
 

 
 »استاد اکبری« تنها مدرس ۵۰ درصد کنکورعمومی و مشاور تحصیلی با سبکی متفاوت

 

 

 

 

 

 

یکی ازراه های توصیه قرآن کریم برای وصول به معرفت عمیق تر دربارهٔ خداوند چیست و علت سهل الوصول  -۱ 

مهر(۲۰چیقلم)                                                                                     ؟بودن آن برای جوانان کدام ویژگی آنان است  

    تالش و مجاهدت پیوسته  –تفکر دربارهٔ نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش  (۱   

تالش و مجاهدت پیوسته -هستی و ماهیت خداوند تفکر دربارهٔ  (۲     

پاکی و صفای قلب –هستی و ماهیت خداوند تفکر دربارهٔ  (۳     

پاکی و صفای قلب – یدایشتفکر دربارهٔ نیازمندی جهان به خداوند در پ (۴     

 

عبارت قرآنی گویا میسازد؟   ما را به کدام«یا أیهاالناُس اَنتم فقراء الی للاه »هم این عبارت قرآنی که:ف نتیجهٔ  -۲  
مهر(۲۰)قلمچی  

«   للا نور السماوات و األرض(»۲                                                         «غنُی الحمیدهوَوللاُ (» ۱      

«ُکل یوٍم هو فی شأنٍ (»۴                                        «  یسأله من فی السماوات و األرض(»۳      

از خداوند چه درخواستی دارد؟مینه بازتاب درک نیازمندی به خداوند چیست و رسول خدا)ص(در این ز -۳  
مهر(۲۰)قلمچی                                                                                                                              

لنی الی نفسی َطَرفةَ عیٍن ابدا  »-(عبودیت بیشتر۱      «الی نفسی َطَرفةَ عیٍن ابدا   لنیال تَکه »-(خودشناسی۲«         ال تَکه  

«ان التَفَُکرفی للاه و فی قدرتهه إدم»-خودشناسی(۴«           إدمان التَفَُکرفی للاه و فی قدرتهُ »-عبودیت بیشتر (۳       

مهر(۲۰)قلمچی                                                  ؟    «تَفکَّروا فی ُکّل شی ءٍ »چرا پیامبر)ص(دستورمی دهد: -۴  

،در فهمیدن چیستی خداوند است.(زیرا یاری گر ما۲                               .(زیرا صفات و اسماء خدا را میتوانیم بشناسیم۱   

رود.(زیراشناخت نعمت های الهی،محدودیت ذهنی ماازبین می ۴یش فهم چیستی خدا را پیدا می کند.  (زیرا در حقیقت،ذهن ما توان و گنجا۳  

 

مهر(۲۰)قلمچیعلت آن چیست؟                 کدام امر مؤخر از شناخت اولی و ابتدایی انسان نسبت به خداوند است و  -۵  

درک وابستگی به خدای بی نیاز. -(نشان دادن راه های گوناگون از جانب قرآن ۱     

ناخت و صفات و افعال او.درک وجود خداوند و ش – نشان دادن راه های گوناگون از جانب قرآن(۲     

درک وابستگی به خدای بی نیاز. -(گرایش فطری انسان برخدا ۳     

درک وجود خداوند و شناخت و صفات و افعال او. –گرایش فطری انسان برخدا  (۴     

 

می   یک موجود،درچه صورتی درموجود بودن نیازمند به دیگری نیست و به آنچه وجودش ازخودش نباشد،چه -۶

مهر(۲۰)قلمچی                                                                                                                   م؟گویی  

پدیده - بودنش مقدم بر نبودنش باشد (۲واجب الوجود                          - (بودنش مقدم بر نبودنش باشد۱     

پدیده –خودش ذاتا موجود باشد  (۴واجب الوجود                               –خودش ذاتا موجود باشد (۳     

 جمع بندی درس یک دوازدهم 

های آزمایشی مهرماهآزمون  

.،سنجشدوچی،گاج،گزینه قلم  

 حرفه ای



،برای بیان «چرا ازدید یک انسان یکتاپرست هرچیزی دراین جهان تجلی بخش خالق است؟»اگرازما پرسیده شود: -۷

مهر(۲۰)قلمچی                                                        علت چه پاسخ درخوری باید بدهیم؟                           

(تنها آفریدگار جهان خداست که به هیچکس نیازمند نمی باشد.۱      

(تمام موجودات یک منشأ واحد دارند و به سبب همان منشأ آشکارمی شود.۲      

وابسته استنسان در پیدایش به او وجود خداوند،جزء ذات اوست؛درنتیجه ا(۳      

(هرموجودی که ذاتش مساوی با موجودبودنش باشد،همواره وجود دارد.۴      

 

