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کرم )ص(، اندیشه در توّجهبا  -1/.1  آنگاه که .......... شود؟ برترین عبادت محسوب می یچه صورت به حدیث پیامبر ا

 دربارۀ خدا و قدرت او باشد.( 2 استعدادهای بالقوه را فعلیت ببخشد.( 1
 د.اندیشیدن مداوم دربارۀ خدا و قدرت او باش( 4 بهار جوانی را پرطراوت و زیبا سازد.( 3

 شود؟ چه موضوعی استنباط می« و في قدرته اهللأفضل العبادة إدمان الّتفّکر في »براساس حدیث نبوی  -2/.2
گاهی و شناخت ذات و قدرت خدا ضروری است.( 1  تفکر باالترین عبادت است.( 2 آ
 ترین عبادت است.بر تداوم اندیشه در مورد خدا و قدرت او،( 4 الزمۀ شناخت خداوند تفکر دربارۀ قدرت اوست.( 3

  گردد. ظاهر می ..........زند و برگ و بار آن به صورت  جوانه می ..........است که در  ..........اندیشه، مانند  -3/.3
 نهالی ـ ذهن ـ اعمال( 4 بذری ـ روح ـ استعداد( 3 نهالی ـ قلب ـ رفتار( 2 بذری ـ ذهن ـ اعمال( 1

گر از خود بپرسیم  -4/.4  شود؟ هستی خود را وامدار چه کسی هستند، سؤال در چه صورت برای ما مطرح می موجودات جهان،»ا
 زمانی که خسته و درمانده در فضایی آرام نشسته باشیم. ( 1
 های دنیوی برای ما تکراری شود. هرگاه زندگی و ارزش( 2
 ارزش مادی و ظاهری نتواند ما را به خود سرگرم کند. های بی هنگامی که لذت( 3
 ان تفکر کنیم.تی که در فضایی آرام و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی دربارۀ جهوق( 4

که خداوند همواره بوده استت و همتواره خواهتد بتود،  عدم احاطۀ ذهن انسان به حقیقت خداوند معلول کدام ویژگی است؟ این -5/.5
 ..........بیانگر آن است که 

 از به پدید آورنده نخواهد داشت.نامحدود بودن خداوند ـ پدیده نیست و نی( 1
 گیرند. محدود بودن ذهن ـ تمام موجودات وجود خود را از او می( 2
 خداوند به عنوان آفریدگار قطعی است. وجود بهنامتناهی بودن خداوند ـ پی بردن ( 3
 عدم رؤیت خداوند ـ انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند ناتوان است.( 4

 گیرد؟ ل استدالل نیازمندی جهان به خدا در پیدایش دربرمیت زیر مقدمۀ اوّ یک از عبارا کدام -6/.6
 ی هستیم که وجودش از خودش نیست.وجود بهما و این جهان وابسته ( 2 نیازمند وجودی غیر از خود هستند.موجوداتی که پدیده هستند ( 1
گر به خ( 4 ما و این جهان وجودمان از خودمان نیست و پدیده هستیم.( 3  ایم. ود نظر کنیم برای موجود شدن نیازمند آفرینندها

 است. ..........ای  ها مشروط به چه شرطی است، هادی و پشتیبان جهان آفریننده موجود شدن پدیده -7/.7
 غنیای که خودش پدیده نباشد ـ  آورنده وجود پدید( 2 ای که خودش پدیده نباشد ـ حکیم آورنده وجود پدید( 1
 درک نیازمندی انسان و جهان به خداوند ـ حکیم( 4 ذات خداوند از هستی و تداوم در بقا ـ غنی نیاز بودن بی( 3

 وصول به معرفتی عمیق و واال معلول چیست و داشتن چه ویژگی الزمۀ آن است؟ -8/.8
 ا عزم و تصمیم قوی ـ پاکی و صفای قلبپیشقدم شدن در راه و حرکت ب (2 استعانت از خدای متعال و افزایش عبودیت و بندگیـ  احساس نیاز کردن (1
 درک حکیمانۀ خلقت جهان آفرینش ـ عزم و تصمیم قوی( 4 شتر فقر و نیاز ـ عزم و تصمیم قویافزایش خودشناسی و درک بی (3

شود؟ رابطتۀ فقتر موجتودات و ینتای  بخشی مستمر و همیشگی خداوند به موجودات، از تدبر در کدام آیه استنباط می هستی -9/.9
 است.  ..........داوند یک رابطۀ خ

 یسأله من في الّسماوات و األرض کّل یوم هو في شأن ـ ثابت و تغییرناپذیر( 1
 یسأله من في الّسماوات و األرض کّل یوم هو في شأن ـ مطلق و متغیر( 2
 ـ مطلق و متغیر ها الّناس أنتم الفقراء إلی اهللیا أی( 3
 ـ ثابت و تغییرناپذیر إلی اهللها الّناس أنتم الفقراء یا أی( 4

 بخش هستی: لّاودرس 
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شود و افزایش خودشناسی بته کتدامیک از متوارد  بودن افعال الهی، از تدبر در کدام عبارت قرآنی دریافت می بدیعابتکاری و  -11/.11
 شود؟ منتج می

 ـ درک بیشتر فقر و نیاز اهللأنتم الفقراء إلی ( 2 کّل یوم هو في شأن ـ درک بیشتر فقر و نیاز( 1
 یسأله من في الّسماوات و األرض ـ افزایش عبودیت و بندگی ( 4 نور الّسماوات و األرض ـ افزایش عبودیت و بندگی اهلل( 3

 مؤید کدام مطلب است؟ « مان از باد باشد دم به دم ما همه شیران ولی شیر َعلَم / حمله»بیت  -11/.11
 ند است.قید و شرط خداو ما همه نیست و عدم هستیم و وجود مطلق و بی( 1
 تمام حرکات و سکنات ما پیوسته به پدیدآورنده وابسته است.( 2
 آورد.  وجود بهلطف خداوند به نیاز ما پاسخ داد و ما را ( 3
گر حرکتی می موجودات به باد تشبیه شده( 4  کنند از خداست.  اند که ا

 یک از عبارات قرآنی زیر مرتبط است؟ با کدام« دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر چیزی که دید اّول خدا دید»بیت  -12/.12
 ر ...أفضل العبادة إدمان الّتفکّ ( 4 ما رأیت شیئاً إاّل و رأیت ...( 3 یسأله من في الّسماوات و ...( 2 یا أیّها الّناس أنتم الفقراء ...( 1

معلول چیست و تفتاوت بنیتادین رابطتۀ موجودات هر لحظه به خداوند و در تمام مراحل هستی  الینقطعنیازمندی مداوم و  -13/.13
 جهان با خالق و مسجد با بنّا در چیست؟

 وابستگی موجودات در چیستی، ذات و ویژگی به ارادۀ الهی ـ پیچیدگی و مرکب بودن جهان( 1
 وابستگی موجودات در چیست، ذات و ویژگی به ارادۀ الهی ـ خداوند هم عامل پیدایش است و هم بقا.( 2
 .وجودات در وجود و هستی و خواص آن به ارادۀ الهی ـ خداوند هم عامل پیدایش است و هم بقاوابستگی م( 3
 وابستگی موجودات در وجود و هستی به ارادۀ الهی ـ پیچیدگی و مرکب بودن جهان( 4

ستت؟ کتدام مقدمتۀ یک از آیات زیر مترتبط ا ، با کدام«ود هستی بخشچون تواند که ب  بخش /  ، هستیذات نایافته از »بیت  -14/.14
 ؟دهد استدالل نیاز جهان به خدا را در این راستا نشان می

 یسأله من في الّسماوات و األرض ـ اّول( 2  دومـ  اهللأنتم الفقراء إلی ( 1
 قبله و بعده و معه ـ اّول  اهللما رأیُت شیئاً إاّل و رأیت ( 4 ـ دوم اهللتفّکروا في کّل شيء و ال تفّکروا في ذات ( 3

گر بگوییم نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می -15/.15  مناسبی برای این سؤال است؟  یک از عبارات زیر پاسخ شود؟ کدام ا
 آمدن و پدیدار شدن باالترین داشتۀ انسان نعمت وجود است. وجود بهمنحصراً در ( 1
 موجودات این جهان از جمله انسان، برای آفرینش به خدا نیاز دارد.( 2
 های او همه برآمده از نعمت وجود است.  نسان در هستی خود به خدا نیازمند است و سایر داشتها( 3
 ها و مشکالت است. نیازمندی به خالق در مرحلۀ بقا و به هنگام سختی( 4

