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0011سمیه محفوظی استان خوزستان شهرستان بهبهان اردتشهبی ماه   

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 یگانه بی همتاهایی درس نسواالت امتحان 

 بارم  99علوم تجربی          خرداد  –ریاضی  فیزیک 
 ارتباط دارد: ببا کدام یک از مراتب توحید در قسمت  الفعبارات قسمت هر یک از 

 )یک مورد اضافی است.(« ب» «الف»

 همتایی ندارد.الف( خداوند در کار آفرینش شریک و 

 ب( مخلوقات فقط به اذن خدا در جهان تصرف میکنند.

 ج( تدبیر و پرورش مخلوقات در دست پروردگار است.

 ( توحید در ربوبیت1

 ( توحید در مالکیت 2

 ( توحید در خالقیت 3

 ( توحید در والیت 4

 /5  1/                        ج( 5    4/                ب(5  3الف( جواب: 

در چه صورت اعتقاد به توانایی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در برآوردن حاجات موجب 

 شرک می گردد؟

 1 موجب شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیموقتی  جواب:

5/1 
  

 

 

 

 

 

 

1 

  99علوم تجربی          شهریور  –ریاضی  فیزیک 
 به کدام مرتبه از توحید اشاره دارد؟« االرض و ما فی االرض السماوات وو هلل ما فی  » عبارت شریفه 

 جواب: توحید در مالکیت 

 کدام اعتقاد دینی مانند روحی در پیکره احکام دین حضور دارد و به آن معنا می بخشد؟

 /5جواب: توحید  

5/ 

 

 

5/ 

  99علوم تجربی          دی ماه  –ریاضی  فیزیک 
 اگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند خدا آفریده اند، گرفتار شرک در .......... شده است.

 /5جواب: خالقیت  

عقیده به توانایی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  و اولیای دین علیهم السالم در برآوردن حاجات انسان 

 چه موقع موجب شرک است؟

 /5آنها و مستقل از خدا بدانیم. جواب: این توانایی را از خود 

5/ 
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  99علوم تجربی          خرداد  –ریاضی  فیزیک 
توانایی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  و اولیای دین علیهم السالم در برآوردن حاجات  عقیده بر

 انسان،در چه زمانی موجب شرک و در چه صورتی عین توحید است؟

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  و اولیای دین علیهم السالم در برآوردن حاجات جواب: عقیده بر توانایی 

انسان) مانند شفا دادن( وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم 

دا بدانیم عین / اما اگر این توانایی را صرفا از خدا و انجام آن را با درخواست اولیا از خدا و به اذن خ5

 /5توحید است. و از این جهت مانند اثر  شفابخشی داروست که خداوند به آن بخشیده است 

1 

  99علوم تجربی          شهریور  –ریاضی  فیزیک 
 با توجه به آیات زیر مراتب توحید را در هریک مشخص نمایید.

 ....«اهلل خالق کل شیء » (1

 «یشرک فی حکمه احداما لهم من دونه من ولی و ال »  (2

 /5توحید در والیت  -2/                       5توحید در خالقیت  -1جواب:  

1 

  99علوم تجربی          دی ماه  –ریاضی  فیزیک 
 )خدا آفرییننده هر چیزی است.( به کدام مرتبه توحید اشاره میکند؟....« اهلل خالق کل شیء »آیه شریفه 

 /5خالقیت جواب: توحید در 

5/ 

 

  99ادبیات و علوم انسانی                خرداد 

ن ی دین علیهم السالم در برآوردن حاجات انساعقیده به توانایی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  و اولیا

 چه موقع عین توحید است؟

خدا و به اذن خدا بدانیم عین ن را با درخواست اولیا از توانایی را صرفا از خدا و انجام آجواب: اگر این 

 /5توحید است.

 تعریف اصطالحات 

  "توحید در خالقیت "

جواب: توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند تنها مبداء و خالق جهان است) 

 /5موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد( 

5/ 

 

 

 

 

 

5/ 

  99انسانی                شهریور ادبیات و علوم 
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توحید در .............. بدان معنا نیست که موجودات به خصوص انسان نقشی در پرورش و تدبیر سایر 

 مخلوقات را ندارد.

 /5جواب: ربوبیت  

 کدام یک از موارد سمت راست به موارد سمت چپ ارتباط دارد) در سمت چپ یک مورد اضافی است(

 شرک در خالقیت -1امور مستقل از خداوند                                             الف( تدبیر 

 توحید در والیت  -2ب( حق تصرف در جهان در کنار خدا                                        

 وبیت شرک در رب -3ج( اعتقاد به چند خالق برای جهان                                          

 شرک در والیت -4                                                                                     

 /5  1/                          ج( 5  4/                   ب(5  3جواب: الف(

5/ 

 

 

5/1 

  99ادبیات و علوم انسانی                دیماه 

صلی اهلل علیه و آله و سلم  و اولیای دین علیهم السالم در برآوردن حاجات عقیده به توانایی پیامبر 

 انسان،در چه زمانی موجب شرک و در چه صورتی عین توحید است؟

/ اما اگر این 5جواب: وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم 

 /5درخواست اولیا از خدا و به اذن خدا بدانیم عین توحید است. توانایی را صرفا از خدا و انجام آن را با

1 

  99ادبیات و علوم انسانی                خرداد 

 برای قبول توحید در ربوبیت باید هرگونه اثر گذاری را از اشیاء و انسانها سلب کنیم.

