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هسـتی بـخـش
درس اّول

هدف کلی درس: آشنایی با نیاز انسان و جهان به آفریننده و وابستگی آن ها در بقای خود به خالق بی نیاز و مستقل

مقدمه
آیا تاکنون با خیالی آسوده، در فضایی آرام نشسته اید و این جهان پر جنب و جوش را در برابر خود گذاشته، دور و نزدیک و ریز و درشت آن را 
تماشا کرده اید؟ در دوردست فضایی بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشیدها و سیارگان. در این نزدیکی، زمین با جنگل ها، دریاها، بیابان ها، 
جانوران، گیاهان و گل های زیبا. آیا برایتان اتفاق افتاده است که در این فضای آرام و تأمل برانگیز، نگاهتان از سطح ظاهری پدیده ها عبور کند 

و از خود بپرسید: این موجودات، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟

 افطر ،15-17  
َُّها النّاُس تُُمیا َای

ْ
ن ُاَ ُفَقراء

ْ
ِهِالَیال

ٰ
هُاللّ

ٰ
َحمیُدالغَنِيُُّهَوَو اللّ

ْ
ال

ستودهبی نیاز)در این جا( قطعًاو خداوندخداوندبهنیازمندانشما ای مردم

ای مردم! شما نیازمندان به خدا هستید و خدا قطعًا بی نیاز و ستوده است. )15(

 یََشأ
ْ
هِْبکُْمِان

ْ
ٍقَو یَأِت بِـیُذ

ْ
ِهَعلَیٰذلَِكَو ماَجدیٍدـَخل

ٰ
بِعَزیٍزاللّ

دشوارخداوندبر آنو نیستجدیدیآفرینشو می آوردمی برد شما رااگر بخواهد

کار[ برای خدا دشوار نیست. )17( اگر بخواهد شما را می برد و آفرینش جدیدی می آورد )16( و این ]

7. »ِان« در عبارت »ِان یشأ« بیانگر وابستگی و فقر مخلوقات به  نیازمندی مخلوقات در هستی و بقا به خدا 
اراده ی الهی است.

8. عبارت »ِان یشأ یذهبکم« بیانگر وابستگی وجودی جهان در 
بقای خود به خداست. 

9. عبارت »یأت بخلق جدید« بیانگر قدرت الهی در خلق موجودات 
و وابستگی موجودات در پیدایش به خداست.

10. چون خداوند وجودش مستقل است، از بین بردن انسان ها 
و آوردن مخلوقات جدید برای او دشوار نیست و او بر این کار 

تواناست. )و ما ذل ｅ علی اهلل بعزیز(

    1. )درس 2 ـ پیش دانشگاهی( عبارت »و اهلل هو 
الغنی الحمید« بیانگر توحید ذاتی است و عبارت »ِان یشأ یذهبکم 

و یأت بخلق جدید« بیانگر توحید افعالی است.

  1. آیه خطاب به مردم است، اما مردم به عنوان مصداق و نمونه ای از 
مخلوقات خداوند مورد نظر است. )یا ایها الناس(

2. همه ی مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود به خدا نیازمند هستند )فقیر 
بالذات(. این عبارت گویای ویژگی هر مخلوقی است نه فقط انسان. )انتم الفقراء الی اهلل(

)غنی  نیست  محتاج  دیگری  به  خود  در هستی  و  بی نیاز، خداست  وجود  تنها   .3
بالذات(. )و اهلل هو الغنی الحمید(

4. چون وجود انسان و سایر مخلوقات وابسته به خداست و ذات خداوند به آن ها 
وابسته نیست )عّلت( اگر اراده کند، می تواند ما را ببرد و مخلوقات دیگری را به جای 

ما بیاورد. )معلول( )ِان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید(
5. علت این کالم الهی »ِان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید« وابستگی ذاتی انسان 

و مخلوقات به خدای متعال و عدم استقالل ذاتی آن ها است. )انتم الفقراء الی اهلل(
6. چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست )مستقل و بالذات است( )علت(، کسی 
نمی تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند )معلول( او در ذات خود غنی و بی نیاز است.

www.konkoori.blog.ir
www.konkoori.blog.ir
www.konkoori.blog.ir


www.konkoori.blog.irwww.konkoori.blog.irwww.konkoori.blog.ir

   381

نیازمندی جهان به خدا
برترین حق و حقیقت خداست و هر موجودی حق بودن )واقعیت داشتن( خود را از او می گیرد. هریک از ما با تمام وجود خدا را می یابیم و  •

حضورش را درک می کنیم. )سرشت خدا آشنا - سنریهم ءایاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق(
با وجود درک خدا در »وجود« خود، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر در این باره دعوت می کند و راه های متفاوتی را به ما نشان می دهد.  •

یکی از این راه ها درک نیازمندی جهان، در هستی خود، به خداست.

استدالل درک نیازمندی جهان در هستی خود به خدا
مقدمه ی اول )وجود داشتن جهان و ممکن و پدیده بودن آن(:

هرگاه به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که، وجود و هستی اش از خود او سرچشمه نمی گیرد)پدیده یافتن خود(. اشیاء پیرامون ما نیز 
همین گونه اند؛ حیوانات، گیاهان، سنگ ها، فلزات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها پدیده هایی هستند که یک زمانی نبوده اند و سپس پدید آمده اند 
)پدیده بودن اشیاء پیرامون(. هیچ پدیده ای را نمی توان یافت که »به خود« متکی باشد)عدم اتکا پدیده ها به خود(. در عین حال که ممکن بود نباشیم 

)ممکن الوجود(، این واقعیت را نمی توانیم انکار کنیم که اکنون هستیم )وجود داشتن پدیده ها در عین امکان عدم آن ها(.

مقدمه ی دوم )مالک نیازمندی به علت(:
هر چیزی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری است؛ همان طور که هر چیزی که خودش شیرین نباشد، برای 

شیرین شدن، نیازمند به چیزی دیگر است)نیازمندی پدیده ها به علت و پدیدآورنده(.
هستی بخش از  ن��ای��اف��ت��ه  ک�ی توان�د ک�ه ش�ود هس�تی بخش ذات 

یک چیز، فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد و نیستی در او راه نداشته 
باشد )واجب الوجود(. در این صورت، چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد و خودش همواره هست )عدم نیازمندی موجود 

قائم به خود  به علت(.

نتیجه:
ما و مجموعه ی پدیده های جهان، در پدید آمدن و هستی یافتن به دیگری نیازمندیم. آن دیگری که به ما هستی بخشیده، خودش مستقل و 

قائم به خود بوده و هستی از او جدا نمی شود. این موجود برتر و متعالی »خدا«ست.

آیه ی 15 سوره ی فاطر: »یا ایها الّناس انتم الفقراء الی اهلل«
هستی بخش از  ن��ای��اف��ت��ه  هستی بخشذات  ش���ود  ک��ه  ت��وان��د  ک��ی 

 هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند به چیزی است که مستقل باشد و نیاز به پدید آورنده ندارد.

 خالصه کردن
این دو مقدمه و نتیجه را به گونه ای خالصه کنید که هر کدام بیش تر از یک سطر نباشد.

مقدمه ی اول: ما و این جهان، هستی و وجودمان از خودمان نیست و هستی ما از خود ما سرچشمه  نمی گیرد.
مقدمه ی دوم: موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست، در موجود شدن نیازمند به وجودی هستند که وجود، عین ذاتش باشد.

نتیجه: ما و این جهان نیازمند وجودی هستیم که هستی، ذاتی اوست و به دیگری نیاز ندارد.
)عبارت هایی مانند »ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن است« - »نیستی در آن راه ندارد« - »پدیده نیست« - »همواره هست« - »مستقل و قائم به خود 

است« - »هستی از او جدا نمی شود« - »وجود، عین ذاتش است« - »هستی، ذاتی اوست« برای موجود برتر و متعالی به نام خدا به کار می رود.
عبارت هایی مانند »پدیده است« - »وجود و هستی اش از خود او سرچشمه نمی گیرد« - »به خود متکی نیست« - »ممکن بود نباشد اما اکنون هست« - 

»وجودش از خودش نیست« - »برای موجود بودن نیازمند به دیگری است« برای ما و مجموعه ی مخلوقات جهان به کار می رود.(
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نیازمندی جهان به خدا در بقا
نیازمندی موجودات به خداوند، منحصر به مرحله ی »به وجود آمدن« و »پدیدار شدن« نمی شود؛ بلکه در تمام مراحل هستی و زندگی به او  •

نیازمندند.
هستی موجودات به خداوند وابسته است. رابطه ی وجود داشتن ما با وجود خداوند مانند رابطه ی پرتوهای نور با منبع آن است. )وجود ما: مانند  •

پرتوهای نور، وجود خداوند: مانند منبع نور( همان طور که اگر رابطه ی نور با منبع آن قطع شود، اثری از نور باقی نمی ماند، اگر رابطه ی جهان با 
خدا قطع گردد، دیگر اثری از جهان باقی نخواهد ماند. 

به جهت وابستگی موجودات در تمام مراحل هستی خود به خداوند، در قرآن کریم خداوند »غنی« خوانده شده است)و اللّه هو الغنی الحمید(  •
و انسان ها و سایر مخلوقات »فقیر«؛ و این نسبت هیچ گاه تغییر نمی کند.)یا ایها الناس انتم الفقراء الی اللّه( هرچه انسان در کسب کماالت پیش 
رود، نسبت به دیگران غنی تر و کامل تر می شود؛ اما نسبت به خداوند هم چنان فقیر است. زیرا خود و همه ی کماالتش از خدا سرچشمه می گیرد.

انسان ها هر قدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتر درک می کنند و بندگی و عبودیتشان در پیشگاه  •
خداوند قوی تر و بیش تر می شود. 

نتیجه: مخلوقات نه تنها در پیدایش، بلکه در بقا نیز به خداوند نیازمند و محتاج اند. •

 مقایسه
رابطه ی جهان با خدا را با رابطه ی ساعت و سازنده ی آن مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آن ها را بنویسید.

تفاوت هاشباهت ها
وجود جهان از خداست اما وجود ساعت  از ساعت ساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم می کند.هر دو پدیده اند.

دوام و بقای ساعت وابسته به ساعت ساز نیست اما دوام و بقای جهان وابسته به خداوند است.هر دو در وجود به پدید آورنده نیازمندند.
نظم و پیچیدگی جهان بسیار فراتر از پیچیدگی یک ساعت است و نظم ساعت با نظم جهان قابل مقایسه نیست.هر دو منظم و هدف دارند.

هر دو مرکب از اجزا هستند.
)جهان، مانند ساعت نیست که در بقای خود نیازی به ساعت ساز نداشته باشد.(

خداوند، نور هستی)دقیق ترین و زیباترین رابطه ی خداوند و جهان(
خداوند، در قرآن حکیم می فرماید: •

 نور ،35  
هُ

ٰ
ماواِتنورُاللّ َْرِضالسَّ

ْ
َو اال

و زمینآسمان هانورخداوند

خداوند نور آسمان ها و زمین است. 

