
 (4عالمت بزنید؟)صحیح یا غلط را -1

 قبول تأثیر گذاری انسان درفاعلیت ها نه بصورت مستقل اعالن قبول توحید درخالقیت نیست.)ص          غ(-1

 ندارد)ص         غ( باشد با توحید منافاتنمادی باشد  وبدست خود اولیای دین  غیروقتی توانایی براوردن حاجات بواسطه ی اسباب  -2

مستقل از خداوند امور را تدبیر کندعامل ورود  انسان به وادی شرک یا مخلوقات  واینکه غیر خدا نمی تواند عدم افتتاح حساب جداگانه برای خود -3
 )ص            غ(درربوبیت است

بدین معناست که معرفی پیامبر بعنوان ولی انسان ها توسط خداوند یعنی واگذاری بخشی از والیت الهی به پیامبرش ونه بعنوان توحید در والیت -4
 .)ص          غ (واسطه ی دررساننده ی والیت است

ت یعنی تدبیر انسان از ان خدا وتحت تدبیر اما توحید درربوببیبرخی از انسان ها توحید در خالقیت راقبول دارند اما گرفتار شرک درربوبیت میشوند-5
 .) ص         غ(اوست

 .) ص         غ(والیت خداوند بر جهان برخاسته از مالکیت حقیقی اوست که برای جز او موکول به قرار گرفتن در مسیر ومجرای الهی است  -6

 دم فاصله گیری از مرز توحید در ربوبیت است.)ص        غ(استمداد از حقیقت روحانی ووالیت ظاهری پیامبر ودیگر معصومین بمعنای  ع-7

علت مالکیت خداوند برهمه چیز ازایه شریفه ی )وهلل ما فی السموات وما فی االرض و....(مستفاد میگردد که رجعت همه ی امور به خداوند-8
 .)ص         غ(88و55ویگانگی  اوکه  ناشی از توحید در خالقیت است میباشد.تجربی 

  

 (5؟ )جاهای خالی را تکمیل کنید یا کلمه ی مناسب را از بین پرانتز انتخاب کنید -2

 درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافات......اعتقاد بر وجود خدای خیر وشر وباران وزمین با توحید در..... منافات .....و-1

 ( هردو-است.)ربوبیت وخالقیت  /خالقیت ومالکیت خداوندمعلول.....و..... لکیت اصلی خدا وحق تصرف او در جهان  به ترتیب ام-2

 (هرسه- هستی بخشی انحصاری خداوند از دقت در ایه ....بدست میاید.)قل هو هللا احد/هلل ما فی السموات وما فی االرض/قل هللا خالق کل شیء-3

 م  نحن الزارعون (به  توحید در ................... و...............اشاره دارد.ایه ی شریفه ی )وال یشرک فی حکمه  احدا( و)اانتم تزرعونه أ-4

اصول درپیدایش جهان معلول  اعتقاد به توحید در...................است.وفرض تعددخدایان متعدد سقوط به وادی شرک در..............را عدم تعدد -5
 بدنبال دارد.

 (1)  را عالمت بزنید صحیح جواب -3

پاسخ در ؟ر وتصور چند خدایی پتک بطالن فرود می اوردبرباودینی منوط به چیست  وچه چیزی اعتبار وارزش هرگونه اعتقاد هرگاه سوال شود-1
 .گزینه ی.......به منصه ی ظهور نمی رسد 

                                                     ومفروض دانستن انها  خلقت با موضوع چند خدایی جمع میان هماهنگی واستواری -الف:اعتقاد به یگانگی ووحدانیت خالق

 نیاز مندی به خالقی کامل که نتیجه ی محدودیت ونقص کماالت وجودی خدایان است. -:اعتقاد به یگانگی ووحدانیت خالقب

 ونقص کماالت وجودی خدایان است تنیازمندی به خالقی کامل که نتیجه ی محدودی -:ایمان به اصل معاد ورجوع الی هللاج

 د:الف وج

 

 بجز...... غلط استهاگزینه  همه ی-2

 الف:مالکیت انسان درطول مالکیت خداوند است یعنی مالک اصلی وحقیقی خداست ومالکیت انسان وخدابر یک چیزدر واقع یک مالکیت اشتراکی است

والیت خدا به انها واگذار شده با توجه به ظرفیت متفاوت انسان ها بخشی از  است که ب:اگر خداوند به کسی اذن تصرف در جهان را میدهد مفهومش این
 است وایه ی )قل هللا خالق کل شیء(اشاره به مبدأ واحد جهان دارد انونقص وازم متعدد بودن خداوند عدم نامحدود بودناز لج:

 اسقالل تدبیر انسان ازخداست که موضوعیست مقبول  نفی ؛ت بلکه مفهوم صحیحد:نفی تدبیر قدرت انسان معلول برداشت نادرست از توحید در خالقیت اس
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