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  .جْاى را ادارُ هیکٌذ ّواٌّگی هیاى پذیذُ ّای جْاى ًطاى هی دّذ کِ فقظ یک ......... ًظن ٍ -1

  خذایاى دیگری تَد آسواى ٍ زهیي تِ ّن هی ریخت. غیر از ............. آسواى ٍ زهیي، اگر در -2

 . زیرا فقظ یک خذا جْاى را ادارُ هی کٌذ ،تیي پذیذ ّای جْاى ..................ٍجَد دارد -3

یکتا تَدى خذا  از کتاب ............... درتارُ 31ِی  حضرت اهام ػلی)ع( تا فرزًذش حضرت اهام حسي)ع( در ًاهِ -4

 سخي گفت. 

 

 

 

 

  ؽ ظ ریخت. ّن هیآسواى ٍ زهیي تِ ، خذایاى دیگری تَد، غیر ازخذا، اگر در آسواى ٍزهیي -1

 ؽ  ظ                                    .است ر پرٍردگا تَدى یکتا ًطاًِ  ًظن ٍ ّواٌّگی تیي پذیذُ ّا -2

 ؽ  ظ                              یگاًگی خذاًٍذ است. تیاًگر « لَ کاى فیْوا آلِْ اال اهلل لفسذتا»ی  آیِ -3

 ؽ  ظ                . ی اًساى ّا هی فرستاداخَد یک ًفر را ترترای اثثات اگر خذای دیگری تَد  -4

 ؽ  .           ظاگر دٍ یا چٌذ خذا جْاى را ادارُ هی کردًذ، ّواٌّگی در جْاى تِ ٍجَد هی آهذ -5

 

 جَر کردًی

-------- 

 فرهَدُ تیاى(ع)حسي اهام تِ  خذاًٍذ تَدى یکتا درتارُ کِ است(ع) ػلی اهام از ای جولِ زیر ی ریختِ ّن تِ کلوات  -1

 .تٌَیسیذ زیر کادر ٍدر کٌیذ هرتة را آًْا اًذ

 تَ-آهذًذ هی-پرٍردگار-داضت--تَ —ًیس–ضریکی -هی آهذًذ-اٍ-پیاهثراى -ًسد
 

 

 

 

 

 .............................................................................................................پسرػسیسم تذاى کِ اگر 

................................................................................................................................................... 
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زهیي  غیر از اهلل خذایاى دیگری تَد آسواى ٍ اگر در آسواى ٍ زهیي،» ایي آیِ تِ کذام صفت الْی اضارُ دارد؟ -1

 «.ریخت هی ّن تِ 

 سحوت (د هغفشت ج( یکتایی (ب قذست الف(

 ًظن ٍ ّواٌّگی هیاى پذیذُ ّای جْاى تیاًگر کذام اصل اػتقادی هاست؟ -2

 ج ٍ ب هَاسد (د  هعاد ج( عذل (ب تَحیذ الف(

 کٌذ. ّای جْاى .............. ٍجَد دارد، زیرا فقظ یک خذا جْاى را ادارُ هی تیي پذیذُ -3

 د( سشذ کافی ج( ًظن ٍ ّواٌّگی ب( عظوت صیثایی الف(

 کٌذ؟ ای تِ اهام حسي)ع( کذام دلیل را ترای ضریک ًذاضتي خذا رکر هی ػلی)ع( در ًاهِ  اهام -4

 ب( تضسگی خذا ًظن جْاى الف(

 د( آهذى پیاهثش اسالم ج( ًیاهذى پیاهثشی اص جاًة خذا

 کٌذ؟  تِ چِ هَضَػی اضارُ هی« ٍ لَ کاى فیْا ٍ الِْ اال ا... لفسذتا» آیِ  -5

 ب( خذاًٍذ تسیاس هْشتاى است خذاًٍذ یگاًِ است الف(

 ّاست د( خذاًٍذ خالق اًساى ج( خذاًٍذ تسیاس تخشٌذُ است

 یؼٌی؟ « لََ کاىَ فیِْوا ءالٌَِْ الَا اهللُ لَفَسَذتا» -6

 سیخت اگش دس آسواى خذای دیگشی تَد آسواى تْن هی الف(

 پاشیذ ب( اگش دس آسواى خذای دیگشی جض اهلل تَد صهیي اص ّن هی

 سیخت ج( اگش خذایاى دیگشی تَد آسواى ٍ صهیي تْن هی

 سیضد د( اگش خذایاى دیگشی تاشذ صهیي ٍ آسواى تْن هی
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  «آهذًذ. تَ ضریکی داضت پیاهثراى اٍ ًسد تَ هیپسر ػسیسم، تذاى اگر پرٍردگار »ایي سخي از کیست -7

 د( اهام علی)ع( ج( اهام سجاد)ع( ب( اهام حسي)ع( الف( اهام حسیي)ع(

  کتاب هؼرٍفی کِ سخٌاى ارزضوٌذ حضرت ػلی)ع( در آى جوغ آٍری ضذُ است چِ ًام دارد؟ -8

 د( هفاتیح الجٌاى ج( صتَس ب( صحیفِ سجادیِ الف( ًْج الثالغِ

ی خَرضیذ ٍ زهیي دقیق ٍ حساب ضذُ است. اگر  جالة است تذاًیذ کِ فاصلِ»ی چیست؟  ًطاًِ ایي جوالت -9

رفتٌذ ٍ اگر ایي فاصلِ خیلی کن تَد، از  ی زهیي تا خَرضیذ خیلی زیاد تَد، گیاّاى تِ خاعر سرها از تیي هی فاصلِ

  «سَختٌذ گرهای زیاد هی

 تأثیش قَاًیي طثیعت تش صًذگید(  ج( قذست خذاًٍذ ب( ّواٌّگی شگفت اًگیض الف( ًظن ٍ تذتیش جْاى