است؛ به همین جهت، جهان جلوه ي تجلی خداست. خداوند، نور هستی 
به  اشیای دیگر  و  نور، در ذات خودش آشکار و هویداست   .6

وسیله ی آن آشکار و ظاهر می گردند. 
 1. اگر اثری از نور وجود و روشنایی هستی، در آسمان ها و زمین 

مشاهده می شود، از خداوند است.
2.حقیقت خداوند عین نور و روشنایی است و هر موجودی به نور او روشن و به 

وجود او وابسته است.
3. هر چیزی پیش از آن که نمایش دهنده ی خود باشد، نشان دهنده ی خالق خود است. 
4. خداوند این جهان را پدید آورده و آشکار کرده و او نور این جهان است و ظاهرتر 

و آشکارتر از همه چیز در جهان است.
5. این جهان بزرگ، با همه ی عظمتش به دلیل ارتباط و نسبتش با خداست که روشن 
است و بدون خداوند نیستی محض است؛ نه این  که هست اما نورانیت ندارد و تاریک
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آیه ی 35 سوره ی نور: »اهلل نور السماوات و االرض«
حضرت علی )ع(: »الحمد هلل المتجّلی لخلقه بخلقهـ  سپاس خدای را که با آفرینش موجودات برای آفریدگان تجلی کرد.«

حضرت علی )ع(: »ما رأیت شیئًا ِااّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه ـ هیچ چیزی را ندیدم مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن 
مشاهده کردم.«

دید صفا  و  ن��ور  معرفت  ک��ز  دیددل��ی  خ��دا  اول  دی��د  که  چیزی  هر  به 
هاتف اصفهانی:

دی���وار و  در  از  ب���ی پ���رده   ی���ار 
ببین و  گلستان  ب��ه  بگشا   چ��ش��م 
رنگ ه����زاران  ص��د  ب��ی رن��گ  آب  ز 

االب��ص��ار اول���ی  ی��ا  اس��ت  تجلی   در 
خار و  گ��ل  در  ص��اف  آب   ج��ل��وه ی 
گ��ل��زار آن  در  ن��گ��ر  گ��ل  و  الل���ه 

بابا طاهر:
بینم ت��و  ص��ح��را  بنگرم  ص��ح��را   ب��ه 
دشت و  در  و  ک��وه  بنگرم  ج��ا  ه��ر  ب��ه 

بینم ت��و  دری���ا  ب��ن��گ��رم  دری���ا   ب��ه 
بینم ت��و  رع��ن��ا  ق��ام��ت  از  ن��ش��ان 

 هر چیزی پیش از آن که نمایش دهنده ی خود باشد، نشان دهنده ی خالق خود است )مشهود بودن خداوند در مخلوقات(.

این که انسان در پشت پرده ی ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیند، معرفتی برتر و عمیق است که در قدم نخست مشکل به نظر می آید، اما  •
هدفی امکان پذیر و در دسترس است، به خصوص برای جوانان؛ زیرا بستر اصلی حرکت به سوی این هدف، پاکی و صفای فطری قلب است که در 
اغلب جوانان و نوجوانان وجود دارد. )دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید( کافی است اندکی قدم به پیش گذاریم و با 

عزم و تصمیم راه افتیم. به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت این معرفت را به ما خواهد چشانید.
نیست ب��ار  ش��ه  ب��دان  را  م��ا  مگو  نیست ت��و  دش��وار  کارها  کریمان  با 

زمانی که انسان با دوری از گناه و انجام عمل نیک، مسیر معرفت را در پیش گیرد، به تدریج در می یابد: •

نمود  که  نگارین  نقش  و  می  عکس  همه  افتاداین  جام  در  که  است  ساقی  رخ  فروغ  یک 

را م��ا  دی���ده  ی  خ��دا  ک��رد  خ��ود  گ��ه  تجلی 
بجویید اس��ت،  س��ودازدگ��ان  دل  در   خ��دا 
بگزینیم رح��م��ت  ب��ه  و  بپرستیم  را   ب��ال 
دوای��ی��م درد  ه��ر  ب��ه  و  خ��دای��ی��م   طبیبان 
مگریزید م���ردن  ز  و  م��رگ  در   ببندید 
شمایید و  م��ا  و  م��ن  مقصود،  رخ  حجاب 

را خ��دا  ببینید  و  درآی��ی��د  دی��ده  ای��ن   در 
را سما  مپویید  و  را  زم��ی��ن   مجویید 
را ب��ال  پسندیم  پسندید،  دوس���ت  گ���ر   ا
را دوا  فرستیم  درد،  ب��ود  ک��ه  جایی   ب��ه 
را ش��ف��ا  دار  در  ن��م��ودی��م  ب���از  م��ا   ک��ه 
را ش��م��ا  و  م��ا  و  م��ن  ببینید   شمایید 
                                                    دیوان حکیم صفای اصفهاني

لّذت معرفت برتر و عمیق، آن گاه به کام جان انسان چشانده می شود که ............. با ............. گره بخورد تا توفیق الهی نصیب گردد و موانع 9 1960
)سراسری خارج از كشور 89( راه به لطف و حمایت او، بی اثر شود. 

1( پاکی و صفای فطری قلب - عزم و تصمیم
2( پاکی و صفای فطری قلب - توحید ذاتی

3( اخالص در عمل و توحید عبادی - عزم و تصمیم
4( اخالص در عمل و توحید عبادی - توحید ذاتی
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)سراسری ریاضی 89(9 1961 معرفت برتر و عمیق، معرفتی است که ............. و بستر اصلی حرکت به سوی این هدف ............. است. 
1( تنها مؤثّر در نظام آفرینش را خدا بدانیم - پاکی و صفای فطری قلب

2( در پشت پرده ی ظاهر و در ورای هر چیزی، خدا را ببیند - پاکی و صفای فطری قلب
3( در پشت پرده ی ظاهر و در ورای هر چیزی، خدا را ببیند - اخالص عبودیّت و بندگی برای خدا

4( تنها مؤثّر در نظام آفرینش را خدا بدانیم - اخالص عبودیّت و بندگی برای خدا
این بیان امیر مؤمنان علی )ع( که می فرماید:  ما راَیُت شیئاً اّل و راَیُت الّله قبله و بعده و معه  با کدام عبارت تناسب معنایی ندارد؟9 1962

)سراسری خارج از كشور 87 و آزمایشی سنجش 89( 		 	  الّله نور الّسماوات و االَرض  )1
 الحمدلّله المتجّلی لخلقه بخلقه  )2

 اََولَم یَکِف بربّك اَنّه علی کّل شیٍء شهید  )3
 یا ایّها الّناس انتم الفقراء الی الّله و الّله هو الغنّی الحمید  )4

)سراسری ریاضی 87(9 1963 کدام بیت، با حدیث شریف  الحمدلّله المتجّلی لخلقه بخلقه  تناسب ندارد؟ 
دی����وار و  در  از  ب����ی پ����رده  ی����ار 
ببین و  گ��ل��س��ت��ان  ب���ه  ب��گ��ش��ا  چ��ش��م 
است م��ن  ب��ه  م��ن  از  ن��زدی��ک ت��ر  دوس���ت 
رن��گ ه�����زاران  ص���د  ب���ی رن���گ  آب  ز 

اول���ی االب���ص���ار ی���ا  اس���ت  ت��ج��ل��ی  در 
خ��ار و  گ��ل  در  ص���اف  آب  ج��ل��وه ی 
دورم وی  از  م��ن  ک��ه  ع��ج��ب ت��ر  وی���ن 
گ��ل��زار آن  در  ن��گ��ر  گ���ل  و  الل����ه 

 )1
 )2
 )3
 )4

)آزمایشی سنجش 89(9 1964 با توجه به بیت » ز آب بی رنگ صد هزاران رنگ / لله و گل نگر در آن گلزار« کدام پیام مفهوم می گردد؟ 
1( به هر میزان که معرفت و ایمان به خداوند بیشتر شود، انگیزه ی ما برای عبودیّت نیز افزایش می یابد.

2( انسان در پشت پرده ی ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیند، معرفتی برتر و عمیق است.
3( نیایش با خداوند و عرض نیاز به پیشگاه او، محبت خداوند را در قلب تقویت می کند و غفلت را کنار می زند.

4( کسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع است به آسانی وارد مسیر بندگی می شود و به سرعت راه موفقیت را می پیماید.
رابطه ی وجود داشتن ما با وجود خداوند مانند رابطه ی ............. با ............. است، از این رو در قرآن کریم خداوند ............. خوانده شده 9 1965

)آزمایشی سنجش 89( است. 
2( شعاع های نور - روشنایی - غنی 1( پرتوهای نور - منبع نور - حمید 

4( شعاع های نور - روشنایی - حمید 3( پرتوهای نور - منبع نور - غنی 
یک چیز فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ............. در این صورت چنین چیزی پدیده ............. .9 1966

)آزمایشی سنجش 89 و 87(

2( هیچ یک از خصوصیات ماده بودن را نداشته باشد. - نیست 1( هیچ یک از خصوصیات ماده بودن را نداشته باشد. - است 
4( ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد. - نیست 3( ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد. - است 

)آزمایشی سنجش 89(9 1967 کدام مطلب در مورد »نیازمندی جهان به خدا« صحیح نیست؟ 
1( نیازمندی وجودی همه ی مخلوقات به خداوند فقط در مرحله ی به وجود آمدن می باشد.

2( هر موجودی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری است.
3( خداوند پدیدآورنده و آفریدگار همه ی موجودات است، و خودش قائم به خود بوده است.

4( هیچ پدیده ای را نمی توان یافت که به خود متکی و از غیر خود بی نیاز باشد.
)آزمایشی سنجش 89(9 1968 قرآن کریم، خداوند را »غنی« خوانده است و انسان ها را »فقیر« و این نسبت ............. زیرا .............  

1( هیچ گاه تغییر نمی کند - هرچه انسان در کسب کماالت پیش رود، نسبت به دیگران غنی تر و کامل تر می شود.
2( گاهی تغییر می کند - خود و همه ی کماالتش از خدا سرچشمه می گیرد و غنی و عبودیتش بیشتر می شود.

3( گاهی تغییر می کند - خود و همه ی کماالتش از خدا سرچشمه می گیرد و عبودیتش در پیشگاه خداوند قوی تر می شود.
4( هیچ گاه تغییر نمی کند - هرچه انسان در کسب کماالت پیش رود، نسبت به خداوند هم چنان فقیر است.
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این که انسان در پشت پرده ی ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیند، معرفتی برتر و عمیق است که در قدم نخست ............. به نظر 9 1969
)آزمایشی سنجش 89( می آید اما هدفی ............. است به خصوص برای ............. . 

2( مشکل - امکان پذیر - جوانان 1( آسان - امکان پذیر - نوجوانان 
4( مشکل - غیرممکن - جوانان 3( آسان - غیرممکن - نوجوانان  

)آزمایشی سنجش 87 و 89(9 1970 زمانی که انسان با دوری از گناه و انجام عمل نیک، مسیر معرفت را در پیش گیرد، به تدریج درمی یابد: 
 ال حول و ال قّوة ااِّل بالّله العلّی العظیم  )1
 ال تدرکه االبصار و هو یدرك االبصار  )2

3( نخست دیده طلب کن، پس آنگهی دیدار / از آن که یار کند جلوه بر اولوا االبصار
4( این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

)آزمایشی آموزش و پرورش 89(9 1971 گر اراده کند، می تواند هستی ما را بگیرد و به جای ما مخلوقات دیگری بیاورد؟  چرا ذات خداوند ا
2( زیرا خداوند پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده هم ندارد. 1( چون ذات انسان با هستی اش برابر است. 

4( به علت وابسته نبودن ذات خداوند به انسان ها 3( به علت وابستگی انسان به ذات خداوند 
)آزمایشی آموزش و پرورش 89(9 1972 کدام گزینه از مفهوم آیه ی شریفه ی  الّله نوُر الّسماواِت و الَرِض  برداشت نمی شود؟ 

1( خدای متعال حقیقتش عین نور و روشنایی است.
2( انسان همواره خود و کماالتش را از خداوند می داند.

گر اثری از نور در هستی آسمان و زمین مشاهده می شود، از خداست. 3( ا
4( هر چیزی پیش از آن که نمایش دهنده ی خود باشد، نشان دهنده ی خالق خود است.

)آزمایشی آموزش و پرورش 89(9 1973 این فرض که در عین حال که ممکن بود نباشیم، اما هستیم، بیانگر کدام گزینه است؟ 
1( هر چیزی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری است.

2( یک چیز فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش با موجود بودن مساوی باشد.
3( همه ی ما پدیده ای هستیم که وجود و هستی اش از خود او سرچشمه نمی گیرد.

4( ذات و اشیای عالم با هستی اش مساوی و برابر است.
در حدیث شریف  الحمدلّله المتجّلی لخلقه بخلقه  حمد و ستایش خداوند توسط امام علی )ع(، بر اساس کدام گزینه بیان شده است؟9 1974

)آزمایشی آموزش و پرورش 89( 1( هر چیزی پیش از آن که نمایش دهنده ی خود باشد، نشان دهنده ی خالق خود است.  
2( انسان نسبت به خداوند با صفت فقیر به غنی معرفی شده است.

3( حقیقت انسان عین نور و روشنایی است که وابسته به اوست.
4( انسان و کماالت انسان از خداوند سرچشمه می گیرد.

