
0 

0 

e 
0 

https://medabook.com/
tel:+982128425210


پـایـه دهــم
درس اول: هدف زندگی ...............................................................  8

پرسش های چهار گزینه ای.............................................................  12

درس دوم: پر پرواز ........................................................................  19

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  23

درس سوم: پنجره ای به روشنایی .........................................  28

پرسش های چهار گزینه ای............................................................  31

درس چهارم: آیندۀ روشن .......................................................  37

پرسش های چهار گزینه ای............................................................. 41

درس پنجم: منزلگاه َبعد ...........................................................  47

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  50

درس ششم: واقعۀ بزرگ .......................................................... 55

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  58

درس هفتم: فرجام کار ...............................................................  64

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  68

74  ......................................................... درس هشتم: آهنگ سفر 

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  78

درس نهم: دوستی با خدا ........................................................  83

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  87

درس دهم: یاری از نماز و روزه ...............................................  92

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  97

درس یازدهم: فضیلت آراستگی ..........................................  104

پرسش های چهار گزینه ای..........................................................  107

112  ........................................ درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی 

پرسش های چهار گزینه ای...........................................................  115

پـایـه یازدهــم
بخش اول: تفکر و اندیشه ....................................................... 120

درس اول: هدایت الهی ............................................................  121

پرسش های چهار گزینه ای..........................................................  124

درس دوم: تداوم هدایت .......................................................  130

پرسش های چهار گزینه ای.........................................................  135

درس سوم: معجزۀ جاویدان ..................................................  141

پرسش های چهار گزینه ای.........................................................  145

درس چهارم: مسئولیت های پیامبر ④ ............................  150

پرسش های چهار گزینه ای.........................................................  155

درس پنجم: امامت، تداوم رسالت ......................................  162

پرسش های چهار گزینه ای..........................................................  168

درس ششم: پیشوایان اسوه .................................................  175

پرسش های چهار گزینه ای..........................................................  180

درس هفتم: وضـعیت فـرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

186  ............................ مسلمانان پس از رحلت رسول خدا ④

پرسش های چهار گزینه ای.........................................................  188

درس هشتم: احیای ارزش های راستین ...........................  195

پرسش های چهار گزینه ای..........................................................  198

درس نهم: عصر غیبت .............................................................  204

پرسش های چهار گزینه ای.........................................................  209

درس دهم: مرجعیت و والیت فقیه ..................................  215

پرسش های چهار گزینه ای.........................................................  220

درس یازدهم: عزت نفس .....................................................  225

پرسش های چهار گزینه ای......................................................... 228

درس دوازدهم: پیوند مقدس ............................................. 233

پرسش های چهار گزینه ای........................................................  237

پـایـه دوازدهــم
بخش اول: تفکر و اندیشه ....................................................  244

درس اول: هستی بخش ........................................................  245

پرسش های چهار گزینه ای........................................................  248

درس دوم: یگانۀ بی همتا ......................................................  254

پرسش های چهار گزینه ای........................................................  258

263  .................................... درس سوم: توحید و سبک زندگی 

پرسش های چهار گزینه ای......................................................... 267

272  .................................................... درس چهارم: فقط برای تو 

پرسش های چهار گزینه ای......................................................... 276

درس پنجم: قدرت پرواز ...........................................................  281

پرسش های چهار گزینه ای........................................................  285

290  ...................... درس ششم: سنت های خداوند در زندگی 

پرسش های چهار گزینه ای......................................................... 295

بخش دوم: در مسیر .................................................................  300

درس هفتم: بازگشت ................................................................  301

پرسش های چهار گزینه ای........................................................  305

درس هشتم: زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام

الهی ..................................................................................................  309

پرسش های چهار گزینه ای.........................................................  313

درس نهم: پایه های استوار .....................................................  318

پرسش های چهار گزینه ای........................................................  322

درس دهم: تمدن جدید و مسئولیت ما ........................  325

پرسش های چهار گزینه ای........................................................  329

پاسخ نامۀ کلیدی......................................................................... 332

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



245

 تفکر در مورد هستی:اگرانساندرموردجهاندورونزدیک؛یعنیآسمانبیکرانوزمین،جنگلها،دریاهاوبیابانهابیندیشد،بهیکسؤالپیمیبرد
وآنایناست:موجودات جهان، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟

 معرفت فطری نسبت به خداوند:مابراساسفطرتخویش)سرشتخداآشنا(،خدارامییابیموحضورشرادرکمیکنیم.بهروشنیمیدانیمدر
جهانیزندگیمیکنیمکهآفرینندهایحکیمآنراهدایتوپشتیبانیمیکندوبهموجوداتمددمیرساند.)سنت امداد الیه درس 6، سال دوازدهم(

 معرفت عمیق تر دربارءه خداوند:قرآنکریممارابهمعرفتعمیقتردربارءهخداوندفرامیخواندوراههایگوناگونیرابرایدرکوجوداوونیزشناخت
صفاتوافعالاوبهمانشانمیدهد.یکیازاینراههاتفکردربارءهنیازمندیجهاندرپیدایش،بهآفرینندهاست.

