درس سوم

حقیقت بندگی
آیات و روایات
	:هتکندر این درس با بررسی آیات شریفه میخواهیم بدین نتیجه برسیم که

از راه توحید

خالقیت

میتوان به توحید عملی یا عبادی دست یافت.

ربوبیت

بیت
ب��ر آس��تان جان��ان گ��ر س��ر ت��وان نه��ادن

گلبان��گ س��ر بلن��دی ب��ر آس��مان ت��وان زد

اشاره به توحید عملی دارد ← و انجام توحید عملی نشانهی کرامت و منزلت انسانی بر دیگر موجودات است.

پیام بیت
اهلل ربی و ربکم فاعبدوه.

بیت حافظ با آیات و متونی که اشاره به توحید عملی یا عبادی
دارند تناسب معنایی دارد ← مانند:

لیعبدوا اله ًا واحدا.

ان اعبدواهلل و اجتنبوا الطاغوت.
و من یسلم وجهه الی اهلل.

آیه

آل عمران51 /

ِإ َّن اهللَ َرب ِّی َو َربُّک ُْم (علت)

همانا خدا پروردگار من و شماست.

ِ
یم (معلول)
َه ٰـذَ ا ِص ٌ
راط ُّم ْس َتق ٌ

این راه راست است.

پس او را پرستش کنید.

وه (معلول)
َف ْ
أعبُ ُد ُ

پیام آیه
از راه توحید ربوبیت میتوان به توحید عملی دست یافت.
« 1ربی و ربکم» اشاره به توحید در ربوبیت دارد.
« 2فاعبدوه» اشاره به توحید عملی (اجتماعی) دارد.
« 3صراط مستقیم» همان دین الهی است که باید با قدم توحید عملی طی شود.
« 4اهلل ربی و ربکم» علتی است برای

فاعبدوه
صراط مستقیم

توحید عملی (عبادی)

 5صراط مستقیم همان کشف راه درست زندگی است که با هدایت الهی (ربوبیت) صورت ميپذیرد (نکتهی ترکیبی درس  1سال )3
 6نکتهی مهم:
آیهی ش��ریفه اهدنا الصراط المس��تقیم اشاره به توحید در ربوبیت دارد
درست زندگی را طلب میکنیم.
اشاره به

توحید عملی دارد
آیهی ش��ریفه هذا صراط مس��تقیم
قدم بگذاریم( .نکتهی ترکیبی درس  1سال )3

زیرا

زیرا

در این آیه از خداوند هدایت و کش��ف راه

در این آیه راه درس��ت زندگی را یافتهایم و باید در آن
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آیه
ار ُه ْم َو ُر ْه َب ٰـنَ ُه ْم
اَت َّ َخذُ وا ْ أَ ْح َب َ
ون اهللِ
أَ ْربَابًا ِّمن ُد ِ
َوال ْ َمسیِ َح اب ْ َن َم ْریَ َم
َو َمآأُ ِم ُروا ِإل
لِیَ ْعبُ ُدوا ْ ِإ ٰلـ ًها َو ٰ ِح ًدا
آل ِإل َٰـ َه ِإلاَّ ُه َو

توبه31 /

اینان گرفتند دانشمندان و راهبان را
بهجای خداوند به پروردگاری

علت

و همچنین مسیح پسر مریم را
درحالیکه مأمور نبودند جز اینکه
فقط خدای یگانه را بپرستند

معلول

که جز او خدایی نیست

ُسبْ َح ٰـ َن ُه َع َّما یُشْ ِرکُون

منزه است از آن که چیزی را با او شریک قرار دهند.

پیام آیه
توجه به توحید عملی و نفی شرک عملی
 1نکته :کلمهی اتخذوا به معنی گرفتن اس��ت و نش��انهی در مقام عمل وارد ش��دن یهودیان و مسیحیان در شرک عملی است .زیرا
یهود و نصاری ،دانشمندان و علما و راهبان خود را به مقام ربوبیت رسانده بودند و اطاعت میکردند و این امر نشانهی شرک عملی
آنها در بعد اجتماعی است.
« 2و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا ً» بیانگر دستور قرآن کریم به انجام دادن توحید عملی (اجتماعی) است.
« 3ال اله اال هو» اشاره به اصل توحید است به همین جهت جامع ابعاد و اقسام توحید و نفی هرگونه شرک است.
 4توجه :طراح کنکور عبارات ال اله اال هو و ال اله اال اهلل را به یک معنا گرفته است لذا از این دیدگاه هر چه برای عبارت ال اله اال اهلل
گفته شده در مورد عبارت ال اله اال هو نیز صادق است.
« 5سبحانه عما یشرکون» اشاره به نفی شرک در اصل توحید و توحید عملی دارد.
 6نکتهی مهم :از آن جهت که مردم
یهودی و مسیحی

احبار و راهبان خود را به مقام ربوبیت رساندهاند

دچار

شرک در ربوبیتاند.

در کارهای خود از احبار و راهبان خود پیروی میکردند

 7توجه :اینکه مسیحیان حضرت مسیح (ع) را به مقام ربوبیت رساندهاند

دچار

دچار

شرک عملی اجتماعیاند.

شرک در ربوبیت شدهاند.

آیه

نحل36 /

ِ
وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلّ اُمةٍ رَسُولاً (علت)
أَ ِن ْاعبُ ُدوا ْ اهلل (معلول)
اج َتنِ ُبوا ْ َّ
وت (معلول)
الط ٰـ ُغ َ
َو ْ

در میان هر امتی رسولی را برانگیختیم

[تا بگوید] خدا را بپرستید

و از طاغوتها دوری کنید.

پیام آیه
از راه توحید در ربوبیت «بعثنا» به توحید عملی «ان اعبدوا اهلل» میتوان دست یافت.
 1بعثنا بیانگر ارس��ال رس��ل و اتمام حجت «ظاهری» (رس��والً) بر مردم است که بر اساس توحید در ربوبیت صورت میپذیرد( .نکتهی
مرتبط با درس  1سال )3
 2عبارت فی کل ا ٍ
ُمة رس��والً ← اش��اره به س��نت الهی قرار دادن پیامبر برای هدایت ویژهی (تشریعی) انسانها در میان همه اقوام و
ملتها دارد (نکته مرتبط بین سال  4درس  6و سال  3درس )1
 3این سنت ارسال رسل یک قانون ثابت ناشی از (تقدیرات الهی) است و نشانهی حکیمانه و هدفدار بودن کارهای خداست.
« 4ان اعبدوا اهلل» بیانگر توحید عملی (اجتماعی) است.
« 5و اجتنبوا الطاغوت» بیانگر نفی طاغوت و نفی شرک عملی است.
« 6و لقد بعثنا  ...رسوالً»

علتی است

برای

زیرا

الزمهی توحید عملی نفی شرک عملی است.

ان اعبدوااهلل ← توحید عملی اجتماعی

و اجتنبوا الطاغوت ← نفی شرک عملی اجتماعی

سال چهارم -موس سرد« :یگدنب تقیقح»
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آیه

لقمان22 /

َو َمن یُ ْسلِ ْم َو ْج َه ُه ِإل َی اهللِ (علت)
َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن

ِ
ک بِال ُْع ْر َو ِة ال ُْوثْ َق ٰـی
اس َت ْم َس َ
فَ َقد ْ

هر کس چهره خود را تسلیم خدا کند
درحالیکه نیکوکار باشد
معلول

َو ِإل َی اهللِ َع ٰـ ِقب ُة أْ ُ
ال ُمو ِر
َ

قطع ًا به ریسمان استواری چنگ زده
و پایان کارها به سوی خداست.

پیام آیه
1
2
3
4

کلمه یسلم بیانگر توحید عملی فردی  /محسن صفت و نشانه تحقق توحید عملی در فرد است.
مهمترین نیکوکاری تسلیم در برابر خداست (زیرا این نیکوکاری اصل و سر منشأ همه نیکوکاریهاست).
کلمه استمسک بیانگر توحید عملی فردی است.
منظور از عروة الوثقی ← قرآن و عترت است.

به هدفداری کارهای خداوند دارد و هدفداری ناشی از حکیمانه

بودن کارهای خداست.

« 5الی اهلل عاقبه االمور» بیانگر توحید در ربوبیت است و اشاره

به ضرورت معاد در پرتو حکمت دارد( .نکته مرتبط با سال  2درس )6

تطبیق آیات
کل آیهی شریفه
 )1الحمدهلل رب العالمین

تفکیک آیه

بیانگر

الحمدهلل

بیانگر

تفکیک آیه

توحید عملی فردی

بیانگر

رب العالمین

کل آیهی شریفه
 )2ایاک نعبُد و ایاک نستعین

توحید عملی فردی

بیانگر

ایاک نعبد
ایاک نستعین

توحید در ربوبیت
توحید عملی اجتماعی

بیانگر
بیانگر

توحید عملی اجتماعی

توحید در والیت و ربوبیت است (افعالی)

انس��ان موحد که خود را فقر محض میبیند در عمل توحیدی نیز نیرو و توان خود را (بهصورت طولی) از خداوند غنی تبارک و
تعالی میخواهد( .نکته ترکیبی درس اول و درس سوم)
به علت
وجود اختیار در آدمی است( .نکتهی ترکیبی بین درس  3و  5سال )4
نکتهی مهم :اعمال توحیدی انسان چه فردی و چه اجتماعی
 ایاک نستعین (صد در صد) توحید افعالی و در شاخه توحید در والیت و ربوبیت است( .دقت فرمائید)

درسنامه
مقدمه
پس از اینکه انس��ان خدا را به یگانگی ش��ناخت (اش��اره به اصل توحید) دانست که تنها وجود مس��تقل و تنها مبدأ جهان خداست
(توحید در خالقیت) و همچنین دانست تنها اوست که جهان را اداره میکند (توحید در ربوبیت).
بدین مسأله میرسیم که این شناخت و اعتقاد چه تأثیری در زندگی و رفتار انسان دارد؟
اعتقادی به توحید ندارد
آیا میان عملکرد کسی که
معتقد به آن است

← تفاوتی هست؟

در این درس میخواهیم تأثیر عملی این اعتقاد را در زندگی و رفتار خود مورد بررسی قرار دهیم.
نکتهی مهم :تأکید آیات این درس بر آن است که نشان دهد که از راه توحید

در خالقیت

و

ربوبیت

←

میتوان به توحید عبادی دست یافت.
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توحید عملی یا توحید در عبادت
پس از شناخت خداوند به عنوان

تنها خالق و آفرینندهي جهان ← اشاره به توحید در خالقیت
تنها سرچشمهي خوبیها و زیباییها ← اشاره به اصل توحید
مالک ← توحید در مالکیت

سرپرست ← توحید در والیت

تنها

درمییابیم:

همهي موارد شاخهي اصل توحید هستند.