)آزمایشی سنجش 88(9 1975 حدیث شریف  الحمدلّله المتجّلی لخلقه بخلقه  بیانگر کدام مورد است؟ 
2( نیازمندی جهان به خدا در مرحله ی بقا 1( قائم به ذات بودن خداوند  

4( نیازمندی جهان به خدا در مرحله ی پیدایش 3( مشهود بودن خداوند در مخلوقات 
)آزمایشی سنجش 88(9 1976 خداوند در قرآن کریم در مورد کدام موضوع فرموده اند:  و ما ذلك علی الّله بعزیز ؟ 

2( آفرینش مجدد انسان ها 1( خلقت اولیه ی انسان ها  
4( خداوند با آفرینش خود برای مخلوقاتش تجلی یابد 3( از بین بردن انسان ها و آوردن مخلوقات جدید 

)آزمایشی آموزش و پرورش 88(9 1977 گر چیزی ذات و حقیقتش با موجود بودن برابر باشد، در این صورت ............. .  ا
2( نیستی در او راه پیدا می کند و خودش همواره نیست. 1( پدیده ی متکی به خود می شود. 

4( چنین چیزی دیگر پدیده نیست و خودش همواره هست. 3( برای موجود بودن به دیگری نیازمند است. 
)آزمایشی سنجش 87(9 1978 با توجه به شعر »ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش« کدام مفهوم مستفاد می گردد؟ 

1( هر چیزی که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد ممکن الوجود است.
2( یک چیز که وجودش از خودش باشد برای موجود بودن نیازمند به دیگری است.

3( یک چیز فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که واجب الوجود باشد.
4( هر چیزی که برای موجود بودن نیازمند به دیگری باشد همواره هست و پدیده است.
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)آزمایشی سنجش 87(9 1979 با توجه به شعر »یار بی پرده از در و دیوار / در تجلی است یا اولی البصار« به کدام مورد اشاره ندارد؟ 
 و لِّله ما فی الّسماوات و ما فی االَرض  )2   الحمدلّله المتجّلی لخلقه بخلقه  )1

 ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت الّله قبله و بعده و معه  )4   الّله نور الّسماوات و االَرض  )3
)آزمایشی سنجش 87 و 89(9 1980 با توجه به آیه ی شریفه ی  و الّلُه هو الغنیُّ الحمیُد  صفت غنی ناظر بر کدام مطلب است؟ 

1( نیازمندی موجودات به خداوند فقط به مرحله ی به وجود آمدن و پدیدار شدن اختصاص دارد.
2( انسان ها هر قدر که به معنای حقیقی کامل تر می شوند، فقر و نیازمندی خود را به خداوند درک می کنند.

3( هرچه انسان در کسب کماالت پیش رود، نسبت به دیگران غنی تر می شود و نسبت به خداوند تغییر نمی کند.
4( وجود موجودات به خداوند بی نیاز وابسته است؛ همین که اراده کند، اثری از جهان باقی نخواهد ماند.

)آزمایشی سنجش 87(9 1981 شعر »ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش« بیانگر کدام مطلب است؟ 
1( هیچ پدیده ای را نمی توان یافت که به خود متکی و از غیر خود بی نیاز باشد.

2( خداوند پدیدآورنده و آفریدگار همه ی موجودات است که خودش قائم به خود بوده است.
3( هر موجودی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری است.

4( نیازمندی وجودی همه ی مخلوقات به خداوند، فقط در مرحله ی به وجود آمدن می باشد.
)آزمایشی سنجش 87(9 1982 رابطه ی جهان با خدا شبیه رابطه ی ............. است، چون .............  

1( دهنده ی یک شیء به دیگری - نیازمندی مخلوقات به خالق در هر دو مرحله است.
2( نور یک المپ با منبع نور - نیازمندی مخلوقات به خالق در هر دو مرحله است.

3( نور یک المپ با منبع نور - همه ی مخلوقات در مرحله ی به وجود آمدن نیازمند خالق هستند.
4( دهنده ی یک شیء به دیگری - همه ی مخلوقات در مرحله ی به وجود آمدن نیازمند خالق هستند.

)آزمایشی آموزش و پرورش 87(9 1983 مقدمه ی اول از استدلل به فقر مخلوقات نسبت به خدا کدام است؟ 
1( ذات ما و اشیای موجود در عالم مساوی با موجود بودن نیست و ممکن بود که نباشیم.

2( هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند به دیگری است.
3( ما و پدیده های جهان در پدید آمدن و هستی یافتن به دیگری نیازمندیم.

4( یک چیز فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد.
نیازمندی موجودات به خداوند مربوط به ............. می باشد و رابطه ی وجود داشتن ما با وجود خداوند مانند رابطه ی ............. است.9 1984

)آزمایشی آموزش و پرورش 87( 1( تمام مراحل هستی و زندگی - ربط دهنده ی یک شیء به دیگری   
2( مرحله ی به وجود آمدن و پدیدار شدن - ربط دهنده ی یک شیء به دیگری

3( مرحله ی پدیدار شدن و تمام مراحل هستی - پرتوهای نور با منبع آن
4( مرحله ی به وجود آمدن و پدیدار شدن - پرتوهای نور با منبع آن

)آزمایشی آموزش و پرورش 87(9 1985 بیت »دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اول خدا دید« با کدام عبارت ارتباط مفهومی دارد؟ 
  یا ایُّها الّناس انتم الفقراء الی الّله  )2   ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت الّله قبله و بعده و معه  )1

 و الّله هو الغنیُّ الحمید  )4    ال حول و ال قّوة ااّل بالّله  )3
گر اراده کند می تواند 9 1986 با توجه به کدام آیه ی شریفه این پیام مستفاد می گردد: »چون وجود انسان و سایر مخلوقات وابسته به خداست، ا

)آزمایشی آموزش و پرورش 87( هستی ما را بگیرد و مخلوقات دیگری را به جای ما بیاورد.« 
 و ما ذلك علی الّله بعزیز  )2    و الّله هو الغنّی الحمید  )1

 اِن یَشأ یُذهبکم و یَأِت بخلٍق جدیٍد  )4   یا ایُّها الّناس انتم الفقراء الی الّله  )3
)آزمایشی سنجش 86(9 1987 پیام »او تنها وجودی است که بی نیاز است و در هستی خود به دیگری نیازمند نیست« اشاره به کدام آیه دارد؟ 

 و ما ذلك علی الّله بعزیز  )4   انتم الفقراء الی الّله  )3   و الّله هو الغنّی الحمید  )2   و یأت بخلٍق جدیٍد  )1
با توجه به آیات 15 تا 17 سوره ی مبارکه ی فاطر  یا ایُّها الّناس انتم الفقراء الی الّله ... ، کدام مطلب بیانگر پیام آیات نیست؟9 1988

)آزمایشی سنجش 86( 1( او تنها وجودی است که بی نیاز است و در هستی خود به دیگری نیازمند نیست.  
2( همه ی مخلوقات از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند.

3( چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست، کسی نمی تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند.
4( ای مردم شما نیازمندان به خدا هستید و فانی شونده می باشید و خداوند جاویدان است.
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از آیه ی شریفه ی  یا ایّها الناس انتم الفقراء الی الّله و الّله هو الغنّی الحمید اِن یَشأ یُذهبکم و یأِت بخلٍق جدیٍد  کدام مفهوم مستفاد 9 1989
نمی گردد؟

1( چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست، کسی نمی تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند پس او در ذات خود غنی و بی نیاز است.
2( هستی موجودات به خداوند وابسته است و رابطه ی وجود داشتن ما با وجود خداوند مثل رابطه ی پرتو های نور با منبع آن است، از این رو خداوند        

 »حمید« خوانده شده است.
گر اراده کند، می تواند ما را ببرد و مخلوقات جدیدی را به جای ما بیاورد. 3( چون وجود انسان و سایر مخلوقات وابسته به خداست، ا

4( تنها وجود بی نیاز خداست و در هستی خود به دیگری محتاج نیست یعنی قائم به ذات خود است.
گر اثری از روشنایی هستی در جهان هستی مشاهده می شود، از خداوند است و هر موجودی به نور او روشن و به وجود او وابسته 9 1990 »ا

است« این مفهوم مؤیّد مضمون بیت ............. است و آیه ی ............. نیز آن را تأیید می کند.
 الّله نور الّسماوات و االرض  - 1( ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش

  اِن یَشأ یُذهبکم و یأِت بخلٍق جدیٍد  - 2( ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش
 الّله نور الّسماوات و االرض  - 3( یار بی پرده از در و دیوار / در تجّلی است یا اولی االبصار

 اِن یَشأ یُذهبکم و یأِت بخلٍق جدیٍد  -4( یار بی پرده از در و دیوار / در تجّلی است یا اولی االبصار
انسان ها هر قدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی آن ها نسبت به خداوند ............. و این امر ............. افزایش بندگی 9 1991

و عبودیّت آن هاست.
4( بهتر درک شده - عّلت 3( کمتر شده - معلول  2( بهتر درک شده - معلول  1( کمتر شده - عّلت 

نسبت فقر مخلوقات در ............. نسبت به خداوند ............. است، از این رو قرآن کریم می فرماید: .............9 1992
  و الّله هو الغنیُّ الحمید  - 2( پیدایش و بقا - ثابت   و الّله هو الغنیُّ الحمید  - 1( بقا و هستی - متغّیر

 اِن یَشأ یُذهبکم و یأِت بخلٍق جدیٍد  - 4( پیدایش و بقا - متغّیر    اِن یَشأ یُذهبکم و یأِت بخلٍق جدیٍد  - 3( بقا و هستی - ثابت
دریافت مفهوم صحیح بیت »یار بی پرده از در و دیوار / در تجلی است یا اولی البصار« نیازمند ............. است که برای ............. امکان پذیر 9 1993

است؛ زیرا بستر اصلی حرکت به سوی این مفهوم ............. است.
1( معرفتی برتر و عمیق - جوانان - پاکی و صفای فطری قلب

2( معرفتی برتر و عمیق - نوجوانان - اخالص عبودیّت و بندگی برای خدا
3( درک نیازمندی  مخلوقات به خداوند - جوانان - پاکی و صفای فطری قلب

4( درک نیازمندی  مخلوقات به خداوند - نوجوانان - اخالص عبودیّت و بندگی برای خدا
دریافت مفهوم صحیح .............، ............. دوری از گناه و انجام عمل نیک است.9 1994

1( این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد - عّلت
2( این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد - معلول

3( ز آب بی رنگ صد هزاران رنگ / الله و گل نگر در آن گلزار - عّلت
4( ز آب بی رنگ صد هزاران رنگ / الله و گل نگر در آن گلزار - معلول

آیه ی .............، ............. آیه ی  انتم الفقراُء الی الّله  است که حاکی از ............. است.9 1995
 )1 اِن یَشأ یُذهبکم و یَأِت بخلٍق جدیٍد  - معلول - فقر ذاتی مخلوقات
 )2 اِن یَشأ یُذهبکم و یَأِت بخلٍق جدیٍد  - عّلت - غنای ذاتی خداوند

 )3 الّله نور الّسماوات و االرض  - معلول - فقر ذاتی مخلوقات 
 )4 الّله نور الّسماوات و االرض  - عّلت - غنای ذاتی خداوند

همه ی موارد در یک مفهوم متحّدند، به جز ............. .9 1996
1( دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اّول خدا دید

 الحمدلّله المتجّلی لخلقه بخلقه  )2
3( چشم بگشا به گلستان و ببین / جلوه ی آب صاف در گل و خار

 و الّله هو الغنیُّ الحمیُد  )4
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مقدمه ی دوم استدلِل نیازمندی مخلوقات به خالق این است که ............. و بیت ............. مؤید آن است.9 1997
1( تمام مخلوقات جهان، هستی و وجودشان از خودشان سرچشمه نمی گیرد - ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخشی

2( هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند به غیر است - ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش
3( هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند به غیر است - این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی 

 است که در جام افتاد
4( تمـام مخـلوقات جهـان، هسـتی و وجودشان از خودشان سرچشمه نمی گیرد - این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی 

 است که در جام افتاد

)آزاد خارج از كشور 89(9 1998 کدام یک در وجود، غنی و بی نیاز است؟  
4( عدم 3( خداوند  2( ماهیت  1( هستی 

