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 توحید و سبک زندگی :سوم درس 

 الف (سواالت چهارگزینه ای

 سلطه حاكماني كه هريك منافع خود را دنبال كنند ازمصاديق كدام گزينه محسوب مي شود؟-311

 بعد اجتماعي توحيد -4شرك در واليت              -3    بعد فردي توحيد     -2واليت طاغوت        -1

 كدام يك، از ويژگي هاي شخصيت انسان موحد است؟-311

 سمت و سوي خدايي گرفتن كشش هاي دروني                  -1

 سمت و سوي خدايي گرفتن كشش هاي بيروني -2

 بندگي او ازيگانگي و جهت گيري تمايالت دروني و بيروني در جهت خدا و  -3

 جهت گيري تمايالت دروني و بيروني افراد در جهت پرستش و عبوديت خدا -4

 نتيجه و تأثير شرك بر شخصيت فرد مشرك كدام است؟ -311

 داشتن چندين شخصيت با جهت گيري هاي مختلف -1

 وقوع ستيزه اي دروني و سلب آرامش حقيقي از فرد مشرك -2

 بودهاي متفرق و پراكندهسرگرداني در پاسخگويي به مع -3

 معبودهاي گوناگون دروني و بيرونيگرفتار شدن در خدمت به  -4

 آرامش و اطمينان دروني و كاهش اضطراب و دلهره، در گرو آن است كه انسان:-311

 كشش هاي دروني خود را كنترل و در جهت خداوند ساماندهي كند -1

 را به درستي پاسخ گويد كشش هاي متفرق و مختلف بيروني و دروني خود -2

 كشش هاي دروني و بيروني خود را كنترل و سركوب كند -3

 بر ستيزه ي پايان ناپذير دروني خود پيروز شود -4

 كمال آرامش انسان موحد در آن است كه:-311

 فرمان هايي را كه بايد انجام دهد در جهت منافع خود ببيند -1

 خود را سامان دهد خود را تربيت كند و كشش هاي بيروني -2

 فرمان هايي را كه بايد انجام دهد در جهت رضاي الهي ببيند -3

 كشش هاي دروني خود را كنترل كند -4

 ؟نيست كدام يك از موارد زير نشانه ي تشابه و تناسب ميان ابعاد مختلف توحيد در عبادت-311

 توازن و زيبايي -4انسجام و يكپارچگي              -3هماهنگي و اتحاد             -2نظم و هماهنگي            -1
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 آرامش انسان موحد در توحيد عملي آن گاه كامل مي گردد كه بداند:-311

 تمامي عبادتهايش داراي پاداش و ثواب است -2   تمام فرمان ها به سود و منفعت خود اوست تا فرمان دهنده      -1

 تنها از يك نفر اطاعت مي كند -4                             عبادت خداوند كسب رضايت اوست        -3

 ؟نيستكدام عبارت صحيح -311

 پرستش بت ها امروزه در ميان ملل متمدن جايگاهي ندارد -1

 شرك و بت پرستي در دنياي امروز پيچيده تر و خطرناكتر از گذشته است -2

 د ندانستن استيكي از جوهره هاي بت پرستي خدا را معبود و مقصو -3

 از بين رفتن بت هاي قديمي به معناي پايان شرك ورزي است -4

 كدام مورد از ديدگاه قرآن از جمله معيارهاي ثابت شرك و بت پرستي نمي باشد؟-313

 ابزار و وسيله قرار دادن مصنوعات بشري -2غير خدا را ارباب قرار دادن                                          -1

 رويكرد به جهتي غير از جهت خدا -4پذيرش سرپرستي و عبوديت غير خدا                               -3

 

 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

 با استناد به آیه به سواالت پاسخ دهید  إن اهلل ربی و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم -142

 چیستالف (نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت 

 ب(با توجه به آیه راه درست زندگی كدام است؟

  بيانگر كدام توحيد است ؟ «  أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَكِیلًا »آيۀ شريفۀ  -143