 /5جواب: غ 

 به چه شرکی گرفتار شده ایم؟ جهان را دارند کنار خداوند دیگران نیز حق تصرف دراگر معتقد باشیم در

 /5جواب: شرک در والیت 

5/ 

 

5/ 

                     99شهریور ادبیات و علوم انسانی      

 توحید در ربوبیت را تعریف کنید.

 معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش رب بهجواب: 

مالک و ولی چیزی باشد میتواند آن را تدبیر کرده و پرورش دست اوست. هر کس که خالق و ّ  مخلوق به

 .از آنجا که خداوند تنها خالق، مالک و ولی جهانّ  است، تنها رب هستی نیز میباشد /5 دهد.

 /5نماید اوست که جهان را اداره میکند و آن را به سوی مقصدی که برایش معین فرموده هدایت می

1 
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  99دیماه ادبیات و علوم انسانی               

 به کدام مرتبه شرک اشاره دارد؟....« ام جعلوا هلل شرکاء خلقوا کخلقه »آیه شریفه 

 /5شرک در خالقیت  جواب:

در خواست از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و اولیای دین علیهم السالم برای اجابت خواسته ها 

 ندارد.منافاتی با توحید 

 /5جواب: ص 

5/ 

 

5/ 

  سواالت پرتکرار امتحان نهایی

  عقیده بر توانایی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  و اولیای دین علیهم السالم در برآوردن

 حاجات انسان،در چه زمانی موجب شرک و در چه صورتی عین توحید است؟

  ل اهلل خالق ک» دارند خصوصا آیه شریفهمراتب توحید و شرک و آیاتی که با این مفاهیم ارتباط

 «شیء

 

  ترجمه آیات )ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی(

 باید ترجمه دقیق این آیات را فراگیرند.علوم انسانی  ادبیات و  رشتهدانش آموزان 

 خدا آفریننده هر چیزی است.                                     اهلل خالق کل شیء  

 نِ خداستانچه در آسمانها و آنچه در زمین است ازآ                  فی السماوات و ما فی االرضو هلل ما 

  آنها هیچ ولی] سرپرستی[ جز او ندارد                              ما لهم من دونه من ولی ... 

 ویش کسی را شریک نمی سازد.و او در فرمانرواییِ خ                                وال یشرک فی حکمه احدا

 بگو پروردگار آسمانها و زمین کیست                              قل من رب السماوات و االرض

 بگو خدا است                                                          قل اهلل

 ه غیر از او سرپرستانی گرفته اید که بگو آی                                 قل افاتخذتم من دونه اولیاء

 ]حتی[ اختیار سود و زیان خود را ندارند؟                          ال یملکون النفسهم نفعا و ال ضرا

 بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟                           قل هل یستوی االعمی و البصیر

 یا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟                              ام هل تستوی الظلمات و النور

 یا آنها شریک هایی برای خدا قرار داده اند                                            ام جعلوا هلل شرکاء

 بگو خدا آفریننده هر چیزی است.                                       قل اهلل خالق کل شیء
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 پیام آیات:

یگانگی هم شامل یگانگی در خالقیت میشود، هم در  اشاره به یگانگی خدا دارد. )این( قل هو اللّه احد)

 (.مالکیت، هم در والیت و هم در ربوبیت

نیاز است. ثانیاً تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن  اوالً خداوند از هر جهت کامل و بی :اللّه الصمد

 .نیاز مخلوقات است، ثالثاً توجه تمام موجودات خواسته یا ناخواسته به سوی خداستردن ک و برطرف

 آفریند می خداوند با موجودات، رابطه آفرینش است نه زایش. او موجودات را بطهرا :لم یلد و لم یولد

 (.لم یلدآورد نه آنکه خود بزاید ) یعنی از نیستی به هستی می

 (دیول ولمبهوجود نیامده است. مولود، معلول است و نمیتواند خدا باشد )خداوند علتی ندارد و از چیزی 

 کفو به معنای همتراز در مقام و منزلت است و در این آیه هرگونه همترازی  :ولم یکن له کفوا احد

عبارت دیگر  شود. به سایر موجودات با خداوند چه در ذات او، چه در صفات و چه در افعال نفی می

 آیه این است که خداوند هیچ همتا و شبیهی ندارداین  معنای

ت ( آمده اسلم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احداز مجموع این سه تعبیر که در آیه ) ه: توج

آنچه در درس اول خواندیم از این آیه برداشت میشود که خداوند پدیده نیست و  و با توجه به

پدیدآورندهای است که تمام جهان، هستی خود را از  بلکه او تنها نیازی به پدید آورنده ندارد

 او میگیرند

 
 (هاللّ قل) است جهان خالق که کنیم انتخاب خود سرپرست و ولی عنوان به میتوانیم را سیک .1

