
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: درس 1 و2و3 دینی دوازهم

آیات شریفۀ  «ما لَُهم ِمن ُدونِه ِمن َولیٍّ و ال ُیشِرُك فی ُحکِمِه َاَحدًا» و «ُقل َا َغیر اِهللا َابغی ربا و ُهَو َربٌّ ُکلِّ شیٍء» به ترتیب مبیّن کدام یک از مفاهیم توحیدي - 1
است؟

پشتیبانی و تدبیر خداوندي - اداره و پیشبرد جهان به سوي مقصد معین پشتیبانی و تدبیر خداوندي - آغاز و مبدأ جهان بودن

حّق تصّرف الهی - پشتیبانی و تدبیر خداوند حّق تصّرف الهی - آغاز و مبدأ جهان بودن

این که «نیاز دائمی موجودات لطف و فیض دائمی خدا را می طلبد، یعنی او هر لحظه داراي فیض جدید و مستمر براي آفریده هاست»، با پیام کدام آیۀ - 2
شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

 «یا أّیها الّناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنّی الحمید»  «قل اغیر اهللا ابغی ربا و هو رّب کّل شیٍء» 

 «یسأله من فی الّسماوات و األرض کّل یوٍم هو فی شأٍن»  «قل اهللا خالق کّل شیٍء و هو الواحد الّقهار» 

ثمرة افزایش خودشناسی توأم با درك بیش تر فقر و نیازمندي به خداوند، مفهوم تبلور یافته در کدام عبارت شریفه است؟ - 3

 «و ما رأیُت شیئًا اّال و رأیت اهللا قبله و ...»  «اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفۀ عیٍن ابداً» 

 «تفّکروا فی کّل شیٍء و التفّکروا فی ذات اهللا»  «اهللا نور الّسماوات و األرض» 

راه هاي گوناگونی براي شناخت .................. خداوند در عالم وجود دارد که از جمله آن می توان به .................. اشاره کرد؟ - 4

شناخت اکتسابی - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق شناخت فطري - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق

شناخت اکتسابی  - درك و دریافت اینکه خداوندي در عالم حضور دارد. شناخت فطري - درك و دریافت اینکه خداوندي در عالم حضور دارد.

روا فی ُکلِّ شیٍء» ؟ چرا پیامبر (ص) دستور می دهد:  «َتفکَّ - 5

زیرا یاري گر ما، در فهمیدن چیستی خداوند است. زیرا صفا ت و اسماء خدا را می توانیم بشناسیم.

زیرا با شناخت نعمت هاي الهی، محدودیت هاي ذهنی ما از بین می رود. زیرا در حقیقت ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی خدا را پیدا می کند.

تفاوت بنیادین موجود، میان رابطۀ جهان با خدا و رابطۀ مسجد با بنّا کدام است و رابطۀ اول تا حّدي شبیه کدام رابطه است؟ - 6

جابه جا کردن مواد و چینش آن ها - جریان برق و مولّد برق جابه جا کردن مواد و چینش آن ها - ساعت و ساعت ساز

وابستگی در هر لحظه و هر آن - جریان برق و مولّد برق وابستگی در هر لحظه و هر آن - ساعت و ساعت ساز

اگر از ما پرسیده شود: «چرا از دید یک انسان یکتاپرست، هرچیزي در این جهات تجلّی بخش خالق است؟»، براي بیان علّت، چه پاسخ درخوري باید - 7
بدهیم؟

تمام موجودات یک منشأ واحد دارند و به سب همان منشأ آشکار می شوند. تنها آفریدگار جهان خداست که به هیچ کس نیازمند نمی باشد.

هر موجودي که ذاتش مساوي با موجود بودنش باشد، همواره وجود دارد. وجود خداوند، جزء ذات اوست؛ در نتیجه انسان در پیدایش به او وابسته است.