)آزاد پزشكی 89(9 1999 در آیه ی  ... اِن یَشأ یُذهبکم و یأِت بخلٍق ...  خداوند می تواند چه نوع خلقی را جایگزین نماید؟ 
4( رحیم 3( کریم  2( جدید  1( عزیز 

)آزاد پزشكی 88(9 2000 برای کامل کردن آیه ی  یا ایُّها الّناس انتم الفقراء الی الّله و الّله هو ...  کدام گزینه مناسب است؟ 
 الخبیر البصیر  )4   العزیز الحکیم  )3   الغنی الحمید  )2   الغفور الرحیم  )1

)آزاد خارج از كشور 87(9 2001 در چه صورتی انسان فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتر درک می کند؟ 
4( توجه 3( کامل تر شدن  2( ناقص بودن  1( احتیاج 

)آزاد تجربی 87(9 2002 همه ی موجودات در چه مرحله ای از زندگی خود به خداوند نیازمندند؟ 
4( کار و تالش 3( ادامه ی حیات  2( به وجود آمدن  1( همه ی مراحل 
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هدف کلی درس: درک حقیقت توحید و شرک و مراتب آن
مقدمه

مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین )معاد و نبوت(، توحید است. بدون اعتقاد به آن، هیچ اعتقاد دینی دیگر، اعتبار ندارد. نگرش 
توحیدی بر تمام آیات قرآن سایه افکنده و مانند روحی در پیکره ی معارف و احکام دین حضور دارد و به این پیکره، حیات بخشیده است. در 

این درس و درس بعد، حقیقت توحید و شرک و مراتب آن دو را مورد مطالعه قرار می دهیم تا به درک عمیق تری از توحید دست پیدا کنیم.
معنا و مراتب توحید

معنا: به معنای »یگانگی و بی همتایی« است و اعتقاد به آن، یعنی اعتقاد به این  که خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد. این یگانگی  •
و بی همتایی مراتبی دارد.

• 

ذاتی

افعالی

صفاتی
بعد فردی = در شخصیت فرد

بعد اجتماعی = در نظام اجتماعی

 نظری

عملی = توحید در عبادت

توحید در مالکیت
توحید در والیت

توحید در ربوبیت
مراتب توحید:  

متناسب با همین تقسیم بندی، شرک نیز به شرک نظری و شرک عملی تقسیم می شود. شرک نظری سه قسم است: شرک در ذات، شرک  •
در افعال و شرک در صفات. شرک عملی نیز دو جنبه دارد: شرک فردی و شرک اجتماعی.

91 توحید ذاتی
مفهوم: منظور از توحید ذاتی این است که خداوند در ذات خود یکتاست و تنها ذاتی است که از هیچ جهتی به هیچ موجودی نیازمند نیست.  •

خدا تنها مبدأ و خالق جهان است. موجودات همه از او هستند و او از چیزی به وجود نیامده است. جهان نه از اصل های متعدد پدید آمده و نه 
به اصل های متعدد بازمی گردد؛ از یک اصل پدید آمده و به همان نیز بازمی گردد. 

قرآن کریم این حقیقت بزرگ را به انسان ها یاد آوری می کند و از هرگرایشی به شرک انذار می دهد؛ از جمله، در این آیات که می فرماید: •

 توحید، 1 
ْ

هُُهَوقُل
ٰ
اََحٌداللّ

یکتاخداونداوبگو

بگو او خداوند یکتاست.

خداوند  توحید ذاتی  یگانگی  بزرگ  حقیقت  کریم،  قرآن  آیه  این  در   .2
)توحید ذاتی( را به انسان ها یادآوری می کند.

 1. خداوند در ذات خود یکتاست. 

ــا ــت ــم ــی ه یــــگــــانــــه ی ب
درس دوم
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 توحید، 4 
اََحٌدکُُفواًلَهَُو لَْم یَکُْن

هیچ کسهمانندبرای اوو نیست 

و هیچ کس مانند و همتای او نیست.

2. این آیه اعتقاد به خدایان متعدد و چند مبدأ برای جهان را نفی  توحید ذاتی 
می کند )نفی شرک ذاتی( و از هر گرایشی به شرک انذار می دهد.  1. خداوند تنها مبدأ جهان است و شریکی ندارد. 

 شوری، 11 

َ
َشيءٌکَِمثِلهلَْیس

چیزیهمانند اونیست 

چیزی همانند او نیست.

كرد. )نفی شرک ذاتی( توحید ذاتی 
2. از آن جا که خداوند بی همتاست، از هیچ جهتی به هیچ موجودی 

نیازمند نیست و همه ی کماالت را داراست.  1. خداوند در ذات خود بی مانند است و شریكی براي او نمي توان تصور

 رعد، 16 
هُقُِل

ٰ
واِحُدَو ُهَوَشيٍءکُِلّخالُِقاللّ

ْ
َقّهارُال

ْ
ال

پیروزیکتاو اوچیزیهرآفرینندهخداوندبگو

بگو خداوند آفریننده ی هر چیزی است و او یکتا و قهار است. 

است. )هو الواحد القهار( توحید افعالی و توحید ذاتی 

ِااّل   ｅ ذل اهلل  خلق  »ما  آیه ی  دوم(   -  2 )درس   
بالحق« بیانگر توحید افعالی است.

 1. خداوند تنها خالق جهان است: از »اویي« جهان و این امر بیانگر 
توحید افعالی است. )خالق کل شیٍء(

2. خداوند در ذات خود یکتاست و تنها مبدأ جهان است؛ این امر بیانگر توحید ذاتی
کتاب درسی این آیه را در بحث توحید ذاتی آورده است؛ اما مطابق با سؤاالت سراسری و آزمایشی سنجش، قسمت اول آیه مربوط به توحید افعالی می باشد  (

و همین امر مبنای پاسخ به تست های این کتاب است.(

شرک ذاتی
مفهوم: شرک ذاتی در مقابل توحید ذاتی قرار دارد و بدین  معناست که دو یا چند خدای مستقل و بی نیاز وجود دارند و هرکدام خالق بخشی  •

از جهان هستند یا این که با همکاری یک دیگر، به طور دسته  جمعی این جهان را آفریده اند.
مثال: اعتقاد به خدایان متعدد و چند مبدأ برای جهان، گاه در میان برخی جوامع وجود داشته است. این افراد گاهی برای نور و ظلمت دو خدای  •

جداگانه، و گاهی برای پدیده های گوناگون طبیعی )مانند باران، زمین، باد و ...( چندین خدا در نظر می گرفتند و می پرستیدند.

استدالل عقلی مربوط به توحید ذاتی مبتنی بر پیدایش نقص و نیاز برای خدایان در صورت پذیرش چند خدا
مقدمات:

1. اگر چند مبدأ و چند خالق برای جهان تصورکنیم، هرکدام از آن ها را محدود و ناقص فرض نموده ایم، زیرا هریک از خدایان کماالتی را 
باید داشته باشد که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه همگی عین همدیگر می شوند و دیگر، چند خدا نیستند. چنین خدایان ناقصی، 

نیازمند هستند و هریک به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیاز او را برطرف نماید.
2. خدا، آن موجودی است که نیازمند نباشد.

نتیجه: خدا به معنای موجود بی نیاز، فقط یکی باید باشد.
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 بقره، 267 
َو اْعلَموا

َّ
َهاَن

ٰ
َحمیٌدَغنِّی ٌاللّ

ستودهبی نیازخداوندکهو بدانید

و بدانید که خدا بی نیاز ستوده است. 

صفت غني مخصوص ذات خداوند است. توحید ذاتی 
از هر نقصي  بی نیاز كه همه ي كماالت را داراست و  4. خدای 

مبراست، ستودنی است. )غنی حمید(

 )درس 1 - پیش دانشگاهي( این آیه مانند آیه ي »یا 
ایها الناس انتم الفقراء الي اهلل و اهلل هو الغني الحمید« بیانگر غني 
بودن ذات خداوند در كماالت و مبرا بودن او از نقص و نیازمندي 

به موجود دیگري است.

 1. از لوازم متعدد بودن خداوند محدودیت و نقص است؛ این آیه 
اعتقاد به خدای ناقص و محدود را رد می کند و می گوید خدا به معنای وجود بی نیاز، 

فقط باید یکی باشد و جهان مبدأ واحد دارد.
2. تنها خداوند است که از هیچ جهتی به هیچ موجودی نیازمند نیست. )ان اهلل غنی حمید(

3. اگر جهان چند خدا داشته باشد، هر كدام از خدایان خصوصیات و كماالتي دارند 
كه دیگران آن کماالت را ندارند وگرنه همگی عین یک دیگر می شوند؛ به همین جهت

آیه ی 1 سوره ی توحید: »قل هو اهلل احد«
آیه ی 4 سوره ی توحید: »و لم یکن له کفوًا احد«

آیه ی 11 سوره ی شوری: »لیس کمثله شیء«
آیه ی 16 سوره ی رعد: »... و هو الواحد القّهار«

آیه ی 267 سوره ی بقره: »و اعلموا اّن اهلل غنی حمید«

 یگانگي و بي همتایي خداوند )توحید ذاتی(

92 توحید افعالی
مفهوم: پس از پذیرش تنها یک مبدأ برای جهان )توحید ذاتی(، می گوییم: خداوند برای اداره ی جهانی که خود آفریده )توحید افعالی(، نیاز به  •

هیچ یک از مخلوقات خود ندارد. همچنین هیچ مخلوقی در کارهای خویش بی نیاز و مستقل از خدا نمی تواند عمل کند؛ زیرا هر موجودی هرچه دارد 
از خدا دارد. هر فعلی و هر کاری در جهان، مّتکی به نیرو و قدرت خداست و همه ی آثاری که از مخلوقات ظاهر می شود به اذن و اراده ی اوست. 

مربوط به توحید افعالی است. )اداره ی جهان، قدرت و نیروی عمل کردن در هر فعل و کار، ظاهر شدن آثار، قدرت تأثیرگذاری و تکیه گاه و پشتیبانی جهان 
توحید افعالي مربوط به بعد از خلقت جهان است. بعد از پذیرش این موضوع كه جهان فقط یك مبدأ دارد، مي گوییم كه مخلوقات خداوند در تدبیر و اداره ي جهان با 
خدا شریك نیستند و مستقل از او نمي توانند در عالم دخالت كنند. با توجه به این دیدگاه که در کتاب آمده، آیه ي »قل اهلل خالق كل شيء« بیانگر توحید ذاتي است. 
دیدگاه دومي نیز وجود دارد كه معتقد است، خالقیت خداوند مربوط به توحید افعالي است و این دیدگاه در تست های سراسری و آزمایشی سنجش دیده شده است.(

مثال: آفتاب در رویش گیاهان مؤثر است و باران در سرسبزی زمین و ماه در روشن نمودن شب. ولی هیچ کدام آن ها قدرتی از خود ندارند، بلکه این خداوند  •
است که به آن ها نیرو بخشیده و قدرت تأثیرگذاری را به مخلوقات خویش عنایت کرده است )فهم درست ارتباط طولی در پدیده ها همان توحید افعالی است(.

عَظیمِ
ْ
عَِلّی ال

ْ
ِه ال

ٰ
َة ِااّل بِاللّ ال َحْوَل َو ال ُقوَّ

هیچ جنبش و نیرویی نیست مگر به عنایت خداوند بلندمرتبه و بزرگ

 2. هیچ یک از مخلوقات در کارهای خویش بی نیاز و مستقل از  توحید افعالی 
خدا نمی تواند عمل کند. از این رو نه تنها وجود ما از خداست، بلکه 

نیرو و توان ما در انجام کارها نیز از اوست.  1. بعد از پذیرش یک مبدأ برای جهان )توحید ذاتی( می گوییم همه ی 
مخلوقات در هر فعل و کاری و در آثاری که از آن ها ظاهر می شود، متکی به قدرت 

خداوند هستند.
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تِه اَقومُ و اَقعُُد ِه َو قُوَّ
ٰ
بَِحْوِل اللّ

با یاری خداوند و نیروی او برمی خیزم و می نشینم.