ادارهکننده ← توحید در ربوبیت

تکیهگاه و پشتیبان جهان

تنها

وجود شایستهي پرستش و اطاعت
معبود واقعی انسان خداست.

اشاره به

توحید عبادی (توحید عملی)

پس اطاعت از هر شخص دیگری اگر براساس اطاعت از خدا نباشد نابجا و غلط ← و شرک عملی است.
اطاعت از رسول اکرم (ص) و اطاعت از جانشینان آن حضرت

الزمهي

توحید عملی یا عبادی است.

زیرا حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان او به مردم میرسد.
بنابراین طبق
فرمان الهی

بدون تبعیت و اطاعت از آنان ،اطاعت از خداوند ممکن نیست ← و انسان در مرحلهي شرک عملی قرار دارد.
پس توحیددرعبادت

توحید در عبادت دارای دو بُعد

الف) توحید عملی فردی

 )1انسان موحد کسی است که

آن است که خدای یگانه را پرستش کنیم و تسلیم فرمانهای او باشیم (توحید عملی)
یعنی کار و رفتار خود را به قصد

فردی
اجتماعی

اطاعت

و رضای��ت او انج��ام دهی��م ← اخ�لاص در عم��ل /
عمل صالح

← است که به تبیین هر کدام میپردازیم:

فقط خدا را بپرستد.
از خدا اطاعت نماید.

اشاره به

توحید در عبادت دارد( .توحید عملی)

 )2او میکوش��د کش��شها و تمایالت درونی (و تصمیمها) و فعالیتهای خود را به گونهای س��امان دهد که در یک هماهنگی

مناسب سمت و سوی خدایی بگیرد و بر محور بندگی او باشد.
 )3چنین فردی

توحید عملی فردی

 )4ب��ه میزانی
ک��ه در جهت
بندگ��ی پیش
میرود

که تمایالت وی جنبهي توحیدی گرفته
در انتخاب همسر ،شغل ،دوست ،تحصیل
امیال غریزی مانند میل

جنسی
به قدرت
به ثروت

گرایشهای برتر (فطری) مانند

← خدا و رضایت خدا را در نظر میگیرد( .اخالص در عمل)

را تنظیم و کنترل مینماید( .امیال غریزی جنبهي توحیدی میگیرند)
حقیقتطلبی
عدالتخواهی
نوعدوستی و احسان
جوانمردی

در رفتار او ظهور بیشتری مییابد.

 )5چنین انسانی با شخصیت یگانه و یکپارچه در جهت عبودیت و پرستش خدا است و شخصیتی متوازن ،متعادل و زیبا میيابد.
مهم :برای درک و تسلط بهتر بر این متن به نمودار تحلیلی ذیل توجه بفرمایید.
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مانند

مانند

برای مطالعه:
بررسی توحید عملی فردی :برای درک هر چه بهتر این درس به چند نکته و نمودار توجه الزم را بفرمایید.
 )1منظور از عبارت کشش و تمایالت همان غریزه و فطرت است.
 )2و منظور از هماهنگی مناس��ب ،هماهنگی بین غریزه و فطرت با دس��تورات خداوند اس��ت با این توضیح اول به نمودار و س��پس به
توضیح آن توجه فرمایید.
1
2
گرایشهای برتر در
انسان
در غریزی 2
(فطری)
هماهنگی مناسب
هماهنگی مناسب
دارای کششها و
2
2
تمایالت است
انتخاب دوست
حقیقتطلبی
انتخاب همسر
4
4
عدالتخواهی
3
3
انتخاب شغل
جنبهي توحیدی
نوعدوستی
میل به قدرت
5
جوانمردی
میل به ثروت
میگیرد
با دستورات خداوند

با دستورات خداوند

انسان موحد ،متعادل و
متوازن خواهد بود.
 )1انسان دارای دو دسته گرایش غریزی و فطری است.

 )2اگر انسان در برآوردن گرایشهای غریزی مانند :انتخاب دوست ،همسر ،شغل ،میل به قدرت ،ثروت ،این امیال خود را
توضیح نمودار

با دستورات خدا هماهنگ 3نماید ،امیال غریزی جنبهي توحیدی میگیرند.

4

2

 )3اگر انس��ان در برآوردن گرایشهای فطری مانند :حقیقتطلبی ،عدالتخواهی ،نوعدوس��تی و جوانمردی این تمایالت را با
4
دستورات خدا هماهنگ 3نماید ،گرایشهای برتر ،ظهور بیشتر و جنبهي توحیدی میگیرند.
5

 )4در نتیجه اگر غرایز و تمایالت فطری با دس��تورات خدا جنبهي توحیدی بگیرند ،انس��ان فردی متعادل ،متوازن و موحد
میشود و فرد شخصیت یگانه در جهت بندگی و عبودیت مییابد( .الحمدهلل)

شرک عملی فردی

خود (نفس اماره)
تبعیت از خداوند از
← اطاعت کند (دچار شرک عملی است).
هوای نفس یا
 )1اگر انسان به جای
کسب رضایت او
دیگران
رسیدن به خواستههای نفسانی
یا
 )2انسان مشرک کارهایش برای
خوشامد دیگران است.
لذا چند شخصیتی است.
تمایالت نفسانی خود است
 )3انسان مشرک یا تحت سلطهي
دارایجهتگیریهایمتفرقوسمتوسوهایپراکندهاست.
دیگران است
 )4انسان مشرک در خدمت معبودهای گوناگون است ،لذا هر کدام او را به سویی میکشانند و آرامش او را سلب میکنند.

چگونگی ایجاد جامعهي توحیدی

در جهت خداوند ← یعنی جامعه سمت و سوی توحیدی بگیرد.
توحید عملی اجتماعی :به معنای یکپارچه شدن نظام اجتماعی
در جهت اطاعت همهجانبه از خداوند
بهجای خواست و تمایالت خود فرمانهای الهی را در جامعه حاکم کنند
اگر افراد
از پذیرش فرمانهای طاغوتها سر باز زنند
عملشان دارای حسن فعلی است
جامعه
بکوشند
بر احکام الهی ← تنظیم کنند ،بُعد اجتماعی توحید
در مناسبات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،منطبق
بر رضای الهی عملی تحقق مییابد
جامعهی توحیدی

زمینهساز

عدالت اجتماعی است (العدل بینکم)

عملشان دارای حسن فاعلی است
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تشابه و تناسب میان بعد فردی و اجتماعی
همانطور که اگر فردی در مسیر توحید عملی گام بردارد ← به شخصیت متعادل و متوازن و زیبا میرسد.
اگر جامعهای در مسیر
توحید گام بردارد

ستمگران نمیتوانند بر مردم آن حاکم شوند ← نفی حاکمیت طاغوت و شرک
از دالیل تشکیل حکومت اسالمی
جامعه نیز متعادل و متوازن میشود و به هماهنگی میرسد

زمینهی

ایجاد عدالت اجتماعی فراهم میشود.

بعد اجتماعی شرک و ظهور حاکمیت طاغوت

خواستهها (یعنی خواستههای نفسانی)
 )1اگر هر یک از افراد جامعه
تمایالت دنیایی ← خود را دنبال کنند ← منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند.
(علت)
اهل ایثار و تعاون و خیر نباشند.
2
1
 )2تضاد و تفرق جامعه را فرا میگیرد (معلول) و امکان رشد و تعالی از بین میرود.
 )3در چنین جامعهای انسانهای ستمگر و مستکبر قدرت اجتماعی و سیاسی را بهدست میآورند( .معلول)
2
( 1علت)

ستمگران (علت) و مستکبران انسانهای دیگر را در خدمت امیال خود به کار میگیرند (معلول) ← شرک اجتماعی عامل ظهور طاغوتها

در این گونه جوامع سخنی

از حاکمیت خداوند
از فرمانهای او نیست

بلکه سخن از

حاکمیت طاغوت و دستورهای اوست.

	:هتکنعلت اساسی ایجاد شرک و حاکمیت طاغوت (در جامعه) خواستههای نفسانی و تمایالت دنیایی (دنیاطلبی افراد جامعه) است.

 1کلمهي ال اله اِلاّ اهلل

(کلمهي توحید)

مهمترین شعار اسالم

جامع همهی ابعاد و اقسام توحید است

اشاره به اصل توحید دارد
شاملتوحیددرخالقیت
مالکیت ،والیت و ربوبیت
و توحید عملی است.

و نفیکنندهي شرک در همین ابعاد است.