 وجود ثبات و دوام در نیازمندی انسان به خدا و عدم انقطاع یا کاهش آن، معلول چیست؟ -16/.16
 وابستگی موجودات در وجود و هستی خود به خداوند( 2 بستگی وجود و خواص موجودات به اواخالقیت خداوند و و( 1
 عرض نیاز دائمی موجودات و لطف و رحمت الهی( 4 ارادۀ تکوینی او در خلق موجودات خالقیت خداوند و( 3

 یک از ابیات زیر در ارتباط است؟ با کدام {نور الّسماوات و األرض اهلل}نور هستی است به چه معناست؟ و آیۀ خداوند  -17/.17
 بخشی وجود خداوند ـ دلی کز معرفت نور و صفا دید ... بخشی به موجودات و تجلی هستی( 1
 انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند ـ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ...( 2
 ..بخشی و رؤیت خداوند در جهان آخرت ـ دلی کز معرفت نور و صفا دید . هستی( 3
 آشکار شدن موجودات و مشهود بودن ذات خداوند در آنها ـ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ...( 4

انی، وصف حال چه کسانی استت و را احساس کنی و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او بد خداکه دائماً سایۀ لطف و رحمت  این -18/.18
 است.  ..........نیاز  درک نیازمندی به خدای بی ثمرۀ

 پرهیزگاران ـ درک بیشتر فقر و نیاز( 2 های اهل توکل ـ افزایش خودشناسی انسان( 1
گاه ـ افزایش عبودیت و بندگی انسان( 4 بندگان مخلص ـ دستیابی به معرفتی عمیق( 3  های آ
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وافی بته  ..........ت قرآنی بودن خداوند نسبت به ماست و عبار ..........بودن شناخت هستی و صفات خداوند  ..........علت اصلی  -19/.19
   این مقصود است.

 غیرممکن ـ محاط ـ تفّکروا في کّل شيء و ...( 2 ممکن ـ محاط ـ تفّکروا في کّل شيء و ...( 1
 ... اهللغیرممکن ـ محیط ـ أفضل العبادة إدمان الّتفّکر في ( 4 ... اهللممکن ـ محیط ـ أفضل العبادة إدمان الّتفّکر في ( 3

 است. ..........و .......... ترتیب  های وجود خداوند، به مانده از بنیانگذار مکتب اسالم، حضرت محّمد )ص( تفکر در ذات و نشانه وجّه به معارف باقیبا ت -21/.21
 مورد تشویق ـ ممنوع( 4 مورد تشویق ـ مورد تشویق( 3 ممنوع ـ ممنوع( 2 ممنوع ـ مورد تشویق( 1

 ترتیب با کدام بیت و کدام آیۀ شریفه مطابقت دارد؟ به پیشگاه خدا، بهعرض نیاز دائمی موجودات  -21/.21
 یسأله من في الّسماوات و األرضباد ما و بود ما از داد توست / هستی ما جمله از ایجاد توست ـ ( 1
گفتۀ ما میما نبودیم و تقاضامان نبو( 2   تکلني إلی نفسي طرف  عین أبداً ّم الهشنود ـ اللّ  د / لطف تو نا
 یسأله من في الّسماوات و األرض به هرجا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم ـ( 3
  تکلني إلی نفسي طرف  عین أبداً ّم الهبه هرچیز که دید اّول خدا دید ـ اللّ دلی کز معرفت نور خدا دید / ( 4

بودن شناخت حقیقت و ماهیت خداونتد داللتت دارد کته علتت  ..........بر ...« تفّکروا في کّل شيء و ال تفّکروا » قرآنیعبارت  -22/.22
 اند. بیان نموده ..........وجود ما در برابر خداست و پیامبر )ص( برترین عبادت را  ..........اصلی این امر 

 دربارۀ جهان هستی ناممکن ـ محاط ـ مداومت در اندیشیدن ( 2 ر اندیشیدن دربارۀ خدا و قدرت اوممکن ـ محیط ـ مداومت د( 1
 ناممکن ـ محاط ـ مداومت در اندیشیدن دربارۀ خدا و قدرت او( 4 ممکن ـ محیط ـ مداومت در اندیشیدن دربارۀ جهان هستی( 3

برقرار است که کمال حقیقی، زایندۀ  ..........در صحنۀ پریویای حیات، بین افزایش خودشناسی و افزایش عبودیت وی، رابطۀ  -23/.23
 (09)هنر  ..........بین نور و منبع نور  است و قطع رابطۀ ..........

 مستقیم ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است( 2 عکس ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است.( 1
 انجامد نیازی ـ به فنای نور می مستقیم ـ غنا و بی( 4 انجامد. نیازی ـ بی فنای نور می عکس ـ غنا و بی( 3

گره بخورد تا توفیق الهی نصیب گتردد  ..........با  ..........شود که  گاه به کام جان انسان چشانده می عمیق، آن لذت معرفت واال و -24/.24
 (90)خارج از کشور . اثر شود و موانع را به لطف و حمایت او بی

کی و صفای قلب ـ عزم و تصمیم( 1 کی و صفای قلب ـ توحید در خالقیت( 2 پا  پا
 اخالص در عمل و توحید عبادی ـ توحید در خالقیت( 4 حید عبادی ـ عزم و تصمیماخالص در عمل و تو( 3

 ..........و هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان و نوجوانتان کته  ..........، معرفتی است که عمیقمعرفت واال و  -25/.25
 با تغییر( 90)ریاضی دارند. 

کی و صفای قلببخش واقعی جهان را خدا بدانیم ـ پ هستی( 1  در پشت هر ظاهر و در ورای هر چیزی خدا را ببینید ـ پاکی و صفای قلب (2 ا
 بخش واقعی جهان را خدا بدانیم ـ تفکر و تصمیم هستی( 4 در پشت هر ظاهر و ورای هر چیزی خدا را ببینید ـ تفکر و تصمیم (3

 
 است. ..........باشد و برترین عبادت  می ..........شکوفایی استعدادها و نوید به آیندۀ زیبا، بازتاب  -1//.26

 اندیشه ـ تفکر مداوم دربارۀ خدا و قدرت او ( 2 قرب به سرچشمۀ کماالتـ  میل به کماالت( 1
 خودشناسی ـ معرفت خداوند و احساس نیاز دائمی انسان به خداوند( 4 نیاز درک نیازمندی به خدای بیـ  تفکر( 3

 است. ..........نیاز   اندیشه است و ثمرۀ درک نیازمندی به خدای بی ..........ظهور اعمال  -2/.27
 بازتاب ـ افزایش خودشناسی( 2 معلول ـ افزایش عبودیت و بندگی( 1
 مولّد ـ درک بیشتر فقر و نیاز خود( 4 علت ـ دستیابی به معرفتی عمیق و واال( 3

ماحصتل کتدام « فریدگاری نیازمندیم که خود، سرچشمۀ هستی باشتدهای جهان در ایجاد به آ ما و همۀ پدیده»که  نتیجهاین  -3/.28
 های زیر است؟ مقدمه

 مان از خودمان نیست. ایم ـ وجود و هستی ما پدیده( 1
 ایم. وجود ما از خودمان نبوده و نیست ـ ما پدیده( 2
 دارد ـ خداوند ذاتاً موجود است. ای به آفریدگاری نیاز هر پدیده( 3
 ی که متکی به خود است، نیاز دارند. وجود بهها  وجودمان از خود ما نیست ـ پدیده ایم و ما پدیده( 4
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به کدام مقدمۀ استتدالل نیازمنتدی « ذات نایافته از هستی، بخش...» مصرعموجود شدن یک پدیده نیازمند چه امری است و  -4/.29
 جهان به خدا اشاره دارد؟ 

 ای که وجودش از خودش باشد ـ دوم  آورنده  پدید( 2 لوّ ای که وجودش از خودش باشد ـ ا پدید آورنده( 1
 ای که فقط در مرحلۀ پیدایش نیازمند دیگری باشد ـ دوم  پدید آورنده( 4 له ذاتش مساوی با وجود باشد ـ اوّ ای ک پدید آورنده( 3

جه تشابه رابطۀ خدا و جهان، بتا یابیم که و های ظاهری مخلوقات الهی و مصنوعات بشری، درمی با مقایسۀ رابطۀ میان شباهت -5/.31
 چگونه است؟ ترتیب بهساز و ساعت و وجه تمایز این دو  رابطۀ ساعت