 2. نیرو و توان مخلوقات در انجام کارها از خداست و هیچ کدام  توحید افعالی 
از آنان قدرتی از خود ندارند؛ بلکه خداوند به آن ها نیرو بخشیده 

است.
 1. عبارت »ال حول و ال قو＼ ِااّل باهلل العلی العظیم« مبنا و دلیل این عبارت 
است. در آن جا می پذیریم که هیچ توان و نیرویی نیست مگر نیرو و توان وابسته به 
خدا، سپس براساس این نظر عمل می کنیم و این اعتقاد را در نمازها یادآور می شویم.

»الحول و ال قّو＼ ِااّل باهلل العلّی العظیم«
»بحول اهلل و قّوته اقوم و اقعد«

 توحید افعالی

شرک افعالی
مفهوم: در مقابل توحید افعالی، »شرک افعالی« قرار دارد. اگر کسی تصور کند که مخلوقات، در افعال و کارهای خود مستقل از خدا عمل  •

می کنند و خداوند برخی از کارهای جهان را به مخلوقات خود واگذار کرده، گرفتار این نوع از شرک شده است.
شرك افعالي خفي: گاهی شرک افعالی به طور مخفی و پنهان وارد اندیشه ی برخی انسان ها می شود. مثال: کسی که فکر کند آب در رفع  •

تشنگی و دارو در شفابخشی، مستقل از خداوند تأثیر می گذارند، به شرک خفی دچار شده است.
استفاده از عبارت هایی مانند »ان شاءاهلل«، »اگر خدا کمک کند« و یا »به امید خدا« که در فرهنگ دینی رایج است، به معنای دوری از شرک خفی  •

و توجه به قدرت و اراده ی الهی در همه ی امور است.

برخی از شاخه های توحید افعالی
الف9 توحید در مالکیت

مفهوم: چون مخلوقات جهان و آثارشان از خداست، مالک اصلی و حقیقی آن ها نیز فقط خداوند است و در مالکیت او شریکی وجود ندارد  •
)مالكیت خداوند بر جهان معلول خالقیت اوست(.

 آل عمران، 109 
ِه

ٰ
ماواِتفِیماَو لِلّ ِهَو ِالَیفِی ااَلْرِضَو ماالسَّ

ٰ
ُمورُتُْرَجعُاللّ

ْ
اال

کارهابازگردانده می شودخداوندو به سویدر زمینو آن چهآسمان هادرآن چهو برای خدا

و آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آِن خداست و ]همه ی[ کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. 

همان چیزی که یک انسان مالک است در همان حال خداوند نیز   توحید در مالكیت از شاخه هاي توحید افعالي 
مالک آن می باشد. مالکیت خدا و انسان بر هر چیز یک مالکیت 

اشتراکی نیست.

 )درس 2 ـ دوم( عبارت »و الی اهلل ترجع االمور« 
اشاره به هدف مندی خلقت یعنی بازگشت همه ی موجودات به 

سوی خدا و اصل معاد دارد.

آثارشان  و  و مخلوقات جهان  است  1. چون خداوند خالق هستی   
از خداست، پس مالکیت مطلق و حقیقي از آِن خداست و او همواره مالك تمام 
آسمان ها و زمین و همه ي موجودات درون  آن هاست و این مالكیت هیچ گاه از او 

جدا نمي شود. )و هلل ما في السماوات و ما في االرض(
2. مالکیت های غیرالهی مثل مالکیت انسان در طول مالکیت خدا قرار می گیرد. یعنی

ب9 توحید در والیت
مفهوم: چون خداوند مالک حقیقی جهان است، بر آن والیت دارد. یعنی هرگونه تصرف در جهان، حق او و شایسته ی اوست )والیت خداوند بر  •

جهان معلول مالكیت اوست(.
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معنای اذن در والیت از جانب خدا: اگر خداوند به کسی اذن والیت دهد، این اذن به معنای واگذاری والیت خود به دیگری نیست؛ والیت  •
چنین کسی فقط مسیر و مجرای والیت خداست و آن شخص هیچ استقاللی در والیت خود ندارد. اگر خداوند پیامبر اکرم )ص( را ولّی انسان ها 
معرفی می کند، بدین معنا نیست که خودش دیگر والیتی بر انسان ها ندارد و آن را به پیامبرش واگذار کرده است. یعنی این طور نیست که 
خداوند بخشی از والیت خود را به دیگری واگذار کند و بخش دیگر را خود برعهده بگیرد. او در همه حال، ولّی همه ی مخلوقات است )والیت 

پیامبر)ص( در طول والیت خداست(.
  کهف، 26 

ِمهفیو الیُْشِرُكِمْن َولٍِیِّمْن دونِهلَُهْمما
ْ
حُک

اََحداً

هیچ کسفرمانروایی خوددرو شریک نمی گیردهیچ سرپرستیجز اوبرای آناننیست

برای آنان جز او )خداوند( سرپرستی نیست و هیچ کس را در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد.

والیت(. )و ال یشرｄ فی حکمه احدًا(  توحید در والیت از شاخه هاي توحید افعالي
4. والیت انسان همانند مالکیت او در طول والیت خداست و 

این والیت، اشتراکی نیست.
در  توحید  به  فرمانروایی«  »حکم:  و  سرپرست«  »ولی:  کلمات   .1  

والیت اشاره دارند.
2. چون خداوند مالک حقیقی جهان است، پس بر آن نیز والیت دارد.

ندارد )نفی شرک در برای خداوند در حکم و فرمانروایی هیچ شریکی وجود   .3

ج9 توحید در ربوبیت
مفهوم: »رّب« آن صاحب اختیاری)توحید در مالکیت( است که تدبیر امور به دست اوست )رّب، نوعی خاص از مالک است و آن مالک تدبیرکننده ی  •

امور است(. خداوند که تنها مالک و ولّی جهان است، به  طور طبیعی، تدبیر و پرورش همه ی مخلوقات را نیز در اختیار دارد )تدبیر و ربوبیت 
خداوند معلول مالکیت و والیت اوست(. اوست که مخلوقات جهان را تدبیر می کند و به سوی آن مقصدی که برای آن ها معین فرموده است، 
هدایت می کند و به پیش می  برد. )تدبیر، پرورش و هدایت موجودات مربوط به توحید در ربوبیت است - ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي(

توحید در ربوبیت بدان معنا نیست که موجودات ـ به خصوص انسان ـ قدرت پرورش و تدبیر ندارند؛ مثال: باغبانی که زحمت می کشد و به  •
پرورش درختان اقدام می کند، رشد این درختان نتیجه ی تدبیر اوست. بلكه، بدین معناست که قدرت پرورش و تدبیر موجودات همه از آِن 
خداست و همه تحت تدبیر اویند. مثال: باغبان، وقتی خود را با دیگران، یعنی کسانی که درکشت دخالتی نداشته اند، مقایسه می کند، می بیند 
که این زراعت کار خودش است. اما وقتی رابطه ی خود را با خدا بررسی می کند، می  بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش همه از آِن خداست 

و در نتیجه، درمی یابد که زارع حقیقی و پرورش دهنده ی اصلی درختان و گیاهان خداست و باید شکرگزار او باشد.

شرک در ربوبیت
مفهوم: شرک در ربوبیت، بدین معناست که انسان در کنار ربوبیت الهی، برای ربوبیت خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند و فکر  •

کند آن ها مستقل از خداوند، می توانند امور را تدبیر کنند. گاهی نیز انسان ممکن است تا آن جا پیش رود که به کلی ربوبیت الهی را فراموش 
کند. به همین دلیل قرآن كریم مي فرماید:

 واقعه ، 63 و 64 
تُْمتَْحُرثوَنمااَفََر اَْیتُْم

ْ
ن اَ الّزاِرعوَننَْحُناَْمتَْزَرعونَهُاَ 

زراعت کننده ایممایازراعت می کنید آن راآیا شمامی کاریدآن چهپس آیا دیدید

آیا به آن چه ]در زمین[ می کارید توّجه کرده اید؟ )63( آیا شما آن را زراعت می کنید؟ یا ماییم که زراعت می کنیم؟ )64(

تدبیر آن همه از آِن خداست و تحت تدبیر اوست. توحید در ربوبیت از شاخه هاي توحید افعالي
4. زراعت و کشاورزی مظهر ربوبیت، تدبیر و پرورش دادن است.

5. این آیه ناظر بر نفی شرک در ربوبیت است.
اراده ی خداست: قبول  انسان در طول  اراده ی  افعال و  6. تمام 

تأثیرگذاری انسان در فاعلیت ها نه به صورت مستقل.

 1. این آیه خطاب به کسانی است که سر به طغیان برداشته و خود را 
مستقل از خدا دیده اند؛ یعني به  شرك در ربوبیت دچارند.

2. چون خداوند مالک و ولّی جهان است، پس زارع حقیقی و پرورش دهنده ی اصلی 
درختان و گیاهان، خداست.

3. خداوند انسان را به تفکر در زراعت دعوت می کند و می فرماید قدرت پرورش و
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 واقعه، 73 - 71 
تیالنّاَراَفََرءَیْتُُم

َّ
تُمتوروَنال

ْ
ن اَ تُماَ  َشأ

ْ
ن ُمنِْشئوَننَْحُناَْمَشَجَرتَهااَ

ْ
ناهانَْحُنال

ْ
کَِرًةَجعَل

ْ
ًتَذ ویَنَو َمتاعا

ْ
ُمق

ْ
لِل

برای بیابان گردانو استفاده و بهره اییادآوری ایقرار دادیم آن راماایجادکنندگانیممایادرخت آنایجاد کرده ایدآیا شمامی افروزیدکهآتشی راپس آیا دیدید

و آیا آتشی را که می افروزید، دیده اید؟ )71( آیا درخِت آن ]آتش[ را شما ایجاد کرده اید یا ما پدید  آورنده ایم؟ )72( ما آن را یاد آوری  و استفاده ای برای بیابان گردان قرار دادیم. )73(

3. آیات ناظر بر نفی شرک در ربوبیت است. توحید در ربوبیت از شاخه هاي توحید افعالي 
4. خداوند در این آیات انسان را به تفکر در آتش دعوت می کند. 

)افرءیتم الّنار التی تورون(
5. آتش نشانه ای برای یادآوری آتش دوزخ و استفاده ی بیابان گردان 

است.

 1. این آیات خطاب به کسانی است که سر به طغیان برداشته و خود 
را مستقل از خدا دیده اند؛ یعنی به شرک در ربوبیت دچارند.

2. زارع حقیقی و مرّبی واقعی خداست و زراعت و پرورش انسان در طول ربوبیت 
خداوند است: رد تأثیرگذاری انسان در فاعلیت ها به  صورت مستقل.

جمع بندی:  •
مربوط به توحید ذاتی است، اسماء الهی »احد«، »واحد« و »غنی« 

مربوط به توحید افعالی است، ه« و اسم الهی »خالق«  
ٰ
ه و قّوته اقوم و اقعد«، »الحول وال قّوة ِااّل باللّ

ٰ
عبارات  »بحول اللّ

مربوط به توحید در مالکیت است، ه ترجع االمور« 
ٰ
ه« و »الی اللّ

ٰ
عبارات  »للّ

مربوط به  توحید در والیت است، عبارات »ولی« و »حکم« 
مربوط به توحید در ربوبیت هستند. اسماء »رب«، »زارع« و »منشیء« 

93 توحید صفاتی
مفهوم: این قسم از توحید به این معناست که میان ذات خداوند و صفات او، و میان صفاتش با یک دیگر جدایی و دوگانگی نیست و صفاتش عین ذاتش می باشد. •
این قسم از توحید که موال علی )ع( آن را عالی ترین مرتبه ی توحید می شمارد، نیازمند معرفت عمیق تری نسبت به سایر مراتب توحید است. •

جدا دانستن ذات و صفات یا انفکاک صفات از یک دیگر نسبت به پدید آور هستی، منتهی به شرک ............. از مرتبه ی ............. و مؤثّر 9 2003
)سراسری انسانی 89( به حساب آوردن غیر خدا در زندگی خود، منتهی به شرک ............. از مرتبه ی ............. آن است. 

2( نظری - خفی - نظری - خفی 1( عملی - خفی - عملی - جلی 
4( عملی - جلی - عملی - خفی 3( نظری - جلی - نظری - جلی 

پیام آیه ی شریفه ی  افرءیتم الّنار الَّتی تورون اَ انتم انشأتُم شجرتَها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرًة و متاعاً للُمقوین  همان 9 2004
)سراسری هنر 89( ............. تأثیرگذاری انسان در فاعلّیت ها ............. و اعالن توحید در ............. می باشد. 

