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 جای خالی :

ازقرآن کریم چنین فهمیده می شود که این توهم که خداوند شریک دارد حداقل از زمانی نزدیک به  -1

 در میان بشر وجود داشته است. ..........حضرت...

 خداوند است.مالکیت  ...............مالکیت مخلوقات در کنار مالکیت خداوند نیست بلکه در... -2

 اصلی ترین پیام قرآن کریم ............................. است.  -3

 .......................... می باشد.یگانگی اوست................دلیل عقلی بر یکتایی خداوند که از ساده ترین دالیل  -4

 ................................... می باشد. -3...................................  -2 ................................... -1اضالع توحید:  -5

 پاسخ کامل بدهید

 ؟، بیانگر چیست« جهان نه از اصل های متعدد پدید آمده و نه به اصل های متعدد باز می گردد » این مطلب که  -6

 توحید در خالقیت به چه معناست؟)توضیح دهید( -7

 اگر چند خدا برای جهان تصور کنیم چه اشکالی بوجود می آید؟)توضیح دهید( -8

 اثبات کنید جهان در پیدایش نیازمند به خالق است؟ -9

 باذکر دلیل عقلی یکتایی خداوند را اثبات کنید؟ -11

 جمله ی )هرموجودی به آفریننده نیاز دارد(را نقد کنید؟ -11

 صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست؟یک موجود فقط در چه  -12

 آیا نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحله پیدایش می شود؟توضیح دهید. -13

 اگر دو یا چند خدا برای خلقت جهان تصور کنیم هر کدام را چگونه فرض نموده ایم؟چرا؟ -14

 ضلع دوم توحید چیست. مفهوم آنرا بنویسید. -15

 چه نوعی شرکی فراگیرتر از شرک در خالقیت است؟شرح دهید. -16

 سه توحیدی که تمام توحید ها زیر شاخه آن است را نام ببرید؟ -17
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 صحیح یا غلط

 اگر موجودی ذات وحقیقتش مساوی با موجود بودن باشد به آفریننده نیاز ندارد .  -18

 .شکل حضور روشن دارد 3صریح در  وند بعنوان کلیدی ترین مفهوم در آیات بصورتیکتایی خدا -19

 .اگر انسان دریابد که: این جهان آفریننده ای دارد   این معنا از توحید در  ربوبیت است -21

 .عبادی استتوحید اینکه هیچ موجودی جز اهلل سزاوار پرستش وبندگی نیست  این معنا از توحیددر  -21

 .هر موجودغیر خدایی به صورت مستقل  وبی قید شرط عبادت اوستاطاعت  -22

 .رابطه  وجود موجودات با وجود  خداوند مانند رابطه بنا و ساختمان است -23

 .توحید در ربوبیت ضلع دوم مثلث توحید  را شکل می دهد -24

یت، در کنار و عرض مالکیت اگر خداوند در مورد اجازه مالکیت به یکی از مخلوقات می دهد، یعنی این مالک -25

 .خداوند می باشد

 به سؤاالت زیر پاسخ  کوتاه دهید:

نیازمندی موجودات به  خدا  فقط به مرحله پدیدار شدن و به وجود آمدن اختصاص ندارد بلکه  آنها در تمام مراحل  -26

 زندگی  به او نیازمند ند  اشاره به کدام توحید دارد؟

 ؟چیستاصلی ترین پیام قرآن  -27

 .اینکه جهان نه از اصل های متعدد پدید آمده است ونه به اصل های متعدد باز می گردد اشاره به کدام توحید می کند -28

 چه چیزی را از خداوند نفی می کند؟ "لیسَ کمثلِهِ شی ءٍ"آیه شریفه -29

 در آیات زیر توحید چگونه بیان شده است؟  -31

 لم یلد و لم یولد -ب                                                                     لیس کمثله شیء  -الف 

 در هر کدام از آیات شریفه زیر کدام یک از ابعاد توحید بیان شده است؟  -31

 إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید .)                                   (  -الف 
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 ما لهم من دونه من ولیّ و ال یشرک فی حکمه احدا )                                 (  -ب 

 ذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضالل مبین.)                             ( هذا خلق اهلل فأرونی ما -ج 

 و هلل ما فی السماوات و ما فی األرض )                               ( -د 

 "الذی خلق سبع سموات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور "با دقت در آیه -32

 یز وجود صانع ناظم را ضروری می داند؟چه چ

یک احتمال مردود در خصوص بوجود آمدن یک پدیده را "ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون "باتوجه به آیه -33

 ذکر کنید و دلیل رد آن را نیز بیان کنید.

 به کدامیک از مفاهیم توحیدی اشاره دارد؟ " هٌإِلَ الْأَرْضِ وَفِی هٌوَهُوَ الََّذِی فِی السََّمَاءِ إِلَ "آیه شریفه  -34

 

 تستی

 گزینه صحیح را انتخاب کنید .  -35

 الف( ذاتش با صفاتش یکی باشد ـ دیگر پدیده نیست و خودش همواره موجود خواهد بود . 

 بودن باشد ـ دیگر پدیده نیست و خودش همواره موجود خواهد بود .ب( ذاتش مساوی با موجود 

 ج( ذاتش با صفاتش یکی باشد ـوجودش از ذاتش سرچشمه نمی گیرد . 

  د( ذاتش مساوی با موجود بودن باشد ـوجودش از ذاتش سرچشمه نمی گیرد .

 

 


