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 )یگانه بی همتا ( :دوم درس 

 الف : سواالت چهارگزینه ای :

  به كدام یك از مراتب توحید اشاره دارد؟« ولی ما لهم من دونه من » ..... عبارت قرآنی : -22

  ( توحید عبادی4             ( توحید صفاتی3 توحید در والیت             ( توحید 2 در مالكیت             ( توحید 1

  گر كدام یك از مراتب توحید است ؟خداوند مثل و مانند ندارد ، بیاناین كه -22

  ( توحید صفاتی4در والیت                  ( توحید 3                 در خالیقت( توحید 2              ( توحید عملی1

اگر به جای خدا ، چند خدا وجود داشته باشد ، هر كدام از آنها كماالتی را كه دیگرا ن دارند ندارد و بدین » عبارت : -23

  گر چیست ؟بیان« نیاز به خالق پیدا می كند ترتیب ناقص و محدود می شود و 

  در انسان خالقیت( گرایش فطری به توحید 2خالقیت                         ( استدالل عقلی برای اثبات توحید 1

 خالیقت( استدالل عقلی برای اثبات توحید 4                          در انسان خالیقت( گرایش فطری به توحید3

 در رابطه با كدام است ؟« شریك فی الملك و لم یكن له » عبارت قرآنی : -21

  ( توحید در مالكیت4               ( توحید در ربوبیت3             ( توحید در والیت2        خالیقیت( توحید 1

 به كدام مورد اشاره دارد؟« برای آنان سرپرستی جز او نیست»ترجمه ی عبارت قرآنی -22

  خالیقیت( توحید در 4         والیت( توحید در 3مالكیت     ( توحید در 2          ( توحید در ربوبیت 1

 كدام عبارت صحیح است؟-23

                  ( خدنوند اجازه ی هیچ نوع مالكیتی به مخلوقات خود نمی دهد.1

  ( مالكیت مخلوقات در طول مالكیت خدا نیست.2  

  ، بلكه نسبت به مخلوقات دیگر است.( مالكیت مخلوقات در كنار مالكیت خدا نیست 3

 ( خداوند اجازه ی مالكیت به مخلوقات خود می دهد كه این مالكیت در كنار مالكیت خداست4

 این كه انسان در كنار تدبیر الهی ،برای تدبیر خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز كند نشان دهنده ی چیست؟-24

  ( شرك در والیت4          ( شرك در ربوبیت3         ( شرك در مالكیت2خالیقیت                  ( شرك 1

 پایه واساس اعتقادات دینی در اسالم چیست؟-22

  ( توحید4                      ( نبوت3                ( عدل2                   ( معاد1
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  به مخلوقات خود می دهد ، این مالكیت ..............اگر خداوند اجازه ی مالكیت  -22

    ( در كنار مالكیت خداوند نیست .2       ( در طول مالكیت خداوند نیست .1

  ( نسبت به مخلوقات دیگر نمی باشد .4   ( در كنار مالكیت خداوند است.3 

  بیان گر كدام یك از مراتب توحید است؟این كه هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شایسته ی اوست ،  -22

  ( توحید در عبادت4                   ( توحید در مالكیت3            ( توحید در ربوبیت2         ( توحید در والیت1

 

 : : قرآن کریم ، حدیث و پیامب

 یك از مراتب توحید اشاره دارد؟ ( به  كدام124انعام/«)قُل أغیراهللِ أبغی ربّاً وَ هو ربّّّ كلّ شیءٍ..»آیه-22

   توحید است ؟ زیر بیانگر کدام یک از مراتبِ ۀشریف هریک از آیاتِ -97

   « أَحَدًا حُكْمِهِ فِي يُشْرِكُ وَ ال » -الف(

   « شَيْءٍ كُلِِّ خَالِقُ اللَّهُ  قُلِ » ب(

   « أَحَدًا حُكْمِهِ فِي يُشْرِكُ وَ ال وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ مَا » ج(

ن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء » د(    « قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

                 « وَ رَبُّكُمْ رَبِِّي اللَّهَ إِنَّ»  و(

  را بنویسید؟« وَ لم یكُن له كُفواً أحدٌ«»یلد و لم یولد لم»4و3با تدبر در سوره توحید، پیام آیات شماره -23

بگویید؛ در چه صورت جا داشت كه مردم در اعتقاد به توحید  /رعد(12)« ..أم جعلوا هلل شُركاءَ خَلَقوا كخَلقهِ فَتشابهَ الخلقُ علیهم..» با توجه به آیه-21

 در شك بیفتند؟
 

 /رعد( جمله زیر را كامل كنید:12«)دونه أولیاءَ ال یملكون لِأنفسهم نفعاً و الضراً.. قُل أفاتّخذتم من33»با توجه به آیه -22

 كسی كه اختیار سود و زیان ........ نمی تواند................. . 
 

