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 تستی

 .... اعتقاد به پنج بت داشتند و مهم ترین رسالت حضرت ............ بازداشتن قومش از بت پرستی بود........مردم زمان حضرت . -1

 صالح –( موسی دهود                   –( ابراهیم جموسی            –( صالح بابراهیم              -( هود الف

 بت اختصاصی مردم مکه ................ نام داشت و غیر از تمثال پیامبران ....................... بت داخل کعبه بود. -2

 262 –( ایزد بانو د                  602-( مناه ج              062 –( عُزّی ب          262 –( الت الف

 جای خالی

 اولین شرط رسیدن به ایمان راستین ............................ است . -0

 نخستین نقطه ای که مومنان را از غیر آنها جدا می کند ، ............................. است .  -4

 قرآن کریم از بت ها با تعبیر .................. ، اوثان و ...................... یاد کرده است .  -5

 محور ادیان آسمانی ...................... است .  -6

 در دنیای معاصر، جوهره بت پرستی دو چیز است، آن دو چیز عبارتست از:  -7

 ب( ...................................                   الف( ...................................      

 پاسخ کوتاه

 با اندیشه در آیات بیان کنید کدام یک از انگیزه های شرک بیان شده است؟  -8

 هؤالء شفعاؤنا عنداهلل  -الف 

 واتّخذوا من دون اهلل آلهه لیکونوا لهم عزّا -ب 

چه انتقادی بر اعتقادات مشرکان وارد «ال یملکون موتا و الحیاه و النشورا واتّخذوا من دونه آلهه ... و »در آیه شریفه  -9

 شده است؟

 ؟  «وَ یقولونَ نؤمنُ ببعض وَ نکفرُ ببعض وَ یریدون اَن یتخذوا بین ذلک سبیال :» چرا خداوند خطاب به اکثر یهود فرمود  -12

ان چه ، بیان کنید مشرک« دون اهلل وَ المسیح بن مریم اِتخذوا اَحبارهم وَ رهبانهم اربابا مِن » با تدبر در آیه شریفه  -11

 چیزی را برای خدا به عنوان شریک قرار داده بودند؟

ر دیدگاه مشرکان  د "قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ....   "با توجه به آیه شریفه  -12

 ود؟مورد خداوند چه ب
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 علت انتخاب بت ها به جای خدا چه بود؟ "وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ ینْصَرُونَ  "در آیه شریفه  -10

 صحیح و غلط 

 منظور از غیب حقایقی است که حواس انسان در شناخت آن بسیار اهمیت دارد. -14

 ایمان حقیقتی پایدار و ثابت نیست. -15

 نیاز دارد.هر موجودی به آفریننده  -16

 قلب زمانی حقایق را می پذیرد که به زیبایی ها آراسته و از زشتی ها دور شده باشد .  -17

 اگر جهان بینی انسان مادی باشد ، به طور طبیعی هدف او هم یک هدف مادی خواهد بود .   -18

 تیمما مومن هس، پذیرفتن هر چیز به شکل نهانی است به این دلیل که « الذین یومنون بالغیب » معنی عبارت  -19

 برخی از بت ها مانند عزی نزد همه قبایل محترم بودند -22

 تشریحی

 انواع شریک پنداری برای خداوند را نام ببرید.  -21

 نقش شرکا در اندیشه شرک را بیان کنید . -22

 دو مورد از انگیزه های شرک و عوامل آن در طول تاریخ را توضیح دهید. -20

 فرشتگان می پرداختند؟چرا عده ای با پرستش بت ها به پرستش  -24

 جوهره بت پرستی چه چیزهایی است واز آن چه نتیجه ای می توان گرفت؟ -25

 از نظر قرآن ، مشرکان چه چیزهایی را شریکان خداوند می پنداشتند ؟ -26

 

 

 

 

 