 اند ـ مصنوعات بشری در دوام و بقای خود وابسته به صانع خود نیستند. جهان و ساعت هر دو پدیده( 1
 به صانع خود هستند.جهان و ساعت هر دو هدفدارند ـ مصنوعات بشری در پیدایش و دوام خود وابسته ( 2
 اند ـ بقای مصنوعات بشری منوط به بقای عمر صانع آن است.  اجزای جهان و ساختمان هر دو پیچیده و مرکب( 3
 بخشی فقط از آن خداوند متعال است.  گیرند ـ هستی هر دو پدیده وجود و خواص خود را از خالق و صانع خود می( 4

 ل استدالل نیازمندی جهان به خدا در مرحلۀ پیدایش مرتبط است؟وّ یک از ابیات زیر به مقدمۀ ا کدام -6/.31
 ما همه شیران ولی شیر علم ...( 2 چو نائیم و نوا در ما ز توست ...ما ( 1
 های ما ... هائیم و هستی ما عدم( 4  به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ...( 3

یک از آیتات  از کتدام ترتیب بهگر وجود خالق خود است،  ر جهان تجلیکه هر چیزی د ها در پیدایش و بقا و این نیاز ذاتی پدیده -7/.32
 گردد؟ زیر مستفاد می

 قبله اهللـ ما رأیت شیئاً إاّل و رأیت  اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 2 نور الّسماوات و األرض اهللـ  اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 1
 اهللنور الّسماوات و األرض ـ یا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی  اهلل( 4 ـ اهلل نور الّسماوات و األرضأیت اهلل قبله ما رأیت شیئاً إاّل و ر (3

نیازمندی موجودات به خداوند است کته در  ..........به آن اشاره شده  ..........درخواست و مسئلت همیشگی موجودات که در آیۀ  -8/.33
   گردد. این مطلب مستفاد می ..........عبارت قرآنی 

 ـ علت ـ یسأله من في الّسماوات و األرض اهللأنتم الفقراء إلی ( 2 ـ معلول ـ یسأله من في الّسماوات و األرض اهللأنتم الفقراء إلی ( 1
 اهللت ـ أنتم الفقراء إلی یسأله من في الّسماوات و األرض ـ عل( 4 اهللیسأله من في الّسماوات و األرض ـ معلول ـ أنتم الفقراء إلی ( 3

 کند. ابراز می ..........احساس کرده و عجز و بندگی خود را  ..........شود، نیاز به او را  ..........اش با خدا  هرچه معرفت انسان به خود و رابطه -9/.34
 ر ـ بیشتربیشتر ـ بیشت( 4 کمتر ـ بیشتر ـ بیشتر( 3 بیشتر ـ کمتر ـ کمتر( 2 بیشتر ـ بیشتر ـ کمتر( 1

 یک از عبارت قرآنی ارتباط معنایی دارد؟ با کدام« ما رأیت شیئاً إاّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه»این حدیث حضرت علی )ع(  -11/.35
 یسأله من في الّسماوات و األرض( 2 اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 1
 إلی نفسي طرف  عین أبداً م التکلني الله( 4  اهلل نور الّسماوات و األرض( 3

 منظور چگونه تفکری است؟« إدمان الّتفّکر في اهلل»فرماید:  جا که پیامبر )ص( می آن -11/.36
 تفکر در هستی و صفات و اسماء خداوند( 2  تفکر در ذات و چیستی خداوند( 1
 تفکر در موجودات غیرمادی که واسطه فیض خداوند ( 4 تفکر در ماهیت و حقیقت خداوند( 3

 کند و به چه دلیل؟ ما را از تفکر در چه موضوعی نهی می...« تفّکروا في کّل شيء »حدیث نبوی  -12/.37
 پیدایش و هستی خداوند ـ زیرا خداوند ازلی و قدیم است.( 2 ها و زمین ـ زیرا اموری محدودند. خلقت آسمان( 1
ـ زیرا ذهن ما نمی (3  خداوند ـ زیرا ذهن ما محدود است.صفات و اسماء ( 4 ه پیدا کند.اند به حقیقت او احاطتو ذات و چیستی خداوند 

گر چیزی ذات و حقیقتش با موجود بودن برابر باشد در این صورت  -13/.38  ..........ا
 نیاز به پدیدآورنده ندارد و خودش همواره هست.( 2 شود.  ای متکی به خود می پدیده( 1
 علم و دانش و معرفت به هستی، الزم است.( 4 برای موجود بودن به دیگری نیازمند است. ( 3

ک بیشتر فقر و نیاز نسبت به خداوند ماحصل  -14/.39 کرم )ص( برترین عبادت چیست و استدرا  است. ..........از دیدگاه پیامبر ا
 ی خداوند ـ افزایش عبودیت اندیشیدن دائمی دربارۀ ذات و چیست( 2 یاد دائمی اسماء و صفات خدا و تفکر در قدرت او ـ افزایش خودشناسی (1
 الهی و حکمت او ـ افزایش عبودیت های تفکر دائمی در آیات و نشانه( 4 اندیشیدن مداوم دربارۀ خداوند و حکومت او ـ افزایش خودشناسی (3
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سبی به این سؤال کته است و تدبر در کدام آیه ما را به پاسخ منا ..........نائل آمدن به معرفتی عمیق و برتر  برایبستر مناسب  -15/.41
 سازد؟ رهنمون می« ستدر کار موضوعی اان خداوند هر لحظه دست»چرا: 

کی و صفای قلب ـ أنتم الفقراء إلي ( 1 گرا ـ و ( 2 اهللپا  هو الغنّي الحمید اهللفطرت خدا آشنا و خدا
کی و صفای قلب ـ یسأله من في الّسماوات و األرض( 3  ّسماوات و األرضنور ال اهللاخالص در عمل ـ ( 4 پا

 ترتیب با کدام مصرع و کدام آیۀ شریفه قابل اثبات است؟ جای هستی، به مشهودبودن خداوند در جای -16/.41
 به دریا بنگرم دریا تو بینم ـ یسأله من في الّسماوات و األرض( 2 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ـ کّل یوم هو في شأن( 1
 نور الّسماوات و األرض اهللنشان از قامت رعنا تو بینم ـ ( 4 ّم ال تکلني إلی نفسيهاللّ دید ـ که دید اّول خدا  یبه هر چیز( 3

کته انستان  شود که امام علی )ع( در متورد این ..........، درک بیشتر فقر و نیازمندی به خدا دریافت می شریف عبارتبراساس  -17/.42
 : ..........فرمایند بتواند به معرفتی عمیق و واال دست یابد می

 ... اهلل... ـ یا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی  اهللما رأیت شیئاً و رأیت ( 1
 ... اهلل... ـ ما رأیت شیئاً و رأیت  اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 2
 ... اهللیسأله من في الّسماوات و األرض ... ـ ما رأیت شیئاً و رأیت ( 3
 ّم ال تکلني إلی نفسي طرف  عین أبداً هاللّ ... ـ  اهللنتم الفقراء إلی یا أیّها الّناس أ( 4

دائماً ستایۀ لطتف و رحمتت ختدا را  ..........های  اند و انسان توّجه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند بی ..........های  انسان -18/.43
   کنند. احساس می

گاه( 1 گاه ـ آ گاه ـ ن( 3 غافل ـ هوشیار( 2 ناآ گاهآ  هوشیار ـ غافل( 4 اآ

 است.  ..........بخش خداوند است چیست و منظور از نور بودن خداوند  خودش تجلی که هر موجودی در حدّ  منظور از این -19/.44
 مشاهدۀ خداوند و علم و قدرت او در هر چیز ـ رابطۀ میان خداوند و جهان هستی ( 1
 ابطۀ میان خداوند و انسانمشاهدۀ خداوند و علم و حکم او در هر چیز ـ ر( 2
 مشاهدۀ خداوند و حقیقت و ماهیت او در هر چیز ـ رابطۀ میان خداوند و انسان( 3
 مشاهدۀ خداوند و هستی و چیستی او در هر چیز ـ رابطۀ میان انسان و جهان هستی( 4

 است. ..........و  .......... ترتیب به« نامحدود»و « محدود»شناخت امور  ،به معارف اسالمی توّجهبا  -21/.45
 غیرممکن ـ غیرممکن( 4 ممکن ـ ممکن( 3 غیرممکن ـ ممکن ( 2 ممکن ـ غیرممکن ( 1

چیتزی فکتر نکنیتد و علّتت آن  پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند دربارۀ چته...«  اهللال تفّکروا في ذات »حدیث  به توّجهبا  -21/.46
 (09)هنر چیست؟ 

 پذیر نیست. های خداوند امکان ت و ویژگیچیستی خداوند ـ چون شناخت صفا (1
 پذیر نیست. های خداوند امکان هستی خداوند ـ چون شناخت صفات و ویژگی( 2
 چیستی خداوند ـ چون الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه بر آن است. ( 3
 هستی خداوند ـ چون الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه بر آن است. ( 4

 با تغییر( 09)هنر دگی در پیشگاه خداوند ضروری است؟ عبودیت و بنعبارت برای تقویت  کدامفهم  -22/.47
 اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 2  قل اهلل خالق کّل شيء( 1
 کّل یوم هو في شأن( 4  نور الّسماوات و األرض اهلل( 3

نیازمند به خدا استت و تمتام موجتودات  ..........این است که جهان در  {اهلل نور الّسماوات و األرض}آیۀ شریفۀ  پیام -23/.48
 (09)خارج از کشور اند.  ..........