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَۀٌ  »با تدبر در آيۀ شريفۀ  به سواالت زير پاسخ دهيد  -144

  «انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ 

 از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد ؟ پرستشی كه از روی ایمان باشد با پرستشی كهالف(

 چرا برخی انسان ها در برابر هر خیرو شری كه به آن ها می رسد دو روش متفاوت در پیش می گیرند ؟ب(

 ؟ج(از آيه شريفه چه نكته مهمی براي زندگی دريافت می كنيد 

 ؟د( پيام ايه چيست 

 

 به سواالت پاسخ دهید « نَ الْحَقِآمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّیَا أَیُّهَا الَّذِینَ »با تدبر در آيه شريفه -145

 الف(با استناد به ایه نشانه انسان موحد در بعد اجتماعی توحید چیست ؟

 تنباط می شود ب(با توجه به ایه كدام توحید اس

 ج(با تدبر در آیه ویژگی جامعه توحیدی چیست 

  ( بگویید؛ نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست؟21آل عمران/«)إنّ اهلل ربّی وَ ربّكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقیم»با تدبردر آیه -142
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  توضیح دهید؛ تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث چه چیزی می شود؟«وكیالًَأرایتَ من اتّخذَ إلههُ هواهُ أفأنت تكون علیهِ »با توجه به آیه -142

  ( را بنویسید؟1ممتحنه/«)یا أیها الذین آمنوا التتخذوا عدوّی وَ عدوّكم أولیاء تلقون إلیهم بِالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق» پیام آیه شریفه -142

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیریا نادرستی گزارهدرستی  :ج

   . اجتماعی آن تشابه و تناسب وجود دارد عدِعملی و بُ فردی توحیدِ عدِبُ میانِ -997

  خداست .  پرستشِ ت وعبودیّ جهتِ یکپارچه ، در تی یگانه ود دارای شخصیّموحّ انسانِ -999

                                                  دهد که از مرحلۀ شناختِ ذهنی به مرحلۀ ایمانِ قلبی برسد .                                                                      را می معرفت به خدا ، زمانی میوۀ خود -999

  ی رسیده است هر کسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید عمل-999

  برای یک انسان موحد در جهان هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست -999

  دشواری های زندگی انسان نشانه بی مهری خداوند است که مانع  برای رشد و شکوفایی است -999

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با :د

   یگانه و یكپارچه است .تی ............... دارای شخصیّ انسانِ -122
   ............... است . خدا و جانشینانِ او الزمۀ توحیدِ اطاعت از رسولِ -122
   باشد .ترین شعارِ اسالم كه موجبِ فالح و رستگاری است عبارت ............... میمهمّ -122
   خداوند به بُعدِ ............... توحید اشاره دارد .یكپارچه شدنِ نظام اجتماعی در جهتِ اطاعتِ همه جانبه از  -122
   . استگیریهای متفرّق دارد ............... گون است و جهتانسانی كه در خدمتِ معبودهای گونه -122

   ترین شعارِ اسالم و جامعِ همۀ اَبعادِ توحید است ................ مهمّ ۀكلم -123

   . توحیدِ عملی و اجتماعی آن ............... و ................ وجود داردمیانِ بُعدِ فردی  -121

  توحید، محور و روح زندگی ......................، و شرك، محور و روح زندگی ...................... است.-122

  ........................ است.تحقق توحید در فرد و در جامعه دارای ................... و -123

  افكار و اعتقادات هر فرد مهم ترین عامل در تعیین .......... و .......... اوست.-124

  بزرگ ترین كمال انسان ...... و دانش است و هیچ امر دیگری با آن قابل مقایسه نیست.-122

  دچار شرك ...... شده است. اگر كسی دل به هوای نفس سپرده و او را معبود قرار دهد،-122

  یك نظام اجتماعی عالوه بر ركن سیاسی دارای اركان دیگری مانند...... و ...... نیز هست.-122