رحمت  احساس دائمی سایهٔ لطف وخی موضوعات،نشانگر کدام ویژگی درآنهاست وپی بردن به چیستی و ذات بر  -۸

            الهی شامل چه کسانی میگردد؟
مهر(۲۰)قلمچی  

دانایان –(نامحدود بودن ۲دانایان                                                            –(محدودیت ۱      

مؤمنان  –(محدودیت ۴مؤمنان                                                        -(نامحدود بودن۳      

ال تُدَرُکهُ »ت ورؤیت خدا طبق آیهٔ شریفهٔ تفکر صحیح درمورد نیازمندی موجودات جهان به پدیدآورنده کدام اس -۹

مهر(۲۰)قلمچی                                                                           دردنیا وآخرت چه وضعیتی دارد؟«االَبصار  

در دنیا ناممکن و درآخرت ممکن است. –(هرموجودی به آفریننده نیازمند است ۱      

ناممکن است.در دنیا وآخرت  – به آفریننده نیازمند است هرموجودی(۲      

در دنیا وآخرت ناممکن است. –(هرپدیده ای به پدیدآورنده نیازدارد ۳      

در دنیا ناممکن و درآخرت ممکن است. - هرپدیده ای به پدیدآورنده نیازدارد (۴      

 

سجد با بّنا کدام است و رابطه ی اول تاحدی شبیه کدام قضاوت بنیادین موجود،میان رابطه جهان با خدا و رابطهٔ م -۱۰

مهر(۲۰)قلمچی                                                      رابطه است؟                                                        

جریان برق و مولّد برق.   –ا کردن مواد وچینش آن ها جا به ج(۲             ساعت وساعت ساز. –(جا به جا کردن مواد وچینش آن ها ۱    

.جریان برق و مولّد برق  -وابستگی در هرلحظه ودر هر آن  (۴              ساعت وساعت ساز.  -(وابستگی در هرلحظه ودر هر آن ۳    

 

به مفهوم کدام «کنیمهرکدام ازما،براساس فطرت خویش،خدا را می یابیم وحضورش را درک می »اگر گفته شود -۱۱

()گزینه دومهر                                                      یک ازابیات که به کالم ما نزدیک تر است اشاره کرده ایم؟  
(ذات نایافته از هستی بخش                                    چون تواند که بود هستی بخش۱        

  هستی های ما                                 تو وجود مطلقی،فانی نُماو  (ما عدم هاییم۲      

(دلی کز معرفت نور وصفا دید                                به هرچیزی که دید،اول خدا دید۳        

(ما که باشیم ای تو ما را جان جان                            تا که ماباشیم با تو درمیان۴        

 

، مبین چیست ودرک این نیازمندی «جهان همواره ودرهرآن به خداوند نیازمنداست و این نیاز هیچ گاه قطع ویا کم نمی شود»عبارت -۱۲

دومهر( )گزینه                                                                                              وارتباط باخدا منتهی به کدام امرمی گردد؟  

افزایش خودشناسی –(نیازمندی درآفرینش ۲افزایش خودشناسی                                  –(نیازمندی دربقا ۱        

افزایش عبودیت وبندگی –(نیازمندی دربقا ۴افزایش عبودیت وبندگی                      –(نیازمندی درآفرینش ۳        

 

)گزینه دو مهر(  نظردر موجودات،پیام مستنبط ازکدام عبارت است ودربردارندهٔ کدام معناست؟ شناخت خالق از راه -۱۳  

   شناخت کیستی خداوند. -«تَفَکَّروا فی ُکّل شیءٍ (»۲شناخت کیستی خداوند.                 -«َوالتَفکَّروا فی ذاته للا(»۱    

.خداوند شناخت چیستی -«روا فی ُکّل شیءٍ تَفَکَّ » (۴خداوند.               شناخت چیستی  -«َوالتَفکَّروا فی ذاته للا»(۳      

 

  (مهر)گزینه دو                         بیت زیرباکدام آیهٔ شریفه معنایی واحد را بیان می کند؟                            -۱۴
ناید از وی صفت آب دهی تهی                   خشک ابری که بود ز آب                     

«أنتم الفُقَراء الی للاه (»۴   «للا نور السماوات و األرض»(۳     «ُکل یوٍم هو فی شأنٍ »(۲    «َوللاُ هوغنُی الحمید» (۱     



 

بیان کنندهٔ کدام تفاوت میان خالق هستی چرا یک ساعت مستقل ازصانع خود میتواند به وجودش ادامه دهد واین امر  ـ۱۵

()گزینه دومهر                                                               با صانع ساعت است؟                                  

مندی دربقای مخلوقات به خداوند نیاز -(ساعت ساز،ناظم ساعت است و با استفاده ازمواد موجود،به ساعت شکل و نظم بخشیده است ۱      

 هستی بخش.