ماپدیده هاییهستیمکهوجودوهستیمانازخودماننیست.اشیایپیرامونماهممانندحیوانات،گیاهان،زمینوستارههاهمینطورپدیدههایی
هستندکهوجودشان از خودشان نبودهونیست.

پدیدههاییکهوجودشانازخودشاننیست،برایموجودشدننیازمندبهپدیدآورنده ایهستندکهخودشپدیدهنباشد،بلکهوجودشازخودش
باشد.)قائمبالذات(

چیزهاییکهشیریننیستند،برایشیرینشدننیازمندبهچیزیهستندکهخودششیرینباشد.

ب��خ��ش ه���س���ت���ی، از ن���ای���اف���ت���ه ذات
تهی آب ز ب����ود ک���ه اب�����ری خ��ش��ک

 چ����ونت���وان���دک���هب����وده��س��ت��یب��خ��ش
آبده������ی ص���ف���ت وی از ن����ای����د

یکموجودفقطدرصورتیدروجودخودنیازمندبهدیگرینیستکهخودشذاتاًموجودباشد.دراینصورتچنینچیزیدیگرپدیدهنیستونیازبه
پدیدآورندهنخواهدداشت.هموارهبودهاستوهموارهخواهدبود.

ماوهمءهپدیدههایجهان،درپدیدآمدنوهستشدنخودبهآفرینندهاینیازمندیمکهخودشپدیدهنباشدوسرچشمءههستیباشد.این
وجودبرترومتعالی»خدا«نامیدهمیشود.

 

خالصءه استدالل:
ماواینجهانوجودمانازخودماننیست.

موجوداتیکهوجودشانازخودشاننیست،برایموجودشدننیازمندبهوجوددیگریهستند.
ماوهمءهپدیدههایجهانبهآفرینندهاینیازداریمکهسرچشمءههستیباشدواوخداست.

 

 یک نمونه:مسجدگوهرشادیکیازشاهکارهایهنرایرانی،بازماندهازدورءهتیموریاناستوجاذبءهزیادیبرایگردشگرانوزائراندارد.اینمسجدباشکوه
همچنانباقیاستاماازمعماروبّناوکارگرانیکهآنراباعشقوهنربناکردهاند،خبرینیست.

	آیا	رابطءه	خدا	با	جهان	مانند	رابطءه	بنّا	با	مسجد	است؟
 تفاوت بنیادین:میانرابطءهمسجدوبّنایآنوازطرفدیگرجهانوخداوند،یکتفاوتبنیادینوجوددارد:

اول: مسجدازمصالحساختمانیتشکیلشدهاستوهیچکدامرابّنابهوجودنیاوردهاست.هریکازمصالحهمخاصیتیدارندکهبّنابهوجودنیاوردهاست،
پسبّنانهاجزایساختمانرابهوجودآوردهونهخواصآنرا.کاربّنافقطجابهجاکردنوچینشآناست.
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دوم: خداوندخالقهمهچیزوخواصآنهاازجملهخوِدبّنااست)توحیددرخالقیت(.پسوجودبّناومصالحوخواصمصالح،وابستهبهوجودخداستو
خداوندهرلحظهارادهکندآنهاراازبینمیبردومتالشیمیکند.

جهانهموارهودرهر »آن«بهخداوندنیازمنداستوایننیازهیچگاهقطعیاکمنمیشود.
 مثال دقیق تر:رابطءهجهانباخداوندتاحدیشبیهرابطءهموّلدبرقباجریانبرقاست.همینکهمولدمتوقفمیشود،جریانبرقهمقطعمیشودو

المپهایمتصلبهآنخاموشمیشوند.
مسجدباساختهشدنازبّنابینیازمیشوداماموجوداتچنیننیستندوپسازپیدایشهمچنانمانندلحظءهنخستخلقشدنبهخداوندنیازمند

هستند.ازاینرودائماًبازبانحالبهپیشگاهالهیعرضنیازمیکنند.

 مولوی 

 نیاز موجودات جهان در پیدایش و بقا به خداوند

ت��وس��ت ز م���ا در ن���وا و ن��ای��ی��م چ���و  م���ا
ج��ان ج���اِن را م��ا ت��و ای ب��اش��ی��م ک��ه  م��ا
م��ا ه���س���ت���یه���ای و ع���دمه���ای���ی���م  م����ا
م����اه���م���هش����ی����رانول�����یش���ی���رع��ل��م

توست ز م��ا در ص���دا و ک��وه��ی��م چ��و  م��ا
م��ی��ان در ت���و ب���ا ب��اش��ی��م م���ا ک���ه  ت���ا
 ت����ووج�������ودم���ط���ل���ق���ی،ف��ان��ین��م��ا
دمب�����هدم ب���اش���د ب����اد از ح��م��ل��هم��ان

 شیر علم منظور شیری است که روی پرچم )علم( کشیده شده است و در اثر وزش باد تکان می خورد ولی خودش هیچ حرکتی ندارد.

 مفهوم کلی ابیات در ارتباط با موضوع نیازمندی مخلوقات به خداوند در پیدایش و بقاست.