  ایمان همه افراد یكسان نیست و میزان تأثیر گذاری آن به درجه ایمان افراد به........ و...... دارد.-122

  در برابر او ........... است. كسی كه بنده خداست و او را می پرستد-122

 هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد : ) یک مورد اضافی است(: ارتباط :   ذ

  تبعیّت از حاكمیّتِ طاغوت  -123
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  كسب رضایتِ خداوند  -121

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر االتِؤبه س هـ :
  ؟  اسالم كه جامع همۀ ابعادِ توحید و نفی هرگونه شرك است چیستترین شعارِ مهمّ -122

   عملی چیست ؟ توحیدِ ۀالزم -123

  منظور از توحید عملی چیست؟-124

  چرا توحید درعبادت توحید عملی نامیده می شود ؟-122

  به چه جهت كلمه ال اله اال اهلل دژدربرابر گناه است-122

  اهلل دربردارنده ی چه چیزهایی استعبارت ال اله اال -122

  چه چیزهایی سبب شده كه انسان امروز درعین پذیرش توحید ازخدا غافل باشد؟ -122

  بازتاب توحید در زندگی چیست؟-122

  كرد؟استنباط « سر ارادت ما و آستان حضرت دوست  /   كه هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست»چه نكاتی می توان از شعر-123

  به چه موضوعی اشاره دارد؟ «اوست ارادت رود می ما سر بر چه هر كه/     دوست حضرت آستان و ما ارادت سر»شعر-121

 : را تعریف کنید زیر اصطالحاتِ : و

 د موحّ انسانِ -979

 توحید عملی-979

 توحید اجتماعی-979

 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه س:  ز

  . را بنویسید« طاغوتی  ۀجامع» های یژگی، و« اجتماعی  شرکِ»  تعریفِ ضمنِ -979

  . کریم بنویسید قرآنِ دیدگاهِ ازرا پرستی تبُ شرک و بتِامعیارهای ث -979

  . توضیح دهید ؟ کامالً اجتماعی آن وجود دارد عدِبُ فردی توحید و عدِبُ تناسبی میانِ چه تشابه و -979

  ؟ کامل توضیح دهید طورِه عبادی را ب توحیدِ -977

  . فردی توحید عملی با یکدیگر مقایسه کنید عدِمشرک را از بُ د وموحّ های انسانِویژگی -977

  ؟بنویسید د را موحّ ویژگیهای انسانِ -979

  . مشرک را بنویسید های انسانِویژگی -979

  ؟ شوداو می آرامشِ سلبِ موجبِ مشرک ، فردِ اتی درچه خصوصیّ -979

  ؟ خدا غافلند ، از یادِ توحید شِپذیر ، در عینِ ی از انسانهای امروزچرا بسیار -979
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  ؟ یابدق میچگونه تحقّ چیست ؟ و « عملی اجتماعی توحیدِ عدِبُ » منظور از -979

  ؟ جدید در دنیای امروزی چیست پرستی و شرکِتریشۀ بُ -979

 این نتیجه می رسد كه تنها باید خدا را اطاعت كندبا درك كدام اعتقادات انسان به -122

 در چه صورت انسان با وجود كشش های گوناگون به آرامش خواهد رسید؟-122

 شباهت های دو بعد فردی و اجتماعی توحید عملی را با یكدیگر بنویسید-122

 در چه صورت زندگی انسان خدایی تر می شود؟ -122

 عصرحاضرچه نتیجه ای درارتباط با توجه به جهان خلقت برای اوبه بارآورده استدل مشغولیهای انسان -233

 وضعیت بت پرستی درجهان كنونی چگونه است-231

 جلوه هایی از شرك جدید را در ساختارهای مختلف زندگی بشر بررسی كنید-232

 جامعه موحّد حكومتی چه كسانی را نمی پذیرد؟-233

 اد تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند، آن جامعه با چه مشكالتی روبرو خواهد شد؟اگر در جامعه ای افر-234
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