نیازمندی دربقای مخلوقات به  –(ساعت ساز،هستی جزئی از اجزا را به فعلیت رسانده اما نظم کلی ساعت مستقل ازاوست ۲      

 خداوندهستی بخش.

ازمندی در آفرینش مخلوقات به نی – ساعت ساز،هستی جزئی از اجزا را به فعلیت رسانده اما نظم کلی ساعت مستقل ازاوست(۳     

 خداوندهستی بخش.

مخلوقات به  نیازمندی در آفرینش -ساعت ساز،ناظم ساعت است و با استفاده ازمواد موجود،به ساعت شکل و نظم بخشیده است (۴    

 خداوندهستی بخش.

 

بادَةٍ إْدماُن التَفَکُّرفی للاه و فی اَْفَضلُ »انی پیامبراکرم)ص(که می فرمایند:عبارت شریفه،استثنایی برکالم نور کدام ـ۱۶  اْلعه

                  ()گزینه دومهر                                            می باشد؟                                                 «قُْدرتههه 

«َرأْیُت للاَ قَبلَهُ وبَْعدَهُ وَمعَهُ (»۴  «َوالتَفکَّروا فی ذاته للا(»۳«     تَفَکَّروا فی ُکل شی ءٍ »(۲    «َوللاُ هوغنُی الحمید» (۱   

 

لنی الی نفسی َطَرفةَ عیٍن ابدا  »آنجا که پیامبراکرم)ص(به معبود و معشوق خویش عرضه می دارد: -۱۷ به «اللُهمَّ ال تَکه

()گزینه دومهر                                                                                                ؟ضرورت کدام امر اشاره می کند  

،مطلق است و لطف و رحمت خاص پروردگار در تمام لحظات دوام بخش وجود انسان است(نیازمندی انسان به خداوند۱    

(غفلت انسان از نفس خود وعدم تکلم وحساب کشیدن از آن،سرانجامی جزاسیرشدن در آفت زمان نخواهد داشت۲    

درک انسان به بندگی خداوند است که به تبع آن ادراک فقرونیازمندی مطلق انسان به خدا حاصل می گردد (تفکر،محّرک۳    

تمام ایام می گردد واین لطف در سایهٔ درک وتجلی نور الهی به دست می آید(لطف و رحمت خاص الهی است که موجب بندگی حقیقی در ۴    

 

می گردد وچشیدن لذت  درک حکمت وصفات الهی درحدظرف وجودی هرموجود،از دقت درکدام عبارت برداشت -۱۸

()گزینه دومهر                                                     چنین معرفتی در گرو چیست؟                                     

قدم گذاری همراه با اراده درمسیرمعرفة للا. -«ُکل یوٍم هو فی شأنٍ یسأله من فی السماوات و األرض »(۱        

تفکر درآثارمخلوقات ودرک نیازمندی دربقا به خدا. -«یسأله من فی السماوات و األرض ُکل یوٍم هو فی شأنٍ »(۲        

تفکر درآثارمخلوقات ودرک نیازمندی دربقا به خدا. -«َرأْیُت للاَ قَبلَهُ وبَْعدَهُ وَمعَهُ شیئا  اهاّل و َرأْیُت ما (»۳        

قدم گذاری همراه با اراده درمسیرمعرفة للا. -«ما َرأْیُت شیئا  اهاّل و َرأْیُت للاَ قَبلَهُ وبَْعدَهُ وَمعَهُ » (۴        

 

( )گزینه دومهر                                     ه فهم کدام عبارت شریفه رهنمون می سازد؟دقت دربیت زیرما را ب -۹۱  

«توست ازایجاد جمله ما هستی          توست ازداد ما بود و ما باد»                     
«  للا نور السماوات و األرض»(۲                         «یسأله من فی السماوات و األرض(»۱                                            

«ما َرأْیُت شیئا  اهاّل و َرأْیُت للاَ »(۴                              «          َوللاُ هوغنُی الحمید» (۳       