دژ مستحکم خداوند

 2توجه و تفکر به این شعار بسیار ارزشمند موجب (علت) فالح و رستگاری است (معلول).
 3پیشوایان ما توصیه کردهاند که این کلمه را در طول روز تکرار کنیم (علت) تا حقیقت آن در وجود ما نفوذ کند و با جان
عجین شود (معلول).
 4در ندای اذان که دعوت به نماز است ،چند بار تکرار میشود .برای آن پاداش بزرگی ذکر کردهاند.
 5پیامبر اکرم (ص) فرمودند :بهای بهشت «ال اله الاّ اهلل»است.
 6هر چه انسان به درک باالتر (از نظر تعقل و معرفتی) و ایمان قویتر (در مرتبهي قلبی) برسد( ،علت)
گناه در حضور خداوند
← دوری میکند( .از آلوده شدن به شرک عملی میپرهیزد) (معلول)
بیشتر از
سرپیچی از راهنمایی او
 7بدین جهت این کلمه دژی است که انسان را از گناه بازمیدارد (علت) و به مراتب باالتر زیباییها
← میرساند(.معلول)
کمالها

نکته مهم :زیرا منبع کمالها و زیباییها خداوند است که (در ابتدای درس گفته ش��د) تنها سرچش��مهي خوبیها ،زیباییها و
آگاهیها اوست.
قولوا ال اله اّال اهلل (علت) (در درس  8همین سخن آمده است)
 8اولین سخن رسول خدا در دعوت مردم به اسالم این بود:
تُفلحوا (معلول رستگاری) ← اشاره به توحید عملی اجتماعی است
 9پیامبر اکرم (ص) فرمودند :نه من و نه گویندگان قبل از من کلمهای پرمحتوا مانند «ال اله اِلاّ اهلل» نگفتهایم.
تبری
یکی نفی معبود (ال اله) ← مانند بتهای ساختگی و طاغوتها
← در سال دوم نفی را ّ
 10این کلمه
اثبات را تول ّی دانسته
یکی اثبات (الاّ اهلل) ← به عنوان تنها کسی که سزاوار پرستش و اطاعت است
در عقیده← باز میدارد ← پس این کلمه دژ مستحکم خدا
 11از اینرو پیامبر اکرم فرمود :این کلمه دژی است که انسان را از شرک
است.
در عمل
 12نکتهی ترکیبی :امام رضا (ع) نیز کلمهي «ال اله الاّ اهلل» را دژ دانستهاند و شرط ورود به این دژ را والیت معصومین (ع) میدانند.
(سال  3درس « 8کلمه ال اله الاّ اهلل حصنی فمن دخل حصنی ا َِم َن من عذابی …»)
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توحید محور و روح زندگی دینی ≠ شرک محور و روح زندگی ضد دینی است.

خدای یگانه است ← اعتقاد به توحید در خالقیت دارند.
آن را تدبیر و اداره میکند ← اعتقاد به توحید در ربوبیت دارند.

اغلب مردم دنیا قبول دارند که خالق جهان

توحید و شرک در جهان امروز

با این حال ،وقتی به زندگی انس��ان عصر حاضر مینگریم متوجه میش��ویم عملکردش��ان با پذیرششان همخوانی ندارد
دچار شرک عملیاند.

لذا

بررسی علل شرک در جهان امروز
 )1بسیاری از انسانها چنان سرگرم امور دنیویاند (علت) که خدا را فراموش کردهاند و خدا در قلب آنها جایگاهی ندارد(.معلول)
نکته ترکیبی :سرگرم شدن به امور دنیوی موجب

انکار خدا
انکار معاد

← میشود( .سال  2درس )5

زرق و برق و زینت دنیا و لذات و شهوات آن چنان در دل برخی فزونی یافته
گویی هویٰ و هوس

و آنچه که

که جایی برای خلوت ا ُنس با خدا
← برای آنها
باقی نمانده
و جایی برای درک معنویت و نیایش با خدا

آنان را به هوسهایشان میرساند،
بت و معبودشان شده و آنها را میپرستند.

← پرستش هوی و هوس شرک عملی است.

اینان بهگونهای از ابزارهای جدید مانند سینما و تلویزیون ،ماهواره و اینترنت و … برای رسیدن به لذات دنیایی بهره میبرند که یکسره
از خدا و آخرت غافل ماندهاند.

بنابراین:

معرفت به خداوند

زمانی

میوه میدهد

که از مرحلهي شناخت ذهنی (فکری و عقیدتی)
به مرحلهی ایمان قلبی برسد

در

قلب تثبیت شود.

یعنی انسان با چشم قلبش ببیند که خداوند در کوچکترین حوادث عالم ← حضور دارد.
	:هتکنمتن اشاره به سخن علی (ع) دارد که فرمودند :ما رأیت شیئ ًا اِلاّ و رأیت اهلل قبله و بعده و معه (نکتهي مرتبط با درس )1
و چرخ خلقت با تدبیر خداوند میگردد
توحید و شرک در جهان امروز

(اشاره به توحید در ربوبیت)

لذا این بتها

مانع رسیدن انسان به چنین ایمانی هستند.

ابزارهای جدید

 )2با اینکه نمونههایی از پرستش بتهای سنگی و چوبی ← هماکنون نیز در کشورهایی مانند ژاپن و هند ← دیده میشود.
اما دنیای امروز گرفتار شرک و بتپرستی پیچیدهتر و خطرناکتری شده است.
اگر بتپرستان عصر جاهلیت  360بت میپرستیدند

امروزه انسانها هزاران بت برای خود تراشیده و میپرستند.
راستی ،بتهای بزرگ روزگار ما چه هستند؟

قرآن کریم معیار ثابت شرک و بتپرستی را به ما ارائه نموده و تطبیق این معیارها را در زندگی فردی و اجتماعی بر عهدهي
خودمان قرار داده است.
اطاعت از اربابهایی جز خداوند ← (اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب ًا من دون اهلل) ← شرک عملی اجتماعی میداند.

قرآن

پذیرش سرپرستی یا سرپرستانی جز او
بندگی کسانی جز او
حذف دین خداوند از برنامههای زندگی

← همهي موارد اشاره به شرک عملی اجتماعی است.

تقلید از کسانی که در جهت مخالف دین حرکت میکنند( .شرک و بتپرستی میداند)
برخی از انسانها
بنابراین ریشهي بتپرستی و شرک جدید

در عین قبول

خداوند (توحید) ← در بخش نظری و فکری است.

دین و دستورات خدا را وارد متن زندگی نمیکنند ← در بخش عملی (معلول)
دچار شرک عملیاند

به علت آن است که تمایالت دنیایی و نفسانی خود را اصل قرار میدهند.
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بتهای درونی و بیرونی عصر ما

با توجه به این نکات ،بتهای درونی(نفس اماره) و بیرونی (هرچه انسان را از خدا باز دارد) عصر ما آن است که اگر:
 )1انس��ان امروز در بنای زندگی اجتماعی ،روابط اقتصادی ،احکام قضایی و روابط سیاس��ی به رضایت خداوند (توحید  /حسن
فاعلی) توجه دارد یا تابع قدرتهای استکباری است؟ در این صورت دچار شرکت عملی است.
 )2بخ��ش وس��یعی از مردم جهان در انتخاب نوع پوش��ش ،نوع غذا ،نوع تفریح ،مش��اهدهي فیل��م ،مطالعهي کتاب ،ورود به
سایتها در اینترنت به خواست و رضایت خداوند توجه نمیکنند (دچار شرک عملیاند).
 )3در انتخاب الگوها و اس��وهها آن اس��وهها و الگوهایی که اکنون مطرحاند و تبلیغ میش��وند ،همان کسانی نباشند که خداوند
معرفی میکند باز دچار شرک عملیاند .این اسوهها ،پیشروان علم ،قهرمانان جهاد ،فداکاران در راه آرمانهای متعالی ،مبارزان
برای نجات از بند استعمار و وابستگی و آنانی هستند که دیدارشان انسان را به یاد خدا میاندازد.

پرسشهای چهارگزینهای
سؤاالت سراسری
قیم» کدام مطلب ،مفهوم میگردد؟
دوه هذا ِص ٌ
2282289از آیهی شریفهی «إِ َّن اهلل ربَّی َو َربُّکُ ْم َف ْ
اعبُ ُ
راط ُمستَ ٌ
 )1با آگاهی از اینکه خدا تنها مالک و پشتیبان جهان است ،در مییابیم که اداره کنندهی جهان هستی اوست.
 )2آگاهی به اینکه «خداوند پروردگار شماست» باعث میشود انسان در صراط مستقیم قرار بگیرد.
 )3الزمهی توحید در عبادت ،اطاعت از حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان آن حضرت میباشد.
 )4با اعتقاد به اینکه «خدا تنها اداره کنندهی جهان است» در مییابیم که تنها وجود شایستهی پرستش ،خداست.

(سراسری ریاضی )94

2292290اگر بگوییم« :فقط باید تسلیم فرمان خداوند باشیم و کارهای خود را به قصد اطاعت از او و برای کسب رضایت او انجام دهیم ،».کدام
(سراسری تجربی )94
بُعد از ابعاد توحید را ترسیم کردهایم و پیام کدام آیهی شریفه ،بیانگر آن است؟
ِ
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ین»
)2
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(سراسری زبان )94
بهترتیب مبیّن کدام نوع شرک و کدام نوع توحید است؟
 )4عبادت  -عبادت
ربوبیت  -عبادت
)3
ربوبیت
 )2عبادت -
ربوبیت
ربوبیت -
)1
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
(سراسری انسانی )94
2292292کلمهی «ال إل َه إ اّل اهللُ» ……… است و انسان را از شرک در ……… حفظ میکند.
ربوبیت
و
ت
خالقی
توحید
ابعاد
 )2جامع همهی
 )1ناظر بر توحید عبادی  -عقیده و عمل
ّ
ّ
 )4جامع همهی ابعاد توحید  -عقیده و عمل
ربوبیت
خالقیت و
 )3ناظر بر توحید عبادی -
ّ
ّ
2292293اگر از ما بپرسند« :تسلیم در برابر خداوند ،مربوط به کدام قسم از توحید است؟» میگوییم :مربوط به توحید در ……… است که پیام
(سراسری ریاضی )93
آیهی شریفهی ……… بیانگر آن است.
 )1والیت « -و لقد بعثنا فی ّ
کل ّامة رسوالً ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
الطاغوت»
 )2عبادت « -و لقد بعثنا فی ّ
کل ّامة رسوالً ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
الطاغوت»
 )3والیت « -اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب ًا من دون اهلل و المسیح ابن مریم»
 )4عبادت « -اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب ًا من دون اهلل و المسیح ابن مریم»
احبارهم و رهبانَهم ارباب ًا من دون اهلل و المسیح ابن مریم» بیانگر شرک در
2292294الزمهی عبودیت و بندگی ……… ،است و عبارت« :اتخذوا
َ
(سراسری زبان )93
……… است که آیهی شریفهی ……… حاکی از آن است.
الوهیت « -اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
الوهیت « -اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
الطاغوت»
اطاعت
)2
الطاغوت»
 )1رضایت -
ّ
ّ
ربوبیت « -ان اهلل ربّی و ربّکم»
 )4اطاعت -
«ان اهلل ربّی و ربّکم»
 )3رضایت -
ربوبیت ّ -
ّ
ّ
2292295اگر از ما بپرسند« :اطاعت از خداوند ،الزمهی چیست؟» میگوییم :الزمهی ……… است  .سرسپردگی در برابر پیامبر و جانشینان
«رب العالمین» بیانگر توحید در ……… میباشد( .سراسری هنر )93
منصوص الهی او ،بُعدی از ابعاد توحید در ……… است و عبارت
ّ
مالکيت
والیت
معرفت
)4
ت
مالکی
والیت
ت
عبودی
)3
ربوبیت
ّ
ّ
ّ
ربوبیت  )2معرفت  -عبادت ّ -
 )1عبودیّت  -عبادت ّ -
2292296کدام آیهی شریفه مبین این پیام الهی که «خداوند دعوت میکند مردم را به خود که جز او معبودی نیست و از هر نوع شرکی منزه و
(سراسری خارج از کشور )93
مبراست» است؟
« )1قل انّما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و فرادی ثم تتفکروا»
« )2و الّذین جاهدوا فینا لنهدی ّنهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین»
« )3و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی و »...
« )4اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب ًا من دون اهلل و المسیح ابن مریم و ما اُمروا إال لیعبدوا »...