اگر گفته شود «خداوند هر لحظه اراده کند، عالم متالشی شده و فرومی پاشد» به کدام جنبه از نیاز مخلوقات به خدا اشاره شده و مبیّن این کالم کدام - 8
عبارت قرآن است؟

پیدایش -  أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا  پیدایش -  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد  بقا -  َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد  بقا - أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا 

یک موجود، در چه صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست و به آنچه وجودش از خودش نباشد، چه می گوییم؟ - 9

بودنش مقدم بر نبودنش باشد - پدیده بودنش مقدم بر نبودنش باشد - واجب الوجود

خودش ذاتًا موجود باشد - پدیده خودش ذاتًا موجود باشد - واجب الوجود
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اگر گفته شود که «خدا در هیچ مرحله  از هستی خویش به غیر نیاز ندارد» در واقع شرح کدام عبارت قرآنی بیان شده و چه ویژگی اي از خدا را به - 10
تصویر می کشد؟

أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا - خداوند وجودش ذاتی خویش می باشد. َواُهللا ُهَواْلَغِنی الَحِمیُد - خداوند داراي وجود خالی از نقص است.

 أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا - خداوند داراي وجود خالی از نقص است. َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد - خداوند وجودش ذاتی خویش می باشد.

بیان نورانی رسول گرامی اسالم (ص): «ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته» بیان گر چیست و ایشان انسان را از چه تفکري نهی می فرماید؟ - 11

 انفع العبادة - فی حکمۀ اهللا  انفع العبادة - فی ذات اهللا  افضل العبادة - فی ذات اهللا  افضل العبادة - فی حکمۀ اهللا 

براي اینکه بخواهیم با سؤال  «ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء»  عمل مشرکان را مردود بشماریم از کدام جمله قرآنی بهره می گیریم؟ چرا؟ - 12

ا - آن که مالک نباشد ولی هم نخواهد بود نُفِسِهْم نَْفًعا َوَال َضر ُ  - آن که ولی نباشد رب هم نخواهد بود َال َیْمِلُکوَن ِألَ ماَواِت َواْألْرِض ُقِل اهللاَّ  ُقْل َمن َربُّ السَّ

ا - آن که ولی نباشد مالک هم نخواهد بود نُفِسِهْم نَْفًعا َوَال َضر ُ  - آن که رب نباشد ولی هم نخواهد بود َال َیْمِلُکوَن ِألَ ماَواِت َواْألْرِض ُقِل اهللاَّ  ُقْل َمن َربُّ السَّ

ُلَماُت َوالنُّوُر»  در مقام مقایسه چه چیز بر آمده است؟ ْعَمى َوالَْبِصیُر َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُّ خداوند با بیان عبارت  «ُقْل َهْل َیْسَتِوي اْألَ - 13

قیاس بین خدایی که مالک جهان است و بتی که مالک نفع و زیان خویش هم نیست. قیاس بین نورانیت حق تعالی و ظلمت هایی که غیر خدا را می پرستند.

قیاس بین خداي یگانه و خدایانی که غیر خدا از سوي مشرکان گرفته شده است. قیاس بین موحدان مؤمن به خداي یگانه و مشرکانی که براي خدا شریک گرفتند.

پیام کدام آیات به ترتیب، شامل معانی «هستی بخشی انحصاري خدا» و «ادارة جهان توسط خدا» می باشد؟ - 14

ا»  اهللا نور الّسماوات و االرض» - «کّل یوم هو فی شأن»  «اهللا نور الّسماوات و االرض» - «ال یملکون النفسهم نفعًا و ال ضر» 

ا»  قل الّلهم مالک الملک» - «کّل یوم هو فی شأن»  «قل الّلهم مالک الملک» - «ال یملکون النفسهم نفعًا و ال ضر» 

علت عبارت قرآنی «حکومت از آِن توست» رد کدام فرض را بیان می کند؟ - 15

در کنار خداوند مخلوقات نیز مالک بخشی از جهان هستند. چند خدا با همکاري یکدیگر جهان هستی را آفریده اند.

درخواست حاجت از اولیاي الهی شرك آلود است. برخی انسان ها مستقل از خداوند توانایی تدبیر امور را دارند.

بازتاب اعتقاد به آیۀ شریفۀ «قل اللهم مالک الملک» در کدام گزینۀ زیر آمده است؟ - 16

هرکس مالک چیزي باشد، حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد. هرکس که چیزي را پدید می آورد، مالک آن است.