 

 نیازمندی و فقر موجودات در پیدایش و بقا به خداوند

ایمردم 	یا	ایّها	النّاس	

شمابهخداوندنیازمندهستید أنتم	الفقراء	الی	اهلل	

وخدااستکه]تنها[بینیازستودهاست. و	اهلل	هو	الغنی	الحمید	

 انسان در هستی خود و همۀ چیزهایی که در جهان است به خداوند نیازمند است.

 مخاطب آیۀ ！انتم الفقراء ... همۀ مخلوقات است.

 موجودات هم در هستی خود و هم در ادامۀ زندگی خود به خداوند نیازمندند. )وجود و بقا(

 خداوند تنها موجودی است که به هیچ چیز و هیچ کس وابسته و نیازمند نیست. 

 فقر موجودات در هستی شان و نیازمندبودنشان به خدا به دلیل پدیده بودن آن هاست. 

 فقر سرمنشأ نابودی و غنی بودن سرمنشأ ابدی بودن است. 

 نیازمندی مخلوقات به خداوند در بقا

هرآنچهدرآسمانهاوزمیناست،پیوستهازاودرخواستمیکند. 	یسأله	من	فی	السماوات	و	االرض	

اوهموارهدستاندرکارامریاست. کّل	یوٍم	هو	فی	شأن	

 موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند، زیرا موجودات در پیدایش و بقا به خداوند نیازمند هستند.

 خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است، زیرا موجودات هر لحظه از خداوند در حال کسب فیض هستند و خداوند هر 

لحظه در حال فیض رساندن و تدبیر جهان است. برای همین هر لحظه دست اندرکار امری است.

 درخواست دائمی موجودات از خدا به دلیل نیازمندی آن ها به خداست. 

انسانهایناآگاهنسبتبهنیازدائمیانسانبهخداوند،بیتوجهاند.

 انسانهای آگـاه
دائماًسایءهلطفورحمتخدارااحساسمیکنند.

خودرانیازمندعنایتپیوستءهخدامیدانند.
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هرچهمعرفتانسانبهخودورابطهاشباخدابیشترشود،نیازبهاورابیشتراحساسمیکندوناتوانی و بندگیخودرابیشترابرازمینماید.

پیامبرگرامیاسالمباآنمقامومنزلتخوددرپیشگاهالهی،عاجزانهازخداوندمیخواهدکهبراییکلحظههملطفورحمتخاصشراازاونگیرد
واورابهحالخودواگذارنکند.

خدایاهیچگاهمراچشمبههمزدنیبهخودموامگذار. الّلهم	ال	تکلنی	إلی	نفسی	طرفة	عیٍن	أبداً	

 با درک بیشتر نیاز به خداوند، ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کنیم.

 این درخواست پیامبر اکرم ④ ، بیانگر درک بیشتر ایشان نسبت به فقر و نیاز انسان ！انتم الفقراء الی اهلل است.

قرآنکریمرابطءهخداوندوجهانهستیراباکلمهایبیانمیکندکهدرنظراولبرایماشگفتانگیزاستولیپسازتفکردقیقبهمعنایآنپیمیبریم.

نور 35

 خداوند نور هستی

خداوندنورآسمانهاوزمیناست. اهلل	نور	الّسماوات	و	االرض	

 نور هم خودش پیداست و هم سبب آشکارشدن و پیدایی دیگر چیزها می شود.

 خداوند نور هستی است؛ یعنی همۀ موجودات، هستی خود را از خداوند می گیرند.

 این حدیث بیانگر »تجلی خداوند در مخلوقات« است.

نورچیزیاستکهخودشپیداوآشکاراستوسببپیداییوآشکارشدنچیزهایدیگرنیزمیشود.
نورهایمعمولیاینخاصیترادارندکهخودشانآشکارندوسببآشکارشدناشیایدیگرهممیشوند.

خداوندنور هستیاست؛یعنیتمامموجودات»وجود«خودراازاومیگیرندوبهسبباوپیداوآشکارشدهوپابهعرصءههستیمیگذارندووجودشانبهاووابستهاست.
هرچیزیدرجهانبیانگروجودخالقوآیه ای از آیات الهیمحسوبمیشود.

هرموجودیدرحدخودشتجلیبخشخداوندونشانگرحکمت،قدرتورحمتوسایرصفاتالهیاست.ازهمینروآنانکهبهدقتواندیشهدرجهان
هستیمینگرند،درهرچیزیخدارامشاهدهمیکنندوعلم و قدرتاورامیبینند.

 شیخ محمود شبستری

دی��د وص��ف��ا ن����ور م��ع��رف��ت ک���ز دی��ددل����ی خ���دا اول دی���د ک��ه چ��ی��زی ه��ر ب��ه
 باباطاهر

بینم ت���و ص���ح���را ب��ن��گ��رم ص���ح���را  ب���ه
دش��ت و در و ک���وه ب��ن��گ��رم ج���ا ه���ر ب���ه

 ب����هدری������اب���ن���گ���رمدری������ات����وب��ی��ن��م
ب��ی��ن��م ت����و رع���ن���ا ق���ام���ت از ن���ش���ان

هر دو شعر نشان دهندۀ این هستند که هر چیزی در جهان در حّد خودش تجلی بخش خداوند و صفات اوست.