سال چهارم -موس سرد« :یگدنب تقیقح»
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2292297معرفت به خداوند زمانی میوهی خود را میدهد که ……… و ریشهی شرک و بتپرستی جدید آن است که برخی از انسانها در عین

قبول داشتن خداوند……… ،
 )1از مرحلهی شناخت ذهنی به مرحلهی ایمان قلبی برسد و در قلب تثبیت شود ـ به تمایالت دنیایی و نفسانی خود پاسخ مثبت بدهند.
 )2انسان با عقل و تفکر دریابد که خداوند در کوچکترین حوادث عالم حضور دارد ـ به تمایالت دنیایی و نفسانی خود پاسخ مثبت بدهند.
 )3انسان با عقل و تفکر دریابد که خداوند در کوچکترین حوادث عالم حضور دارد ـ دین و دستورهای آن را در متن زندگی خود وارد نمیکنند.
 )4از مرحلهی شناخت ذهنی به مرحلهی ایمان قلبی برسد و در قلب تثبیت شود ـ دین و دستورهای آن را در متن زندگی خود وارد نمیکنند.
(سراسری ریاضی )92

2292298پیام کدام آیه در خصوص «ابعاد توحید در عبادت ،با دیگر آیات» متفاوت است؟
الطاغوت
 )1و لقد بَعثنا فی ّ
کل ّامة رسوالً ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
ابن مریم
َحبارهم و ُرهبانَهم ارباب ًا من دون اهلل و المسیح َ
 )2اتّخذوا ا َ
ِ
عما یُشرکون
 )3و ما ا ُمروا االّ لیعبدوا اهلل اله ًا واحدا ً ال اله االّ هو سبحانَه ّ
وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی
 )4و من یُسلم َ

(سراسری تجربی )92

2292299پیام تمام آیات بهجز آیهی شریفهی ……… تحقق توحید عملی اجتماعی است.
عما یُشرکون
الصراط المستقیم
 )1ایّاک نعبد و ایّاک نستعین اهدنا ّ
 )2و ما امروا االّ لیعبدوا اله ًا واحدا ً ال ال َه االّ هو سبحانَه ّ
وجهه الیاهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی
 )3و لقد بعثنا فی ّ
کل ّام ٍة رسوالً ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
الطاغوت  )4و من یُسلم َ
(سراسری زبان )92

2302300دستیابی به تعادل ،هماهنگی و انسجام و تحقق عدالت اجتماعی در همهی ابعاد آن زمانی محقق میشود که پیام آیهی شریفهی

……… به ظهور برسد.
 )2کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین
 )1انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبداهلل مخلصا له الدین
 )3و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی  )4و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت
ٍ
		
شیء فاعبدوه» بهترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟
2302301پیام آیات شریفهی «الحمدهلل رب العالمین» و «خالق کل
(سراسری خارج از کشور )92

(سراسری ریاضی  91با تغییر)

 )1عبادی ـ ربوبیت ـ عبادی ـ ربوبیت
 )3ربوبیت ـ ربوبیت ـ عبادی ـ عبادی

 )2ربوبیت ـ عبادی ـ عبادی ـ ربوبیت
 )4عبادی ـ ربوبیت ـ خالقیت ـ عبادی

2302302پیام کدام آیه حاوی دریافت نتیجه و بازتاب آشنایی با توحید در خالقیت و ربوبیت است؟
 )2ما امروا الاّ لیعبدوا الها واحدا ال اله االّ هو
صراط مستقیم
ان اهلل ربّی و ربّکم فاعبدوه هذا
ّ
ّ )1
کل ّامة رسوال ان اعبدو اهلل و اجتنبوا الطاغوت
 )3اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب ًا من دون اهلل
 )4و لقد بعثنا فی ّ

(سراسری ریاضی )91

2302303از دقت در آیهی شریفهی «اتّخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل و المسیح ابن مریم و ما امروا اّال لیعبدوا اله ًا واحدا ً ال اله اال هو
عما یُشرکون» مفهوم ……… دریافت میگردد.
سبحانه ّ
 )1بر حذر داشتن اطاعتکنندگان ارباب و رهبان از افتادن در گرداب شرک صفاتی
 )2آگاهی بخشی به موحدان در نمودن راههای آفتخیز ایمان و سوز گرفتار آمدن به شرک خالقیت
 )3تنزیه ذات باری تعالی از شرک عملی اجتماعی گریبانگیر اطاعت کنندگان ارباب و رهبان
 )4منزه دانستن ذات باری تعالی و هشدار دادن به پیروان آخرین وحی الهی در جهت محفوظ ماندن از شرک

2302304پیام کدام آیه ،حاوی مراتب نظری و عملی توحید است؟
صراط مستقیم
ان اهلل ربّی و ربّکم فاعبدوه هذا
ّ
ّ )1
 )3و لقد بعثنا فی کل ّامه رسوالً ان اعبدوا اهلل

(سراسری ریاضی )91

(سراسری تجربی )91

 )2اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب ًا من دون اهلل
الوثقی
 )4و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة ُ

2302305با توجه به مفهوم آیهی شریفهی «یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی األمر منکم» اطاعت از رسول گرامی خداوند و
اطاعت از جانشینان آن حضرت ،الزمهی توحید ……… است ،زیرا ………
مقدمهی عمل در راستای فرمان او است.
 )1عملی ـ شناخت خداوند و تنها مؤثر و مرید مستقل دانستن اوّ ،
مقدمهی عمل در راستای فرمان او است.
 )2نظری ـ شناخت خداوند و تنها مؤثر و مرید مستقل دانستن اوّ ،
 )3نظری ـ حکم و فرمان الهی از طریق آنان به ما میرسد و بدون اطاعت از آنان ،اطاعت از خداوند ممکن نیست.
 )4عملی ـ حکم و فرمان الهی از طریق آنان به ما میرسد و بدون اطاعت از آنان ،اطاعت از خداوند ممکن نیست.

(سراسری زبان )91

الصراط المستقیم» بهترتیب کدامیک از مراتب
2302306پیام هر یک از آیات «خالق ّ
کل شی فاعبدوه»« ،ایّاک نعبد و ایاک نستعین» و «اهدنا ّ
توحید است؟
 )1خالقیت ـ عملی ـ عملی ـ خالقیت
 )3ربوبیت ـ عملی ـ ربوبیت ـ عملی

(سراسری زبان  91با تغییر)

 )2خالقیت ـ عملی ـ عملی ـ ربوبیت
 )4خالقیت ـ ربوبیت ـ عملی ـ ربوبیت
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2302307اطاعت از رسول گرامی اسالم (ص) و اطاعت از جانشینان آن حضرت الزمهی توحید ……… است که ……… توحید ……… است
و پیام آیهی شریفهی ……… حاکی از آن است.
إن اهلل ربّی و ربّکم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقیم
 )1عملی ـ نتیجهی ـ نظری ـ ّ
إن اهلل ربّی و ربّکم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقیم
 )2نظری ـ نتیجهی ـ عملی ـ ّ
ٍ
الطاغوت
 )3نظری ـ مقدمهی ـ عملی ـ و لقد بعثنا فی ّ
کل ّامة رسوالً ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
ٍ
الطاغوت
 )4عملی ـ مقدمهی ـ نظری ـ و لقد بعثنا فی ّ
کل ّامة رسوالً ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ

(سراسری هنر )91

2302308از دقت در کدام آیه بهترتیب به توحید «خالقیت»« ،ربوبیت» و «عملی» پی میبریم؟
ٍ
کل شیء
شیء ـ قل هو اهلل احد ـ اعبد ربّک
 )1خالق کل
 )2اهلل الصمد ـ اعبد ربّک ـ خالق ّ
 )4خالق کل شیء ـ رب العالمین ـ اعبد ربّک
 )3قل هو اهلل احد ـ اعبد ّربک ـ خالق کل شیء

(سراسری انسانی  91با تغییر)

2302309از دقت در کدام آیه «نتیجهی توحید در نظر و عقیده» که نفی اطاعت از غیر خداست به دست میآید؟
 )1یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید ان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی اهلل بعزیز
 )2و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروۀ الوثقی و الی اهلل عاقبۀ األمور
 )3و من ءایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودۀ و رحمۀ ان اهلل ذلک آلیات لقوم یتفکرون
 )4و قال موسی لقومه استعینوا باهلل و اصبروا ان األرض هلل یورثها من یشاء من عباده و العاقبۀ للمتقین

(سراسری خارج از کشور )91

2312310از دقت در آیهی شریفهی «اتخذوا احبارهم و رحبانهم اربابا من دون اهلل و المسیح بن مریم ………» ……… مستفاد میشود که
مشابه این پیام از عبارت شریفهی ……… نیز دریافت میگردد.
 )1لزوم تمسک به خدای یگانه ـ  ...فقد استمسک بالعروۀ الوثقی ...
 )2نفی شرک در عبادت در بعد اجتماعی ـ ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت
 )3ایمان اصابر و راهبان (دانشمندان اهل کتاب) ـ و لقد بعثنا فی کل امۀ رسوال ...
 )4نفی رهبانیت و ترک دنیا در دین مسیح ـ  ...هذا صراط مستقیم

