی« و »سرلوحة دعوت همة پیامبران« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟. 66
  توحید- معاد  معاد- توحید   توحید- توحید   معاد- معاد

مهم ترین اعتقاد دین چیست و کدام نتیجه را درپی دارد؟. 67
  توحید- با اعتقاد به آن سایر اعتقادات اعتبار پیدا می کند.   معاد- با اعتقاد به آن سایر اعتقادات اعتبار پیدا می کند

  توحید- بدون اعتقاد به آن هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد.   معاد- بدون اعتقاد به آن هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد.
اساس اعتقاد دیني را اصل ................ تشکیل مي دهد و ................ به مانند روحي در پیکرة معارف و احکام دین حضور دارد و به آن ................ مي بخشد.. 68

  والیت- نگرش دیني- جهت و هدف   والیت- نگرش توحیدي- جهت و هدف
  توحید- نگرش توحیدي- حیات و معنا   توحید- نگرش دیني- حیات و معنا

توحيد و برخی مراتب آن

توحید به چه معناست و کدام عبارت است که تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود؟. 69
  بندگی خدای یگانه- الاله االالله     اعتقاد به خدای یگانه-  الاله االالله

  بندگی خدای یگانه- قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد     اعتقاد به خدای یگانه- قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد 
َمُد« و »لَْم يَكُْن لَُه كُُفًوا أََحٌد« با کدامیک از گزاره های زیر ارتباط مفهومی دارد؟................................................................................. ترکیبی با درس 1 ساس 12. 70 عبارت »الله الصَّ

  أَنْتُُم الُْفَقرَاُء إَِل اللَِّه - قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد     أَنْتُُم الُْفَقرَاُء إَِل اللَِّه - لَم یَلِْد َو لَم یُولَد

  َو اللَُّه ُهَو الَْغِنیُّ الَْحِمیُد - قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد    َو اللَُّه ُهَو الَْغِنیُّ الَْحِمیُد - لَم یَلِْد َو لَم یُولَد

اَمَواِت َو اْلَرِْض«  که بطور تلویحی به مشرکین می فهماند که آنان به صحبت و استدالل توجه ندارند، کدام است؟. 71 نتیجة پرسش خداوند در آیة »ُقْل َمْن رَبُّ السَّ
َ  أْم َجَعلُوا لِلِّه ُشَکَآَء َخلَُقوا کََخلِْقِه    قُِل اللَُّه خالُِق کُلِّ َشْ ءٍ  قُِل اللَُّه   قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن دُونِِه أَْولِيَاء 

اَمَواِت َو اْلَرِْض ُقِل اللَُّه ُقْل أََفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء اَل َيْلِكُوَن ِلَنُْفِسِهْم نَْفًعا َو اَل َضًّا« بیانگر آن است که هر چیز غیر . 72 کدام قسمت از آیة شریفة »ُقْل َمْن رَبُّ السَّ
از خدا، مخلوق است و امکان تدبیر ندارد؟

َمَواِت َو اْلَرْض  قُِل اللَُّه   قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن دُونِِه أَْولِيَاَء   اَل َيْلُِكوَن ِلَنُْفِسِهْم نَْفًعا َو اَل َضًّا   قُْل َمْن رَبُّ السَّ

اگر گفته شود: »اعتقاد پیروان ادیان الهی بر آن است که: وجود خدا وابسته به چیزی نیست.« بر فهم پیام کدام آیه تأکید شده است و چه مرتبه ای از . 73
توحید، ترسیم شده است؟.................................................................................................................................................................................................... سراسري زبان- 92 با تغییر- ترکیبی با درس 1

  یا ایّها الّناس أنتم الفقراء الی الله و الله هو الغنّی الحمید- ربوبیّت   یا ایّها الّناس أنتم الفقراء الی الله و الله هو الغنّی الحمید- خالقیت

  أَْم َجَعلُوا لِلَِّه ُشَکاَء َخلَُقوا کََخلِْقِه فَتَشابََه الَْخلُْق َعلَيِْهم- ربوبیّت    أَْم َجَعلُوا لِلَِّه ُشَکاَء َخلَُقوا کََخلِْقِه فَتَشابََه الَْخلُْق َعلَيِْهم- خالقیت

پیام مستنبط از عبارت شریفة »ُقل  َهل  يَسَتِوي  الَعمي  َو الَبِصريُ« کدامیک می باشد؟. 74
  کفر به حق ظلمت و ایمان به حق نور است.