 

 امام علی ⒔ فرمود:

هیچچیزیراندیدم ما	رأیت	شیئاً	

مگراینکهخداوندرا ااّل	و	رأیت	اهلل	

قبلوبعدوباآندیدم قبله	و	بعده	و	معه	

 تجلی خداوند در موجودات از این حدیث برداشت می شود.  

 فطرت خداآشنای انسان در این حدیث مورد تأکید قرار می گیرد.

اینکهانسانبتواندباهرچیزیخداراببیند،معرفتیعمیقوواالستکهدرنگاهنخستمشکلبهنظرمیآیداماهدفیقابلدسترساست.بهخصوصبرای
جوانانونوجوانانکهپاکیوصفایقلبدارند.

اگرقدمپیشبگذاریموباعزموتصمیمقویحرکتکنیم،بهیقینخداوندنیزکمکخواهدکردولذتچنینمعرفتیرابهماخواهدچشاند.
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	آیا	می	توان	به	ذات	خداوند	پی	برد	و	چیستی	او	را	مشخص	کرد؟
موضوعاتیکهمیخواهیمدربارءهآنهاشناختپیداکنیمدودستهاند:

دستءه اول: »امور محدود«موضوعاتیهستندکهدرمحدودءهشناختماقرارمیگیرند؛مثلگیاهان،حیوانات،ستارگانوکهکشانها.حتیکهکشانهایدور
میتوانندروزیشناختهشوندوانسانبهماهیتآنهادستیابد.درحقیقتذهنانسانگنجایشوتوانفهمچیستیوذاتاینموضوعاترادارد)معلول(؛

زیراهمءهآنهااموریمحدودهستند)علت(.
دستءه دوم: »موضوعات نامحدود«اموریهستندکهنامحدودندوذهنماگنجایشدرکآنهاراندارد؛زیراالزمءهشناختهرچیزیاحاطهودسترسیبه

آناست.درواقعمابهدلیلمحدودبودنذهنخودنمیتوانیمذاتامورنامحدودراتصورکنیموچگونگیوجودشانرادریابیم.
ذاتخداوندنامحدوداست:خداوندحقیقتینامحدوددارد،درنتیجهذهنمانمیتواندبهحقیقتاواحاطهپیداکندوذاتشراشناسایینماید؛بنابراینبا

اینکهمابهوجودخداوندبهعنوانآفریدگارجهانپیمیبریموصفاتاو)کیستی(رامیتوانیمبشناسیم،امانمیتوانیمذاتوچیستیاورادریابیم.

 پیامبر اکرم ④ 

 عدم توانایی درک چیستی، ذات یا ماهیت خداوند

درهمهچیزتفکرکنید تفکّروا	فی	کّل	شیءٍ 

ولیدرذاتخداوندتفکرنکنید. و	ال	تفکّروا	فی	ذات	اهلل	

تفکر در ذات و چیستی خداوند برای انسان ممکن نیست؛ زیرا ذات خداوند نامحدود است و در ذهن محدود ما نمی گنجد.

 

 تفاوتهای رابطۀ جهان و خداوند
بـا رابـطۀ سـاعت و سـاعتسـاز  

وجودجهانازخداستولیوجودساعتازساعتسازنیستوفقطآنراتنظیممیکند.
دواموبقایساعتوابستهبهساعتسازنیست،امابقایجهانوابستهبهخداونداست.

)هنر 99(2 1244 بیت	زیر	با	کدام	مورد،	تناسب	مفهومی	دارد؟	
است م��ن	 ب��ه	 م��ن	 از	 ن��زدی��ک	ت��ر	 دورم« »دوس���ت	 وی	 از	 م��ن	 ک��ه	 ع��ج��ب	ت��ر	  وی���ن	

2(！تفّکروافیکّلشیٍءوالتفّکروافیذاتاهلل  ً1(！الّلهمالتکلنیالینفسیطرفةعیٍنابدا
 4(！اّنماالمؤمنبمنزلةکفةالمیزانکّلمازیدفیایمانهزیدفیبالئه  3(！مارأیتشیئاًااّلورایتاهللقبلهوبعدهومعه

)ریایض 99(2 1245 از	آیءه	شریفءه	！اهلل	نور	الّسماوات	و	االرض...	کدام	مفهوم	دریافت	می	شود؟	
1(هرچیزیدراینجهان،نشانگرنورخالقوپروردگارجهاناستوروشنیبخشآسمانوزمینمیباشد.

2(شناختذاتخداوند،معرفتیعمیقوواالستکهدرنگاهنخستمشکل،اماهدفیدردسترساست.
3(هرموجودیدرحدخودشتجلیبخشخداوندونشانگرحکمت،قدرت،رحمتوسایرصفاتالهیاست.