2( رد - به صورت مستقل - والیت 1( قبول - به صورت مستقل - والیت 
4( قبول - نه به صورت مستقل - ربوبّیت 3( رد - نه به صورت مستقل - ربوبّیت 

)سراسری زبان 89(9 2005 از دّقت در کدام مورد، به ترتیب، توحید در ولیت و توحید در ربوبّیت، مفهوم می گردد؟ 
  و ما اُِمروا ااّل لَِیعبدوا الهاً واحداً ال اله ااّل هو  -  و الی الّله ترجع االمور  )1
 و ما اُِمروا ااّل لَِیعبدوا الهاً واحداً ال اله ااّل هو  -  ًو ال یُشرك فی حکمه احدا  )2

 افراَیتم ما تَحُرثون اَ انتم تَزرعونَه ام نحن الّزارعون  -  ًو ال یُشرك فی حکمه احدا  )3
 افراَیتم ما تَحُرثون اَ انتم تَزرعونَه ام نحن الّزارعون  -  و الی الّله ترجع االمور  )4

)سراسری تجربی 88(9 2006 از دّقت در کدام آیه، مفهوم توحید در ربوبّیت به دست می آید؟ 
 ًما لهم من دونه من ولّی و ال یُشرُک فی حکمه احدا  )2   قل الّله خالق کّل شیء و هو الواحد الَقّهار  )1
 افراَیتم ما تَحُرثون * اَ انتم تزرعونه ام نحن الّزارعون  )4   و لّله ما فی الّسماوات و ما فی االرض و الی الّله تُرجَع االمور  )3

جمله ی »جهان از یک اصل پدید آمده و به همان نیز بازمی گردد«، بیانگر توحید ............. و آیه ی شریفه ی ............. مؤید آن است.9 2007
2( افعالی -  قل الّله خالُق کّل شیٍء 	 )سراسری هنر 88 و آزمایشی سنجش 89(   قل الّله خالُق کّل شیٍء  - 1( ذاتی

 و اعلموا اّن الّله غنٌی حمید  - 4( افعالی   و اعلموا اّن الّله غنٌی حمید  - 3( ذاتی
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)سراسری ریاضی 87(9 2008 اسماء الهی »رب« و »احد« به ترتیب مبین کدام یک از مراتب توحید هستند؟ 
4( ذاتی - ذاتی 3( افعالی - افعالی  2( ذاتی - افعالی  1( افعالی - ذاتی 

آیات شریفه ی  اَ انتم تزرعونَه ام نحن الّزارعون  ، و الی الّله تُرجع المور  و  و ل یشرك فی حکمه احداً  به ترتیب به کدام یک از 9 2009
)سراسری تجربی 87 و آزمایشی سنجش 89( مراتب توحید اشاره دارند؟ 

2( مالکّیت - والیت - ربوبّیت 1( والیت - ربوبّیت - مالکّیت  
4( ربوبّیت - والیت - مالکّیت 3( ربوبّیت - مالکّیت - والیت  

با توجه به آیه ی شریفه ی  و لّله ما فی الّسماوات و ما فی الرض ...  مفهوم می گردد که مالکّیت انسان در ............. مالکّیت خداوند 9 2010
)سراسری انسانی 87( است، یعنی .............  

1( طول - همان چیزی که یک انسان مالک آن است در همان حال خداوند نیز مالک می باشد.
2( عرض - همان چیزی که یک انسان مالک آن است در همان حال خداوند نیز مالک می باشد.

کی است. 3( طول - مالک اصلی و حقیقی خداوند است و مالکّیت انسان و خدا بر یک چیز، یک مالکّیت اشترا
کی است. 4( عرض - مالک اصلی و حقیقی خداوند است و مالکّیت انسان و خدا بر یک چیز، یک مالکّیت اشترا

تصور استقالل در فاعلّیت مخلوقات، منجر به شرک ............. می شود و فهم درست ارتباط طولی در پدیده ها عین توحید ............. است.9 2011
)سراسری هنر 87( 4( ذاتی - ذاتی  3( افعالی - افعالی  2( ذاتی - افعالی  1( افعالی - ذاتی 

)سراسری زبان 87(9 2012 تمام موارد، بیانگر توحید ذاتی است، به جز مورد: 
 ما لهم من دونه من ولّی  -  لیس کمثله شیء  )2   لیس کمثله شیء  -  و هو الواحد القّهار  )1
 و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  -  قل هو الّله احد  )4   قل هو الّله احد  -  و لم یکن له کفواً احد  )3

پیام عبارت  بحول الّله و قّوته اَقوم و اَقُعد  و پیام آیه ی شریفه ی  و ل یشركُ  فی حکمه احداً  به ترتیب، توحید ............. و توحید 9 2013
)سراسری تجربی 86( ............. می باشد. 

4( افعالی - افعالی 3( ذاتی - افعالی  2( افعالی - ذاتی  1( ذاتی - در والیت 
)سراسری انسانی 86(9 2014 عالی ترین مرتبه ی توحید به بیان مولی مّتقیان، علی )ع(، توحید ............. است که ............. می باشد. 

2( صفاتی - اعتقاد به یگانگی صفات و یگانگی صفات و ذات 1( ذاتی - اعتقاد به یگانگی ذات و واجب الوجود بودن او 
4( افعالی - اعتقاد به بی نیازی خداوند در اداره و تدبیر جهان از هرچه و هرکس 3( عبادی - عمل برای خدا و عبادت برای او و رعایت اخالص 

)آزمایشی سنجش 89 و 87(9 2015 منظور از توحید ذاتی این است که ............. از این رو قرآن کریم اعالم می کند ............. . 
 و اعلموا اَّن الّله غنی حمید  - 1( خدا به معنای موجود بی نیاز، فقط یکی باید باشد
 و اعلموا اَّن الّله غنی حمید  - 2( تنها خداوند بی نیاز است که جهان را اداره می کند
 اِّن الّله ربی و ربکم فاعبدوه  - 3( خدا به معنای موجود بی نیاز، فقط یکی باید باشد
 اِّن الّله ربی و ربکم فاعبدوه  - 4( تنها خداوند بی نیاز است که جهان را اداره می کند

)آزمایشی سنجش 89(9 2016 در توحید افعالی پس از پذیرش تنها یک ............. برای جهان می گوییم .............. . 
 لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد  - 2( خالق   ال حول و ال قّوة ااّل بالّله العلی العظیم  - 1( خالق
 لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد  - 4( مبدأ   ال حول و ال قّوة ااّل بالّله العلی العظیم  - 3( مبدأ

)آزمایشی سنجش 89(9 2017 منظور از توحید ذاتی این است که ............. و قرآن در این رابطه می فرماید: ............. . 
 قل الّله خالق کل شیء  - 1( تنها خداوند است که از هیچ جهتی به هیچ موجودی نیازمند نیست

 و اعلموا اّن الّله غنی حمید  - 2( تنها خداوند است که از هیچ جهتی به هیچ موجودی نیازمند نیست
 و اعلموا اّن الّله غنی حمید  - 3( خداوند برای اداره ی جهانی که خود آفریده، نیاز به هیچ یک از مخلوقات خود ندارد
 قل الّله خالق کل شیء  - 4( خداوند برای اداره ی جهانی که خود آفریده، نیاز به هیچ یک از مخلوقات خود ندارد

)آزمایشی سنجش 89(9 2018 از لوازم متعدد بودن خداوند ............. است و آیه ی شریفه ی ............. اشاره به مبدأ و خالق جهان واحد دارد. 
 و اعلموا اّن الّله غنی حمید  - 2( محدودیت و نقص   و اعلموا اّن الّله غنی حمید  - 1( تعدد و تکثر
 ال حول و ال قّوة ااّل بالّله  - 4( محدودیت و نقص   ال حول و ال قّوة ااّل بالّله  - 3( تعدد و تکثر
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آیات کریمه ی  افرایتم ما تحرثون ا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون  ، و لّله ما فی الّسماوات و ما فی  الرض و  ... و ل یشرك فی حکمه 9 2019
)آزمایشی سنجش 89( احدا  به ترتیب بیانگر کدام شاخه از شاخه های توحید افعالی است؟ 

4( مالکّیت - ربوبّیت - والیت 3( ربوبّیت - مالکّیت - والیت  2( مالکّیت - والیت - ربوبّیت  1( والیت - ربوبّیت - مالکّیت 
اگر خداوند پیامبر اکرم)ص( را ولی انسان ها معرفی می کند یعنی این طور ............. که خداوند ............. و آیه ی شریفه ی ............. بر این امر دللت دارد.9 2020

)آزمایشی سنجش 89( 	 ًما لهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا  - گذار کند 1( نیست - بخشی از والیت خود را به دیگری وا
 ًما لهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا  - گذار کند 2( است - بخشی از والیت خود را به دیگری وا

 و لّله ما فی  الّسماوات و ما فی االرض و الی الّله تُرجع االمور  - گذار نموده است 3( است - دیگر والیتی ندارد و همه را وا
 و لّله ما فی  الّسماوات و ما فی االرض و الی الّله تُرجع االمور  - گذار نموده است 4( نیست - دیگر والیتی ندارد و همه را وا

گذار کرده، به ............. است، و قرآن خطاب به آنان می  فرماید: .............9 2021 گر کسی تصور کند که خداوند برخی از کارهای جهان را به مخلوقات خود وا ا
)آزمایشی سنجش 89( 	 	 اَفراَیتم ما تحرثون اَ انتم تزرعونَه ام نحن الّزارعون  - 1( هیچ گونه شرکی گرفتار نشده

 اَفراَیتم ما تحرثون اَ انتم تزرعونَه ام نحن الّزارعون  - 2( شرک خفی دچار شده
 و لّله ما فی الّسماوات و ما فی االرض و الی الّله تُرجع االمور  - 3( هیچ گونه شرکی گرفتار نشده
 و لّله ما فی الّسماوات و ما فی االرض و الی الّله تُرجع االمور  - 4( شرک خفی دچار شده

)آزمایشی سنجش 89(9 2022 موجودات جهان، ولیت و ربوبّیت خود را وامدار ............. هستند و آیه ی شریفه ی ............. حاکی بر این امر است. 
 ّهو الّذی ارسل رسوله بالُهدی و دین الحّق  - 2( پیامبران   ًیا ایّها النبّی انّا ارَسلناَك شاهداً و مبشراً و نذیرا  - 1( پیامبران

 و ما ذلك علی الّله بعزیز  - 4( خداوند   یا ایّها الّناس انتم الفقراء الی الّله  - 3( خداوند
)آزمایشی سنجش 89(9 2023 قرآن کریم حقیقت بزرگ ............ را به انسان ها یادآوری می کند و از هر گرایشی به ............ انذار می دهد و می فرماید: ............ 

 و اجتنبوا الطاغوت  - شرک -  هذا صراط مستقیم  )2   و لم یکن له کفواً احد  - شرک -  قل هو الّله احد  )1
 و اجتنبوا الطاغوت  - باطل -  هذا صراط مستقیم  )4   و لم یکن له کفواً احد  - باطل -  قل هو الّله احد  )3

)آزمایشی سنجش 89(9 2024 »خدا به معنای موجود بی نیاز، فقط یکی باید باشد« بیانگر توحید ........... است و از این رو قرآن کریم اعالم می کند: ........... 
 و لّله ما فی الّسماوات و ما فی االرض  - 2( افعالی   و لّله ما فی الّسماوات و ما فی االرض  - 1( ذاتی

 و اعلموا اّن الّله غنٌی حمید  - 4( افعالی   و اعلموا اّن الّله غنٌی حمید  - 3( ذاتی
)آزمایشی آموزش و پرورش 89(9 2025 شرک ذاتی، در مقابل کدام مفهوم قرار دارد و به چه معنایی است؟ 

گذار کرده است. 1( تنها مبدأ و خالق جهان خداست - خداوند برخی از کارهای جهان را به مخلوقات خود وا
2( جهـان نه از اصل های متـعدد پـدید آمده و نه به اصـل های متعدد بـازمی گردد - دو یا چند خدای مستقل و بی نیاز وجود دارند که هر کدام خالق 

بخشی از جهان هستند.
3( خداوند در ذات خود یکتاست و هیچ نیازی به موجودات ندارد - مخلوقات در افعال و کارهای خود مستقل از خدا عمل می کنند.