  هیچ عاقلی کافر را درکلمات و مؤمن را در نور مساوی قرار نمی دهد.
  مؤمن با آیات بّینات بینا می شود ولی کافر چون دسترسی به آیات بینات ندارد کور می ماند.
  مؤمن با آیات بّینات بینا می شود اّما کافر با وجود تمامیت محبت حق، تسلیم حق نمی شود.

حیات بخش پیکرة معارف و احکام دیني در . . . است و مهم ترین اعتقاد دیني و پایه و اساس تمام دین از دقت در آیة شریفة . . .  مستفاد مي گردد.. 75
  ایمان به معاد و روز آخرت و اعتقاد به بازگشت همه به اصل- »قل هو الله احد«

  نگرش توحیدي و اعتقاد به یگانگي و یکتایي خالق- »قل هو الله احد«
  ایمان به معاد و روز آخرت و اعتقاد به بازگشت همه به اصل- »قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن دُونِِه أَْولِيَاَء«

  نگرش توحیدي و اعتقاد به یگانگي و یکتایي خالق- »قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن دُونِِه أَْولِيَاَء«
خداوند که تنها ...................... جهان است رابطة خالقیتش با جهان ....................... 76

  عبد- محیط بر محاط است.    معبود- محاط بر محیط است.

  عبد- محاط بر محیط است.    معبود- محیط بر محاط است.
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اگر بگوییم »همة موجودات مخلوق او هستند« و »او در کار آفرینش شریک ندارد« به کدامیک از »علت اقسام توحید« تأکید کرده ایم؟. 77
  خالقیت- خالقیت  مالکیت- مالکیت   خالقیت- مالکیت   مالکیت- خالقیت

عقاید دیني آن گاه بي اعتبار مي شوند که به . . .  اعتقاد نداشته باشیم و استداللي که بر باور چند خدایي در خلقت خط بطالن مي کشد،  . . . است.. 78
  اصل توحید و یکتایي خالق- محدودیت و نقص کماالت خدایان و نیاز به خالقي کامل و بي نیاز 

   اصل معاد و بازگشت به پروردگار- کاملّیت خدایان و عدم نیاز به خالقي کامل و بي نیاز
  اصل توحید و یکتایي خالق- کاملّیت خدایان و عدم نیاز به خالقي کامل و بي نیاز

  اصل معاد و بازگشت به پروردگار- محدودیت و نقص کماالت خدایان و نیاز به خالقي کامل و بي نیاز
این که تصور کنیم دو یا چند خدا وجود دارند و هر کدام خالق بخشی از جهان هستند در واقع هر کدام از آن ها را ................ فرض نموده ایم، زیرا هر . 79

یک از خدایان باید ................ را دارا باشند که دیگري آن را ندارد و اگر چنین نباشد دیگر ................ .
  کماالتي- محدودیتي- یکتایي و بي همتایي خداوند معنا ندارد  محدود و ناقص- محدودیتي- یکتایي و بي همتایي خداوند معنا ندارد

  کماالتي- کماالتي- چند خدا نیستند   محدود و ناقص- کماالتي- چند خدا نیستند
جملة »جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است«، بیانگر توحید ... و آیة شریفة ... مؤید آن است.................................................................... سراسري هنر- 88 با تغییر. 80

  در خالقّیت- تُؤيت املُلَك َمن تَشاُء    در ربوبّیت - قل الله خالق كّل شء
  در خالقّیت - قل الله خالق كل شء    در ربوبّیت - قُْل أَ َغْيَ اللَِّه أَبِْغي َربًّا

این که بگوییم: جهان از اصل های متعدد پدید نیآمده است، بر توحید در ... که اساس دین داري را .... او رقم مي زند و به ترتیب بر آیات .... و ... تطبیق . 81
دارد، تکیه کرده ایم..................................................................................................................................................................................... سراسري زبان- 90 با تغییر- ترکیبا با درس 11 ساس دهم انسانی

