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 : تنها او2درس 

 *کامل کنید*

ی نیازهای دانه برای رشد، از پیش ............ و در همه -1
 ........... آفریده شده است.

 طبیعت -اندیشیده

 *صحیح یا غلط*

 غلط ی خورشید و زمین دقیق و حساب شده نیست.فاصله -2

 صحیح ین دستگاه تنفس و قلب هماهنگی وجود دارد.ب -3

 *پاسخ دهید*

نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد،  -4
 ی چیست؟نشانه

 توانایی و یکتایی خداوند

خورشید کم یا زیاد بود، چه  ی زمین تااگر فاصله -5
 افتاد؟اتفاقی می

ی زمین تا خورشید زیاد بود جانداران به خاطر اگر فاصله
رفتند و اگر این فاصله کم بود جانداران سرما از بین می

 سوختند.از گرمای زیاد می

کرد، چه اتفاقی اگر دو یا چند خدا جهان را اداره می -6
 افتاد؟می

ریخت و هر کدام ن به هم مینظم و هماهنگی جها
خود جهان را اداره کنند، مثالً ی خواستند به شیوهمی

-خواست خورشید را از شرق و دیگری مییکی می

 خواست خورشید را از غرب بیاورد.

-ی وجود یک خدا چه میخداوند در قرآن درباره -7

 فرماید؟
اگر در آسمان و زمین، غیر از اهلل خداهای دیگری بود، 

 ریخت.مان و زمین به هم میآس

ی توحید به یکتایی خداوند در کدام قسمت سوره -8
 اشاره شده است؟

 قل هو اهلل احد، و لم یکن له کفواً احد

 *انتخاب کنید*

و فی االرض آیاٌت ... و فی »ی با توجه به آیه -9
های خدا در کدام مورد نشانه« انفسکم افال تبصرون

 وجود دارد؟
 
 
 
 

المثل زیر اشاره به یکتایی خداوند و کدام ضرب -10
 نظم آفرینش اشاره دارد؟

 

 ( آسمان و زمین2       ( زمین و انسان 1
 ( آسمان و دریا4         ( زمین و دریا 3

 
 
 
 
 
 ترهر که بامش بیش، برفش بیش (1
 نمکشود یا بی( آشپز که دو تا شد آش یا شور می2
 شود.اش سبز میآید، دم النه( مار از پونه بدش می3
 خوری، نمکدان مشکن.( جایی که نمک می4
 



 

 

-در کدام بخش نماز، یکتایی خداوند را به زبان می -11

 آوریم؟
 ( سجده2                ( سالم 1
 ( قنوت4               ( تشهد 3

 ( ال اله اال اهلل2              اهلل اکبر ( 1 کند؟کدام قسمت اذان به یکتایی خداوند اشاره می -12
 ( اشهد ان محمداً رسول اهلل4    ( حی علی الصلوة 3

به چه « لو کان فیهما آلهةٌ اال اهلل لفسدتا»ی آیه -13
 موضوعی اشاره دارد؟

 ها( نظم و هماهنگی در پدیده2( وجود یک خدا       1
 (3( و )1ی )( گزینه4         ی جهان ( اداره3

                            (2ی )گزینه -12           (3ی )گزینه -11           (2ی )گزینه -10          (1ی )زینهگ -9
 (1ی )گزینه -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