 پیدایش و هستی یافتن ـ تجسم بخش خداوند( 2 پیدایش و بقا ـ تجلی بخش خداوند( 1
 پیدایش و هستی یافتن ـ نوری از انوار وجود( 4 پیدایش و بقا ـ نوری از انوار وجود( 3

مانده از بنیانگذار مکتب توحیدی خاص اسالم، حضرت محمد )ص( تفکتر در ذات و صتفات خداونتد،  یباق معارفبه  توّجهبا  -24/.49
 (09)تجربی است.  ..........و  .......... ترتیب به

 مورد تشویق ـ ممنوع( 4 مورد تشویق ـ مورد تشویق( 3 ممنوع ـ مورد تشویق( 2 ممنوع ـ ممنوع ( 1
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 بخش هستیدرس اوّل: 

گر بگوییم:  -25/.51 پیام « بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است خودش تجلی موجودی در حدّ  هر»ا
 با تغییر( 09)هنر ایم؟  کدام آیه را ترسیم کرده

 اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 4 نور الّسماوات و األرض اهلل( 3 کّل یوم هو في شأن( 2 هو الغنّي الحمید اهللو( 1

 
 دربارۀ خدا و قدرت اوست. ..........انسان اشاره دارد و برترین عبادت  ..........به ویژگی ...« أفضل العبادة »حدیث نبوی  -1/.51

 تعقل و تفکر ـ اندیشۀ مداوم( 4 فقر ذاتی ـ تدبر و تعمق( 3 تفکرـ  اختیار( 2 تفکر ـ  تفکر و تعقل( 1

د نیست؟ با افزایش معرفت انسان به خدا، رابطۀ میتان فقتر ذاتتی یک چیز در چه صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمن -2/.52
 . ..........انسان و ینای خداوند 

 ماند ذات و حقیقتش مساوی با وجود باشد ـ ثابت می( 2 ماند ثابت میـ  فقط در هستی خود متکی به دیگری باشد( 1
 یابد افزایش میدر استمرار بقای خود متکی به دیگری نباشد ـ ( 4 یابد افزایش میـ  آمده است وجود بهزمانی نبوده ولی بعداً ( 3

 دهد؟ تر دربارۀ خداوند چه راهی به ما نشان می بینیم؟ قرآن کریم برای معرفت دقیق با تأمل در اشیاء پیرامون، آنها را چگونه می -3/.53
 ایش خود به آفرینندهـ تفکر دربارۀ نیازمندبودن جهان در پید موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست( 1
 و شناخت صفات و افعال خداوند خداونددرک وجود ـ  واجب الوجود( 2
 به صورت فطری و با درک حضوریـ  پدیده( 3
 و شناخت حقیقت او به نیاز دائمی انسان به خداوند توّجهـ  نیازمند به آفریننده و خالق( 4

به معرفتی عمیق و واال دست یابد و در چه صورت خداونتد لتذت چنتین تواند  در فرهنگ و تعالیم اسالمی، انسان چگونه می -4/.54
 معرفتی را به ما خواهد چشاند؟ 

گر معرفت انسان به خود افزایش یابد( 1 کی و صفای قلبـ  ا  داشتن پا
گر بتواند با هر چیزی خدا را ببیند( 2  حرکت کردن با عزم و تصمیم قوی ـ  ا
گر تنها خدا و بندگی او را به ع( 3  حرکت کردن با عزم و تصمیم قویـ  نوان هدف نهایی انتخاب کندا
گر در خلقت آسمان( 4  خلوص نیت و صفای قلبـ  ها و زمین تفکر کند ا

 شود؟ تر، از دیدگاه قرآن چگونه حاصل می مبنای درک حضور خداوند چیست؟ و دستیابی به معرفت عمیق -5/.55
کی و صفای قلب( 2 خلوقاتشناخت حقیقت خداوند به کمک شناخت مـ  تفکر( 1  اندیشۀ مداوم ـ اخالص در عمل و پا
 عبادت ـ درخواست از خدا برای تحقق این شهود ( 4 شناخت صفات و افعال اوـ درک وجود و فطرت ( 3

 چیست؟ نیستا با ساختمان بنّ  رابطۀ جهان با خداوند مانند رابطۀ که اینعلت اصلی  -6/.56
 .ستوند اا نیست اما جهان در بقا نیازمند خداساختمان در بقا نیازمند به بنّ ( 1
 تر است. اند ولی نظم مصنوعات الهی پیچیده مصنوعات خود نظم دادها هردو به خداوند و بنّ ( 2
 .مصنوعات بشری فقط در پیدایش و هستی نیازمند خالق هستند( 3
 .است دادها به ساختمان وجود نکه بنّ  جهان، هستی خود را از خداوند گرفته درحالی( 4

مستتفاد « ستتما چو نائیم و نوا در ما ز توست    ما چو کتوهیم و صتدا در متا ز تو»که از شعر  ،نیازمندی جهان به خدا در بقا -7/.57
 ارتباط معنایی دارد؟ گردد، با کدام آیه می

 یسأله من في الّسماوات و األرض( 2  کّل یوم هو في شأن( 1
 نور الّسماوات و األرض هللا( 4 قبله و بعده و معه هللاما رأیت شیئاً إاّل و رأیت ( 3

ما چو کوهیم و صدا در متا ز توستت( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / در شعر مولوی در تشبیه موجودات جهان به نی و کوه ) -8/.58
 گردد و این مطلب با کدام آیۀ قرآنی مرتبط است؟ چه مفهومی مستفاد می

   هللاأنتم الفقراء إلی ـ  به خداوند نیازمندند« آن» یعنی همۀ موجودات در هر( 1
  هللاأنتم الفقراء إلی ـ  قید و شرط خداوند است وجود مطلق و بی( 2
 یسأله من في الّسماوات ـ  نیازمندی ذاتی مخلوقات در پیدایش به خداوند( 3
 یسأله من في الّسماواتـ  نیازمندی نسبی مخلوقات در بقاء به خداوند( 4
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گر بپرسیم  -9/.59  ..........یک از عبارات زیر پاسخ مناسبی برای این سؤال است؟ زیرا  کدام« چرا خداوند هر لحظه دست اندر امری است؟»ا
 موجودات در هر لحظه برای بقاء و افعال خود به او نیازمندند.( 2 مخلوقات همیشه به خالق خود نیازمندند.( 1
 خداوند به صورت همیشگی در حال هستی بخشی به موجودات است. ( 4 اند. ستهموجودات به صورت مستمر به خدا واب( 3

 یه رابطۀ خداوند با جهان با رابطتۀاست و از تشب ..........پنداری استقالل یک مصنوع از صانع در مصنوعات بشری امری  مطلق -11/.61
 گردد؟  د با جریان برق، کدام پیام مفهوم میمولّ 

 آورنده در پیدایش و بقا به پدید ها غیرممکن ـ نیاز پدیده( 2 آورنده در پیدایش و بقا به پدید ها نیاز پدیدهـ  ممکن( 1
 آورنده نیازی ذاتی پدید ها و بی ممکن ـ نیازمندی ذاتی پدیده( 4 آورنده نیازی ذاتی پدید ها و بی نیازمندی ذاتی پدیدهـ  غیرممکن( 3

)ما همه شیران ولی شیر َعلَم ...( به باد، چه مفهومی  روی پرچمبا موجودات به شیرهای از تشابه رابطۀ خداوند  ،در شعر مولوی -11/.61
 دنبال شده است؟

