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 تست

عقیده به توانایی پیامبر اکرم)ص(واولیای دین)ع( دربرآوردن حاجات انسان چه زمانی مصداق شرک پیدامی کند وکدام آیه ی شریفه .9
 97*حاکی ازآن است؟ سراسری ریاضی 

 اله اال هوسبحانه عما یشرکونال -این توانایی رااز خودآن ها بدانیم -1
ال اله اال هوسبحانه عما یشرکون -این توانایی رادرطول اراده الهی بدانیم -2
            قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -این توانایی رااز خودآن ها بدانیم -3

             قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -این توانایی رادرطول اراده الهی بدانیم  -4

 تست

 97با توجه به آیه شریفه ) ما لهم من دونه وال یشرک فی حکمه احدا(کدام مفهوم دریافت می شود؟ سواالت کنکور زبان  .10

خداولی همه عالم است واگراو به کسی اذن دهد ، آن شخص می تواند درامور عالم تدبی کند.-1

وغیر از او کسی برموجودات والیت مستقل ندارد.هرگونه تصرف درجهان ، حق وشایسته خداوند است -2

اگر خداوند پیامبر )ص( را ولی انسان ها معرفی می کند ، یعنی بخشی از والیت خود را به او واگذار کرده است.-3

 چون مخلوقات جهان از خدا یند، مالک اصلی وحقیقی آن هانیز خداوند است .مالکیت وربوبیت هم ازآن اوست.-4

 تست

 95خداوند متعال به کسی اذن دهد تادر اشیایی تصرف نماید این اجازه چه مفهومی دارد؟سراسری ریاضی اگر  .11

 مسیر ومجرای والیت الهی قرار گرفته واز خودش استقاللی ندارد.در-1

 به معنای واگذاری والیت خداوند به آن شخص والزمه توحید دروالیت است.-2

 خداست وهیچ کس دیگری جز او ولی انسان ها نیست.تصرف اودر جهان درعرض والیت -3

 باتوجه یه ظرفیت متفاوت انسان ها خداوند بخشی از والیت خود را به آن ها واگذار می کند.-4

 تست

عبارت خداوند جهان را به سوی آن مقصدی که برایش معین فرموده به پیش می برد اشاره به کدام بعد توحید دارد وکدام آیه با این  .12
 *95به توحید است؟خارج از کشور مرت

 مالهم من دونه من ولی والیشرک فی حکمه احدا -ربوبیت-2مالهم من دونه من ولی والیشرک فی حکمه احدا        -مالکیت-1
                    قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء   -ربوبیت-4                          قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -مالکیت-3

تست

*94عقیده به توانایی اولیای دین در برآوردن حاجات انسان وقتی موجب شرک در..است که این توانایی را ...بدانیم . خارج از کشور  .13

 خدا ی اراده طول در -خالقیت -4   ها آن خود از -ربوبیت -3    از خود آن ها -خالقیت-2در طول اراده ی خدا      -ربوبیت-1

تست

هرگونه تصرف در جهان حق خدا و شایسته  ی اوست و خداوندتنها مبدا وخالق جهان است به ترتیب ناظر بر کدام بعد از ابعاد توحید  .14

(*94است؟ ) سراسری زبان

 ربوبیت -مالکیت -4خالقیت            -مالکیت -3ربوبیت               –والیت  -2خالقیت      -والیت-1

(94کدام مورد تعیین کننده  ی توحید در خالقیت است؟)سراسری ریاضی  .15

 کند و مثال بیماری را شفا بخشد یا مشکلی را رفع کند.ت جهان دخال ورکسی نمی تواند مستقل از خداوند در ام-1

 اشیایی تصرف نماید.اگر خداوند به کسی اذن دهد، آن شخص نیز می توانددر محدوده ی اجازه ی خداونددر -2

 در تصور چند خدایی هریک از آنان باید کماالتی را دارا باشند که دیگری ندارد و گرنه عین هم می شوند.-3

 خداست که جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی که برایش معین کرده است، هدایت می نماید.-4

 تست
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پيامكهاست ........درتوحيدبامرتبطاست،شدهمقدربرايشكهمقصديسويبههدفمندمجموعه ياينهدايت وجهاناداره ي .16

