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آموزشگاه پرسا

عبارت قرآنی  «أَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه أْولِیاَء»  را خداوند پس از کدام پرسش مطرح می کند؟  1

پرسش از خالقیت خدا نسبت به آسمان ها و زمین پرسش از ربوبیت خدا نسبت به آسمان ها و زمین

پرسش از ربوبیت خدا نسبت به انسان و سایر مخلوقات پرسش از خالقیت خدا نسبت به انسان و سایر مخلوقات

اگر کسی بگوید: «اینکه خدا به کسی اذن والیت بدهد ممکن نیست»، با در نظر گرفتن کدام معنا براي این «اذن و اجازه» سخن او صحیح  2
خواهد بود؟

این که خداوند ایشان را مجراي هدایت خویش قرار دهد. اینکه خداوند سرپرستی خویش را به ایشان واگذارد.

اینکه خداوند ایشان را مجراي تصرف و تغییر در عالم قرار دهد. اینکه خداوند تدبیر امور مخلوقات را به ایشان واگذارد.

اگر کسی براي این جهان چند مبدأ در نظر بگیرد دچار چه شرکی شده است و ثمرة آن چه خواهد بود؟  3

شرك در خالقیت - شرك در مالکیت شرك در والیت - شرك در ربوبیت

شرك در ربوبیت - شرك در مالکیت شرك در مالکیت - شرك در والیت

درخواست ما از اولیاء خدا براي گره گشایی از .................. ایشان است و چون توان ایشان را در .................. خدا می دانیم پس گرفتار  4
.................. نشده ایم.

حقیقت معنوي و روحانی - طول - شرك حقیقت روحانی و جسمانی - ردیف - شرك

حقیقت معنوي و روحانی - ردیف - کفر حقیقت روحانی و جسمانی - طول - کفر

کدام یک از گزینه هاي زیر آثار گفتن عبارت «ال اله اال اهللا»  نمی باشد؟  5

ضرورت یافتن دفاع از حقوق او توسط سایر مسلمانان به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد

قرار گرفتن در زمرة برادران دینی و ایمان سایر مسلمین تغییر زندگی فرد تازه مسلمان در رابطه با خدا، خود و اجتماع

سخن حضرت علی (ع) چه تعبیر زیبایی از خداوند بیان می کند؟ و متقابًال چه درخواستی از خدا دارد؟  6

تو همان گونه اي که من طلب می کنم. - آن گونه باشم که تو فرمان کرده اي.

تو همان گونه اي که من دوست دارم. - آن گونه باشم که تو دوست داري.

تو همان گونه اي که من طلب می کنم. - آن گونه باشم که تو دوست داري.

تو همان گونه اي که من دوست دارم - آن گونه باشم که تو فرمان کرده اي.

قرآن کریم کدام بخش از اعمال مؤمنان را بر مدار توحید قرار داده است؟  7

اعمال دنیوي و اخروي  اعمال فردي و اجتماعی  اعمال معارف و احکام  فضائل اخالقی و احکام

قرآن کریم به ترتیب اعمال «فردي» و «اجتماعی» مؤمنان را بر چه مداري قرار داده است؟  8

اخالق - توحید  اخالق - اخالق  توحید - توحید  توحید - اخالق 

ا ...»  به ترتیب کدام یک از مراتب در آیۀ شریفۀ  «قل من رّب الّسماوات و االرض قل اهللا قل افاتّخذتم من دونه اولیاء ال یملکون ألنفسهم نفعًا و الضر  9
توحید یا شرك ذکر شده است؟

خالقیت- مالکیت ربوبیت- مالکیت ربوبیت- والیت خالقیت- والیت

هر یک از موارد «اعتقاد به یگانگی مبدأ آفرینش» و «خود و نیروي خود را از آِن خدا دانستن» به ترتیب بیانگر کدام مرتبۀ توحید است؟  10

خالقیت - والیت خالقیت - ربوبیت مالکیت - ربوبیت مالکیت - والیت
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