4(خداوندنورهستیاستوتمامموجوداتتنهادرمرحلءهپیدایشوجودخودراازاومیگیرندوبهسبباونورانیمیشوند.
)تجریب 99(2 1246 مایءه	طراوت	و	زیبایی	بهار	جوانی	و	شکوفایی	استعدادهای	انسان،	کدام	است؟	

2(！منیعیشباالحساناکثرممنیعیشباالعمار  1(！ادمانالتفکرفیاهللوفیقدرته
 4(！انتمالفقراءالیاهللواهللهوالغنیالحمید  3(！کّلمازیدفیایمانهزیدفیبالئه

)تجریب 99(2 1247 پیام	کدام	آیءه	شریفه،	حاکی	از	آن	است	که	هر	موجودی	در	حد	خودش	تجلی	بخش	خداوند	و	نشانگر	حکمت	و	قدرت	الهی	است؟	
 4(！اّناهللربّیوربّکمفاعبدوه  3(！اهللنورالّسماواتواالرض  2(！کّلیومهوفیشأن  1(！ولمیکنلهکفواًاحٌد

)زبان 99(2 1248 بیت	زیر	بیانگر	کدام	آیءه	شریفه	است؟	
علم ش��ی��ر	 ول����ی	 ش���ی���ران	 ه��م��ه	 دم	ب�����ه	دم«»م����ا	 ب��اش��د	 ب���اد	 از	 ح��م��ل��ه	م��ان	

2(！قلاهللخالقکّلشیءوهوالواحدالقهار  1(！قلمنرّبالّسماواتواالرضقلهلل
 4(！ومنالّناسمنیعبداهللعلیحرٍففانأصابَُهخیٌراطمأّن  3(！یاایّهاالّناسانتمالفقراءالیاهللواهللهوالغنیالحمید
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کدام	بیت،	مفهوم	عبارت	»ما	رأیت	شیئاً	ااّل	و	رأیت	اهلل	قبله	و	بعده	و	معه«	را	بیان	نموده	و	چرا	امکان	دسترسی	به	آن	برای	جوانان	و	نوجوانان	بیشتر	است؟2 1249
)ریایض 99( 1(بههرجابنگرمکوهودرودشت/نشانازقامترعناتوبینم�معرفتعمیقوواال 

2(بههرجابنگرمکوهودرودشت/نشانازقامترعناتوبینم�پاکیوصفایقلب
3(بهبینندگانآفرینندهرا/نبینیمرنجاندوبینندهرا�پاکیوصفایقلب

4(بهبینندگانآفرینندهرا/نبینیمرنجاندوبینندهرا�معرفتعمیقوواال
)ریایض 98(2 1250 اکنون	که	می	دانیم	»ما	همه	شیران	ولی	شیر	علم/	حمله	مان	از	باد	باشد	دم	به	دم«،	شایسته	است	چگونه	دعا	کنیم؟	

2(»رّبارجعونلعّلیاعملصالحاًفیماترکت« 1(»اّنصالتیونسکیومحیایومماتیهللرّبالعالمین«
4(»اهللاعلمحیثیجعلرسالته« 3(»الّلهمالتکلنیالینفسیطرفةعیٍنابداً«

)تجریب 98(2 1251 برترین	عبادت	کدام	است	و	ثمرءه	آن	چگونه	ظاهر	می	گردد؟	
2(»ادمانالتفکرفیاهللوفیقدرته«�شکوفاییاستعدادها 1(»ادمانالتفکرفیاهللوفیقدرته«�نیازمندیبهخدا

4(»منیعیشباالحساناکثرمنیعیشباالعمار«�شکوفاییاستعداد 3(»منیعیشباالحساناکثرمنیعیشباالعمار«�نیازمندیبهخدا
)زبان 98(2 1252 اگر	سؤال	شود	»آیا	می	توانیم	به	ذات	خدا	پی	ببریم؟«،	پاسخ	ما	کدام	است	و	دلیل	آن	چیست؟	

2(مثبت�ذاتوصفاتخداوندیکیاست. 1(منفی�احاطءهجزءبرکلمحالاست.
4(منفی�فقطبااندیشهودستگاهبینایینمیتوانبهصفاتخداپیبرد. 3(مثبت�درپشتپردءهظاهرودرورایهرچیزیخداوندرامیتواندید.

)انساین 98(2 1253 این	درخواست	که	»ال	تکلنی	الی	نفسی	طرفة	عین	ابداً«،	ثمرءه	فهم	کدام	مطلب	است؟	
اس��ت دل خ��داون��د تنبیه ه��م��ه آف��ری��ن��ش )1 
بینم ت���و ص���ح���را ب��ن��گ��رم ص���ح���را ب���ه )2 
دی��د ص��ف��ا ن����ور م��ع��رف��ت ک���ز دل����ی )3 
علم ش��ی��ر ول����ی ش���ی���ران ه��م��ه م���ا )4

اق���رار خ���داون���د ب���ه ن�����دارد ک���ه ن�����دارد  دل
 ب����هدری�������اب���ن���گ���رمدری�������ات����وب��ی��ن��م
دی��د خ����دا اول دی����د ک���ه چ���ی���زی ه���ر  ب���ه
دمب������هدم ب���اش���د ب�����اد از ح���م���ل���هم���ان

