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 .30پیام کدام عبارت گویای این است که انسان موحد کسی است که امیال وغرایزخودراتنظیم وکنترل می نماید؟سراسری خارج از
کشور97
-1فلیستجیبوالی ولیومنوا بی لعلهم یرشدون
-2ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم
-3الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا الشطان انه لکم عدو مبین
-4ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر
تست
 .31چراپذیرش بندگی خداوند تنها راه راست وصحیح زندگی است؟ سراسری زبان96
-2سبحانه عما یشرکون -3ایاک نعبد وایاک نستعین -4فقداستمسک بالعروه الوثقی
-1ان هللا ربی وربکم
تست
 .32از آیه ی شریفه ی «ان هللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» کدام مطلب مفهوم می گردد؟(سراسری ریاضی )94
-1با آگاهی از اینکه خدا تنها مالک و پشتیبان جهان است ،در میابیم که اداره کننده جهان هستی اوست.
-2آگاهی به این که خداوند پروردگار شماست باعث می شود انسان در صراط مستقیم قرار بگیرد.
-3الزمه ی توحید در عبادت اطاعت از حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان آن حضرت می باشد.
-4با اعتقاد به اینکه خدا تنها اداره کنندی جهان است در میابیم که تنها وجود شایسته ی پرستش خداست
تست
 .33پیام كدام آیه حاوي مراتب ربوبي وعبادي توحیداست؟سراسري تجربي *91
 -1ان هللا ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط مستقیم  -2اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون هللا
 -4ومن یسلم وجهه الي هللا وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقي
-3ولقد بعثنا في كل امه رسوال ان اعبدوهللا
تست
 .34پیام كدام آیه حاوي دریافت نتیجه وبازتاب آشنایي باتوحید در خالقیت وتوحید ربوبي است ؟سراسري ریاضي *91
 -2ان هللا ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط مستقیم
-1وماامروا اال لیعبدوا الها واحدا الاله اال هو
 -3اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون هللا  -4ولقد بعثنا في كل امه رسوال ان اعبدوهللا واجتببواالطاغوت
تست
 .35از دقت درآیه ي شریفه ي ان هللا ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط مستقیم وكلمه ي مقدس الاله االهللا به ترتیب كدام یك از ابعاد توحید
مفهوم مي گردد؟سراسري تجربي *90
-1درعبادت-درخالقیت-درعبادت-درخالقیت  -2ربوبي-درخالقیت -درخالقیت -درعبادت
 -3درخالقیت-درعبادت -درخالقیت-درعبادت -4ربوبي-عبادي –درعبادت-درخالقیت
تست
نکته :صورت سوال از واژه های نامانو س استفاده شده وبه این معناست که زمانی نظام سلطه بدون مانع ایجاد می شود که انسان به شرک
عملی در بعد اجتماعی گرفتار شود .
 .36حاكمیت سلطه آن گاه بي رادع ومانع بر به منصه ي ظهور خودنمایي مي كند كه انسان به شرك .....گرفتار آید وپیام آیه ي شریفه ي
....به فراموشي سپرده شود.سراسری خارج از کشور *90
 -2درعبادت دربعد اجتماعي –ان هللا ربي وربكم فاعبدوه
-1درربوبیت دربعد فردي -ان هللا ربي وربكم فاعبدوه
 -3درعبادت دربعد اجتماعي -یاایهاالناس انتم الفقراء الي هللا  -4درربوبیت دربعد فردي -یاایهاالناس انتم الفقراء الي هللا
تست
نکته :بازتاب یعنی نتیجه گرفتار درآمدن به شرک عبادی در بعد فردی است.
 .37رویش نهال شوم دروني سلب كننده ي آرامش ،بازتاب گرفتارآمدن به شرك ....دربعد.....است.سراسري تجریي *89
-4درخالقیت-فردي
-3عبادي-فردي
-2درخالقیت-دراجتماعي
-1عبادي-اجتماعي
تست
 .38ریشه بت پرستی وشرک جدید آن است که برخی ازانسانها درعین قبول داشتن خداوند ...که ازمصادیق شرک...است.
سراسری ریاضی * 88
-1دین و دستور های آن را در متن زندگی خود وارد نمیکنند -در عبادت
 -2دین و دستور های آن را در متن زندگی خود وارد نمیکنند -در ربوبیت
-3فکر میکنند که مستقل از خداوند میتوانند امور خود را تدبیر کنند -در عبادت
 -4فکر میکنند که مستقل از خداوند میتوانند امور خود را تدبیر کنند -در ربوبیت
تست
 .39آیه شریفه ان هللا ربي وربكم فاعبدوه هذاصراط مستقیم به ترتیب بیانگر کدام ابعاد توحید است و رابطه بین آنها چگونه است؟
سراسری ریاضی *86
-1ربوبیت و عبادت – توحید در ربوبیت میوه درخت توحید در عبادت است
-2ربوبیت و عبادت-توحید در عبادت میوه درخت توحید در ربوبیت است
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-3خالقیت و عبادت –توحید در عبادت میوه درخت توحید در خالقیت است
-4خالقیت و عبادت – توحید در خالقیت میوه درخت توحید در قبادت است
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