خداوند در کار خلقت و آفرینش شریک و همتایی ندارد. خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است و موجودات مخلوق او هستند.

علت عبارت قرآنی «حکومت از آِن توست» رّد کدام فرض را بیان می کند؟ - 17

در کنار خداوند، مخلوقات نیز مالک بخشی از جهان هستد. چند خدا با همکاري یکدیگر جهان هستی را آفریده اند.

درخواست حاجت از اولیاي الهی شرك آلود است. برخی انسان ها مستقل از خداوند توانایی تدبیر امور را دارند.

عقیده به توانایی اولیاي دین در برآوردن حاجات انسان به اذن خداوند، نشان دهندة کدام مرتبۀ توحید است و این که آفریننده اي حکیم، عالم را - 18
هدایت می کند، بیانگر توحید مطرح شده در کدام آیه است؟

توحید در والیت -  «قل اغیر اهللا ابغی ربا و هو رّب کّل شیٍء»  توحید در والیت -  «ما لهم من دونه من ولیٍّ و ال یشرك فی حکمه احداً» 

توحید در ربوبیت -  «قل اغیر اهللا ابغی ربا و هو رّب کّل شیٍء»  توحید در ربوبیت -  «ما لهم من دونه من ولیٍّ و ال یشرك فی حکمه احداً» 

عقیده به توانایی اولیایی دین در برآوردن حاجات انسان به اذن خداوند، نشان دهندة کدام مرتبۀ توحید است و این که آفریننده اي حکیم عالم را - 19
هدایت می کند، بیانگر توحید مطرح شده در کدام آیه است؟

توحید در والیت -  «قل اغیر اهللا ابغی ربا و هو رّب کّل شیٍء»  توحید در والیت -  «ما لهم من دونه من ولیٍّ و ال یشرك فی حکمه احداً» 

توحید در ربوبیت -   «قل اغیر اهللا ابغی ربا و هو رّب کّل شیٍء»  توحید در ربوبیت - «ما لهم من دونه من ولیٍّ و ال یشرك فی حکمه احداً»

بی ثباتی در شخصیت ثمرة نامیمون چیست و در کدام عبارت قرآنی تجلّی یافته است؟ - 20

ِة»  ُکم أولیاَء ُتلقوَن الیِهم بالَمَودَّ ترجیح دادن اوامر الهی بر فرمان هاي هواي نفس و قدرت هاي مادي -  «ال تتَّخذوا َعُدّوي َو َعُدوَّ

ترجیح دادن اوامر الهی بر فرمان هاي هواي نفس و قدرت هاي مادي -  «فاِن اَصابُه َخیٌر اطمانَّ بِه َو اِن اَصابَتُه ِفتَنۀ انَقَلُب َعلی َوجِهِه» 

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت - «فاِن اَصابُه َخیٌر اطمانَّ بِه َو اِن اَصابَتُه ِفتَنۀ انَقَلُب َعلی َوجِهِه»

ِة» ُکم أولیاَء ُتلقوَن الیِهم بالَمَودَّ تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت - «ال تتَّخذوا َعُدّوي َو َعُدوَّ
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انتخاب مسیر زندگی و رفتارهاي انسان بازتاب چیست و انتخاب نوع سبک زندگی توحیدي انسان ها متأثر از کدام مورد است؟ - 21

گزینش اهداف فرد - علم او به فرامین توحیدي اعتقادات فرد - علم او به فرامین توحیدي

گزینش اهداف فرد - میزان درجۀ ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی اعتقادات فرد - میزان درجۀ ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی

خاستگاه بت پرستی و شرك نوین که جوامع امروزي دچار آن شده اند، کدام است و این مفهوم را در کدام آیه می توان جست وجو کرد؟ - 22

 « وارد نکردن دین و فرامین دینی در متن زندگی -  «َو َقد َکَفروا بِما جاَءُکم ِمَن الَحقِّ

وارد نکردن دین و فرامین دینی در متن زندگی -  «اََراَیت َمِن التََّخَذ اِلَهُه َهواُه» 