)خارج از کشور 98(2 1254 مفهوم	نیازمندی	مخلوقات	به	خداوند	متعال	در	هر	»آن«	در	کدام	بیت	بیان	شده	است؟	
ن��ب��ود ت���ق���اض���ام���ان و ن���ب���ودی���م م����ا )1 
را ن��ی��س��ت ن����م����ودی ه��س��ت��ی ل�����ذت )2 
ت��وس��ت ز م���ا در ن���وا و ن��ای��ی��م چ���و م���ا )3 
تهی آب ز ب����ود ک���ه اب�����ری خ��ش��ک )4

 ل���ط���فت�����ون���اگ���ف���ت���هم�����ام���یش���ن���ود
 ع���اش���قخ�����ودک������ردهب������ودین��ی��س��ترا
ت��وس��ت ز م���ا در ص����دا و ک��وه��ی��م چ���و  م���ا
آبده�������ی ص����ف����ت وی از ن�����ای�����د

)خارج از کشور انساین 98(2 1255 پیامبر	اکرم	④	کدام	مورد	را	برترین	عبادت	معرفی	نموده	اند؟	
2(گرایشبهخداوندوتمسکبهاو 1(اندیشیدنمداومدربارءهخداوقدرتاو

4(رسیدنبهحضورقائمدرحالپیرویازاو 3(بیانسخنحقدرمقابلسلطانستمگر
)ریایض 95(2 1256 به	کدام	علت	پیامبر	گرامی	اسالم	④	به	»تفکّروا	فی	کّل	شیء	و	ال	تفکّروا	فی	ذات	اهلل«	دستور	داده	اند؟ 

1(الزمءهشناختهرچیزیاحاطهودسترسیبهآناستوماهرگزبههستیوچیستیخدادسترسینداریم.
2(تفکردرذاتخداوندموجبمحدودشدنهستیخداوندمیشودومافقطتوانفهمچیستیخداوندراداریم.

3(بهدلیلمحدودبودنذهنخودنمیتوانیمذاتخداوندرادریابیموچگونگیوجودشرادرککنیم.
4(هستیوچیستیخداونددرظرفذهنمانمیگنجدومافقطتواناییفهممخلوقاتخداوندراداریم.

)زبان 95(2 1257 از	حدیث	شریف	»ما	رأیت	شیئاً	ااّل	و	رأیت	اهلل	قبله	و	بعده	و	معه«،	به	کدام	پیام	و	مقصد	پی	می	بریم؟	
2(مشاهدهکردنخداوندباچشممادی  1(وابستهبودنجهاندرپیدایش

4(پاکیوصفایقلبوسیلءهرؤیتهستی  3(فطرتخداآشناوخداگرا
)هنر 94(2 1258 با	توجه	به	حدیث	شریف	»ال	تفکروا	فی	ذات	اهلل	...«،	پیامبر	گرامی	اسالم	④	فرمودند	دربارءه	چه	چیزی	فکر	نکنید	و	علت	آن	چیست؟	

2(هستیخداوند�چونشناختصفاتوویژگیهایخداوندامکانپذیرنیست. 1(چیستیخداوند�چونشناختصفاتوویژگیهایخداوندامکانپذیرنیست.
4(هستیخداوند�چونالزمءهشناختهرچیزیاحاطهبرآناست. 3(چیستیخداوند�چونالزمءهشناختهرچیزیاحاطهبرآناست.

)خارج از کشور 92(2 1259 پیام	آیءه	شریفءه	！اهلل	نور	الّسماوات	و	االرض	این	است	که	جهان	در	...............	نیازمند	به	خدا	است	و	تمام	موجودات	...............اند.	
2(پیدایشوهستییافتن�آیهایازآیاتالهی  1(پیدایشوبقا�آیهایازآیاتالهی
4(پیدایشوهستییافتن�نوریازانواروجود  3(پیدایشوبقا�نوریازانواروجود

)هنر 92(2 1260 با	توجه	به	معارف	اسالمی،	شناخت	»هستی«	و	»چیستی«	خداوند	به	ترتیب	موصوف	به	کدام	دو	صفت	است؟	
4(ناممکن�ناممکن 3(ممکن�ممکن 2(ناممکن�ممکن 1(ممکن�ناممکن
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این	بیت	»ذات	نایافته	از	هستی،	بخش/	چون	تواند	که	بود	هستی	بخش«	به	کدام	موضوع	در	مورد	استدالل	اثبات	وجود	خدا	اشاره	دارد	و	کدام	2 1261

مقدمه	را	بیان	می	کند؟

1(همءهپدیدههاییکهمامیبینیموجودشانازخودشاننیست.�مقدمءهاول
2(همءهپدیدههاییکهمامیبینیموجودشانازخودشاننیست.�مقدمءهدوم

3(پدیدههاکهوجودشانازخودشاننیستبرایموجودشدنبهپدیدآورندهایاحتیاجدارند.�مقدمءهدوم
4(پدیدههاکهوجودشانازخودشاننیستبرایموجودشدنبهپدیدآورندهایاحتیاجدارند.�مقدمءهاول

برگ	و	بار	اندیشءه	انسان	چگونه	ظاهر	می	شود	و	چگونه	یک	چیز	همواره	خودش	هست	و	خواهد	بود؟2 1262

2(اعمالانسان�اگرنیازمندیخودرابهتردرککند. 1(ایماندرقلب�اگرنیازمندیخودرابهتردرککند.
4(اعمالانسان�اگرخودشذاتاًموجودباشد. 3(ایماندرقلب�اگرخودشذاتاًموجودباشد.