 نیازمندی موجودات در پیدایش و افعال خود به خداوند( 2 ود به خداوندنیازمندی موجودات در افعال خ( 1
 مداوم و هر لحظه موجودات به خداوندنیازمندی ( 4 آوردن مخلوقات وجود بهپایان الهی در  لطف و رحمت بی( 3

 چه کسانی هستند؟« یا أیّها النّاس»شود و مصداق عبارت  چه پیامی استنباط می {هللایا أیّها النّاس أنتم الفقراء إلی }تدبر در آیۀ  -12/.62
 مخلوقاتـ  اند مخلوقات جهان در بقای خود به مشیت و ارادۀ الهی وابسته( 1
 همۀ مخلوقاتـ  آورنده نیازمندند به پدید های جهان ذاتاً  پدیده( 2
 مردم ـ  اند موجودات جهان در پیدایش خود به ارادۀ الهی وابسته( 3
 مردمـ  خداوند پدیدآورنده و آفریدگار همۀ مخلوقات است و قائم بذات است( 4

 .است ..........ثمرۀ درک نیازمندی به خداوند چیست و افزایش عبودیت و بندگی معلول  -13/.63
 خودشناسیـ  احساس نیاز بیشتر و ابراز عجز و بندگی( 1
 تفکر در جهان خلقتـ  افزایش خودشناسی و درک بیشتر فقر و نیاز( 2
 عمل به احکام الهیـ  درک معرفت و احساس دائمی لطف و رحمت خداوند( 3
 رهایی از تمنیات نفسانیـ  احساس نیاز عنایات پیوسته الهی و اتصال به رحمت او( 4

گاه نسبت به کدام موضوع است و انستان ی انسانتوّجه بی...« ّم ال تکلني إلی نفسي للها»متناسب با دعای  -14/.64 گتاه  های ناآ های آ
 کنند.  احساس می ..........دائماً 

 عجز و بندگی خود ـ فقر و نیاز دائمی خود به خدا( 2  نیاز به خداوندـ  معرفت به خود( 1
 لطف و رحمت خدانیاز نسبی و متغیر انسان به خداوند ـ ( 4 لطف و رحمت خداـ  به خداوندنیاز دائمی انسان ( 3

   افزایش خودشناسی است. ..........و افزایش عبودیت و بندگی  ،درک بیشتر فقر و نیاز ..........افزایش خودشناسی  -15/.65
 معلولـ  معلول( 4 علت ـ  علت( 3 معلولـ  علت( 2 علت ـ  معلول( 1

کرم )ص(زبان از « ال تکلني إلی نفسي طرفة عین أبداً  مّ هللّ ا»دعای راز  -16/.66  و علت این درخواست چیست؟ پیامبر ا
گاهی او به نیازمندی( 2 درک بیشتر فقر و نیاز و افزایش عبودیت و بندگی( 1  اش به خدا افزایش معرفت و آ
گاهی به نیازمندیافزایش معرفت ( 3  عدم قطع لطف و رحمت خداوند از ایشان( 4 نویمادی و مع  به خداوند و آ

کرم )ص( به منظور عدم انفصال لطف و رحمت خداوند از ایشان، معلول چه امری است؟ -17/.67  درخواست عاجزانۀ پیامبر ا
کرم )ص( و درک نیازمندی( 1 کرم )ص( و اتصال به سرچشمه رحم( 2 اش به خدا افزایش معرفت پیامبر ا  ت الهیمقام و منزلت پیامبر ا
 و سیراب شدن از رحمت الیزال الهی اهللدستیابی به مقام قرب الی ( 4 مندی از ثمرات آن ی اخالص و بهرهنائل آمدن به درجات باال( 3

   د.خوان  دربارۀ خداوند فرا می ..........است و قرآن کریم ما را به  .......... براساسشناخت اولیۀ انسان از خداوند و درک حضور او  -18/.68
 تفکر درباره نیازمندبودن جهان ـ شناخت صفات و افعال او( 2 تر معرفت عمیقـ  خویشفطرت ( 1
 تر قوۀ عقل ـ معرفت عمیق( 4  تفکر دقیقـ  سرشت خدا آشنا( 3

 هستند. ..........ری است؛ زیرا همۀ آنها امو ..........ها  است. شناسایی ستارگان و کهکشان ..........معلول  یمعرفت و شناخت هر چیز -19/.69
 محدودـ  ممکنـ  احاطه و دسترسی به آن( 2 نامحدودـ  ممکنـ  دستیابی به یقین قطعی( 1
 نامحدودـ  غیرممکنـ  دستیابی به یقین قطعی( 4 محدودـ  غیرممکنـ  احاطه و دسترسی به آن( 3



04
 بخش هستیدرس اوّل: 

گر بگوییم هر چیزی، پیش از آن -21/.71  ایم؟ خالق خود است، پیام کدام جمله را ترسیم کرده دهندۀ دهندۀ خود باشد نشان که نمایش ا
 ما في الّسماوات و ما في األرض هللو ( 2  هو الغنّي الحمید اهللو( 1
 اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 4  نور الّسماوات و األرض اهلل( 3

 با تغییر( 09)ریاضی  اند؟ دستور داده« هللاا في ذات فّکروتفّکروا في کّل شيء و ال ت»به کدام علت پیامبر گرامی اسالم )ص( به  -21/.71
 الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم.( 1
 شود و ما فقط توان فهم چیستی خدا را داریم. تفکر در ذات خداوند موجب محدود شدن هستی خداوند می( 2
 توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. یل محدود بودن ذهن خود نمیما به دل( 3
 گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم. هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمی( 4

 (09)هنر است.  ............و  ............وصوف به م ترتیب بهخداوند، « چیستی»و « هستی»به معارف اسالمی، شناخت  توّجهبا  -22/.72
 ناممکنـ  ناممکن( 4 ممکن ـ  ممکن( 3 ممکن ـ  ناممکن( 2 ناممکنـ  ممکن( 1

گر  -23/.73  ترتیب بتهبریم که  د برق با جریان برق است. از این تشبیه به ... پی میی شبیه مولّ رابطۀ خداوند با جهان، تا حدّ : »بگوییما
 با تغییر( 09)خارج از کشور گردد.  مفهوم می .......... و ..........

 ها ـ غنی ـ فقیر نیاز و مخلوقیت پدیده خالقیت خداوند بی( 2 فقیرـ  غنیـ  آور در ایجاد و بقا ها به پدید نیاز پدیده( 1
 ذاتی پدیدآور ـ فقیر ـ غنینیازی  ها و بی نیازمندی ذاتی پدیده( 4 غنیـ  فقیرـ  وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا( 3

 با تغییر( 09)خارج از کشور گردد.  مفهوم می ..........از دقت در آیۀ « ها در موجود شدن و بقا نیاز ذاتی پدیده» -24/.74
 هو الغنّي الحمید اهللو  اهللیا أیّها الّناس أنتم الفقراء إلی ( 2 یسأله من في الّسماوات و األرض کّل یوم هو في شأن( 1
 لم یلد و لم یولدالّصمد *  اهلل أحد * اهللقل هو ( 4 تؤتي الملک من تشاء و تنزع الملک مّمن تشاء (3

و هدفی قابل دسترسی است، بخصوص برای جوانتان و نوجوانتان کته  ..........انسان و واال، معرفتی است که  عمیقمعرفت  -25/.75
 با تغییر( 09)ریاضی دارند.  ..........

کی و صفای قلبـ  هر چیزی خدا را ببیندبتواند با ( 1 کی و صفای قلب توّجههای الهی در دنیا  به نعمت( 2 پا  داشته باشد ـ پا
 بتواند با هر چیزی خدا را ببیند ـ عزم و تصمیم ( 4 عزم و تصمیمـ  داشته باشد توّجههای الهی در دنیا  به نعمت( 3
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هنگوای   ،خداونود ۀدربوار« اندیشوه»استناد حدیث نبوی  ه ب  4گزینۀ -1

ثانیاً در ییرد هسوت ،  برترین عبادت است که اوالً یداوم باشد نه یقطع ،
 .اواسماء و صفات خداوند صیرت بگیرد، نه چیست  و ذات و یاهیت 

روا و ال تفک   ءشي کل   روا فيتفک  »ارتباط موضوعی با حدیث  نکته: 
 دارد.« ذات اهلل في

 

ییضیع حدیث در ییرد اهمیت شناخت خداوند بوه عنویا    4گزینۀ -2

بخش است ول  در عوین حواا ایون شوناخت بوه واسوط  تف ور  هست 
گیرد و همچنوین یدودودۀ شوناخت  قو  در  یستمر انسا  صیرت ی 

ییرد درک وجید خداوند است نه ذات و یاهیت و چیست  او. بوه عوهو  
اء و صفات باریتعال  یانند ها  شناخت خداوند، تف ر در اسم ی   از را 

 علم، قدرت و ... اوست.