توحید اشاره دارد؟ یك پیام به كدام یك از مراتب  (22)آل عمران/«قُل اللهم مالك المُكِ توتی المُلك من تشاء و تنزعُ الملكَ ممن تشاء»آیه -23

 برای آن ذكر كنید؟
 

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیردرستی یا نادرستی گزاره :ج

 خداوند تنها مبداء و خالق جهان است موجودات همه مخلوق او هستند -24

 اگر كسی معتقد باشد این جهان را چند خالق آفریده اند گرفتار شرك در والیت شده است -22

 گر كسی معتقد به شرك در خالیقت باشد معتقد به شرك در در مالكیت نخواهد بود -22

   . داندکند ، زراعت را کارِ خود میخود را با خدا بررسی می ۀباغبان وقتی رابط -79

   جهان است . خداست چون او مالکِ ف از آنِوالیت و تصرّ حقِّ -77
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   . خداوند به اوست پیامبر)ص( بر انسان به معنی واگذاری بخشی از والیتِ والیتِ -79

  بیمار ، به زمانِ حیاتِ پیامبر اکرم )ص( اختصاص دارد .  توانایی شفایِ -79

   . اوست ۀو شایست جهان حقِّف در ت یعنی هر گونه تصرّتوحید در ربوبیّ -79
  بیند که هم خودش و هم نیرو و هم توانش از آن خداست . کند ، میباغبان وقتی رابطۀ خود را با خدا بررسی می -79

  . توحید در ربوبیّت بدان معناست که موجودات به خصوص انسان قدرتِ پرورش و تدبیر ندارند  -79

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با :د

  شود اوست ................. نامیده می امور به دستِ صاحب اختیاری که تدبیرِ -79

  اینکه جهان از اصلهای متعدّد پدید نیامده است ؛ بیانگرِ توحید .............. است .  -79

   ................. اعتقاد دارد .کند به کسی که  معتقد است خداوند تنها جهان را اداره می -79

  .   ایم نمودهآنها را ................. ........فرض  اگر چند خالق برای موجوداتِ جهان تصوّر کنیم ، هرکدام از -77

و به  دست از شرك و......بردارند»...........« رسول خدا)ص(از همان آغاز رسالت خود از مشركان می خواست با گفتن جمله-22

 خدای یگانه ایمان آورند.

 

  گفتن جمله ال اله إال اهلل تمام .......... فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر ........... واجب می گشتمشركان با-133

  خداوند رابطه ...................میان پدیده های .................حاکم کرده است -999

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر االتِؤبه س هـ :

  مهم ترین اعتقاد دینی و پایه واساس آن چیست -132
  داند ، گرفتار چه شركی شده است ؟ باغبانی كه پرورشِ درختان را مستقلّ از خداوند می -133
  تواند امورش را تدبیر كند ، گرفتار چه شركی شده است ؟  كسی كه فكر كند ، مستقلّ از خداوند می -134

 .         ؟ توحید به چه معناست -132

 ارزش و اعتبار اعتقادات دینی به چه چیز وابسته است-132

 مراتب توحید را فقط نام ببرید-132

 شرك در ربوبیت و تدبیر به چه معناست-132

 شرك به معنای چیست؟-132

 شرك را فقط نام ببرید؟مراتب -113

 

 : را تعریف کنید زیر اصطالحاتِ : و

  تشرک در ربوبیّ -999
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 ت توحید در خالقیّ -999

  توحید در والیت -999

  تتوحید در ربوبیّ -999

 توحید در مالکیت -999

 شرک در مالکیت -999

 شرک در خالقیت -999

 شرک در والیت-997

 : کامل دهیدپاسخ  زیر االتِؤبه سز: 

  . عقلی شرح دهید د را با یك دلیلِمتعدّ اعتقاد به خدایانِ طالنِبُ -112

  دو مقدمه و یك نتیجه؟. ر كردتوان تصوّأ و خالق نمیاستدالل كنید چرا برای جهان چند مبد -123

  . توحید توضیح دهید یكی از مراتبِ توحید در والیت را به عنوانِ -121
  ؟ پیامبر چیست منظور از والیتِ . توحید توضیح دهید یكی از مراتبِ والیت را به عنوانِ توحید در -122

  ؟ ، فقط باید یكی باشد نیازجودِ بیچرا خداوند به معنای و -123

 دنیای كنونی از نظر اعتقاد به خدا چگونه است؟-124

 ما چیست؟رابطه ی اعتقاد به توحید با سایر اعتقادات و اعمال زندگی -122

 درك این حقیقت كه همه ی حوادث وتأثیرات جهان ازخداست، ما را به چه نتیجه ای می رساند-122

 والیت اشخاص درچه صورتی قابل قبول است؟-122

 قبول والیت پیامبر صلی اهلل علیه و اله و سلم به چه معنا است؟-122

 آیااعتقاد به توحیددرربوبیت وتدبیربه معنای انكارقدرت پرورش ومدیریت موجودات ویا انسان ها است؟ -122

 با ذكریك مثال توضیح دهید

 آیا توسل به پیامبران و معصومین شرك به حساب می آید ؟استدالل خود را بنویسید-133

 نمونه های از توسل در قر.ان را ذكر كنید-131

 ار افراد در تبیین علمی پدیده های جهان، تدبیر خدا را نادیده می گیرندچرا برخی -132
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