(سراسری خارج از کشور )91

2312311آیات شریفهی «خالق کل شیء فاعبدوه» و «ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا» بهترتیب بیانگر توحید ……… و توحید ……… در بعد
……… و توحید ……… در بعد ……… است.
 )1نظری ـ عبادی ـ فردی و اجتماعی ـ عبادی ـ فردی
 )3خالقیت ـ عملی ـ فردی ـ ربوبیت ـ فردی و اجتماعی

(سراسری ریاضی )90

 )2خالقیت ـ عملی ـ فردی و اجتماعی ـ عملی ـ فردی و اجتماعی
 )4نظری ـ عبادی ـ فردی ـ ربوبیت ـ فردی و اجتماعی
2312312از دقت در آیهی شریفهی «ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» و کلمهی مقدس «ال اله اال اهلل» بهترتیب کدامیک از ابعاد
(سراسری تجربی )90
توحید ،مفهوم میگردد؟
 )2ربوبیت ـ نظری ـ نظری ـ عملی
 )1عملی ـ نظری ـ عملی ـ نظری
 )4ربوبیت ـ عبادی ـ عملی ـ نظری
 )3نظری ـ عملی ـ نظری ـ عملی
 2312313توحید عملی در فرد به صورت ……… است و تجلی توحید عملی در جامعه ……… است.
 )2اعتقاد خالص به خدا داشتن ـ اطاعت از پیامبر (ص)
 )1یگانه شدن انسان برای خدا ـ اطاعت از پیامبر (ص)
 )4اعتقاد خالص به خدا داشتن ـ تحقق قسط و عدالت
 )3یگانه شدن انسان برای خدا ـ تحقق قسط و عدالت

(سراسری هنر )90

2312314حاکمیت نظام سلطه ،آنگاه بی رادع و مانع بر منصهی ظهور خودنمایی میکند که انسان به شرک ……… گرفتار آید و پیام آیهی
شریفهی ……… به فراموشی سپرده شود.
 )1نظری در بعد فردی ـ ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه
 )3عملی در بعد اجتماعی ـ یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل

(سراسری خارج از کشور )90

 )2عملی در بعد اجتماعی ـ ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه
 )4نظری در بعد فردی ـ یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل
ِ
ِ
شرک ………،
نکوهیدگان از
توجه به آیهی شریفهی «اتّخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل و المسیح ابن مریم …»
2312315با ّ
(سراسری ریاضی )89
……… بودند که مبتال به شرک ……… شدند.
ربوبیت احبار و رهبان و حضرت مسیح  -عملی
 )1عبادی ـ معتقدان به
ّ
ربوبیت احبار و رهبان و حضرت مسیح  -خالقیت
 )2نظری ـ معتقدان به
ّ
ِ
دینی عامالن انحراف در دعوت حضرت مسیح  -عملی
 )3عبادی ـ دانشمندان و راهبان
ِ
دینی عامالن انحراف در دعوت حضرت مسیح  -خالقیت
 )4نظری ـ دانشمندان و راهبان

2312316از د ّقت در کدام آیات ،بهترتیب «توحید عملی» و «توحید در ربوبیت» و «توحید در عقیده و عملی» مفهوم میگردد؟
الطاغوت« - ».و ال یشرک فی حکمه احدا« - ».ال اله الاّ اهلل».
« )1و لقد بعثنا فی ّ
کل ّامة رسوالً ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا ّ
ِ
الوثقی« - ».أفرأیتم ما تحرثون» « -ال اله الاّ اهلل».
« )2و من یُ ْسلم َ
وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک ُ
بالعروة ُ
ِ
الوثقی« - ».و ال یشرک فی حکمه احدا« - ».لیس کمثله شیء».
« )3و من یُ ْسلم َ
وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک ُ
بالعروة ُ
ً
الطاغوت« - ».أفرأیتم ما تحرثون» « -لیس کمثله شیء».
اجتنبوا
و
اهلل
اعبدوا
ان
ال
رسو
ة
ام
کل
ّ
« )4و لقد بعثنا فی ّ ّ

(سراسری تجربی )89
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2312317رویش نهال شوم ستیزهی پایانناپذیر درونی سلبکنندهی آرامش ،بازتاب گرفتار آمدن به شرک ……… در بُعد ……… است		 .

		

 )1عملی ـ فردی

(سراسری تجربی )89

 )2خالقیت ـ اجتماعی

 )3عملی ـ اجتماعی

 )4خالقیت ـ فردی

2312318پرستش و اطاعت از غیر خدا بهترتیب ،موصوف به شرک ……… و شرک ……… است .چند شخصیّتی شدن انسان با جهتگیریهای
متفرق نشانهی گرفتار آمدن به شرک عملی در بُعد ……… است.
ّ
 )3عملی ـ عملی ـ اجتماعی
 )2والیت ـ عملی ـ اجتماعی
 )1والیت ـ عملی ـ فردی

(سراسری زبان )89

 )4عملی ـ عملی ـ فردی

یتول اهلل و رسوله ………» و «و من یسلم وجهه الی اهلل و هو
2312319آیات شریفهی «الّذین یذکرون اهلل قیام ًا و قعودا ً ………»« ،و من
ّ
محسن» بهترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟
 )1ربوبیت ـ عبادی ـ عبادی  )2عبادی ـ والیت ـ عبادی

 )3ربوبیت ـ عبادی ـ ربوبیت

……… و تحقق توحید ……… بوده است.
 )1اتخاذ احبار و رهبان و مسیحبن مریم به ربوبیت ـ خالقیت
 )3اتخاذ احبار و رهبان و مسیحبن مریم به ربوبیت ـ عملی

 )2بیتوجهی به دعوت احبار و رهبان و مسیحبن مریم ـ خالقیت
 )4بیتوجهی به دعوت احبار و رهبان و مسیحبن مریم ـ عملی

(سراسری هنر )89

 )4عبادی ـ والیت ـ ربوبیت

2322320با توجه به آیهی شریفهی «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل و المسیحابن مریم ………» امر مورد نکوهش خداوند
(سراسری خارج از کشور )89

2322321ریشهی بتپرستی و شرک جدید آن است که برخی از انسانها در عین قبول داشتن خداوند ……… ،که از مصادیق شرک………
است.
 )1دین و دستورهای آن را در متن زندگی خود وارد نمیکنند ـ عملی
 )2دین و دستورهای آن را در متن زندگی خود وارد نمیکنند ـ در خالقیت
 )3فکر میکنند که مستقل از خداوند میتوانند امور خود را تدبیر کنند ـ عملی
 )4فکر میکنند که مستقل از خداوند میتوانند امور خود را تدبیر کنند ـ در خالقیت

(سراسری ریاضی )88

2322322آیات شریفهی «و هلل ما فی السماوات و ما فی االرض»« ،و ال یشرک فی حکمه احدا» و «و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن» (بهترتیب)
بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟
 )2خالقیت ـ ربوبیت ـ عملی
 )1مالکیت ـ والیت ـ عملی

(سراسری انسانی )88

 )3مالکیت ـ ربوبیت ـ عبودیت  )4خالقیت ـ والیت ـ ربوبیت

2322323وحدت دعوت که ……… است از توجه به آیهی شریفهی ……… مفهوم میگردد.
 )1تحقق توحید عبادی و انتفای شرک در پرستش ـ و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت
 )2تحقق توحید عبادی و انتفای شرک در پرستش ـ و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی
 )3تجلی توحید در خالقیت و پاسخگویی به فطرت خداجویی ـ و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت
 )4تجلی توحید در خالقیت و پاسخگویی به فطرت خداجویی ـ و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی

(سراسری خارج از کشور )88

2322324تحقق بعد اجتماعی توحید عملی مرهون …… است که آیهی شریفهی …… حاکی از آن است.
 )1تشکیل نظام الهی ـ «و لقد بعثنا فی کل ا ََمة رسوالً ا َن اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت»
 )2تشکیل نظام الهی ـ «و من یسلم وجهه الی هلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی»
 )3قبول درونی توحید در خالقیت ـ «و لقد بعثنا فی کل امة رسوالً ِ
ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت»
 )4قبول درونی توحید در خالقیت ـ «و من یسلم وجهه الی هلل و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی»

(سراسری تجربی )87

2322325بر مبنای اندیشهی اسالمی ،اطاعت از پیامبر (ص) و اطاعت از جانشینان معصوم آن بزرگوار ،الزمهی توحید ……… و دستیابی به
شخصیّت یگانه ،مرهون عبودیّت و پرستش خداوند در بعد ……… است.
 )3عبادی ـ فردی
 )2عبادی ـ اجتماعی
 )1ربوبیت ـ فردی

(سراسری زبان )87

 )4ربوبیت ـ اجتماعی

2322326ظهور گرایشهای برتر مانند حقیقتطلبی و عدالتخواهی در انسان نتیجهی حل ……… و ……… است.
 )2تمایالت درونی خود ـ تسلط و سرکوب غرایز
 )1تمایالت درونی خود ـ تنظیم و کنترل غرایز
 )4تضادهای درونی خود ـ تسلط و سرکوب غرایز
 )3تضادهای درونی خود ـ تنظیم و کنترل غرایز
ِ
		
2322327پیام آیهی شریفهی «و من یسلِم وجهه الی اهلل و هو ُم ْحسن فقد استمسک بالعروه الوثقی و الی اهلل عاقبة األمور» کدام است؟
(سراسری انسانی )87
		