اعماا و ر تار آدی  برگر ته از بینش و طورز تف ور اوسوت و   1گزینۀ -3

گیر  تف ر  ست و چی  اولین گام برا  تصمیم جایگا  تف ر، ذهن آدی  ا
است، لذا اندیشه به ینزل  بذر است نه نهاا و نتیجه بوه صویرت عمو  

 شید. ظاهر ی 

سرگرم شد  به یسائ  دنیی ، یا را از پرداختن به اییر یهم   4گزینۀ -4

کند. بنابراین در یو   اوا  آرام پرسوش یوذکیر در  و حیات  غا   ی 
 شید. ذهن یا یطرح ی 

دالیل  که انسا  قادر به شناخت چیست  خداوند نیست این   1گزینۀ -5

 نایددود بید  خداوند -2یددود بید  ذهن آدی   -1است: 

کننده / انساان  خداوند محیط است = دربرگیرنده و احاطه نکتهه:  
 محاط است = احاطه شده

 ازل  و ابد  بید  خداوند، به علت قائم بالذات )یت   بید  به خید( است.

هاسووت. یقدیوو  اوا: یووا  یقدیوو  اوا:  قوو  در یوویرد پدید   3گزینۀ -6

م و جهوا  نیازینود الیجیدی ایم یعن  ... یقدی  دوم: نیازیند واجب پدید 
 خالق  است که قائم بالذات )یت   به خید( باشد.

ی  پدید  برا  به وجید آید ، نیازیند پدیدآورندۀ یت   به   1گزینۀ -7

خید  است که آ  را از حالت عدم )نیست ( به وجید )هست ( برسواند. 
 گیرد. هدایت و پشتیبان  جها  از صفت ح مت خدا سرچشمه ی 

وصویا بوه یعر وت عمیوش / شورط با عزم قوی  حرکت  2گزینۀ -8

ک  و صفا  قلب  تدقش: پا

یسأله:  ع  یاارع به یعنا  درخیاسوت همیشوگ  اسوت و   1گزینۀ -9

رساند. این درخیاست ییجیدات یعنوا   قور ثابوت و  یفهیم استمرار ی 
یش و هوم در تغییرناپذیر آنها را نسبت به خالش خید، هم در یرحل  پیدا

 کند. یرحل  بقا ثابت ی 

اندرکار بودن خداوند در هر امری، به علت درخواست  دست نکته: 
 دائمی موجودات و فقر ذاتی آنهاست.

 

اندر کار ایر  است و این پاسخگیی  خداوند هر لدظه دست  1گزینۀ -10

ست. هرچه خیدشناسو  به نیاز یستمر ییجیدات، نشان  ابداع و نیآور 
کنود بیشتر شید )علت(، انسا  خید را  قیور و نیازینودتر احسواس یو 

 )یعلیا(.

میان خودشناسای و در  نیازمنادی، راب اس مسا قی  و  نکتهه:  
 افزایشی برقرار است.

 

 2گزینۀ -11
 

 3گزینۀ -12
 

هست ، بقا و خویاص ییجویدات، نیازینود دائمو  خداونود   3گزینۀ -13

/ خداونود عایو  پیودایش و بقوا اسوت، در حوال  کوه بن وا  قو   است.
 دهند  است. نظم

تیانود بوه دیگور   ذات  که هست  جزء خیدش نیسوت، نم   1گزینۀ -14

بخش اسوت، بنوابراین بوا  هست  بدهد. / چوی  در یویرد ذات و هسوت 
 هماهنگ است.« أنتم الفقراء»یقدی  دوم و آی  

ها  جها  در پدید آید  و   پدید در یرحل  اوا، یا و هم  3گزینۀ -15

هست شد  نیازیند خداوند هستیم و پس از پیدایش نیز یاننود لدظو  
 نخست برا  بقا و ادایه نیز به خداوند نیازیندیم.

رابط  بین  قر ذات  ییجیدات و غنا  یطلوش خداونود یو    1گزینۀ -16

ق رابط  ثابت و تغییرناپذیر است، زیورا او همیشوه خوالش اسوت و یخلوی
 برا  پیدایش و بقا  خید به ذات او نیازیندند.

یعن  تمام ییجیدات در نیرانیت و وجید یا تن بوه خداونود   1گزینۀ -17

ماوات... = یشهید بوید  خداونود در یخلیقوات /  نیازیندند / اهلل نیر الس 
 دل  کز یعر ت نیر و صفا دید / به هر چیز  که دید اوا خدا دید

اش با خدا بیشتر شوید نسا  به خید و رابط هرچه یعر ت ا  4گزینۀ -18

گا (، نیاز دائم  به خدا را بیشتر احساس یو )انسا  کنود و ابوراز ها  آ
گاه  است.  عجز و بندگ  بیشتر از آثار این شناخت و آ

 3گزینۀ -19
 

کننده )صفت خدا( / مُحااط = احاطاه  مُحیط = احاطه (:1نکته ) 
 شده )صفات مخلوقات(

انسان نسبت به خداوند مُحاط است. / خداوند نسبت  :(2) نکتهه  
به انسان مُحیط است. چون خداوند نسبت به انسان محایط اسات 

 ممکن بودن شناخت )معلول()علت(
 

یمنیع / تف ور در وجوید و تف ر در ذات و چیست  خداوند  1گزینۀ -20

 ییرد تشییش )یمدوح، یسمیح(صفات و اسماء خداوندهست  و آیات و 

( ابیات یندرج ربط  بوه عورض نیواز 4( و )3ها  ) در گزینه  1گزینۀ -21

(، 4( و )3ها  ) دائم  ییجیدات به پیشگا  خودا نودارد. زیورا در گزینوه
ماوات و األرض»ابیات یربیط به آی     خداوند بید  که تجل  « اهلل نیر الس 

تیا  گفت بیوت  ویق بوا  ( ی 2در ییجیدات است. و درخصیص گزین  )
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ا  خواص  شد  یطابقت دارد؛ لی ن در قسومت دوم از آیوه سؤاا یطرح
( در قسمت دوم سؤاا، بوه 4( و )2ها  ) که در گزینه شد  درحال   سؤاا

خاطر وانگذارد  آنو   حدیث پیایبر )ص( در زیینه درخیاست از خدا به
 است. اا خید اشار  شد به ح

ووروا ...  ووت ذات اهلل = شووناخت یاهیووت خداونوود   4گزینۀ -22 ال تف  

غیریم ن است. زیرا ذهون یوا یدودود اسوت و خداونود نایدودود. یوا 
کرم )ص(: أ ا   یداطیم و خداوند یدی  / برترین تف ر از نظر پیایبر ا

ر  ت اهلل = تف ر دائم  دربارۀ خدا و  صفات او العبادة إدیا  الت ف  

 2گزینۀ -23
 

ک  و صوفا   زیینه  1گزینۀ -24 ساز اصل  رسید  به یعر ت عمیوش، پوا

قلب است که با عزم و تصمیم خید، خداونود نیوز یوا را از تی یوش خوید 
 کند. یدروم نم 

یعر ت عمیش یعن  انسا  با دید  هر یخلویق، خداونود را   2گزینۀ -25

یشاهد  کند و پ  به علم و قدرت و ح مت و ...او ببورد و بسوتر اصول  
ک  و صفا  قلب است که در جیانا   رسید  به چنین یعر ت  داشتن پا

 و نیجیانا  ییجید است.

ب، ، بازتاب، یاحص ، ییلید، نتیجوه، یسوب  ثمرۀسه یعلیا )  2گزینۀ -26

بخشو  و زیبوا طوراوت -1طیر کل  بدین شورح اسوت: تابع( اندیشه به
به  به آیند . نییدبخش  -3ش ی ای  استعدادها  -2ساختن بهار جیان  
در هست  خداوند « تف ر دائم »برترین عبادت  ،استناد حدیث یربیطه
 و اسماء و صفات اوست.