به این معرفت باال به خصوص  کدام آیهٔ شریفه مؤید آن است و الزمهٔ رسیدن«عالم محضرخداست»اگرگفته شود: -۲۰

)گزینه دومهر(                                                                                             برای جوانان و نوجوانان چیست؟  

  قوی  عزم و تصمیم گیری -«األرضللا نور السماوات و » (۲                 عزم و تصمیم گیری قوی  -«َوللاُ هوغنُی الحمید» (۱

    پاکی و صفای قلب -«َوللاُ هوغنُی الحمید(» ۴            پاکی و صفای قلب      -«للا نور السماوات و األرض»(۳

 

موجودات جهان،هستی خود را وامدار چه »قائم بالذات بودن یک موجود به چه معناست والزمهٔ پاسخ به سؤال در -۲۱

)گزینه دومهر(                                                                                         یست؟    چ«کسی هستند؟  

تفکر و اندیشه. –به وجود یک غیرپدیده (به معنای نیازمند بودن برای موجودیت ۱       

تفکر و اندیشه. –(به معنای عدم نیاز به وجود دیگری و موجودیت ذاتی ۲       



حضور قلب. –به معنای عدم نیاز به وجود دیگری و موجودیت ذاتی (۳       

حضور قلب. –به معنای نیازمند بودن برای موجودیت به وجود یک غیرپدیده (۴       

  )گزینه دومهر(                          چیست؟                   «ُکل یوٍم هو فی شأنٍ »مراد و مقصود از آیهٔ شریفهٔ  -۲۲

(هرمخلوقی درهرروز دارای مرتبه ای خاص از شئونات کمال است که خداوند عنایت نموده است.۱       

امورهستی را تدبیر و اداره می کند.(لطف وفیض خداوند دائمی و برای همهٔ زمان ها است و همواره ۲       

در شئونات مختلف است. (خداوند پیوسته درحال اجابت همهٔ خواسته های انسان۳       

(عالم،تجلی هستی و وجود خداست که در هرلحظه نشان دهندهٔ خالق خود است.۴       

اگر بخواهیم از براهین قرآنی بهره بجوییم وبه درک وجود خداوند وشناخت صفات وافعال او و وابستگی هستی  -۲۳

(ومهر)گزینه د                                ر بگیریم؟مخلوقات به ذات اقدس الهی بپردازیم چه ملزوماتی را باید در نظ  
(تفکر در نظام هستی و روابط میان مخلوقات عالم وپی بردن به پشتیبانی خالق و ناظمی حکیم.۱       

(تفکر در وجود مخلوقات و روابط حاکم بر عالم و شناخت صفات الهی برای پی بردن به ذات اقدس.۲       

(نگاه به مخلوقات هستی و تفکر درموجودات آن ها و درک پدیده بودن و سرچشمه نگرفتن هستی آنان از ذاتشان.۳       

خداوند بامعرفت به حقیقت وجود او.(بهره جستن از کالم وحی و هدایت الهی درجهت شناخت صفات الهی و وجود هستی بخش ۴       

ی الهی،درباره ی نیازمند بودن جهان به خالق و پدیدآورنده در آیات و چنانچه در راستای عمل به دستورات وح -۲۴

             (مهر ۲۰)گاج                                                               نشانه های حق تعالی تعقل کنیم،........          

      است. ای حکیم در مداری مشخص باقی ننده(جهان را پدیده ای واجب الوجود می بینیم که تحت تدبر آفری۱ 
(قدم در یکی از راه های درک وجود خداوند و شناخت افعال و صفات وجودی او نهاده ایم.۲   

طرت خداگرای خود حرکت نموده ودرنهایت به سعادت حقیقی واصل خواهیم شد.(درمسیرف۳   

جز خود را بیشتر ابراز می نماییم.مسیر عبودیت نهاده و عدر نتیجه ی افزایش معرفت خود به خداوند،قدم در  (۴       

ذاته :»می شویم که ت با خداوند،با این کالم همنواآن جا که در مسیر معرفت اندوزی نسبت به رابطه ی جهان خلق -۲۵

          مهر(۲۰)گاج         کدام حقیقت را به عمق جان پذیرفته ایم؟ «نایافته از هستی،بخش/چون تواند که بودهستی بخش

به سبب او پیدا و آشکار می شوند (تمام موجودات وجود خود را از خداوند می گیرند و۱        

(ما و دیگر موجودات جهان هستی پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست.۲        