توجه به امور دنیوي و عدم درك معنویت - «اََراَیت َمِن اتََّخَذ اِلَهُه َهواُه»

« توجه به امور دنیوي و عدم درك معنویت - «َو َقد َکَفروا بِما جاَءُکم ِمَن الَحقِّ

برنتافتن ارتباط مسالمت آمیز با اهل باطل وظیفۀ کدام دسته از افراد بوده و علت موّظف بودنشان به این تکلیف الهی در کدام عبارت تبیین گردیده - 23
است؟

 «َمن َیعُبُد اَهللا َعلی َحرٍف» - «اِن اَصابَتُه ِفتَنٌۀ انَقَلَب َعلی َوجِهِه»  «َمن َیعُبُد اهللا َعلی َحرٍف» - «َقد َکَفروا بِما جاَءُکم ِمَن الحِق» 

 «  «الَّذین آَمنوا» - «اِن اَصابَتُه ِفتَنٌۀ انَقَلَب َعلی َوجِهِه»  «الَّذین آَمنوا» - «َقد َکَفروا بِما جاَءُکم ِمَن الحقِّ

مسبب گرفتاري جامعه به تفرقه و تضاد فراگیر و نابودي امکان رشد و تعالی کدام است و چه حکومتی گریبان گیر این جامعه خواهد شد؟ - 24

دنبال کردن خواسته ها و تمایالت دنیوي خود از سوي افراد جامعه - قدرت روز افزون انسان هاي ستمگر

دنبال کردن خواسته ها و تمایالت دنیوي خود از سوي افراد جامعه - قدرتی که هر روز رنگ عوض می کند و انسان را به بردگی جدید می کشاند.

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت - قدرت روز افزون انسان هاي ستمگر

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت - قدرتی که هر روز رنگ عوض می کند و انسان را به بردگی جدید می کشاند.

- 25
در حوزة عدل و قسط، چرا گروهی سّد راه حقیقت جویی و حق پرستی می شوند و زدودن موانع حق پرستی و قیام براي تحقق سخن حق، چگونه امکان پذیر

است؟

زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق، دلشان نرم می شود. - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق، دلشان نرم می شود. - استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام

زیرا گسترش عدالت، منافع آنان را تهدید می کند.- استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام

زیرا گسترش عدالت، منافع آنان را تهدید می کند.- مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

عبارت قرآنی:  «ال تّتخذوا عدّوي و عدّوکم اولیاء»  خطاب به چه کسانی است و ما را متوجه کدام بعد توحید عملی می سازد؟ - 26

همۀ مسلمانان – بعد اجتماعی همۀ مسلمانان – بعد فردي اهل ایمان – بعد فردي اهل ایمان – بعد اجتماعی

بنابر آیات قرآن کریم، ایمان به ربوبیت الهی کدام نتیجه را به دنبال دارد و رویگردانی از خداوند در برابر ابتالئات زندگی، با چه تعبیري بیان شده - 27
است؟

 «فاعبدوه هذا صراٌط مستقیم» - «ذلک هو الخسران المبین»  «فاعبدوه هذا صراٌط مستقیم» - «قد کفروا بما جاءکم من الحق» 

 «من یعبد اهللا علی حرِف» - «قد کفروا بما جاءکم من الحّق»  «من بعید اهللا علی حرِف» - کذلک هو الخسران المبین» 

این باور قلبی که: «خداوند تنها خالق و رّب و پروردگار هستی است»، کدام رفتار و پیامد عملی را در زندگی براي فرد به همراه دارد؟ - 28

انتخاب یک زندگی توحیدي - رعایت تقواي الهی در مورد بندگان خدا انتخاب یک جهان بینی توحیدي - دوستی نکردن با دشمنان خدا و مسلمانان

انتخاب یک جهان بینی توحیدي - رعایت تقواي الهی در مورد بندگان خدا انتخاب یک زندگی توحیدي -  دوستی نکردن با دشمنان خدا و مسلمانان

کدام عبارت قرآنی به ترتیب بیانگر توحید در ربوبیت و نتیجۀ پذیرش آن است؟ - 29

 «قل اهللا خالق کّل شیٍء» - «ال یملکون النفسهم نفعًا و ال ضراً»  «قل اهللا خالق کّل شیٍء» - «فاعبدوه هذا صراّط مستقیّم» 