)قسومت  ییی  و نتیج  اندیش  آدی ، اعماا و ر تار اوسوت  1گزینۀ -27

اوا( / هرچه انسا  نیاز بیشتر  به خدا احساس کند، نواتیان  و بنودگ  
 کند. خید را بیشتر ابراز ی 

در  بیشا ر فقار و نیاازافزایش خودشناسای نکتهه:  

 افزایش بندگی
 (2)معلول (2علت  / 1)معلول (1ت )عل 

 

 4گزینۀ -28
 

در اس دالل نیازمندی موجودات به خداوند در جمالت  (:1نکته ) 
 ای باشد که به خدا اشاره کند مقدمس دوم است. داده شده کلید واژه

با موجود بودن، نیستی بخش، رات و حقیقت مساوی  دیگری، هستی مثال:
 در او راه نذارد.

گر جمهت  ق  در ییرد ییجیدات باشد یقدی  اوا است.  ایا ا

ایم، متکی بهه وهود نیسهتیم، وجودمهان از      ما و این جهان پذیذه مثال:
 وودمان نیست.

 جواب این سؤال که : به چه چیزی نیازمندی  = مقدمس دوم (:2نکته) 

مقدمس اول به توحیاد در خاققیات و مقدماس دوم باه  (:3نکته ) 
 توحید در ربوبیت اشاره دارد.

الیجید(  قائم بالغیر )پدیود ( نیازینود قوائم بالوذات )واجوب  2گزینۀ -29

بخشوو  اسووت یعنوو   اسووت. شووعر در یوویرد شوورط الزم بوورا  هست 
 یقدی  دومالیجید واجب

دو پدیود ، نیازینود خوالش، یرکوب از اجوزاء ها: هور شباهت  1گزینۀ -30

بخوش اجوزاء سواز، هسوت ها: ساعتینظم و هر دو هد مندند. / تفاوت
)خووالش( سوواعت نیسووت،  قوو  نوواظم اجووزاء اسووت ایووا خداونوود هووم 

بخش )خالش( و هم ناظم است. دوام و بقا  سواعت، وابسوته بوه هست 
 به خداست. ساز نیست ایا دوام و بقا یخلیقات جها  وابستهساعت

و   سازندۀ مصنوعات بشری ناظ  هس ند. نه عامل پیدایش نکتهه:  
نه عامل بقا. وظیفس اصلی آنها فقط جابجایی و قرار دادن اجازاء در 

 محل خویش است.
 

ها  عودم و هسوت  بوه  یصرع یربیطه با تیج ه به کلیدواژ   4گزینۀ -31

 یقدی  اوا اشار  دارد.

دیده و مخلوقات است و مقدماس دوم مقدمس اول در مورد پ نکته: 
بخش، ذات و حقیقات مسااوی باا  درباره خداوند )دیگری، هس ی

 موجود بودن = خدا(
 

 قر ذات  یخلیقوات و غنوا  ذاتو  خداونود أنتم الفقراء  1گزینۀ -32

) قر در پیدایش و  قر در بقا( / اهلل نیر... تمام ییجیدات وجید خوید را 
گیرند )پیدایش( و وجیدشا  به وجید او وابسته است)نیازیند   از او ی 
 در بقا(.

طلبند ) ع  یاارع و بیا  استمرار( / کو   یسألُه: از او ی   3 گزینۀ-33

درخیاسوت ییمٍ: پییسته و همیشوه /  قور ذاتو  ییجویدات )علوت(
یسوأله یون  وت ء ... )علوت(دائم  از خداوند )یعلیا( / أنتم الفقورا

ماوات ... )یعلیا(  الس 

رابط  بین یعر ت انسا  و احساس نیاز به خداوند و اظهار   4گزینۀ -34

نیاز بوه بیشترعجز به او رابط  یستقیم و ا زایش  است. یعر ت
 بیشتراظهار عجز و بندگ بیشترخداوند

ماوات  3گزینۀ -35 یشهید بوید  خداونود در یخلیقوات اهلل نیر الس 

... یا رأیت شیئاً إال  و رأیت اهلل 

شناخت چیست  خداونود، بوه دلیو  نایدودود بوید  ذات   2گزینۀ -36

روا  ت ک   شتء... یذییم بید  تف ر در  اله  نایم ن است. حدیث: تف  
ذات اله . یمدوح بید  تف ور در هسوت  و اسوماء خداونود نوه ذات و 

 چیست  و یاهیت او.

تف ر در ذات و یاهیت خداوند یمنیع است )یعلیا( ذهن   3گزینۀ -37

 تیانای  احاطه بر اییر نایددود را ندارد )علت(.یددود یا 

 پدید ذات = وجید  2گزینۀ -38
 

کرم )ص(: أ  3گزینۀ -39 ر  ت اهلل و  ت پیایبر ا  ا  العبادة إدیا  الت ف  

قدرته. برترین عبادت، اندیشید  یداوم دربارۀ خدا و ح ییوت و قودرت 
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 دوازدهم یۀکنکور / پا دین و زنذگیکافه تست 

درک بیشتر  قر و نیاز )یعلویا / )علت(اوست. / ا زایش خیدشناس  
 ا زایش عبیدیت و بندگ  )یعلیا(علت(

که انسا  بتیاند با هر چیز  خدا را ببیند یعر ت  عمیش  این  3گزینۀ -40

ک  و صوفا   و واالست که به خصیص برا  جیانا  و نیجیانوا  کوه از پوا
اندرکار ایور  اسوت  کوه خداونود هور لدظوه دسوت دارند. اینقلب برخیر

ماوات و األرض( یعن  هر آ  چوه در  پاسخ  است به )یسأله ین  ت الس 
 کنند. ها و زیین است پییسته از او درخیاست ی  آسما 

به صدرا بنگرم صدرا تی بینم * به دریا بنگرم دریا تی بیونم /   4گزینۀ -41

شت * نشا  از قایوت رعنوا توی بیونم. یبوین به هرجا بنگرم کی  و در و د
( درخصویص  قور 1یشهیدبید  خدا در هست  است ول  یصرع گزینو  )

( قسومت او ا 1یطلش ییجیدات و غنا  ذات  خداونود اسوت. رد گزینو  )
وماوات »تنها آی    ضمناً از ییا  آیات  یق بور یشوهیدبید  ...« اهلل نیر الس 

(: بوه نیواز دائمو  و 2آیو  گزینو  )خداوند در جها  هسوت  اشوار  دارد. 
اندرکاربید   (: بوه دسوت1لدظه ییجیدات اشار  دارد. / آی  گزین  ) به لدظه

(: بوه نیواز 3کنود. / آیو  گزینو  ) پییسته خداوند در اییر یختلف اشار  ی 
گا  به خدا   اشار  دارد.« پیایبر )ص(»دائم  انسا  آ

بوه خداونود نیازینود سویرۀ  واطر: ا  یوردم شوما  15آی    2گزینۀ -42

نیاز ستید  است. پیام: هم  یخلیقات از جملوه  هستید و خداست که ب 
انسا  در وجید و هست  خید به خدا نیازیندند. حدیث ایوام علو  )ع(: 

که خداوند را دیدم قب  و بعد و بوا آ . پیوام:  چیز را ندیدم یگر این هیچ
ر ت  عمیش و واالست. / که انسا  بتیاند با هرچیز  خدا را ببیند، یع این

سویرۀ  22( آیو  3اسوت. / در گزینو  ) ( ترتیب رعایت نشد 1در گزین  )
یوا « لدظه ییجیدات به خدا اشار  دارد به نیاز دائم  و لدظه»رحما  به 

عرض نیاز همیار  ییجیدات به خدا نه درک بیشتر  قور »به عبارت بهتر 
کرم )ص( اسوت ثانیواً از   ( اوالً حدیث از نب4در گزین  )« / و نیازیند  ا

گا ، بوه خودا برداشوت ی »آ   نوه « شوید نیاز دائم  و پییسته انسا  آ
 یعر ت  عمیش و واال.

گا ، نیاز دائم  لطف و رحمت خدا را احسواس انسا   1گزینۀ -43 ها  آ

کنند. / هرچه یعر ت نسبت به خید و رابط  با خدا بیشتر شید درک ی 
 شید.نیاز به او نیز بیشتر ی 

بخش و بیوانگر وجوید  هر ییجید  در حود خویدش تجلو   1گزینۀ -44

بیوانگر رابطو  خالش و نشانگر صفات اله  است. / نیر بید  خداونود
 خالقیت خداوند و نیازیند  جها  آ رینش است.

