
 3و  2و   1نام و نام خانوادگی :                                                        امتحان  مستمر درس  

 از  ایه "  لم  یلد و لم یولد"  را بنویسید .دو پیام  ـ۱

 ـ آیه "ارایت من اتخذ الهُه هواهُ فانت تکون علیه وکیالً"به چه چیزی اشاره دارد ؟

 هر یک از آیات زیر به کدام یک از مراتب توحید یا شرک اشاره دارد ؟ 

 الف ـ قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشا                      ب ـ جعلوا هلل شرکاء خلقوا 

 ب کل شیء ج ـ ا انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون                           د ـ قل اغیر هللا ابغی ربا و هو ر

 ص/ غ 

 الف یک پدیده هم در پیدایش هم در بقا به خالق نیازمند است.

 ب ـ هر موجودی در حد اعلی تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت اوست .

 ج ـ خدا پیامبر را ولی انسان ها معرفی میکند و دیگر خودش بر مردم والیتی ندارد.

 سول خدا بخواهد دچار شرک شده است.د ـ اگر کسی شفای بیمار را مستقال از ر

 ط ـ هر قدر نهادهای اجتماعی در خدمت قوانین الهی باشد زمینه برای رشد انسان ها کمتر است.

 زـ شخصیت ثابت و پایدار انسان موحد معلول تنظیم زندگی خود بر اساس امیال نفسانی خویش است. 

 تکمیل کنید.

 ........ است و سبب ..............چیزهای دیگر میشود.الف ـ نور آن چیزی است که خودش .......

 ب ـ هر کدام از ما بر اساس ...........خویش خدا را میابیم  و حضورش را ..........میکنیم.

 به شرک .......خواهد بود . معتقدج ـ کسی که معتقد به شرک در خالقیت است 

 به صورت جامعه ای ......................در می آید.دـ جامعه ای که در مسیر توحید اجتماعی حرکت میکند 

 ه ـ نتیجه توحید در عقیده و شرک اجتماعی به ترتیب .........................و ..................است

 

 وصل کنید.

 با هر چیزی خدا را دیدن                              توحید در والیت 

 ال اله اال هللا                  الزمه چشیدن معرفتی عمیق       

 الزمه شناخت چیستی موجودات                     معرفتی عمیق و واال

 سرلوحه دعوت پیامبران                               عزم و تصمیم قوی

 حق تصرف و تغییر برای خدا                         احاطه و دسترسی 

 پاسخ کوتاه دهید 

 غبانی که پرورش درختان را نتیجه ی تدبیر مستقل خود میداند به کدام شرک دچار شده است ؟الف ـ با

 ب ـ اگر خداوند پیامبر را ولی انسان ها معرفی میکند به چه معناست ؟

 ج ـ خداوند نور هستی است یعنی چه ؟

 د ـ رب به چه معناست ؟

 ط ـ چرا انسان موحد همیشه امیدوار است ؟ 

 پاسخ کامل دهید 

 ـ نیازمندی خود و جهان به خدا در پیدایش را در قالب استدالل بنویسید.۱



 ـ چرا تصور چند خدایی صحیح نیست ؟  ۲

 ـ چه کسی دچار شرک در ربوبیت میشود ؟ ۳

 کدام جریان سبب تنفر مردم از اسالم شد ؟ اعتقادات آنها را بنویسید ؟ ۴

 لی رسیده است ؟ ـ چه زمانی انسان به توحید عم ۵

 ـ منظور از جامعه توحیدی چیست ؟۶

 ـ انسان موحد و انسان مشرک را با یکدیگر مقایسه کنید ؟۷

 ـ ریشه بت پرستی و شرک جدید چیست ؟ ۸

 

 