دبیر او ممکن و محتمل می شوند.(تمام رخدادهای طبیعت تنها به اذن خداوند و در چارچوب حکمت و ت۳        

(پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای واجب الوجود هستند.۴        

 

 

توجه به محسوس بودن در سایه ی رحمت خداوند بر انسان و درک احتیاج دائمی انسان به عنایات خداوند،مبیّن  -۲۶

مهر(۲۰)گاج                                       مفهوم کدام عبارت است؟                                                        

.«توست/ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ما چو ناییم و نوا در ما ز(»۱       

.«یَسأَلُهُ َمن فی السَّماواته و االَرضه کلَّ یوٍم هو فی َشأنٍ (»۲       

لنی إلی نفسی َطَرفَةَ َعیٍن أبدآ  »(۳      .«اللهمَّ ال تَکه  

.«ها النّاُس اَنتُُم الفُقَراُء الی للا و للا هو الغَنیُّ الحمیدُ یُّ یا اَ »(۴       

نیازمندی موجودات به خداوند در پیدایش و بقا،چگونه قابل توصیف است و خدایابی و درک حضور پروردگار  -۲۷

مهر(۲۰)گاج                                                         توسط انسان،به چه کیفیت است؟                               

.فطری –(در مرتبه ی پیدایش بیش تر از بقاست ۲ی.                     استدالل –(در هر دو مرتبه یکسان است ۱   

.استداللی – در مرتبه ی پیدایش بیش تر از بقاست(۴                      .فطری –در هر دو مرتبه یکسان است  (۳  

فهم کدام عبارت «یَسأَلُهُ َمن فی السَّماواته و االَرضه » خاستگاه زبان حال انسان به پیشگاه خدا در عبارت قرآنی -۲۸

مهر(۲۰)گاج                                            نورانی است؟                                                                

«اَنتُُم الفُقَراُء الی للا(»۲                                                        «.فی َشأنٍ کلَّ یوٍم هو (»۱       

«(تنزُع الملک مّمن تشاءُ ۴«                                               للا نور السماوات و األرض(»۳       

 



علت بی توجهی انسان ها به نیاز دائمی به خداوند،چیست و کدام ویژگی در رسول خدا)ص(،سبب درخواست  -۲۹

مهر(۲۰)گاج                                   عاجزانه ی او از خدا برای واگذار نشدن به خود می گردد؟                   

فزونی خودشناسی –(جهل ۲                   فزونی خودشناسی                       –(غفلت ۱       

افزایش عبودیت و بندگی –(جهل ۴افزایش عبودیت و بندگی                                  –(غفلت ۳        

است؟ نورانی هم کدام آیه ی مبتنی برف«ما َرأْیُت شیئا  اهاّل و َرأْیُت للاَ قَبلَهُ وبَْعدَهُ وَمعَهُ »»بیان امیر دل ها،علی )ع(در حدیث شریف -۳۰  

مهر(۲۰)گاج                                                                                                                                                  

«کلَّ یوٍم هو فی َشأنٍ »(۲  «                      .....یَسأَلُهُ َمن فی السَّماواته و االَرضه »(۱       

ا النّاُس اَنتُُم الفُقَراُء الی للا یا اَیُّه»(۴                                   «للا نور السماوات و األرض»(۳       

 

صفات الهی را برای انسان عیان میکند ومؤید آن  مقرون شدن دقت وتأمل،درعین شهود خداوند درهرچیز،کدام -۳۱

مهر(۲۰)گاج                                       درکدام بیت مذکوراست؟                                                                  

لذت هستی نمودی نیست را/عاشق خود کرده بودی نیست را –(علم و قدرت ۱       

لذت هستی نمودی نیست را/عاشق خود کرده بودی نیست را -(حکمت و رحمت ۲        

دلی کز معرفت نوروصفا دید/به هرچیزی که دید،اول خدا دید –(حکمت و رحمت ۳        

دلی کز معرفت نوروصفا دید/به هرچیزی که دید،اول خدا دید -(علم و قدرت ۴        

رای اثبات فهم پیام کدام عبارت حدیثی است و بیم تصور کنیم،زمینه سازنمی توان موضوعات نامحدود رااین که ما -۳۲

به کدام آیه ی شریفه تمسک میجوییم؟«رد.علت دایک معلول دربقای خود همواره وهرآن،نیازبه »این جمله که  
  مهر(۲۰)گاج                                                                                                                        

«                                   .....للا نور السماوات و األرض» - «َوالتَفکَّروا فی ذاته للا»(۱        
.....» -« روا فی ذاته للاَوالتَفکَّ »(۲       «                        یَسأَلُهُ َمن فی السَّماواته و االَرضه  