الزی  شناخت هر چیز، احاطه و دسترس  به آ  است. خداونود   1گزینۀ -45

 نایددود دارد و ذهن انسا  تیانای  درک اییر یددود را دارد.حقیقت  

تف ر دربارۀ چیست  و ذات خداوند: یمنیع و یعلیا / عدم   3گزینۀ -46

 احاط  جزء )ذهن آدی ( بر ک  )یاهیت خداوند(: علت

درک نیازیند  نسبت بوه خداونود )علوت( تقییوت رابطو    2گزینۀ -47

 عبیدیت و بندگ  )یعلیا(

داوند هم نیرانیت وجید را به یخلیقات عطوا کورد  و هوم خ  1گزینۀ -48

که دوام وابستگ  آنها به خداوند بستگ  دارد )پیدایش و بقوا(. تموام  این
 بخش خداوند. اند و تجل  ا  از آیات اله  ییجیدات آیه

تف ر در ذات خداوند = یمنیع )یذییم( / تف ور در صوفات   2گزینۀ -49

 یح(خدا = ییرد تشییش )یمدوح، یسم

ا  از آیات الهو  و بیوانگر وجوید خوالش و هر ییجید  آیه  3گزینۀ -50

وماوات واألرض»یعر ف صفات اوست و آی   یشوهید بوید  « اهلل نویر الس 
 رساند.خداوند در ییجیدات را ی 

یعلیا چگینگ  تف ر یداوم انسوا   ،رسید  به برترین عبادت  4گزینۀ -51

کتیر   دقت کرد. «دائم  بید »و  «تف ر»است در پاسخ باید به دو  ا

ره دارد این حدیث ه  به ویژگی تعقل و تفکر در انسان اشا نکته: 
 آمده است.( 2و ه  به آثار توحید عملی )توحید عملی در درس 

 

 = قائم بالغیر = زیان  نبید  = یعلیا الیجید پدید  = یم ن  2گزینۀ -52

خداونود = واجوب / چیسوت  جودا  از هسوت  = بعداً به وجید آید   و
 = قائم بالذات = چیست  )ذات( یساو  با هست  )وجید(الیجید 

 به دیگری در هس ی: ذات = وجودشرط عدم نیاز  نتیجه:

 قسمت دوم: 

م لاق و تیییرناپاریر  ،میان مخلوق و خاقق راب سهرگونه  نکتهه:  
 .زیرا مخلوق همواره به خاقق نیازمند اسات ،نه نسبی و م ییر است

 پس انسان همیشه فقیر و خداوند همیشه غنی است.
 

 ،انود اند و بعداً بوه وجوید آید  اشیاء پیرایی  یا زیان  نبید   1گزینۀ -53

تف ور دربوار  نیازینود  اند و وجیدشا  از خیدشا  نیست. بنابراین پدید 
هوا  شوناخت  ی و  از را  ،بید  جها  در پیدایش خوید بوه آ ریننود 

 خداوند است.

 ( فقط به نیاز انسان اشاره شده نه جهان.4در گزینس ) نکته: 
 

د یشواهد  عمیوش اسوت یعنو  بوا نیازینو ،یعر ت عمیوش  2گزینۀ -54

صفات اله  را دریابد و به عبارت  با دید  هور  خیدهر ییجید  یشاهدۀ
 ییجید وجید خدا و صفات و اسماء او را پیدا کند.

 حرکت با عزم قویعمیقشرط چشیدن قرت معرفت  (:1نکته ) 

مناسب برای رسایدن باه معرفات  زیرساخت و بس ر (:2نکته ) 
 قلب پاکی و صفای ف ریعمیق

 

یبنا و اساس درک حایر خداوند به صیرت  طر  اسوت و   3گزینۀ -55

کتساب  شید از طریش سرشت خداآشنا ییسر ی   .نه ا

 یابی  یعنی به صورت ف ری و بدون اس دالل. خدا را درمی نکته: 

 درک وجید او و شناخت صفات و ا عاا خداوند ا

علت اصل  یصنیعات بشر  یانند ساختما  در وجیدده    4گزینۀ -56

خداونود بوه جهوا  وجوید داد  اسوت  است. کای  و تام   بخش  و هست 
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اجوزاء  کننودۀ بل وه ینظم ،جهوا  نیسوت ا وجیددهنودۀکوه بن و حال در
 ساختما  است.

د ناه علات و هاا اشااره دار ( به تفاوت2( و )1)های  گزینه نکتهه:  
 است. نادرست( نیز 3گزینس )مفهوم 

 

از خداونوود  ،وجووید خووید ییجوویدات بوورا  لدظووه لدظوو   2گزینۀ -57

 درخیاست دارند و این درخیاست دائم  است.

 1گزینۀ -58
 

دلیلو  بور ایون  ،دائمو  ییجویداتنیاز لدظه به لدظوه و   2گزینۀ -59

 است. یشغیا کار یطلب است که: خداوند هر لدظه 

 .خید توداوم داشوته باشودتیاند بدو  صانع  ی  یصنیع ی   1گزینۀ -60

خداوند یانند نیر هست  بوه ییجویدات . ساز ساعت و ساعت یانند رابط 
 وابسته به خداست.بخشد و بقا  آنها نیز  پیدایش و آش ار  ی 

به باد بستگ  داردیا هوم دم  بیشترطیر که حرکت آ   هما   1گزینۀ -61

 به دم و هر لدظه نیازیند به خدا هستیم.

یخلیقوات  یخلیقات و غنا  یطلش خداوند / هم  قر ذات    2گزینۀ -62

 از جمله انسا  به خدا نیازیندند.

درک بیشووتر  قوور و نیوواز ا ووزایش خیدشناسوو  )علووت(  1گزینۀ -63

 ا زایش عبیدیت و بندگ  علت( یعلیا / )

ایت و لطف خداوند به عنیا هر لدظه ... لنت   ال ت   هم  الل    3گزینۀ -64

 درک نیازیند  خید به خدا( نیازیندیم )ثمرۀ

شوید و آ   خیدشناس  سبب درک بیشوتر  قور و نیواز ی   2گزینۀ -65

 گردد. باعث ا زایش بندگ  و عبیدیت ی 

کرم )ص( به علت احساس عمیش  قر و نیاز خید به   2گزینۀ -66 پیایبر ا

از  ،با آ  یقام و ینزلوت ،بید  خیدشناس  آ  حارت ه نتیج خداوند ک
 خید وانگذارد. ا  او را به حاا خیدکند که لدظهخداوند درخیاست ی 

ماوات یسأقه من في» این دعا با آیه مبارکس نکته:  که بیاانگر  «اقس 
 مرتبط است. ،درخواست دائمی اوست

 

 و کوه ثمورۀبه علت احساس عمیش  قر و نیاز خید به خداونود   1گزینۀ -67

 خیدشناس  آ  حارت بید  است و این ییضیع را از خداوند خیاسته است.

صیرت  طر  و براسواس سرشوت خداآشونا نیواز انسا  به   1گزینۀ -68

ها و یش هت به او پنوا   کند و در سخت  خید به خالق  برتر را درک ی 
تر  در یویرد صوفات و ا عواا  قرآ  کریم یا را به یعر ت عمیوش .برد ی 

 کند. خداوند دعیت ی 

دالقات بار  یااف نیابی  ما با تمام وجود خدا را درمی نکتهه:  
 ف ری بودن دارد یعنی آن امر درونی است.

 

ارگا  و سوت شناخت او )یعلیا( /احاطه بر ش ء )علت(  2گزینۀ -69

 شناسای  آنها یم ن است )یعلیا(اییر یاد  یددودند )علت(

ماوات و األرض = ت  3گزینۀ -70 مام ییجیدات، وجید خوید را اهلل نیر الس 

 شیند. گیرند + به سبب خداوند پیدا و آش ار ی  از او ی 

الزی  شناخت هر چیز احاطه و دسترسو  بوه آ  اسوت. ذهون یوا   3گزینۀ -71

 تیانیم وجید، صفات و اسماء اله  را بشناسیم. ها یددود است و  ق  ی  انسا 

/  وجید و هسوت  خداونود = یم ون وشناخت اییر یددود   1گزینۀ -72

 ذات و چیست  خداوند = نایم ن وشناخت اییر نایددود 

د برق و جریا  برق: هم وجه شباهت خداوند و جها  با ییل    1گزینۀ -73

. / خداونود غنو  و کند و هم تداوم ییجید بوه او بسوتگ  دارد ایجاد ی 
 جها   قیر و نیازیند است.نیاز است و  ب 

 2 گزینۀ-74
 

انسا  با نگا  کرد  به هر یخلویق  وجوید خوالش آ   که این  1گزینۀ -75

ک  و صوفا   ،ساز آ  یعر ت عمیش است و زیینه ،یعن  خدا را ببیند پوا
 قلب است.
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