 «قل اغیر اهللا اَبغی ربا» - «فاعبدوه هذا صراّط مستقیّم»  «قل اغیر اهللا اَبغی ربا» - «ال یملکون النفسهم نفعًا و ال ضراً» 
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تخریب محیط زیست و آلوده شدن آن پیامد عدم توجه به کدام توحید بوده و کدام آیه این بی توجهی را می رساند؟ - 30

مالکیت و والیت و ربوبیت -  «انا ربّکم االعلی»  مالیکت و والیت ربوبیت -  «ال تّتخذوا عدّوي و عدّوکم اولیاء» 

توحید در خالقیت -  «انا ربّکم االعلی»  توحید در خالقیت -  «ال تّتخذوا عدّوي و عدّوکم اولیاء» 
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آیۀ  «ما َلُهم ِمن ُدِنه ِمن َولیٍّ و ال ُیشِرُك فی ُحکِمِه َاَحداً: به توحید در والیت (حّق تصّرف الهی) و آیۀ  «ُقل َاَغیر اِهللا َابغی َربا و ُهَو َربُّ ُکلِّ شیٍء: به توحید در ربوبیت (پشتیبانی و تدبیر خداوندي) گزینه 4 - 1
اشاره دارند.

» (که فعل مضارع و دائمی بودن را می رساند) آیۀ شریفۀ،  «یسأله ممن فی الّسماوات و األرض کّل یوٍم هو فی شأٍن» با دقت در پیام صورت سؤال و توجه به فعل مضارع «یسأله» در گزینۀ « گزینه 3 - 2
بیانگر درخواست دائمی موجودات از خداوند و لطف و فیض دائمی خداوند به انسان و سایر موجودات است.

افزایش خودشناسی منجر به درك بیش تر فقر و نیازمندي و افزایش عبودیت است که علت بیان عبارت «اللهم ال تکلنی..» از ناحیۀ رسول اکرم (ص) است. گزینه 2 - 3

ما انسان ها بنا به شناخت فطري خود، می توانیم حضور خدا را در جهان درك کنیم اما وقتی پاي راه هاي گوناگون شناخت خدا به میان می آید، مقصود همان شناخت اکتسابی است که گزینه 2 - 4
نمونۀ آن تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق می باشد.

شناخت فطري:یعنی هرکدام از ما براساس فطرت خویش خدارامی یابیم وحضورش را درك میکنیم.
شناخت اکتسابی :یعنی قرآن کریم مارا به کسب معرفت برتر در باره ي خداوند فرامی خواند یکی از این راه هاتفکر در باره نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به آفریننده وخالق است.

با اینکه ما می توانیم به وجود خداوند (هستی او) پی ببریم و صفات و اسماء او را بشناسیم  «تفکروا فی کل شی» امّا نمی توانیم ذات و چیستی خدا را دریابیم  «و ال تفکروا فی ذات اهللا»  گزینه 1 - 5

اگر اندکی دقت کنیم درمی یابیم یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد. گزینه 4 - 6
مسجد با ساخته شدن از بنا بی نیاز می شود (براي بقا نیاز به سازنده ندارد) اما موجودات پس از پید ایش نیز براي بقا نیز به خدا نیازمندند. (وابستگی همواره و در هر آن و در هر لحظه)

رابطۀ خداوند با جهان تا حدي شبیه رابطۀ مولد برق با جریان برق است.

خدا نور هستی است یعنی تمام موجودات یک منشأ واحد دارند و به سبب او پیدا و آشکار شده و درواقع هر موجودي در این جهات تجلی بخش خالق است. گزینه 2 - 7

وقتی گفته می شود که عالم فرومی پاشد پس قبًال خلق شده است و منظور ما نیازمندي در مرحله بقا است.  گزینه 1 - 8

یک موجود در صورتی در وجود خود نیازمد به دیگري نیست که: «خودش ذاتًا موجود باشد» گزینه 4 - 9
پدیده: چیزي است که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.