اگر	بگوییم	»ما	و	همءه	پدیده	های	جهان،	در	پدید	آمدن	و	هست	شدِن	خود	به	آفریننده	ای	نیازمندیم	که	خودش	پدیده	نباشد«،	پیام	کدام	آیءه	2 1263

شریفه	را	بیان	نموده	ایم؟

 2(！یسألهمنفیالسماواتواالرض  1(！یاایّهاالناسانتمالفقراءالیاهلل
4(！کّلیومٍهوفیشأن   3(！واهللهوالغنیالحمید

جملءه	»مسجد	با	ساخته	شدن	از	بنّا	بی	نیاز	می	شود	اما	موجودات	چنین	نیستند	و	پس	از	پیدایش	نیز	هم	چنان	مانند	لحظءه	نخست	خلق	شدن	به	2 1264

خدا	نیازمندند.«،	به	مفهوم	کدام	شعر	اشاره	نموده		است؟
بخش ه��س��ت��ی، از ن��ای��اف��ت��ه ذات )1 
تهی آب ز ب����ود ک���ه اب�����ری خ��ش��ک )2 
علم ش��ی��ر ول����ی ش���ی���ران ه��م��ه م���ا )3 
دی��د ص��ف��ا و ن����ور م��ع��رف��ت ک���ز دل����ی )4

 چ�����ونت����وان����دک����هب�����وده��س��ت��یب��خ��ش
آبده�������ی ص����ف����ت وی از  ن�����ای�����د
دمب������هدم ب���اش���د ب�����اد از  ح���م���ل���هم���ان
دی��د خ����دا اول دی����د، ک���ه چ��ی��زی ه���ر ب���ه

کدام	جمله	در	مورد	دیدگاه	انسان	های	آگاه	نسبت	به	نیاز	خود	به	خداوند	نادرست	می	باشد؟2 1265

1(انسانهایآگاهدائماًسایءهلطفورحمتخدارااحساسمیکنند.
2(انسانهایآگاهخودرانیازمندعنایتپیوستءهخداوندمیدانند.

3(هرچهمعرفتانسانهایآگاهبهخدابیشترشودنیازبهاورابیشتراحساسمیکند.
4(افزایشخودشناسیانسانهایآگاهدرنهایتبهدرکفقرونیازمنجرمیشود.

در	مورد	استدالل	در	مورد	نیازمندی	جهان	به	خدا	در	پیدایش	چند	گزاره	درست	است؟	2 1266

الف(	پدیده	ها	نیازمند	پدیدآورنده	ای	هستند	که	خودش	پدیده	نباشد.

ب(	به	وجودی	که	هستی	اش	از	خودش	باشد	قائم	بالذات	می	گوییم.	

پ(	ما	و	اشیای	اطراف	ما	همه	پدیده	هستیم.	

ت(	سرچشمءه	هستی	پدیده	ای	است	که	خودش	پدیده	نباشد.	

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک

میان	»افزایش	خودشناسی«	و	»درک	فقر	و	نیاز«	چه	ارتباطی	وجود	دارد	و	کدام	عبارت	شریفه	به	این	موضوع	اشاره	دارد؟2 1267

2(مستقیم�！اهللنورالّسماواتواالرض 1(مستقیم�»الّلهمالتکلنیالینفسیطرفةعیٍنابداً«
4(عکس�！اهللنورالّسماواتواالرض 3(عکس�»الّلهمالتکلنیالینفسیطرفةعیٍنابداً«

این	جمله	که	»هر	چیزی	در	این	جهان	بیانگر	وجود	خالق	و	آیه	ای	از	آیات	الهی	است«،	پیام	کدام	آیءه	شریفه	را	برای	ما	ترسیم	می	نماید؟2 1268

2(！یسألهمنفیالسماواتواالرض   1(！اهللنورالّسماواتواالرض
4(！کلیومهوفیشأٍن  3(！یاایهاالناسانتمالفقراءالیاهلل

در	مدار	بندگی	انسان	چه	چیزی	را	می	توان	سرچشمءه	آن	شمرد	و	ابراز	بیشتر	بندگی	در	درگاه	احدیت	بازتاب	و	معلول	چیست؟2 1269

2(خودشناسی�درکعنایاتپیوستءهالهی 1(آگاهی�درکعنایاتپیوستءهالهی
4(خودشناسی�افزایشمعرفتانسانبهخدا 3(آگاهی�افزایشمعرفتانسانبهخدا
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این	رابطءه	میان	2 1270 از	 نتیجه	ای	 باشد،	چه	 الهی	وابسته	 به	وجود	 الهی	کسب	کنند	و	وجودشان	 نور	 از	 را	 بپذیریم	موجودات	جهان	وجودشان	 اگر	

موجودات	و	ذات	اقدس	الهی	می		توان	گرفت؟

1(پدیدههایمادیمثلما،وجودشانازخودشاننیستبلکهبرایموجودشدنبهوجودیفراترازخودنیازمندهستند.
2(هرموجودیدرحدخودشتجّلیبخشخداوندوبیانگروجودخالقوآیهایازآیاتالهیاست.

