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ذکرهللاِ تَط َمئِنُ القُلوب»
« اَال بِ ِ

بارم

الف -باتوجه به آیات و احادیث پاسخ دهید.
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 -0هرکدام از آیات به کدام مرتبه از توحید اشاره دارد؟
الف  « -قُلِ اهللُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ » :

ب « -ما لَهُم مِن دونِه مِن وَلّیٍ » :

پ  « -وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیءٍ » :

ت  « -قُلِ اللهُمَّ مالِکَ المُلکِ » :

 -2مشخص کنید کدام آیات به قضا و کدام به قدر الهی اشاره دارند؟
ب « -اِنّا هَدَیناهُ السَّبیل »

الف « -اِنَّ اهللَ یُمسِکُ السَماواتِ وَ االَرضَ » :
پ « -ال الشَّمسُ یَنبَغی لَها » :

:

ت « -کُلَّ یَومٍ هُوَ فی شَانٍ » :

 « -9مارَاَیتُ شَیئاً اِال وَ رَایتُ اهللَ قَبلَه وَ بَعدَه وَ مَعَه » مقصود امام علی (ع) از اینکه می فرمایدقبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را
دیدم چیست؟
 « -4وَالَّذین جاهَدوا فینا لَنَهدیَنَّهُم سُبُلَنا » اشاره به کدام سنت الهی دارد؟
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ب -جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید .
 -5ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و می توانیم ذات و چیستی اورا در یابیم( .
 -6اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد  ،معتقد به شرک در والیت نیز هست( .
 -1هر فردی متناسب با اعتقادات خویش مسیر زندگی خود را انتخاب می کند( .
 -8در اسالم شرط قبولی تمام اعمال اخالص است (.

)

 -3قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است ( .

)

 -01عام ترین و فراگیرترین قانون الهی  ،سنت امهال است( .

)

)
)

)

پ -جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
 -00توحید یعنی خدا  ......................و  .....................ندارد.
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 -02انسان موحد شخصیتی  ....................و  ....................و دارای آرامش روحی است .
 -09برای خالص کردن عمل برای خداوند ابتدا باید اخالص در  ...................تحقق یابد.
 -04وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از  ...................الهی و خواست خداست.
 -05اگر انسان اعالم ایمان و بندگی خدا را کند مورد  ......................و .................................قرار می گیرد.
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ت -به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 -06یک موجود در چه صورتی به پدید آورنده نیاز ندارد ؟
 -01رب به چه معناست ؟
 -08اخالص را معنا کنید.
 -03استدراج چیست ؟
ث -واژه های زیر را تعریف کنید.
 -21حسن فاعلی :
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@davazdahom
 -20علل عرضی :
 -22شرک در مالکیت :
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ج -به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
 -29نیاز مندی موجودات به خداوند را با یک استدالل اثبات کنید.
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 -24آیا توحید در ربوبیت به معنای نداشتن قدرت تدبیر برای انسان است ؟ با ذکر یک مثال اثبات کنید.
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 -25میان بعد فردی و اجتماعی توحید چه رابطه ای وجود دارد ؟

0
 -26قضا و قدر الهی بر جهان حاکم است  ،به چه معناست ؟

0
 -21نمونه هایی از سبقت رحمت بر غضب الهی را نام ببرید 4 ( .مورد )

" در پناه خدا باشید "