 باشد مردم سرپرست و ولی نمیتواند ،ندارد را خود زیان و سود اختیار که کسی .2

 بیفتند؟ شک در توحید به اعتقاد در مردم که داشت جا صورت چه در .3

 صورت این در بودند کرده خلق مخلوقاتی خدا همچون میدهند، قرار خدا شریک مشرکان که را آنچه اگر 

 شود معتقد نیز دیگر خدایان به و بیفتد شک به انسان که داشت جا
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 کنید مشخص زیر عبارات در را شرک یا توحید مراتبج( 

 (ربوبیت و والیت مالکیت، خالقیت، در توحید) توحید مراتب همه=  احد اللّه هو قل

 .ندارد توحید مراتب بحث به ای اشاره و پرداخته خدا صفات از یکی به آیه این=  الصمد اللّه

 .ندارد شرک و توحید مراتب به ای اشاره آیه این=  یولد لم و یلد لم

 ربوبی( و والیت مالکیت، خالقیت، در توحید) توحید مراتب همه=  احد کفوا له یکن لم و

 ربوبیت در توحید=  االرض و السماوات رب من قل

 والیت در شرک=  اولیاء دونه من افاتخذتم قل

 خالقیت در شرک=  علیهم الخلق فتشابه کخلقه خلقوا شرکاء للّه جعلوا ام

 خالقیت در توحید=  شیء کل خالق اللّه قل

 توحید مراتب همه=  القهار الواحد هو و

 
توحید به یک باور قلبی رسیده باشد در اعمال و گفتار انسان جلوه گر می شود. توحید عبادی و وقتی 

عملی نتیجه توحید در عقیده می باشدپس وقتی کسی اعتقاد قلبی به یگانگی خداوند در تمام افعالش 

نوان د را به عنسانی که خداونداشته باشدحتما این باور قلبی او را موحد و به یکتا پرستی می رساند. ا

متناسب با این اعتقاد خواهد  تنها خالق جهان پذیرفته و ایمان دارد او پروردگار هستی است، رفتاری

 یت،مالک خالقیت، در توحید شناخت تیجه. در واقع نداشت و زندگی توحیدی برای خود تنظیم میکند

 .خداست برای بندگی و عملی توحید ربوبیت و والیت

 

  99سواالت کنکور 

کدام پیام ...« قل افاتخذتم من دونه اولیاء قل من رب السماوات و االرض قل اهلل»از آیه شریفه  -1

 دریافت می شود؟

الف: اعتقاد به اینکه عالوه بر خدا و در کنار او دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند، اگر کسی 

 معتقد به شرک در خالقیت باشد، شرک در مالکیت هم دارد.

روشن است که مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند اما ب: پرسش و پاسخ هر دو از خداست، پس  

 پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی شرک را نمی پذیرند.

 

https://konkur.info



0011سمیه محفوظی استان خوزستان شهرستان بهبهان اردتشهبی ماه   

ج: اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در عرض او دیگرانی نیز هستند که حق تصرف و تغییر در آن چیز 

 را دارند و دیگران بدون اجازه او نمی توانند در آن تصرف کنند.

د: قرآن به مشرکان می گوید شما که قبول دارید خداوند تنها خالق جهان و تنها مالک آن نیز هست و 

 حق تصرف در آن چیز را دارد پس در کار آفرینش شریک نگیرد.

 قل ا غیر اهلل ابغی ربا و هو رب کل شی کدام مفهوم دریافت می شود؟» از آیه شریفه  -2

 ت الهی قرار دارد، یعنی هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست.الف: تدبیر انسانها در طول ربوبی

ی جهان است تنها رب هستی نیز می باشد، انسان نقشی در پرورش ب: چون خداوند خالق و مالک و ول

 ندارد.

ج: اگر خداوند را مدبر اصلی بدانیم و در عرض ربوبیت الهی برای انسان تدبیر قائل شویم دچار شرک 

 نشده ایم.

د: خداوند صاحب اختیاری است که تدبیر مخلوق به دست اوست، بنابراین تدبیر انسان در کنار ربوبیت 

 الهی قرار دارد.

اینکه خداوند پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم را ولی انسانها معرفی میکندبه چه معناست  -3

 و کدام آیه شریفه حاکی از آن است؟ 

دتم افاتخ ) قل -است، بخشی از والیت خود را به پیامبر واگذار کرده استچون خداوند والیت مطلق الف: 

 ون النفسهم نفعا و ال ضرا(من دونه اولیاء ال یملک

) ما لهم من  –ب: چون خداوند والیت مطلق است، بخشی از والیت خود را به پیامبر واگذار کرده است 

 دونه من ولی و ال یشرک فی حکمه احدا(

-بر صلی اهلل علیه و آله و سلم را واسطه والیت خود و رساننده فرمانهایش قرار داده استخداوند پیامج: 

 ون النفسهم نفعا و ال ضرا(افاتخدتم من دونه اولیاء ال یملک ) قل

-خداوند پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را واسطه والیت خود و رساننده فرمانهایش قرار داده است د:

 ه من ولی و ال یشرک فی حکمه احدا() ما لهم من دون
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