.....» - «تَفَکَّروا فی ُکّل شیءٍ »(۳       «                        یَسأَلُهُ َمن فی السَّماواته و االَرضه  

«ألرض.....للا نور السماوات و ا» - «تَفَکَّروا فی ُکّل شیءٍ »(۴        

                                    

                 ور کدام بیت است؟ ازنگاه رسول خدا)ص(تفکردرچه چیزی برترین عبادت است و این مضمون یادآ -۳۳

مهر(۲۰)گاج                                                                                                                                                          
.به هرچیزی که دید،اول خدا دید / دلی کز معرفت نوروصفا دید -« فی للاه و فی قُدرتهه (»۱         

.خشک ابری که بود ز آب تهی/ ناید از وی صفت آب دهی - «فی للاه و فی قُدرتهه »(۲         
.دلی کز معرفت نوروصفا دید/به هرچیزی که دید،اول خدا دید -« فی ذاته للا(»۳         
.ز آب تهی/ ناید از وی صفت آب دهی خشک ابری که بود - «فی ذاته للا»(۴         

گویای چیست ونتیجهٔ آن چه می باشد؟«خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار»پیامبراکرم)ص(؛سخن  -۳۴  
آبان(۱۱)سنجش                                                                                                                            

عدم تفکردرذات خداوند    -(ناتوانی انسان درشناخت ذات خداوند۲افزایش بندگی.                           -درک نیازمندی به خدای بی نیاز(۱   

معرفت عمیقتردربارهٔ خداوند   -(درک بی نیازی خداوندامخلوقات۴معرفت عمیقتردربارٔه خداوند    -(نیازمندی انسان به خداوند درآفرینش۳   

آبان(  ۱۱)سنجش                                                    مهم ترین اعتقاد دینی چیست و معنای آن کدام است؟ -۳۵  

(آفرینش هستی است که تنها خالق جهان خداوند است.          ۱    

(ربوبیّت است وبه معنای صاحب اختیاری است که پرورش مخلوق به دست اوست.۲    

د است و به معنای اعتقاد به خدای یگانه است.(توحی۳    

(اسالم است و به معنای تسلیم شدن در برابر فرمان خداوند است.۴    

آبان(۱۱)سنجش  چه نام دارد وکدام آیهٔ شریفه آن رابیان می کند؟     اعتقاد به اینکه خداوند تنها مبدأ جهان است  -۳۶  

قل اَغیر للا ابغی ربّا -(توحید درربوبیت ۲ی ربّا                                    قل اَغیر للا ابغ –(توحید درخالقیت ۱     

للاُ خالق کّل شیءٍ  -(توحید درربوبیت ۴للاُ خالق کّل شیٍء                                        –(توحید درخالقیت ۳     

به ترتیب «و او درفرمانروایی خویش کسی راشریک نمی سازد»و«بگو:بارالها،حکومت ازآن توست»آیات شریفهٔ  -۳۷

آبان(۱۱)سنجشکدام موضوع رابیان می کند؟                                                                                    



توحید در مالکیت –(توحید دروالیت ۲                        توحید دروالیت        –(توحید درمالکیت ۱    

توحید درربوبیت                                         –(توحید درمالکیت ۴توحید درربوبیت                                –(توحید دروالیت ۳    

 

به کدام مرتبهٔ توحید اشاره کرده است؟ « درحالی که او پروردگار همه چیزاست»سورهٔ انعام۱۶۴آیهٔ  -۳۸  
آبان(۱۱)سنجش                                                                                                                    

اختیار ومالک جهان خداوند است.(توحید در خالقیت یعنی این که صاحب ۱    

(توحید در ربوبیت یعنی خداوندی که جهان را اداره می کند.۲    

(توحید در خالقیت،یعنی خداوند تنها خالق جهان است.۳    

(توحید در ربوبیت و به معنای حق تصرف وتغییر در همه چیز ازآن خداونداست.۴    

آبان(۱۱)سنجشباشند؟                                                مفهوم کدام یک ازآیات زیرمشابه یکدیگرمی  -۳۹  

ب( و للا الغنی الحمید                للاُ خالق کّل شیٍء    الف(      

خلقوا کخلقه فتشابه الخلُق العظیم ابغی ربّا                  د(قل اَغیر للاج(       
                                             ج  –الف (۴       ج      –(ب ۳د                         –(ب ۲د                             –(الف ۱  
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