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 جای خالی

 موجودات در ................... زندگی به خداوند نیازمندند -1

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

 اطاعت هر موجود غیر خدایی بصورت..................و....................عبادت اوست. -3

در انجام هر عمل هم باید نیت  درونی  انسان الهی باشد وهم باید مطابق با  شیوه ای که خدا فرمان داده است انجام  -4

 شود شرط اول ........ وشرط دوم ......... می نامند

 ط  در ارزشمندی  نماز  انجام آن با    .........  استمهم ترین شر -5

 بار در  قرآن کریم برای خدا به کار رفته است 099صفت ...... بیش از   -6

 قرآن  معیار ارزشمندی  عمل ......  می داند  -7

 ها در پیشگاه خدا بیشتر می شودانسان هر قدر که نیازمندی خود را به خدا بهتر درک کند ، ................... آن -8

 تستی

 .............. تأکید کرده ایم، به توحید در ..........« هر گونه تصرف در جهان ، حق خداوند است » اگر بگوئیم  -0

 د( خالقیت                    ج( ربوبیت                       ب( مالکیت                     والیت  الف(

 از دقت در کدام آیه مفهوم توحید در مالکیت به دست می آید؟  -19

 حداب( ما لهم مِن دونه مِن وَلی وَ ال فی حکمه اَ                                     الف( اِن یشأ یُذهبکم و یأت بِخلق جدید 
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 چون خدا ......... جهان است بر ان والیت دارد . -11

 (ربّج        (خالق حقیقی الف          

 (حاکم حقیقید                     (مالک حقیقی ج           

 مشخص کنید.  را صحیحجمله  -12

 مالکیت مخلوقات در کنار مالکیت خداست.  -الف 

 والیت مخلوقات در عوض والیت خداست.  -ب 
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 مالکیت و والیت دیگران در طول مالکیت و والیت خداست.  -ج 

 مالکیت و والیت دیگران در عرض مالکیت و والیت خداست.   -د 

 صحیح و غلط

  .عمده رسالت پیامبران الهی مبارزه با ادعاهای شرک آمیز در طول تاریخ بوده است  -13

 میان خلقت و وجود خالق رابطه ای بدیهی وجود دارد.  -14

  .موجودات فقط در مرحله پدیدار شدن و به وجود آمدن به خدا نیاز دارند -15

 کسی که در اعتقاد و رفتارش در توحید خالقیت درروبوییت و الوهیت نقص داشته باشد موحد نیست. -16

 براساس جهان بینی مشرکان تدبیر امور زندگی بر عهده ی ارباب است -17

 اگربرای کسی درطول مالکیت خداوند قائل به مالکیت شویم دچارشرک در ربویت شدیم. -18

 دعون من دونه اال اناثا( ایزد بانو بودن  بت های مشهور عرب بوده استیکی از وجوه قرآنی )ان ی -10

 پاسخ کوتاه

موری از خداوند چه ا"ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرون"درآیه شریفه -29

 خواسته شده است؟

 را بنویسید.« اهلل وهلل هوالغنی الحمیدیا ایها الناس انتم الفقرا الی » پیام آیه ِی  -21

 به چه نوع توحیدی اشاره میکند؟« بحول اهلل وقوته اقوم واقعد » عبارت  -22

 به کدام مراتب توحید اشاره دارد؟ " لِلََّهِ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ و "آیه شریفه  -23

 دهید.در عبارات زیر انواع توحید را تشخیص  -24

 الف: ولم یکن له شریک فی الملک

 ب: الحول وال قوة اال باهلل العلی العظیم

 پاسخ کامل بدهید :

 چرا امامان و اولیای الهی بیش از دیگران از پروردگار جهان کمک می خواهند و در مشکالت به او پناه می برند؟ -25

 شرک در ربوبیت به چه معناست؟ -26
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 آیا توسل ، شرک در ربوبیت است؟ چرا؟  -27

 خلقت، بقا، تربیت، تکامل و تدبیر ما بدست کیست ؟ چرا؟  -28

 اصطالحات را تعریف کنید. -20

 موحد -الف 

  ربّ  -ب 

 اثبات کنید جهان در پیدایش نیازمند به خالق است؟ -39

 منظور از شرک در خالقیت را توضیح دهید؟ -31

چرا پیامبران و صالحان برای درخواست های خود از خداوند، او را به ........« رَبّنا آتنا »به دعاهای قرآنی مثل  با توجه -32

 می خواندند؟« ربّ»صورت 

 هر قدر انسان کماالتی نظیر علم وقدرت را کسب کند باز هم نسبت به خدا فقیر است ؟ چرا -33

 قرار دارد و به معناستدر مقابل توحید در ربوبیت چه چیز  -34

 آیا اگر خدا پیامبر )ص( را ولی انسان ها معرفی کند به معنای واگذاری والیت به پیامبر است؟توضیح دهید. -35

 مورد(4درباره ی توحید ربوبی و حذف ارباب ها قرآن کریم موکدا روی چه مسا ئلی اصرار دارد؟) -36

 مالکیتی که انسانها دارند با مالکیتی خداوند دارد در تضاد است؟اگر مالکیت از آن خداست آیا  -37

 

 
 