در این سوال به بی نیازي خدا اشاره شده پس قسمت دوم آیه مد نظر است / وقتی می گوییم خدا بی نیاز است مقصودمان این است که وجودش ذاتی است و براي هستی اش نیازمند گزینه 4 - 10
کسی نیست.

گزینه 3 «افضل العبادة ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته»  - 11
 « تفکروا فی کل شی و ال تفکروا فی دات اهللا» 

پاسخ به این سؤال مستلزم آگاهی از دو حدیث فوق می باشد.

اگر خوب سؤال را بخوانید در می یابید که ما قرار است اولیاِء غیر خدا را رد کنیم پس در واقع باید مالکیت غیر خدا را مردود بشماریم چرا که اگر معبودي مالک نباشد ولی هم گزینه 2 - 12
ا»  بهره مند شویم. نُفِسِهْم َنْفًعا َوَال َضر نخواهد بود و براي رد مالکیت غیر خدا باید از عبارت  «َال َیْمِلُکوَن ِألَ

اگر به محتواي آیه توجه کنید خدا در مقام توبیخ مشرکان است و آنها را به خاطر شرکشان توبیخ می کند پس مثل آن ها مثل انسان هاي کور و یا تاریکی در برابر نور (توحید و گزینه 3 - 13
یکتا پرستی) است. (یادتان باشد که در مقابل توحید، شرك و در مقابل مّوحد مشرك است.)

«هستی بخشی انحصاري» بیانگر مفهوم توحید در خالقیت است و در آیۀ «اهللا نور...» نهفته است و «کل یوم هو فی شأن» بیانگر توحید در ربوبیت است. گزینه 1 - 14

عبارت «حکومت از آِن توست»، بیانگر توحید در مالکیت است که علت آن توحید در خالقیت می باشد. عبارت «چند خدا با همکاري یکدیگر جهان هستی را آفریده اند» شرك در گزینه 1 - 15
خالقیت می باشد.

آیۀ «قل اللهم مالک الملک» بیان گر توحید مالکیت است که بازتاب این اعتقاد توحید، در والیت است و توحید در والیت یعنی «حق تصرف و تغییر در آن چیز». گزینه 2 - 16

عبارت «حکومت از آِن توست»، بیانگر توحید در مالکیت است که علت آن توحید در خالقیت می باشد. عبارت «چند خدا با همکاري یکدیگر جهان هستی را آفریده اند» شرك در گزینه 1 - 17
خالقیت می باشد.

عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیاي دین در برآوردن حاجات انسان (مانند شفا دادن) به اذن خداوند، بیانگر توحید در ربوبیت است و عبارت «آفریننده اي حکیم عالم را گزینه 4 - 18
هدایت می کند» نیز توحید در ربوبیت است.

عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیاي دین در برآوردن حاجات انسان (مانند شفا دادن) به اذن خداوند بیانگر توحید در ربوبیت است و عبارت «آفریننده اي حکیم، عالم را گزینه 4 - 19
هدایت می کند» نیز توحید در ربوبیت است.

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت باعث می شود که شخص درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد. شخصیت بی ثبات انسان مشرك در آیۀ «فاِن َاصابُه گزینه 3 - 20
َخیٌر اطمانَّ بِه َو ِان َاصاَبتُه ِفتَنۀ انَقَلُب َعلی َوجِهِه» با آرامش خاطر یا رویگردانی از خدا در هنگام خیر یا شر نشان داده شده است.

هر فردي متناسب با اعتقادات خویش مسیر زندگی خود را انتخاب و برهمان اساس رفتار می کند. گزینه 3 - 21
از آنجا که ایمان همۀ افراد یکسان نیست و داراي شدت و ضعف است، میزان این تأثیرگذاري نیز بستگی به درجۀ ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی دارد.

ریشه (خاستگاه) بت پرستی و شرك جدید (نوین) آن است که برخی از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند، دین و دستورات دین را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و برعکس گزینه 2 - 22
تمایالت دنیوي و نفسانی خود را اصل قرار می دهند که این موضوع در آیۀ  «َاَرَایت َمِن اتََّخَذ ِالَهُه َهواُه»: (آیا دیدي آن کس را که هواي نفس خود را معبود خود گرفت...) تجلّی دارد.