تمسک به دستآویز محکم ،برخورداری از توحید در خالقیت است.
 )1الزمهی ّ
تمسک به دستآویز محکم ،برخورداری از توحید عملی است.
 )2الزمهی ّ
محولکردن کارها به خدا ،نشانهی بهرهمندی از توحید عملی است.
 )3قبول اسالم و عمل به نیکیها و ّ
محولکردن کارها به خدا ،نشانهی بهرهمندی از توحید در خالقیت است.
 )4قبول اسالم و عمل به نیکیها و ّ
(سراسری هنر )87
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2322328پیام آیهی شریفهی «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل و المسیح ابن مریم و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو سبحانه
عما یشرکون» کدام مورد است؟
 )1توحید در خالقیت ـ تنزیه ذات باریتعالی از تصورات باطل پرستشگران احبار و رهبان و حضرت مسیح علیهالسالم
 )2توحید عبادی ـ تنزیه ذات باریتعالی از تصورات باطل پرستشگران احبار و رهبان و حضرت مسیح علیهالسالم
 )3توحید عبادی ـ توحید در ربوبیت و در طول فاعلیت خدا دانستن تأثیرگذاری احبار و رهبان و حضرت مسیح علیهالسالم
 )4توحید در خالقیت ـ توحید در ربوبیت و در طول فاعلیت خدا دانستن تأثیرگذاری احبار و رهبان و حضرت مسیح علیهالسالم

(سراسری خارج از کشور )87

«ان اهلل ربّی و ربّکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» بهترتیب بیانگر کدام ابعاد توحید است و رابطهی بین آنها چگونه
2322329آیهی شریفهی ّ
است؟
 )1نظری و عملی ـ توحید نظری میوهی درخت توحید عملی است.
 )2نظری و عملی ـ توحید عملی میوهی درخت توحید نظری است.
 )3خالقیت و عبادی ـ توحید عبادی میوهی درخت توحید خالقیت است.
 )4خالقیت و عبادی ـ توحید خالقیت میوهی درخت توحید عبادی است.

(سراسری ریاضی )86

2332330با توجه به آیات قرآن کریم ،بعثت انبیا برای دعوت مردم به پرستش خدا باید همراه کدام عمل و اعتقاد باشد و بیانگر کدام بعد توحید
است؟
 )1نفی طاغوت ـبعد اجتماعی توحید عبادی
 )3نفی طاغوت ـبعد اجتماعی توحید خالقیت

 )2نفی ظلم ـبعد فردی توحید عبادی
 )4نفی ظلم ـبعد فردی توحید خالقیت

2332331کدام آیهی قرآن کریم از سورهی مبارکهی «حمد» بیانگر توحید در عقیده و نظر نیست؟
 )3الحمد هلل رب العالمین
 )2بسم اهلل الرحمن الرحیم
 )1مالک یوم الدین

(سراسری انسانی )86

(سراسری خارج از کشور )86

 )4ایاک نعبد و ایاک نستعین

سؤاالت سنجش و گزینهی دو
2332332چه تفاوتی میان عملکرد کسی که اعتقادی به توحید دارد و کسی که معتقد به آن نیست ،وجود دارد؟
 )1تصمیمات و فعالیتهای او بر یک محور و با هماهنگی در یک سمت و سو انجام میگیرد.
 )2با توجه به جهات متعدد ،فعالیتهای خود را برای رضای خلق خدا انجام میدهد.
 )3ضمن دقت در گرایشهای برتر ،به امیال و گرایشهای غریزی خود میپردازد و به سوی آنها میرود.
 )4فعالیتهایش را برای خوشآمد دیگران و جلب محبت آنان و برقراری ارتباط با جامعه انجام میدهد.
2332333تمام آیات بهجز آیهی ……… بر یک مفهوم داللت دارند.
 )1و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو
 )2ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم
 )3و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی
 )4و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدو اهلل و اجتنبوا الطاغوت

(آزمایشی سنجش )94

(آزمایشی سنجش )93

السماوات و االرض ان تزوال» ،بهترتیب بیانگر کدام بُعد از ابعاد توحید
«ان اهلل ربّی و ربّکم فاعبدوه» و َّ
2332334آیات شریفهی ّ
«ان اهلل یمسک ّ
است؟
ربوبیت
خالقیت -
 )1عبادی -
ّ
ّ
ربوبیت
عبادی
ربوبیت
)3
ّ
ّ

خالقیت
خالقيت -
 )2عبادی -
ّ
ّ
خالقیت
عبادی
ربوبیت
)4
ّ
ّ

(آزمایشی سنجش )93

2332335قرآن کریم تطبیق معیار شرک و بتپرستی در زندگی فردی و اجتماعی را بر عهدهی چه کسی قرار داده است؟
 )4فقهای واجد شرایط
 )3ائمهی اطهار
 )2خود انسان
 )1پیامبران

(آزمایشی سنجش )93

2332336ریشهی بتپرستی و شرک در دنیای جدید چیست؟
 )1خداوند را در ظاهر قبول دارند و در باطن خداپرست نیستند و او را به یکتایی قبول ندارند.
 )2در عین قبول داشتن خداوند ،قیامت را باور ندارند ،بنابراین دین در زندگی بر اضطراب و دلهرهآور آنها راهی ندارد.
 )3در عین قبول داشتن خداوند ،از فرمانهای او اطاعت نمیکنند و تمایالت دنیایی و نفسانی خود را اصل قرار میدهند.
 )4خدا را در ظاهر قبول ندارند ،قدرتمداری سبب شده که زورمندان را به جای خدا برگزینند و بر خدا کافر شوند.

(آزمایشی سنجش )93

2332337چند شخصیتی شدن انسان با جهتگیریهای پراکنده که سلبکنندهی آرامش درون اوست ،حاکی از گرفتار شدن به شرک عبادی در
بعد ……… است و تنظیم کششها و تمایالت درونی بر محور بندگی خدا و دوری از نظام سلطه ،بهترتیب موجبات تحقق بعد ………
و ……… توحید عبادی را فراهم میسازد.
 )1فردی ـ اجتماعی ـ اجتماعی  )2فردی ـ فردی ـ اجتماعی

 )3اجتماعی ـ فردی ـ فردی

(آزمایشی گزینهی دو )93

 )4اجتماعی ـ اجتماعی ـ فردی

سال چهارم -موس سرد« :یگدنب تقیقح»
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2332338آیهی شریفهی «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل و المسیح ابن مریم و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا» بیانگر رابطهی توحید
در ……… با توحید در ……… است و مفهوم دوم ترسیمکنندهی بخش ……… کلمهی «ال اله اال اهلل» است( .آزمایشی گزینهی دو )93
 )4خالقیت ـ ربوبیت ـ نفی
 )3ربوبیت ـ عبادت ـ نفی
 )2خالقیت ـ عبادت ـ اثبات
 )1ربوبیت ـ عبادت ـ اثبات
2332339کدام عبارت قرآنی بر نهی از شرک عملی در بعد اجتماعی اشاره دارد؟
 )1ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه  )2ایاک نعبد و ایاک نستعین  )3و من یسلم وجهه الی اهلل

(آزمایشی سنجش )92

 )4ان اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

2342340در آیهی شریفهی «اتخذوا احبارهم و رهبانهم من دون اهلل ………» کدام مفهوم مستفاد میگردد؟
 )1انسان در کنار ربوبیت الهی برای خود حسابی جداگانه باز کند.
 )2تنها موجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست و اوست که جهان را اداره میکند.
 )3دانشمندان و راهبان مسیحی غیر خدا را ارباب خود نگرفتند و موحد شدند.
 )4خداوند که تنها مالک و ولی جهان است بهطور طبیعی ،تدبیر همهی امور در اختیار اوست.

(آزمایشی سنجش )92

2342341آیات شریفهی «الحمد هلل رب العالمین» و «سبحانک فقنا عذاب النار» بهترتیب بیانگر چه ابعادی از توحید است؟
 )4عبادی ـ ربوبی ـ ربوبی
 )3عبادی ـ عبادی ـ ربوبی
 )2ربوبی ـ عبادی ـ عبادی
 )1عبادی ـ ربوبی ـ عبادی

(آزمایشی گزینهی دو )92

2342342از دقت در کدام آیهی شریفه «نتیجه و تأثیر عملی معرفت و اعتقاد به توحید» به دست میآید؟
 )1و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت  )2و ما امروا اال لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو
 )4اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل
 )3ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

(آزمایشی گزینهی دو )92

2342343پیام کدام آیهی شریفه حاوی مفهوم بخش اول کلمهی «ال اله اال اهلل» است؟
 )2اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل
 )1ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم
 )3و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی  )4و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت
«2342344ایثار و تعاون و خبررسانی به دیگران»« ،ظهور گرایشهای نیز مانند حقیقتطلبی و عدالتخواهی» و «تنظیم روابط سیاسی منطبق بر
		
احکام الهی» آنجا ظهور مییابد که بهترتیب عبودیت و پرستش خداوند در بعد ……… ……… ،و ……… محقق شود.
(آزمایشی گزینهی دو )92
		
 )1اجتماعی ـ فردی ـ اجتماعی  )2اجتماعی ـ اجتماعی ـ فردی  )3فردی ـ اجتماعی ـ اجتماعی  )4فردی ـ فردی ـ اجتماعی
2342345رواج تفرقه و تضاد و از بین رفتن امکان رشد و تعالی آنگاه به ظهور میرسد که شرک در عبادت در بعد ……… آن نمود پیدا کند
(آزمایشی گزینهی دو )92
و پیام آیهی شریفهی ……… به فراموشی سپرده شود.
 )2فردی ـ قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و فرادی
 )1اجتماعی ـ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل
 )4اجتماعی ـ قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و فرادی
 )3فردی ـ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل
2342346اگر پرسش شود «چه چیزی الزمهی توحید در عبادت است؟» پاسخ به این پرسش در گرو فهم پیام آیهی شریفهی ……… است		 .
(آزمایشی گزینهی دو )92

(آزمایشی گزینهی دو )92

 )1و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی  )2لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر
 )3و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت  )4الحمد هلل رب العالمین

2342347در امان ماندن از عذاب خداوند نتیجهی ……… است که بخش نخست آن حاوی مفهوم ……… است.
 )1تحقق توحید عبادی و انتفای شرک در پرستش ـ اثبات خدا به عنوان تنها معبود شایستهی پرستش و اطاعت
 )2ورود به دژ مستحکم خداوند و کلمهی توحید ـ نفی معبودهای ساختگی و طاغوتها
 )3تحقق توحید عبادی و انتفای شرک در پرستش ـ نفی معبودهای ساختگی و طاغوتها
 )4ورود به دژ مستحکم خداوند و کلمهی توحید ـ اثبات خدا به عنوان تنها معبود شایستهی پرستش و اطاعت