 *93سراسری رياضی .استآنازحاكي ..........شريفه يآيه ي

            قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -ربوبیت -1

             قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -واليت -2

  احدا  حكمهفييشركال ووليمندونهمنلهمما -ربوبیت-3

   احدا  حكمهفييشركال ووليمندونهمنلهمما -واليت-4

 تست

وسالمه،هللاصلواتجميعا  عليهممعصومانديگر وسلّم وآله وعليههللاصلّياكرمپيامبرمعنويواليت وروحانيحقيقتازاستمداد .17
سراسری .استپرغوغاواديایندرمایدستگیر .....ي شریفهي آیهپیامفهمكه ......،.....درتوحیدمرزازشدندورمعنايبه

*93تجربی 
             قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -نیست  -ربوبیت-1
                قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -نیست–والیت-2
احدا  حكمهفييشركال ووليمندونهمنلهمما -است –ربوبیت-3

 احدا  حكمهفييشركال ووليمنمنلهمما -است –واليت-4

 تست

 درادارهخداوند،اماهستند،خداوندبهوابسته ونیازمندخودكارهايدرمخلوقات،ي كه همهاستآنبرعقیدهراموحدانسانیك .18
93سراسری زبان میگردد؟مفهومآیه،كدامپیامدردقّتازاعتقاديمبنايایننداردنیازيآنهابهجهان،ي

القهارالواحدهوشيءوكلّ خالقهللاقل-1
        احداحكمهفيیشركال ووليمندونهمنلهمما-2
       قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -3
 االُمورتُرجعهللاالي واألرضفيما والسماواتفيماهلل و -4

 تست
برخاسته یعنی معلول نکته: 
93سراسری هنر .باشد مي ..........بهموكولاو،جزبرايكهاستاو .............ازبرخاستهجهان،برخداوندوالیت .19
اوبهواليتازبخشيواگذاري  -حقیقيمالكیت -2او                         بهواليتازبخشيواگذاري -ذاتيوحدت-1

 الهيواليتمجراي ومسیردرگرفتنقرار  -حقیقيمالكیت -4          الهيواليتمجراي ومسیردرگرفتنقرار  -ذاتيوحدت-3

  تست
 93هستی بخش انحصاری خداوند از دقت در پیام کدام مورد مفهوم می گردد؟سراسری خارج ازکشور  .20
دُ هُوَ  و ءشی  ُکّله خالقُ الّلُ قُله  -1  هللا الصمد لم یلد ولم یولد      اََحدالّلُ ُهوَ قُلۡ  -2                             رالقَّهاالواحه
نۡ لَُهمۡ ما -3 نهمه نۡ دوه ال لىوَ   مه هفىركُ یُۡشاََحدًاوَ   ومافی االرض والی هللا ترجع االموروهلل ما فی السماوات  -4                احدا  ُحۡكمه

 تست

افتتاح حساب جداگانه ی مستقل برای عوامل تاثیرگذار در شفابخشی وگره گشایی وجز آن ،به معنای انحراف از توحید در... است که  .21
 *93دقت در پیام آیه ی شریفه ی .......به ثبات قدم موحد نیکو اعتقاد می انجامد. سراسری انسانی

                       -والیت-2       هم من دونه من ولی وال یشرک فی حکمه احدا مال-والیت-1
 مالهم من دونه من ولی وال یشرک فی حکمه احدا -ربوبیت -4                    قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء  -ربوبیت -3

 تست
 .وجهان ازاصلهاي متعدد پدید نیامده بیانگر توحید در خالقیت وهردو توحید ذاتیهرگاه تدبیر درامورآمد یعنی توحید درربوبیت است نکته: 

 
دست اوست وخداوندتنهامبداوخالق جهان است به ترتیب پیام كدام اگربگوییم خداصاحب اختیاري است كه تدبیر همه ي امور هستي به .22

 *92م؟ سراسري انساني آیه راترسیم كرده ای

 تنزع الملک ممن تشاء  -قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -2تنزع الملک ممن تشاء  –مالهم من دونه من ولي والیشرك في حكمه احدا -1

 هللا خالق کل شیء   قل  -قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -4هللا خالق کل شیء   قل -مالهم من دونه من ولي والیشرك في حكمه احدا -3