جامعۀ موحد (مؤمنان) حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حّق حکومت کردن را نداده است نمی پذیرد، با آنان که با خدا و مسلمانان دشمنی می ورزند (اهل باطل)، دوستی نمی کند گزینه 4 - 23
ِة و َقد َکفروا ِبما جاَءُکم ِمَن الحّق: اي کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان و با ظالمان مبارزه می کند. این حقیقت در آیۀ  «یا َایُّها الَّذیَن آَمنوا ال َتتَِّخذوا َعُدّوي َو َعُدُوُکم َاولیاَء ُتلقوَن ِاَلیِهم ِبالَمَودَّ

را دوست نگیرید، [به گونه اي که] با آنان مهربانی کنید. حال آنکه به دین حقّی که براي شما آمده است کفر ورزیده اند» تبیین شده است.

ی دوازهم
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در یک جامعه اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوي خود را دنبال کنند و تنها منافع خود را محور فعایت اجتماعی قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن به گزینه 1 - 24
دیگران نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد و تعالی از بین می رود. در چنین جامعه اي، روز به روز انسان هاي ستمگر بیش تر قدرت پیدا می کنند و دیگران را در خدمت امیال

خود به کار می گیرند. 
دلیل نادرستی سایر موارد: «تسلیم بودن در برابر امیال» و «قدرتی که انسان را به بردگی جدید می کشاند» اشاره به شرك عملی در بعد فردي دارند، نه بعد اجتماعی.

گزینه 4 - 25
همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمی روند، بلکه سّد راه حق جویی و حق پرستی می شوند، زیرا گسترش عدالت، منافع آنها را تهدید می کند. براي تحقق سخن حق
باید برنامه ریزي کرد، قیام نمود و موانع حق و حق پرستی را در کّل جهان زدود و این امر میّسر نمی شود مگر با جهاد و آمادگی براي شهادت در راه خدا و تّحمل همۀ سختی هاي این راه که همان راه

حق و حقیقت است.

ابتداي آیه خطاب به  «یا ایها الذین آمنوا»  «اهل ایمان» است و این آیه مربوط به بعد اجتماعی توحید در عبادت (عملی) است. گزینه 1 - 26

نتیجۀ توحید ربوبیت توحید عملی است: آیۀ شریفه «ان اهللا ربی و ربکم» بیان گر توحید ربوبیت و در ادامۀ آیه «فاعبدوه هذا صراط مستقیم» توحید عملی آمده است. گزینه 1 - 27
براساس آیۀ  «فان اصابه خیٌر اطمأن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجه حسن الدنیا و اآلخره ذلک هو الخسران المبین»؛ نتیجه رویگردانی از خداوند در برابر ابتئالئات زندگی، زیان دیدن در دنیا و

آخرت است که این همان زیان آشکار است.

انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، در عمل رفتاري متناسب با این اعتقاد خواهد داشت , یک زندگی توحیدي براي گزینه 2 - 28

» از نتایج خود تنظیم خواهد نمود. این فرمایش امام علی (ع): «تقواي الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان، هم در مرود شهر ها و آبادي ها ...» از ثمرات توحید عملی فردي است. قسمت دوم گزینۀ «
توحید عملی اجتماعی است.

- عبارت قرآنی «قل اغیر اهللا ابغی ربّأ و هو ربَّ ُکِل شیِء» در مورد توحید در ربوبیت است. گزینه 3 - 29
- و در آیۀ شریفۀ «ان اهللا ربّی و ربّکم» به توحید در ربوبیت و «فاعبدوه هذا صراّط مستقیم» به نتیجه این توحید اشاره شده که همانا راه درست زندگی، بندگی خداوند است.

این افراد در واقع خود را مالک و ولی و پرورش دهندة (رب)  جهان می پندارند که از جمله پیامدهاي آن تخریب محیط زیست، آلوده شدن طبیعت و ... است. برخی از اسنان ها مانند گزینه 2 - 30
فروعون که «انا ربکم االعلی» می گفت خود را مالک دیگر جوامع می پندارد.
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