  کٌذ چییست؟ ی ایي کِ یک خذاًٍذ جْاى را ادارُ هی هْن تریي ًطاًِ -11

 فشستاد الف( اگش خذای دیگشی تَد پیاهثشاًی سا تِ سَی ها هی

 سیخت. ب( اگش دس آسواى ٍ صهیي خذای دیگشی تَد آسواى ٍ صهیي تِ ّن هی

 پذیذآٍسدى هَجَدات، تیاًگش ٍجَد خذاًٍذی حکین ٍ قادس است.ج( قذست خذاًٍذ تشای 

 ّای آًاى، جْاى آفشیٌش ٍجَد ًذاشت. د( اگش خذای دیگشی تَد تِ دلیل تٌاقض اسادُ

  کٌذ؟ کذام آیِ تِ ًظن ٍ ّواٌّگی جْاى خلقت اضارُ هی -11

 ب( لَ کاى فیْوا الِ اال اهلل لفسذتا الف( خلق السواٍات ٍ االسض تالحق

 د( َّ الزی اسسل سسَلِ تالْذی ٍ دیي الحق ٍفی السواء سصقکن ٍ ها تَعذٍى ج(

  کٌذ؟ ی گٌذم ها را تِ کذام یک از اصَل دیي راٌّوایی هی تفکر در رضذ داًِ -12

 د( ًثَت ج( هعاد ب( تَحیذ الف( عذل

  تِ ............ اضارُ دارد.« لفسذتالَ کاى فیْوا الِ اال اهلل «  ِی ِ ضریفِ ِ ............... ًیس هاًٌذ آیِ آیِ -13

 قذست ٍ علن خذاًٍذ –ب( قل َّ اهلل احذ  قذست ٍ علن خذاًٍذ –الف( ال الِ اال اهلل 

 ًظن ٍ ّواٌّگی جْاى-د( ٍاهلل رٍالفضل العظین یگاًگی ٍ تَحیذ خذاًٍذ –ج( قل َّ اهلل احذ 
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  ؟ًیستّای زیر  ایي کِ جْاى دٍ خذاًٍذ داضتِ تاضذ ضثیِ کذام یک از گسیٌِ -14

 ب( یک هذسسِ دٍ هذیش داشتِ تاشذ الف( یک تین ٍسصشی دٍ سشهشتی داشتِ تاشذ

 د( یک لشکش دٍ فشهاًذُ داشتِ تاشذ. ج( یک سفشُ، دٍ غزا داشتِ تاشذ

  ی کذام صفت خذاًٍذ است؟ُ دٌّذ  فاصلِ دقیق ٍ ّواٌّگی هیاى هاُ ٍ خَرضیذ، ًطاى -15

 د( تخشش خذاًٍذ ج( عظوت خذاًٍذ ب( هْشتاى الف( یکتا تَدى

 

 
 

 

  چرا؟ ایي تیت ضؼر از کتاب فارسی ضطن تا کذام یک از صفات خذاًٍذ ارتثاط هؼٌایی دارد؟ -1

 خَاستی یاریگری کِ زاى ترٍى            خَتی آراستی جْاًی تذیي

------------------------------------------------------------------------------------ 

  .تٌَیسیذ خظ یک در داریذ؟ ػْذُ تر ای ٍظیفِ چِ خذاًٍذ تسرگی ٍ ػظوت تراتر کٌیذ در هی فکر -2

------------------------------------------------------------------------------------ 

  ّواٌّگی کِ در جْاى اعراف ها ٍجَد دارد ًطاًِ چیست؟ ًظن ٍ -3

---------------------------------------------------------------------------------- 

  ذا جْاى را ادارُ هی کٌذ ؟ِ فقظ یک خک چِ چیسی ًطاى هی دّذ -4

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ی لََ کاىَ فیْوا ءالٌَِْ اال اهللُ لَفَسَذَتا ًطاى دٌّذُ کذام ٍیژگی خذاًٍذ است؟  آیِ -5

------------------------------------------------------------------------------------ 

 . فریٌص را تٌَیسیذآسِ ًوًَِ از ًظن ٍ ّواٌّگی در جْاى   -6

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ی حضرت ػلی )ع( ، چگًَِ هی فْوین کِ جْاى را فقظ یک خذا ادارُ هی کٌذ؟  تِ فرهَدُ -7

------------------------------------------------------------------------------------ 

   چیست؟« لَ کاى فیْوا آلِْ اال اهلل لفسذتا»ی  هؼٌی آیِ -8

------------------------------------------------------------------------------------ 

 اهام ػلی )ع( درتارُ ی اثثات یگاًگی خذاًٍذ تِ اهام حسي)ع( چِ فرهَد؟ -9

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ خذاًٍذ در قرآى درتارُ یکتایی ٍ یگاًگی خَد چِ هی فرهایذ -11
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    هرتَط تِ کذام سَرُ ی قرآًی است؟« َ کاى فیْوا آلِْ اال اهلل لفسذتا ل» ی  یِآ -11

------------------------------------------------------------------------------------ 

    خذاًٍذ در کذام سَرُ ٍ کذام آیِ ٍجَد خذایاى دیگر را ًفی هی کٌذ؟ -12

------------------------------------------------------------------------------------ 

     اگر خذایی غیر از اهلل تَد، چِ اتفاقی هی افتاد؟ -13

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ی گٌذم را تَضیح دّیذ.  ّواٌّگی تیي کائٌات ترای رضذ داًِ -14

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ی خَرضیذ ٍ زهیي چِ ّواٌّگی را ایجاد کردُ است؟  ی دقیق ٍ حساب ضذُ فاصلِ -15

------------------------------------------------------------------------------------ 
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