  خالقّیت- عبادت- مل يلد و مل يولد- فاعبدالله مخلصا له الدين   ربوبّیت- عبادت- مل يلد و مل يولد- فاعبدالله مخلصا له الدين
   خالقّیت- محبت- و مل يكن له كفوا احد- و الذين آمنوا اشد حبا لله   ربوبّیت- محبت- و مل يكن له كفوا احد- و الذين آمنوا اشد حبا لله

اگر بگوییم »تنها مبدأ جهان« و »از آن خدا بودن« به ترتیب به کدام قسم توحید تأکید نموده ایم و کدام آیه حاکی از مفهوم نخستین است؟. 82
ٍء  ءٍ   خالقیت- مالکیت- قُِل اللَُّه َخالُِق كُلِّ َشْ   خالقیت- والیت- قُِل اللَُّه َخالُِق كُلِّ َشْ

  مالکیت- خالقیت- تُؤيت املُلَك َمن تَشاُء   مالکیت- والیت- تُؤيت املُلَك َمن تَشاُء
تمام موارد، بیانگر توحید در خالقیّت است، به جز مورد:.................................................................................................................................................................... سراسري زبان- 87 با تغییر. 83

  »و هو الواحد القّهار«- »و مل يكن له كفوا احد«   »و هو الواحد القّهار«- »ما لهم من دونه من ويّل«

  »و مل يكن له كفوا احد«- »قل هو الله احد«   »قل هو الله احد«- »و هو الواحد القّهار«

کدام دسته از آیات زیر به ترتیب به »یگانگی خدا« و »توحید در مالکیت« اشاره دارد؟. 84
َمُد - َما لَُهْم ِمْن دُونِِه ِمْن َويِلٍّ   لَْم يَُكْن لَُه كُُفًوا أََحٌد  - قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك   الله الصَّ

َمُد - قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك    لَْم يَُكْن لَُه كُُفًوا أََحٌد  - َما لَُهْم ِمْن دُونِِه ِمْن َويِلٍّ    الله الصَّ

تصور همکاری خدایان متعدد برای خلق قسمتی از جهان به چه معنایی نیست؟. 85
  نقص و محدودیت خدایان  نیازمندی خدایان ناقص   غنای خدایان از غیرخودشان  نیاز خدایان به خالق کامل و بی نیاز

اگر بگوییم »تنها مبدأ جهان خداست پس همه چیز از آن اوست« به ترتیب پیام کدام قسم از آیات زیر را ترسیم کرده ایم؟. 86
  خالق کل شئ- َما لَُهْم ِمْن دُونِِه ِمْن َويِلٍّ   قل هوالله احد- َما لَُهْم ِمْن دُونِِه ِمْن َويِلٍّ

  خالق کل شئ - قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك     قل هوالله احد- قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك

............................................................................................................. خارج از کشور- 93 با تغییر . 87 »هستی بخشی انحصاری خداوند« از دّقت در پیام کدام مورد، مفهوم می گردد؟ 
َمُد لَم یَلِْد َو لَم یُولَد   قل الله خالق کل شئ و هو الواحد و القهار   قل هوالله احد الله الصَّ

  َما لَُهْم ِمْن دُونِِه ِمْن َويِلٍّ َو اَل يُْشُِك ِف ُحْكِمِه أََحًدا   قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك تُؤيت املُلَك َمن تَشاُء

مشکالت چند خدایی در کدام گزینه بیان شده است و »َو اَل يُْشُِك يِف ُحكِْمِه أََحًدا« زاییدة کدام توحید است؟. 88
  آنان را ناقص، محدود و نیازمند دانسته ایم- مالکیت

  چنین خدایان ناقصی خود نیازمندند و هریک از آنان به خالق نیازمند دیگری احتیاج دارد- مالکیت
  آنان را ناقص، محدود و نیازمند دانسته ایم- والیت

  چنین خدایان ناقصی خود نیازمندند و هریک از آنان به خالق نیازمند دیگری احتیاج دارد- والیت
اگر می گوییم »خداوند تنها مبدأ و هستی بخش جهان است« و »جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است« به ترتیب بر توحید در .......... و .......... . 89

تأکید کرده ایم که پیام آیة شریفة .......... و .......... به ترتیب حاکی از آن است. ................................................................................................................ سراسري هنر- 92 با تغییر
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