4( خداوند برای اداره ی جهان به هیچ مخلوقی نیاز ندارد - اعتقاد به خداهای چندگانه برای ظلمت و نور و ...
)آزمایشی آموزش و پرورش 89(9 2026 کدام آیه، اعتقاد به خدای ناقص و محدود را رد می کند و این اعتقاد چه نوع شرکی است؟ 

 )2 و اعلَموا اَّن الّله غنٌی حمیٌد  - شرک افعالی  )1 ُقِل الّله خالق ُکّل شیٍء  - شرک افعالی 
 )4 و اعلَموا اَّن الّله غنٌی حمیٌد  - شرک ذاتی  )3 ُقِل الّله خالق ُکّل شیٍء  - شرک ذاتی 

)آزمایشی آموزش و پرورش 89(9 2027 گر خداوند به کسی اذن ولیت می دهد، .............   ا
گذاری والیت خود به دیگری است. 1( این اذن به معنای وا

2( والیت چنین کسی فقط مسیر و مجرای والیت خداست.
گذاری چنین والیتی دیگر خود به آن محدوده والیت ندارد. 3( با وا

گذار کرده است، در والیت خود استقالل دارد. 4( شخصی که خداوند به او والیت وا
مفهوم آیه ی شریفه ی  و لِّله ما فی الّسماوات و ما فی الرض  در کدام گزینه آمده و بیانگر کدام توحید است؟9 2028

)آزمایشی آموزش و پرورش 89( 1( مالکیت حقیقی جهان از خداست، چون مخلوقات و آثارشان از خدا هستند - توحید در مالکّیت  
2( والیت و سرپرستی اشیاء و انسان از خداست، چون مخلوقات و آثارشان از خدا هستند - توحید در والیت

3( مالکیت حقیقی جهان از خداست، چون هرگونه تصرف در جهان حق او و شایسته ی اوست - توحید در مالکّیت
4( والیت و سرپرستی جهان و مخلوقات از خداست، چون هرگونه تصرف در جهان حق او و شایسته ی اوست - توحید در والیت
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)آزمایشی آموزش و پرورش 89(9 2029 هنگامی که می گوییم؛ باران در سرسبزی زمین و ماه در روشن نمودن شب مؤثر هستند، یعنی ............. 
1( باران و ماه هیچ اثری از خود ندارند.

2( باران و ماه در کنار اراده ی الهی دارای اثر مستقیم هستند.
3( باران و ماه علت اصلی سرسبزی و روشن نمودن شب هستند و علت های دیگر قابل اعتنا نیستند.

4( هم باران و هم ماه وجودشان از خداست و آثارشان به اذن و اراده ی الهی است.
)آزمایشی سنجش 88(9 2030 اگر کسی فکر کند آب و دارو در رفع تشنگی و در شفابخشی مستقل از خداوند تأثیر می گذارند، دچار ............. شده است. 

4( شرک جلی )عملی( 3( شرک جلی )افعالی(  2( شرک خفی )عملی(  1( شرک خفی )افعالی( 
»قائل بودن به استقالل محض برای افعال موجودات« و »تنها موجود مستقل و به خود متکی، خداست« به ترتیب بیانگر کدام مورد 9 2031

)آزمایشی سنجش 88( است؟ 
2( شرک افعالی - توحید افعالی 1( شرک ذاتی - توحید ذاتی  
4( شرک ذاتی - توحید افعالی 3( شرک افعالی - توحید ذاتی  

تصور استقالل در فاعلّیت مخلوقات منجر به شرک ............. می شود و فهم درست ارتباط طولی در پدیده ها عین توحید ............. 9 2032
)آزمایشی سنجش 88( است. 

4( افعالی - ذاتی 3( ذاتی - ذاتی  2( ذاتی - افعالی  1( افعالی - افعالی 
)آزمایشی سنجش 88(9 2033 در چه صورتی مالکّیت انسان ها بر دسترنج خود، با مالکّیت خداوند در تضاد قرار نمی گیرد؟ 

2( مالکّیت انسان مطلقه باشد. 1( مالکّیت انسان در عرض مالکّیت خدا باشد. 
4( برای انسان هیچ مالکّیتی قائل نشویم. 3( مالکّیت انسان در طول مالکّیت خدا باشد. 

)آزمایشی سنجش 88، 89 و 87(9 2034 آیات شریفه ی  قل الّله خالق کّل شیٍء  و  هو الواحد القّهار  به ترتیب بیانگر کدام بُعد از ابعاد توحید است ؟ 
4( ذاتی - افعالی 3( ذاتی - ذاتی  2( افعالی - ذاتی  1( افعالی - افعالی 

گر به جای یک خدا، چند خدا وجود داشته باشد، هر کدام از آن ها کمالتی دارند که دیگران ندارند و بدین ترتیب محدود و 9 2035 عبارت »ا
)آزمایشی سنجش 88( ناقص می شوند و به خالق نیاز پیدا می کنند« بیانگر کدام مطلب است؟ 

2( گرایش فطری به توحید افعالی در انسان 1( استدالل عقلی برای اثبات توحید ذاتی 
4( استدالل عقلی برای اثبات توحید افعالی 3( گرایش فطری به توحید ذاتی در انسان 

)آزمایشی سنجش 88(9 2036 کدام مطلب بیانگر شرک افعالی است؟ 
2( اعتقاد به این که میان ذات خدا و صفات او دوگانگی وجود دارد. 1( کارهایش را برای رسیدن به خواسته های نفسانی انجام دهد. 

4( اعتقاد به این که دو یا چند خدا به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند. گذار کرده است.  3( خداوند برخی از کارهای جهان را به مخلوقات خود وا
)آزمایشی سنجش 88(9 2037 کدام یک از عبارات زیر برای توجه به اراده ی الهی در همه ی امور و دوری از شرک خفی، در فرهنگ دینی ما رایج است؟ 

 بحول الّله و قّوته اقوم و اقعد  )4   و الی الّله تُرجع االمور  )3   اِن شاء الّله  )2   ما شاء الّله  )1
)آزمایشی آموزش و پرورش 88(9 2038 کدام گزینه به مفهوم توحید در ربوبّیت اشاره دارد؟ 

1( هرگونه تصرف در جهان، حّق خدا و شایسته ی اوست.
2( توجه به قدرت و اراده ی الهی در همه ی امور، در جهت نفی شرک خفی است.

3( نبودن قدرت پرورش و تدبیر در موجودات به امر الهی است.
4( هدایت جهان بر اساس تدبیر الهی به سوی مقصد معین است.

آیه ی شریفه ی  و لّله ما فی الّسماوات و ما فی الرض  و جمله ی  بحوِل الّله و ُقّوتِه اقوُم و اقُعد  به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد 9 2039
)آزمایشی سنجش 87( توحید است؟ 

4( افعالی - افعالی 3( ذاتی - ذاتی  2( افعالی - ذاتی  1( ذاتی - افعالی 
)آزمایشی سنجش 87(9 2040 آیه ی شریفه ی  و اعلموا اّن الّله غنّی حمید  اشاره به توحید ............. دارد و بیانگر این است که .............  

1( افعالی - تنها وجود بی نیاز خداست و در هستی خود به دیگری محتاج نیست.
2( ذاتی - همه ی مخلوقات، از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند هستند.

3( ذاتی - تنها وجود بی نیاز خداست و در هستی خود به دیگری محتاج نیست.
4( افعالی - همه ی مخلوقات، از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند هستند.
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)آزمایشی سنجش 87(9 2041 اعتقاد به دو یا چند خدا که هیچ کدام ............. نیستند، شرک ............. می باشد و به معنای این است که .............  
1( مخلوق - افعالی - هر کدام خالق بخشی از جهان می باشند یا به طور دسته جمعی آن را آفریده اند.
2( مخلوق - ذاتی - هر کدام خالق بخشی از جهان می باشند یا به طور دسته جمعی آن را آفریده اند.

3( خالق - ذاتی - به جای یک خدا، چند خدا وجود دارد و هر کدام از آن ها کماالتی دارند.
4( خالق - افعالی - به جای یک خدا، چند خدا وجود دارد و هر کدام از آن ها کماالتی دارند.

)آزمایشی سنجش 87 و 89(9 2042 اعتقاد به ............. مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس اعتقاد به ............. است. 
 )2 هذا صراط مستقیم  - توحید و نبوت  )1 قل هو الّله احد  - توحید و معاد 
 )4 هذا صراط مستقیم  - نبوت و امامت  )3 قل هو الّله احد  - معاد و نبوت 

)آزمایشی سنجش 87(9 2043 در توحید افعالی پس از پذیرش ............. خداوند، شایسته است بگوییم ............. . 
 ال اله ااّل هو ُسبحانَه َعما یُشرکون  - 2( خالقّیت   ال اله ااّل هو ُسبحانَه َعما یُشرکون  - 1( وحدانّیت

 ال حَوَل و ال قّوة ااّل بالّله الَعلی العظیم  - 4( وحدانّیت   ال حَوَل و ال قّوة ااّل بالّله الَعلی العظیم  - 3( خالقّیت
نگرش توحیدی مانند روحی در پیکره ی معارف دینی حضور دارد و به این پیکره ............. می  دهد و بر تمام ............. سایه افکنده است.9 2044

4( جهت- آیات قرآن)آزمایشی آموزش و پرورش 87( 3( حیات- آیات قرآن  2( حیات- زندگی انسان ها  1( جهت- زندگی انسان ها 
)آزمایشی آموزش و پرورش 87(9 2045 از کدام آیه این که خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است، مفهوم نمی گردد؟ 

 و لّله ما فی الّسماوات و ما فی االرض  )4   لیس کمثله شیء  )3   و لم یَُکن له کفواً اَحد  )2   قل هو الّله احد  )1
)آزمایشی آموزش و پرورش 87(9 2046 کدام مورد درباره ی توحید افعالی نادرست است؟ 

گر خداوند در اداره ی جهان نیازمند شریک باشد و با کمک دیگری جهان را اداره کند، وجودی ناقص خواهد داشت. 1( ا
2( هیچ موجودی در کارهای خود بی نیاز و مستقل از خداوند نیست.

3( مالکّیت انسان در طول مالکّیت خداوند است.
گر چند مبدأ و خالق برای جهان تصور کنیم هر کدام از آن ها را محدود و ناقص فرض نموده ایم. 4( ا

)آزمایشی سنجش 86 و آزاد ریاضی 87(9 2047  بَِحوِل الّله و قّوتِه اَقوُم و اَقُعد  اشاره به توحید ............. دارد و مطلب ............. مستفاد می گردد. 
2( افعالی - هیچ یاری و نیرویی نیست مگر به عنایت خدای بلندمرتبه 1( ذاتی - هیچ یاری و نیرویی نیست مگر به عنایت خدای بلندمرتبه 

4( افعالی - نیرو و توان ما در انجام کارها از خداست. 3( ذاتی - نیرو و توان ما در انجام کارها از خداست. 
گر چند خدا وجود داشته باشد هر یک کمالتی دارد که 9 2048 گر خداوند در اداره ی جهان نیازمند شریک باشد، وجودی ناقص است.« و »ا »ا

دیگری ندارد و این موجود ناقص و محدود است.« توجه به این دو استدلل به ترتیب انسان را به کدام توحید رهنمون می سازد؟
)آزمایشی آموزش و پرورش 86( 2( توحید ذاتی - توحید در ربوبّیت  1( توحید ذاتی - توحید افعالی  

4( توحید در مالکّیت - توحید ذاتی 3( توحید افعالی - توحید ذاتی  

از عبارت ............. این مفهوم استنتاج می گردد که »همه ی آثاری که از مخلوقات ظاهر می شود به اذن و اراده ی خداست« که همان 9 2049
توحید ............. است.

