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 جای خالی

 جمله.............. مهم ترین شعار اسالمی است. -1

در هر عمل هم باید نیت درونی و قلبی انسان الهی باشد حسن......... وهم باید مطابق شیوه ای که خداوند فرمان داده  -2

 .. شودحسن.........است انجام 

 تستی

 ؟ « غفلت را کم می کند » کدام یک از راه های پیشروی در مسیر بندگی ،  -3

         ب( توجه به عقل          الف( افزایش معرفت در توحید نظری 

 د( راز و نیاز با خدا            ج( تقویت روحیه حق پذیری

 پاسخ کامل بدهید 

 در بندگی یا توحید عبادی داشته باشیم؟چگونه می توانیم اخالص  -4

 از برنامه های رسیدن به حقیقت بندگی و پیشرفت در توحید عبادی در مورد رازو نیاز با خداوند توضیح دهید. -5

به کدامیک از راه های پیشروی در مسیر "آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار"شعر  -6

 دارد؟توضیح دهیدبندگی اشاره 

 نقش اعتقاد به معاد و توجه به آن را در تقویت انگیزه بندگی بیان نمایید. -7

 الزمه توحید در عبادت چیست؟چرا؟ -8

 اخالص در بندگی و پرستش به چه معناست؟ -9

 دو احتمال مردود در باب به وجود آمدن یک پدیده، کدام اند؟ دلیل رد آن ها چیست؟ -11

 منظور از حسن فعلی و فاعلی چیست ؟  -11

 ؟ نیة المومن خیر من عملهچرا پیامبر اکرم میفرماید:  -12

 د. آیه ذیل ترجمه کنی راه های  رسیدن به حقیقت  بندگی و پیشرفت در توحید عبادی  را نام ببرید) دو مورد( -13

 ( 62ل/ آیه)سوره مبارکه نم كُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَأَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُ

 پیام آیه ذیل بیان فرمایید.  -14
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لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا الَّ إِلَهَ إاِلَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إاِلَّ »

 ( 31)سوره مبارکه، توبه آیه « یُشْرِکُونَ

را ترجمه کنید و باتوجه به آیه رابطه میان توحید در ربوبیت و توحید در « ان اهلل ربی و ربكم فاعبدوه»آیه شریفه  -15

 عبادت را بیان نمایید.

 به چه معناست؟« عبادت»زیر بگویید  هیبا تأمل در آ -16

 الم اعهد الیكم یا بنی آدم اال تعبدوا الشیطان انه ....

 ، دایره عبادت شامل چه مواردی می شود ؟« مَن اَصغی الی ناطق فقد عبده » با تدبر در حدیث  -17

 صحیح یا غلط

 اخالص در بندگی همان توحید عبادی است . -18

 اعت کردن خالصه می شود.دایره عبادت تنها در پرستش و اط -19

 اگر خداوند در موردی اجازه مالكیت به یكی از مخلوقات خود بدهد ،این مالكیت در کنار مالكیت خدا است. -21

 رابطه موجودات با خدا مثل رابطه نور با منبع آن است. -21

 خلوص توحید اسالم ، قبل از هر چیز در توحید ربوبی است .  -22

 توحید در عبادت است . ثمره توحید در خالقیت و ربوبیت ، -23

 
 