(آزمایشی گزینهی دو )92

2342348اگر بگوییم «همانطور که اگر کسی در مسیر توحید عملی گام بردارد ،به شخصیتی متوازن ،متعادل و زیبا میرسد ،در جامعهای نیز که
در مسیر توحید حرکت میکند ،نه تنها ستمگران بر مردم حاکم نمیشوند ،بلکه روابط فرهنگی و مناسبات اقتصادی نیز به تعادل و توازن
(آزمایشی گزینهی دو )92
میرسد» از این جمله نتیجه میشود که ………
 )2بعد اجتماعی توحید ،نتیجهی ظهور بعد فردی آن است.
 )1تحقق بعد فردی توحید ،مقدم بر بعد اجتماعی آن است.
 )3میان بعد فردی و اجتماعی توحید تشابه و تناسب وجود دارد )4 .تحقق بعد فردی ،بدون بعد اجتماعی بینتیجه است.
2342349دژی که انسان را از گناه حفظ میکند و به مراتب باالتری از زیباییها و کمالها میرساند .در اولین سخن رسول خدا (ص) در دعوت
(آزمایشی گزینهی دو )92
مردم به اسالم اینگونه ترسیم گردید که ……… و بخش ……… آن الزمهی توحید عبادی است.
 )2قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا ـ دوم
 )1کلمة ال اله اال اهلل حصنی ـ دوم
 )4کلمة ال اله اال اهلل حصنی ـ نخست
 )3قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا ـ نخست

2352350آیات شریفهی «ان اهلل یمسک السماوات و االرض ان تزوال»« ،و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن» و «اقم الصالة لذکری» بهترتیب
(آزمایشی گزینهی دو )92
مبین کدام بعد از ابعاد توحید است؟
 )2ربوبیت ـ عبادت ـ عبادت  )3والیت ـ عبادت ـ ربوبیت  )4ربوبیت ـ ربوبیت ـ عبادت
 )1والیت ـ عبادت ـ عبادت
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2352351پیام آیات شریفهی «ال یشرک فی حکمه احد»« ،و لم یکن له کفوا احد» و «الحمد هلل» بهترتیب کدام بعد از ابعاد توحید است؟
 )2والیت ـ یگانگی خدا ـ عبادی
 )1عبادی ـ والیت ـ عبادی
 )4مالکیت ـ والیت ـ عبادی
 )3والیت ـ یگانگی خدا ـ ربوبیت
2352352پیام آیهی شریفهی «و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت» کدام است؟
 )1اتمام حجت پیامبران بر امتهای خود و نفی شرک در پرستش
 )2اتمام حجت پیامبران بر امتهای خود و طاغوتزدایی دعوت آنان
 )3وحدت دعوت انبیاء ،تحقق توحید خالقیت و قبول توحید در ربوبیت
 )4وحدت دعوت انبیاء ،تحقق توحید عبادی و نفی شرک در پرستش

(آزمایشی سنجش )91

(آزمایشی سنجش )91

2352353سمتوسوی خدایی دادن به تمایالت درونی ……… است و به میزان پیشروی در مسیر توحید در عبادت ……… میگردد.

		

		

(آزمایشی گزینهی دو )91

 )1معلول تحقق بعد فردی توحید عبادی ـ امیال و غرایز تنظیم و کنترل
 )2معلول تحقق بعد فردی توحید عبادی ـ امیال و غرایز سرکوب
 )3علت تحقق بعد فردی توحید عبادی ـ امیال و غرایز تنظیم و کنترل
 )4علت تحقق بعد فردی توحید عبادیـ امیال و غرایز سرکوب
2352354با توجه به آیهی شریفهی «فقد استمسک بالعروة و الی اهلل عاقبة االمور» چنگ زدن به ریسمان استوار ،تابع ظهور توحید ……… است
(آزمایشی گزینهی دو )91
که الزمهی آن ……… است و بیانگر بعد ……… توحید عبادی است.
 )2خالقیت ـ اخالص ـ فردی
 )1عبادی ـ اخالص ـ فردی و اجتماعی
 )4خالقیت ـ نیکوکاری ـ فردی و اجتماعی
 )3عبادی ـ نیکوکاری ـ فردی
		
2352355از دقت در کدام آیهی شریفه «نتیجهی توحید در خالقیت و ربوبیت که نفی اطاعت از غیر خداوند است» حاصل میشود؟
(آزمایشی گزینهی دو )91
		
 )1ما لهم من دونه من ولی و ال یشرک فی حکمه احدا
 )2ان اهلل یمسک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده
 )3و من یسلم وجهه اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی و الی اهلل عاقبة االمور
 )4ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن
«2352356خیر رساندن به دیگران»« ،ظهور گرایشهای برتر مانند حقیقتطلبی» و «تحقق عدالت» بهترتیب به کدامیک از ابعاد توحید عبادی
(آزمایشی گزینهی دو )91
اشاره دارد؟
 )2اجتماعی ـ اجتماعی ـ فردی  )3اجتماعی ـ فردی ـ اجتماعی  )4فردی ـ اجتماعی ـ فردی
 )1فردی ـ فردی ـ اجتماعی
2352357آیات شریفهی «الحمد هلل رب العالمین * اهدنا الصراط المستقیم» بهترتیب بیانگر کدامیک از مراتب توحید است؟
 )4خالقیت ،ربوبیت ـ خالقیت
 )3عملی ،ربوبیت ـ ربوبیت
 )2خالقیت ،عملی ـ ربوبیت
 )1عملی ،ربوبیت ـ خالقیت

(آزمایشی سنجش )90

2352358میان بعد فردی توحید عملی و بعد اجتماعی آن……… وجود دارد ،جامعهای که در مسیر توحید حرکت کند ،نه تنها………
بلکه……… میشود.
 )1تشابه و تناسب ـ ستمگران بر مردم حاکم نمیشوند ـ روابط فرهنگی و مناسبات اقتصادی متوازن
 )2تساوی و تعادل ـ ستمگران بر مردم حاکم نمیشوند ـ عدالتخواهی ،نوعدوستی و احسان در افراد محقق
 )3تشابه و تناسب ـ از خواستههای نفسانی اطاعت نمیکنند ـ روابط فرهنگی و مناسبات اقتصادی متوازن
 )4تساوی و تعادل ـ از خواستههای نفسانی اطاعت نمیکنند ـ عدالتخواهی ،نوعدوستی و احسان در افراد محقق

سؤاالت تألیفی
2352359اینکه یهودیان و مسیحیان ،احبار و راهبان خود را ارباب گرفتند و اطاعت نمودند دچار چه نوع شرکی گردیدند؟
 )2شرک در ربوبیت ـ شرک عملی اجتماعی
 )1شرک در اصل توحید ـ شرک عملی اجتماعی
 )4شرک در خالقیت ـ شرک در ربوبیت
 )3شرک در والیت ـ شرک در ربوبیت
2362360از کدام راه میتوان به توحید عملی دست یافت و آیهی مؤید آن کدام است؟
 )1توحید در خالقیت و ربوبیت ← ا ِ ّن اهلل ربی و ربکم فاعبدوه
 )2توحید در ربوبیت و والیت ← ان اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت
 )3قبول اصل توحید و خالقیت ← خالق کل شی و هو الواحد القهار
 )4قبول اصل توحید و نفی شرک ← و من یسلم وجهه الی اهلل  ...فقد استمسک بالعروة الوثقی

(آزمایشی سنجش )88

سال چهارم -موس سرد« :یگدنب تقیقح»
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2362361بیت حافظ که میگوید« :بر آستان جانان گر سر توان نهادن /گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد» بیانگر چیست و با کدام آیه تناسب
معنائی دارد؟
ِ
 )2توحید عبادی ـ ان اهلل ربی و ربکم خالق کل شی
 )1توحید در ربوبیت ـ و ما امروا الاّ لیعبدوا الها واحد
 )4توحید عملی ـ فاعبدوه هذا صراط مستقیم
 )3توحید در والیت ـ اهدنا الصراط المستقیم
2362362بُعد اجتماعی توحید به کدام معناست؟
 )1یگانه شدن نظام اجتماعی در جهت اهداف واالی انسانی.
 )2یگانه شدن نظام اجتماعی در جهت نفی والیت ظاهری و معنوی حاکمان طاغوت
 )3یگانه شدن نظام اجتماعی در جهت اطاعت همهجانبه (بیقیدوشرط) از خدا
 )4یگانه شدن نظام اجتماعی در جهت سلطهي موحدان عالم در جهت زمینهسازی حکومت امام عصر (عج)

2362363در آیه شریفهی «و من یسلم وجهه الی اهلل  ...فقد استمسک بالعروة الوثقی و الی اهلل عاقبة االمور» موارد مشخصشده بیانگر چیست؟
 )1توحید عملی فردی ـ توحید عملی فردی ـ توحید در ربوبیت (و ضرورت معاد در پرتو حکمت)
 )2توحید عملی فردی ـ توحید در والیت ـ توحید در ربوبیت (ضرورت معاد در پرتو حکمت)
 )3اخالص در عمل ـ توحید در والیت ـ توحید در مالکیت (ضرورت معاد در پرتو حکمت)
 )4اخالص در عمل ـ توحید عملی فردی ـ توحید در والیت (هدفدار بودن نظام جهان)

2362364ریشهی بتپرستی و شرک جدید که برخی از انسانها در عین قبول خداوند دچار آن شدهاند ،چه نوع شرکی است و علت آن کدام است؟
ربوبیت /دلمشغولیهای فراوان در عصر زندگی
)2
 )1در اصل توحید /سرگرم شدن به هیجانهای کاذب
ّ
 )4عبادی /وسایل ابزار پیشرفته را هدف قرار دادهاند.
 )3عملی /فرمانهای خدا را وارد متن زندگی خود نمیکنند.