 )2 و لم یکن له کفواً احد  - توحید افعالی  )1 و لم یکن له کفواً احد  - توحید ذاتی 
 )4 ال حوَل و ال قّوَة ااّل بالّله العلّی العظیم  - توحید افعالی  )3 ال حوَل و ال قّوَة ااّل بالّله العلّی العظیم  - توحید ذاتی 

مخاطبین آیات شریفه ی  اَفراَیتم ما تَحُرثون اَ انتم تزرعونه  و  نحن جعلناها تذکرًة و متاعاً لِلُمقوین  گرفتار چه نوع شرکی شده اند؟9 2050
2( افعالی )مالکّیت( - افعالی )ربوبّیت( 1( افعالی )مالکّیت( - افعالی )والیت( 
4( افعالی )ربوبّیت( - افعالی )والیت( 3( افعالی )ربوبّیت( - افعالی )ربوبّیت( 

از آیه ی  اَفَرَءیُتم الّنار الّتی تُورون اَ انتم اَنَشأتُم شجرتَها ...  کدام مفهوم مستفاد می گردد؟9 2051
1( چون مخلوقات جهان و آثارشان از خداست، مالک اصلی و حقیقی آن ها نیز فقط خداست.

2( انسان و تمام تدبیراتش، همه از آِن خدا و تحت تدبیر اویند و این به معنای سلب استقالل ربوبّیت انسان نیست.
3( خداوند برای اداره ی جهانی که خود آفریده، نیاز به هیچ یک از مخلوقات ندارد و تدبیرات انسان در روند جهان بی تأثیر است.

4( مخلوقات الهی همه از خدایند و او از چیزی به وجود نیامده است؛ یعنی از یک اصل پدید آمده و به همان نیز بازمی گردند.
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منشأ بطالن تصور چندخدایی برای جهان هستی عبارت ............. است که ............. را برای خداوند به اثبات می رساند.9 2052
 )2 و اعلَموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - ستودگی  )1 و اعلَموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - بی نیازی 

 )4 ال حوَل و ال قّوة ااّل بالّله العلِیّ العظیم  - عّزتمندی  )3 ال حوَل و ال قّوة ااّل بالّله العلِیّ العظیم  - قدرتمندی 
کدام آیه منشأ و عّلت ولیت خداوند بر جهان هستی را نشان می دهد؟9 2053

 ًما لَهم ِمن دونِه ِمن ولٍیّ و ال یُشرُك فی حکمه اَحدا  )2   و لّله ما فی الّسماوات و ما فی االرض  )1
 بَِحول الّله و ُقّوته اَقوُم و اَقُعد  )4   و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  )3

آیه ی ............. متناسب با آیه ی دّوم سوره ی توحید است که مفهوم ............. از آن برداشت می شود.9 2054
 )1 هو الواحد القّهار  - او خدای یگانه است و هر موجودی هرچه دارد از خدا دارد.

 )2 هو الواحد القّهار  - خدا آن موجودی است که نیازمندی در ذات او راه ندارد.
 )3 و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - خدا آن موجودی است که نیازمندی در ذات او راه ندارد.

 )4 و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - او خدای یگانه است و هر موجودی هرچه دارد از خدا دارد.
کدام  آیه ی قرآن کریم ناقِض تصور خدایان نور و ظلمت و باران و باد است و صاحبان این تصورات دچار کدام شرک بوده اند؟9 2055

 )2 و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - ذاتی  )1 بحوِل الّله و ُقّوته اَقوُم و اَقُعد  - ذاتی 
 )4 و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - افعالی  )3 بحوِل الّله و ُقّوته اَقوُم و اَقُعد  - افعالی 

گر کسی تصور کند که مخلوقات، در کارهای خود مستقل از خدا عمل می کنند و خداوند برخی از کارهای جهان را به مخلوقات خود 9 2056 ا
گذار کرده، دچار کدام شرک شده و به کدام عبارت بی اعتنایی کرده است؟ وا

 و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - 2( شرک افعالی   ال حَوَل و ال قّوَة ااّل بالّله العلّی العظیم  - 1( شرک افعالی
 و اعلموا اَّن الّله غنیٌّ حمید  - 4( شرک ذاتی   ال حَوَل و ال قّوَة ااّل بالّله العلّی العظیم  - 3( شرک ذاتی

شرک ذاتی در مقابل ............. قرار دارد و به این معناست که .............9 2057
1( توحید ذاتی - دو یا چند خدای مستقل و بی نیاز وجود دارند که هر کدام خالِق بخشی از جهان اند یا به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند.

2( توحید افعالی - دو یا چند خدای مستقل و بی نیاز وجود دارند که هر کدام خالِق بخشی از جهان اند یا به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند.
3( توحید افعالی - جهان هستی بیش از دو خدا دارد که اداره و تدبیر تمام جهان به طور مساوی بین آنان تقسیم شده است.
4( توحید ذاتی - جهان هستی بیش از دو خدا دارد که اداره و تدبیر تمام جهان به طور مساوی بین آنان تقسیم شده است.

با بررسی دو مقّدمه ی ............. و ............. به این نتیجه می رسیم که »خداوند به معنای موجود بی نیاز فقط یکی باید باشد.«9 2058
الف( اگر چند خالق برای جهان تصور کنیم، هر کدام از آن ها را محدود و ناقص فرض کرده ایم.

ب( وقتی به خود و تمام جهان می نگریم، همه چیز را پدیده ای می بینیم.
ج( هر پدیده ای به پدیدآورنده نیاز دارد که خود باید بی نیاز باشد.

د( خدایان ناقص، نیازمند هستند در حالی که خدا، موجودی است که نیازمند نمی باشد.
4( ب و د 3( الف و د  2( ب و ج  1( الف و ب  

دارایی تمام موجودات از آِن خداست و این امر ............. عدم بی نیازی موجودات و استقالل آن هاست که حاکی از توحید ............. است.9 2059
4( معلول - افعالی 3( معلول - ذاتی  2( علت - ذاتی  1( علت - افعالی  

گر خدا کمک کند« به معنای دوری از شرک ............. و توجه به ............. الهی در همه ی امور است.9 2060 استفاده از عبارت هایی چون »ا
4( خفی افعالی - حکمت و تقدیر 3( خفی ذاتی - حکمت و تقدیر  1( خفی ذاتی - قدرت و اراده ی  2( خفی افعالی - قدرت و اراده ی 

گانه 9 2061 کدام مبنا به طور طبیعی ریشه ی پذیرش این حقیقت است که »تدبیر و پرورش همه ی مخلوقات در اختیار خداست« و حساب جدا
باز کردن انسان برای خود در کنار تدبیر خداوند در کارها نشان از کدام شرک دارد؟

2( مخلوقات جهان و آثارشان از خداست - شرک در ربوبّیت 1( خداوند تنها مالک و ولّی جهان است - شرک در مالکّیت 
4( مخلوقات جهان و آثارشان از خداست - شرک در مالکّیت 3( خداوند تنها مالک و ولّی جهان است - شرک در ربوبّیت 

  قرآن کریم خطاب به کسانی که سر به طغیان برداشته و خود را مستقل از خدا دیده اند می فرماید: ............. و آن ها را از شرک در ............. برحذر می دارد.9 2062
 )1 و لّله ما فی  الّسماوات و ما فی االرض و الی الّله تُرجَع االُمور  - مالکّیت
 )2 و لّله ما فی  الّسماوات و ما فی االرض و الی الّله تُرجَع االُمور  - ربوبّیت

 )3 اَفرءیتُم الّنار الّتی تورون اَ انتم اَنَشأتم َشَجرتَها ...  - مالکّیت
 )4 اَفرءیتم الّنار الّتی تورون اَ انتم اَنَشأتم َشَجرتَها ...  - ربوبّیت
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)آزاد ریاضی 89(9 2063 مفهوم آیه ی  ل حول و ل قوة اّل بالّله العلی العظیم  ناظر بر کدام مرتبه ی توحید است؟ 
4( عملی 3( ذاتی  2( افعالی  1( نظری 

)آزاد ریاضی 89(9 2064 بدون اعتقاد به چه چیزی، هیچ اعتقاد دینی اعتبار ندارد؟  
4( عدالت 3( آفرینش  2( توحید  1( وجود قائم 

)آزاد تجربی 89(9 2065 عبارت »تنها خداوند است که جهان را اداره می کند« بیانگر کدام مرتبه ی توحید است؟ 
4( عملی 3( افعالی  2( ذاتی  1( نظری 

کدام شرک بدین معناست که دو یا چند خدا با همکاری یک دیگر به طور دسته جمعی این جهان را آفریده اند؟)آزاد پزشكی 89 و خارج از كشور 87(9 2066
4( عبادی 3( افعالی  2( ذاتی  1( صفاتی 

»همه ی موجودات تحت اراده و مدیریت خداوند هستند و به اذن او عمل می کنند« کدام مرحله ی توحید را بیان می کند؟ )آزاد انسانی 89(9 2067
4( افعالی 3( نظری  2( صفاتی  1( ذاتی 

)آزاد انسانی 89(9 2068 کدام صفت خداوند به معنی صاحب اختیاری است که تدبیر امور به دست او انجام می شود؟ 
4( رّب 3( متکّبر  2( قّهار  1( قّیوم 

)آزاد ریاضی 88(9 2069 عبارت »تنها وجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست« کدام مرتبه ی توحید است؟ 
4( عملی 3( ذاتی  2( افعالی  1( صفاتی 

او شریک 9 2070 با  او قرار نمی گیرند و  اداره ی جهان در کنار  از مخلوقات در  »تنها مالک، رّب و مدیر جهان خداست و هیچ یک  عبارت 
)آزاد ریاضی 88( نمی شوند« کدام مرتبه ی توحید را بیان می کند؟ 

4( عملی 3( افعالی  2( نظری  1( ذاتی 
عبارت »همه ی نیرو و توان ما در انجام کارها و نیروی همه ی موجودات در تأثیرگذاری، از خداوند است« کدام مرتبه ی توحید را بیان 9 2071

)آزاد پزشكی 88( می کند؟ 
4( عملی 3( صفاتی  2( افعالی  1( ذاتی 

)آزاد ریاضی 87(9 2072 چه چیزی مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین است؟ 
4( اراده و اختیار انسان 3( عقالنّیت  2( پرستش  1( توحید 

)آزاد ریاضی 87(9 2073 عبارت »خداوند برای اداره ی جهان به هیچ موجودی نیازمند نیست« کدام مرتبه ی توحید را بیان می کند؟ 
4( عملی 3( ذاتی  2( افعالی  1( نظری 

)آزاد ریاضی 87(9 2074 عبارت »هرگونه تصرف در جهان حق او و شایسته ی اوست« کدام مرتبه ی توحید است؟ 
4( در پرستش 3( در ربوبّیت  2( در والیت  1( در مالکّیت 

)آزاد تجربی 87(9 2075 آیه ی  ُقل هو الّله اَحد  مبین کدام مرتبه ی توحید است؟ 
4( ذاتی 3( عملی  2( نظری  1( افعالی 

)آزاد تجربی 87(9 2076 عبارت »هیچ مخلوقی در کارهای خودش بی نیاز و مستقل از خدا عمل نمی کند« کدام مرتبه ی توحید را بیان می کند؟ 
4( ذاتی 3( افعالی  2( نظری  1( عملی 

)آزاد پزشكی 87(9 2077 این مفهوم بیانگر کدام مرتبه ی توحید است: »موجودات همه از او هستند و او از چیزی به وجود نیامده است.«؟ 
4( عملی 3( افعالی  2( نظری  1( ذاتی 

)آزاد انسانی 87(9 2078 کدام آیه بیان کننده ی توحید ذاتی است؟ 
 بِحول الّله و ُقّوته اَقوُم و اَقُعد  )2    و لَم یَُکن له کفواً احد  )1
 ًااِّل لیعبدوا الهاً واحدا ...  )4   اِتَّخذوا اَحبارهم و ُرهبانَهم ارباباً من دون الّله  )3

)آزاد تجربی 86(9 2079 عبارت »مدیریت و پرورش همه ی مخلوقات در اختیار خداست.« مبین  کدام مرتبه ی توحید افعالی است؟ 
4( خالقّیت 3( مالکّیت  2( ربوبّیت  1( والیت 

)آزاد انسانی 86(9 2080 گذار کرده است؟  در کدام مرتبه از شرک بعضی تصور می کنند که خداوند برخی از کارهای جهان را به دیگری وا
4( عملی 3( صفاتی  2( ذاتی  1( افعالی 
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