 تست

اگربگوییم : انسان وتدبیرش ، همه از آن خدا است وخدا مخلوقات رابه سوي مقصدي كه براي آن ها معین فرموده است به پیش مي  .23
 *91برد به ترتیب برتوحید ....وتوحید....تاكید كرده ایم كه پیام آیه ي شریفه ي .......بیانگر دومین مورد است  سراسري هنر

 قل هللا خالق كل شيء وهوالواحد القهار -خالقیت-ربوبیت-2    مالهم من دونه من ولي والیشرك في حكمه احدا  -ربوبیت-ربوبیت-1

      قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -ربوبیت-خالقیت-4                    قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء-ربوبیت -ربوبیت-3

 تست



منیرسادات میرحسینی                                            تجربی وریاضی دوازدهمپایه                                         (3)جزوه دین وزندگی 

12

 

هرگونه تصرف در جهان حق خداوند است به توحيد در ......تاکيد کرده ايم که برخاسته از توحيد در ......است وبيانگر امر اگر بگوييم  .24

 91نخستين آن پيام آيه ی شريفه ی .....می باشد.سراسری خارج از کشور 

 مالهم من دونه من ولی والیشرک فی حکمه احدا -مالکیت-والیت-1
 وهلل ما فی السماوات ومافی االرض والی هللا ترجع االمور-مالکیت-والیت-2
 وهلل ما فی السماوات ومافی االرض والی هللا ترجع االمور -والیت-مالکیت-3
             قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -مالکیت-ربوبیت-4

 تست
 *    89والیت وتوحید درربوبیت ،مفهوم مي گردد؟سراسري زبان  ازدقت در كدام مورد به ترتیب تو حیددر .25

 قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -االمور عهللا ترج و الي-2          قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء  -وال یشرك في حكمه احدا -1

 ءشی  ُکّله خالقُ الّلُ قُله  -االمور  عهللا ترج و الي -4                     ءشی  ُکّله خالقُ الّلُ قُله  - یشرك في حكمه احداو ال -3

 تست

 *88از دقت دركدام آیه مفهوم توحید درربوبیت به دست مي آید ؟سراسري تجربي .26

 مالهم من دونه من ولي والیشرك في حكمه احدا - 2                                   ر قل هللا خالق كل شيء وهوالواحد القها--1

    قل اغیرهللا ابغی وهورب کل شی ء -4وهلل ما في السماوات وما في االرض والي هللا ترجع االمور                -3

  تست       

 *87درست ارتباط طولي درپدیده هاعین توحید ...است.سراسري هنر  تصور استقالل درفاعلیت مخلوقات منجربه شرك ...میشود وفهم .27

 درخالقیت -درخالقیت -4ربوبي              -ربوبي -3-درخالقیت -2درخالقیت               -ربوبي-1

 تست

...مفهوم مي گردد كه مالكیت انسان  تشاءوتنزع الملک ممن تشاءقل اللهم مالک الملک توتی الملک من باتوجه به آیه ي شریفه ي   .28
 *87در..........مالكیت خداوند است ،یعني ......سرا سري انساني 

 همان چیزي كه یك انسان مالك آن است درهمان حال خداوند نیز مالك مي باشد . -طول -1

 نیز مالك مي باشد . همان چیزي كه یك انسان مالك آن است درهمان حال خداوند-عرض -2

 مالك اصلي وحقیقي خداوند است ومالكیت انسان وخدا بریك چیز یك مالكیت اشتراكي است .-طول-3

 مالك اصلي وحقیقي خداوند است ومالكیت انسان وخدا بریك چیز یك مالكیت اشتراكي است . -عرض-4

          تست     
 

واگر چند خدا وجود داشته باشد هریك كماالتي دارد كه دیگري ندارد واین موجود ناقص خداوند دراداره ي جهان نیازمند شریك نیست  .29
 *86ومحدود است توجه به این دو استدالل به ترتیب انسان را به كدام توحید رهنمون مي سازد آزمایشي آموزش وپرورش 

 توحید درخالقیت -توحیددرخالقیت-4توحیددرخالقیت-یتتوحیددرربوب-3توحیددرربوبیت -توحیددرربوبیت-2توحیددرربوبیت-توحیددرخالقیت-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