2362365اینکه انسان بتواند به چشم قلب ببیند که خداوند در کوچکترین حوادث عالم حضور دارد به چه مقامی دست یافته است و کدام
گزینه بر این متن داللت دارد؟
ِ
 )2توحید شهودی ـ ما رأیت شیئ ًا الاّ و رأیت اهلل قبله و بعده و معه
 )1توحید در ربوبیت ـ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون
ِ
عما یشرکون
 )3توحید در والیت ـ مالهم من دونه من ولی
 )4توحید عبادی ـ ال اله الاّ هو سبحانه ّ
2362366ال اله ا ِ اّل اهلل از دیدگاه پیامبر اکرم علت ……… است و از دیدگاه امام رضا (ع) شرط ورود به آن ……… است.

 )1ورود به بهشت ـ پذیرش والیت خداوند
 )2ورود به دژ مستحکم الهی ـ پذیرش والیت پیامبر (ص) و امام (ع)
 )3ورود به بهشت ـ پذیرش والیت آنان
 )4ورود به دژ مستحکم الهی ـ پذیرش والیت خداوند
ِ
2362367دو آیه شریفهی «و ما امروا ا ِ اّل لیعبدوا اله ًا واحدا» و «ال اله ا اّلهو» بهترتیب مبین کدام بعد از ابعاد توحید است؟
 )2عملی اجتماعی ـ اشاره به اصل توحید
 )1عملی فردی ـ اشاره به اصل توحید
 )4عبادی فردی ـ جامع ابعاد توحید
 )3اشاره به اصل توحید ـ اصل توحید
2362368ریشهی بتپرستی جدید در چیست و علت رهايی از آن کدام است؟
 )1انکار ربوبیت خداوند ـ نفی شرک عملی
 )2در عین قبول خداوند دل به آثار و صفاتش بستهاند ـ نفی شرک عملی
 )3شناخت ذهنی از خدا به مرحلهی قلبی نرسیده است ـ ایجاد هماهنگی بین غریزه و فطرت
 )4تمایالت نفسانی خود را اصل قرار دادهاند ـ تمایالت درونی را سمت و سوی توحیدی دهند.
2362369کدامیک از موارد در مورد عبارت «ال اله ا ِ اّل اهلل» صحیح نیست؟
 )1شرط ورود انسان به بهشت است به شرط آنکه خالصانه باشد.
 )2حصن حصین دوری از گناه است به شرط آنکه عامل آن معتقد به اصل توحید باشد.
 )3عامل فالح و رستگاری است به شرط آنکه تضمینکننده عمل فرد از هرگونه شرک باشد.
 )4این عبارت جامع همهی ابعاد توحید است مخصوص ًا ظهور آن باید در بخش عملی باشد.
2372370اطاعت از هوای نفس خود و دیگران موصوف به شرک ……… است و چندشخصیتی شدن انسان به علت ……… است.
 )2عملی اجتماعی ـ عدم یگانه شدن نظام اجتماعی
 )1عملی فردی ـ تحت سلطهی تمایالت نفسانی قرار گرفتن
 )4در ربوبیت و عملی ـ در خدمت معبودهای گوناگون بودن
متفرق
 )3در اصل توحید و عملی ـ جهتگیریهای ّ
2372371کدامیک از موارد علت اساسی حاکمیت طاغوت در جامعه است؟
 )2انسانها در خدمت مستکبران باشند( .در جنبهی عملی)
 )1تضاد و تفرقه در جامعه ظهور نماید.
 )4هر کس به دنبال خواستههای (نفسانی) خود باشد.
 )3امکان رشد انسانها در جامعه از بین برود.
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2372372کدامیک از موارد موجب میشود انسان به شخصیتی متعادل و متوازن و زیبا دست یابد و این دستیابی علت رسیدن به چیست؟
 )1تضاد و تفرقه در جامعه ظهور ننماید ـ ایجاد جامعهی توحیدی
 )2هر یک از افراد جامعه تمایالت غریزی را دنبال ننموده گرایشهای برتر را اصل قرار دهند ـ نفی عملی شرک اجتماعی
 )3تمایالت و کششهای درونی انسان در یک هماهنگی مناسب سمت و سوی توحیدی یابد ـ جامعهی متعادل و متوازن
 )4امیال غریزی و امیال فطری تنظیم و کنترل شوند گرایشهای برتر به فعلیت خود برسند ـ عدالت اجتماعی

2372373آیه شریفهی «ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه و هذا صراط مستقیم» بهترتیب بیانگر چیست؟ (موارد مشخصشده)
 )2توحید ربوبیت و خالقیت ـ توحید عملی ـ کشف راه زندگی
 )1توحید در ربوبیت ـ توحید عملی اجتماعی ـ توحید عملی
 )3توحید در ربوبیت ـ توحید عملی فردی ـ رسیدن به قرب الهی  )4توحید خالقیت و ربوبیت ـ توحید عبادی ـ کشف هدف زندگی

2372374اینکه گفته شده «تنها ایجادکننده و سرچشمهی همهی خوبیها و زیباییها ،تنها ادارهکنندهی نظام جهان خداست» هر کدام از عبارات
به کدام جنبهی توحیدی داللت دارد؟
 )2اشاره به اصل توحید ـ توحید در خالقیت ـ توحید در ربوبیت
 )1توحید ذاتی ـ اشاره به اصل توحید ـ توحید در والیت
 )3توحید در خالقیت ـ اشاره به اصل توحید ـ توحید در ربوبیت  )4توحید در خالقیت ـ توحید در خالقیت ـ توحید در والیت
(توجه :علت اساسی را مشخص نمایید)
2372375علت سلب آرامش از انسان مشرک چیست؟
ّ
 )2قرار گرفتن تحت سلطهی تمایالت نفسانی
 )1پیروی از وسوسههای شیطانی
 )4در خدمت معبودهای گوناگون بودن
 )3چندشخصیتی بودن

2372376بر اساس سنت الهی خداوند در هر قومی رسولی را برانگیخت تا بگوید ……… :و از ……… بپرهیزد و کدام آیه را مالک دستور
خود قرار داد؟
 )1مرا پرستش نمایید ـ ظالمان ← ان اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت
 )2به من شرک نورزید ـ ظلم ← قولوا ال اله اِلاّ اهلل تفلحوا
 )3به من شرک نورزید ـ طاغوتها ← و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن
 )4مرا پرستش کنید ـ طاغوت ← ان اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت
2372377آیات شریفهی (مشخصشده) «الحمدهلل ،رب العالمین و ایاک نعبد و ایاک نستعین» بیانگر چه نوع توحیدی هستند؟

 )1توحید عملی فردی ـ توحید در ربوبیت ـ توحید در عبادت اجتماعی ـ توحید در والیت
 )2توحید عبادی ـ توحید در ربوبیت ـ توحید عملی فردی ـ توحید در ربوبیت
 )3توحید عملی اجتماعی ـ توحید در ربوبیت ـ توحید عملی فردی ـ توحید در والیت
 )4توحید عملی فردی ـ توحید در ربوبیت ـ توحید عملی اجتماعی ـ توحید در ربوبیت

2372378دستیابی به جامعهی متعادل و متوازن ،تعادل و توازن و تحقق عدالت اجتماعی در همهی ابعاد آن زمان محقق میشود که آیهی
شریفهی ……… به ظهور برسد.

 )1انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبداهلل مخلص ًا له الدین
 )2کذلک لنصرف عنه السوء والفحشا انه من عبادنا المخلصین
 )3و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی
امة رسوالً ا َْن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت
 )4ولقد بعثنا فی کل ً

2372379آسیب اصلی از وجود ابزارهای جدید موجب شده انسان جهان امروز کدامیک از موارد را مورد غلفت قرار دهد؟

 )1از توحید در عبادت غافل شده و علت آن دلمشغولی مردم به کاالهای متنوع است.
 )2از خدا و آخرت و همچنین از اساسیترین نیازهای انسان یعنی پرورش بعد معنوی (انس با خدا و درک معنویت نیایش با خدا) غافل شده
است.
 )3دلمشغولی دائمی مردم به زینت دنیا و لذات و شهوات موجب شده جایی برای خلوت انس با خداوند و درک معنویت باقی نماند.
 )4از توحید در ربوبیت و از اساسیترین نیازهای انسان یعنی حیات عقالنی نیز غافل شده است.

2382380کدام آیهی شریفه با سخن علی (ع) «در هیچچیز نظر نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن و بعد از آن و با آن دیدم» تناسب معنایی دارد؟

 )1قل اهلل خالق کل شی و هو الواحد القهار
 )3و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن

 )2اهلل نور السموات واالرض
 )4ان یشا یذهبکم و یات بخلق جدید

 )1توحید در ربوبیت ـ توحید عملی ـ نفی شرک عملی
 )3توحید در ربوبیت ـ توحید عبادی ـ شرک در والیت

 )2توحید نظری ـ توحید عبادی ـ نفی طاغوت
 )4توحید در والیت ـ توحید عملی ـ نفی شرک عملی

2382381در آیه شریفهی «و لقد بعثنا فی کل امة رسوالً ا َ ْن اعبُدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت» موارد مشخصشده بیانگر چیست؟

سال چهارم -موس سرد« :یگدنب تقیقح»
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2382382سخن عارف شیراز که میفرماید« :بر آستان جانان گر سر توان نهادن /گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد» با کدامیک از موارد
بیشترین تناسب را دارد؟
 )2خالق کل شی و هو الواحد القهار
 )1أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون
عما یُشرکون
 )3و من یُسلم وجهه الی اهلل و هو محسن
 )4ال اله االهو سبحانه ّ
2382383کدامیک از موارد در توضیح توحید عملی فردی صحیح است؟
 )1کششها و تمایالت درونی انسان را به گونهای سامان دهد که در یک هماهنگی (بین غریزه و فطرت) سمت و سوی خدایی بگیرند.
 )2غریزه و فطرت درون انسان به گونهای سامان یابد که در یک هماهنگی مناسب (با دستورات خدا) سمت و سوی خدایی بگیرند.
 )3کششها و تمایالت درونی انسان به گونهای سامان یابد که عقل با کششها و تمایالت هماهنگی یابد.
 )4غریزه و فطرت درون انسان به گونهای به فعلیت برسند که عقل و شرع بر آنها نظارت و هماهنگی یابند.

