
 یکتا – 1درس 

 اصول دینی یکی از ........... ما مسلمانان، توحید است. -1

توحید یعنی خداوند ............. است و جز او خدایی  -2
 نیست.

 یکتا

 مسلمانان ی ............... خدای یکتا را می پرستند.همه -3

پرستند و از دستورهایش مسلمانان خدای یکتا را می -4
 کنند.اطاعت می

 صحیح

 صحیح برند.هایشان را تنها به درگاه خدا میخواستهمسلمانان،  -5

مسلمانان در هر روز، یک بار به یگانگی خداوند  -6
 دهند.شهادت می

 غلط

 های دیگر او را نیزبه جز خداوند، آفریدهمسلمانان،  -7
 کنند.ستایش می

 غلط

دین ما چگونه است و جایگاه آن در عنی توحید به چه م -8
 است؟

توحید یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست. یکی از 
 اصول دینی ما مسلمانان توحید است.

مسلمانان در برابر خالق یکتای هستی چگونه رفتار  -9
 کنند؟ می

ایش هپرستند، از دستوررا می ی مسلمانان خدای یکتاهمه
-ه درگاه او میهای خود را تنها بو خواسته کننداطاعت می

 برند.

مسلمانان در نمازهای خود، چگونه خداوند را عبادت  -10
 کنند؟وستایش می

ها هر روز در اذان، اقامه و نماز، به یکتایی و یگانگی آن
 کنند.دهند و او را ستایش میپروردگار شهادت می

 دانند؟مسلمانان، خداوند را چگونه خالقی می -11
ترین ترین مهربانان، بخشندهمهرباناو خدایی است که 

، داناترین دانایان و تواناترین قدرتمندان است؛ بخشندگان
 مثل و مانندی ندارد. ای که هیچیکتا و یگانگی

 ؟نیستکدام گزینه، از صفات خداوند بزرگ  -12

 ترین مهربانان است.( مهربان1
توان با صفات ترکسی را می( در تمامی هستی، کم2

 خداوند یافت.
 های جهان در مقابلش کوچک و ناتوانند.(تمامی قدرت3
ها و بخشش به بندگان را (توانایی برآورده کردن خواسته4

 دارد.

مسلمانان، در کدام یک از اعمال عبادی، به یکتایی و  -13
 دهند؟یگانگی پروردگار شهادت می

 قرآن کریم( قرائت 2ان، اقامه و نماز                    ( اذ1
 جهاد در راه خدا( 4داری                              ( روزه3

ترین مهربانان اگر به خداوند بگوییم: تو مهربان -14
 هستی، یعنی او را ..................... 

 ایم.( پرستیده2( دوست داریم.                         1
 ایم.      ( اطاعت کرده4ایم.                    ( ستایش کرده3



 یکتا و یگانه بودن خداوند یعنی ....................... -15

 تر است.( قدرت او در جهان از همه بیش1
 تر کسی شبیه به او بوده است.( تاکنون کم2
 تر است.( از همه در جهان بخشنده3
 ( هیچ مثل و مانندی ندارد.4
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