3(تنهاخداونداستکهوجودیبینیازاستودرذاتخودبههیچچیزوابستهنیست.
4(خداوندهرروزوهرآندرحالفیضبخشیدنبهموجوداتجهاناستوجهاندربقایخودبهخداوندنیازمنداست.

به	ترتیب	هر	کدام	از	عبارت	های	زیر	مربوط	به	پیام	کدام	آیه	می	باشد؟	2 1271

الف(	موجودات	پیوسته	از	خداوند	در	حال	درخواست	هستند.	

ب(	نیازمندی	موجودات	به	خدا	به	دلیل	پدیده	بودن	آن	هاست.	

پ(	در	هر	چیزی	می	توان	خداوند	و	علم	و	قدرت	او	را	مشاهده	کرد.	

انتمالفقراءالیاهللواهللهوالغنیالحمید！�یسألهمنفیالّسماواتواالرض！�1(！اهللنورالّسماواتواالرض
 اهللنورالّسماواتواالرض！�انتمالفقراءالیاهللواهللهوالغنیالحمید！�2(！یسألهمنفیالّسماواتواالرض
انتمالفقراءالیاهللواهللهوالغنیالحمید！�اهللنورالّسماواتواالرض！�3(！یسألهمنفیالّسماواتواالرض

 یسألهمنفیالّسماواتواالرض！�اهللنورالّسماواتواالرض！�4(！انتمالفقراءالیاهللواهللهوالغنیالحمید

اگر	بخواهیم	مفهوم	حدیث	شریف	»ما	رأیت	شیئاً	ااّل	و	رأیت	اهلل	قبله	و	بعده	و	معه«	را	در	قالب	شعر	ارائه	کنیم،	کدام	بیت	شعر	ما	را	به	این	هدف	2 1272

رهنمون	نخواهد	کرد؟
دی��د ص��ف��ا و ن����ور م��ع��رف��ت ک���ز دل����ی )1 
دش��ت و در و ک���وه ب��ن��گ��رم ج���ا ه���ر ب���ه )2 
تهی آب ز ب����ود ک���ه اب�����ری خ��ش��ک )3 
بینم ت���و ص���ح���را ب��ن��گ��رم ص���ح���را ب���ه )4

دی��د خ����دا اول دی����د، ک���ه چ��ی��زی ه���ر  ب���ه
ب��ی��ن��م ت����و رع����ن����ا ق����ام����ت از  ن����ش����ان
آبده�������ی ص����ف����ت وی از  ن�����ای�����د
ب����هدری�������اب���ن���گ���رمدری�������ات����وب��ی��ن��م

کدام	تشبیه	برای	ارتباط	میان	موجودات	جهان	و	خداوند	دقیق	تر	است	و	این	تشبیه	بیانگر	چه	نوع	از	وابستگی	میان	موجودات	و	خداوند	متعال	است؟2 1273

2(مسجدوبّنایآن�وابستگیدربقا 1(مسجدوبّنایآن�وابستگیدرپیدایش
4(موّلدبرقوجریانبرق�وابستگیدربقا 3(موّلدبرقوجریانبرق�وابستگیدرپیدایش

کدام	عبارت	مفهوم	آیءه	شریفءه	！یسأله	من	فی	السماوات	و	االرض	کّل	یوٍم	هو	فی	شأن	را	به	درستی	بیان	می	نماید؟2 1274

1(وابستگیهمءهموجوداتجهانبهارادءهخداوندووابستگیآنهادرپیدایشوبقایخودبهخداوند
2(بندگیوعبودیتدرپیشگاهالهیووابستگیوجودانسانهابهخداونددرمرحلءهبقا

3(وابستگیموجوداتومخلوقاتبهارادءهالهیونیازمندیبهخداوندفقطدرمرحلءهپیدایش
4(بندگیوعبودیتدرپیشگاهالهیووابستگیوجودانسانهابهخداونددرمرحلءهپیدایش

اگر	بخواهیم	برای	ثمرءه	افزایش	عبودیت	و	بندگی	مستندی	در	میان	آیات	و	روایات	پیدا	کنیم	کدام	عبارت	هدایتگر	ما	به	این	معنی	خواهد	بود؟	2 1275

 2(！انتمالفقراءالیاهللواهللهوالغنیالحمید   1(！یسألهمنفیالّسماواتواالرض
4(»الّلهمالتکلنیالینفسیطرفةعینابداً« 3(»مارأیتشیئاًااّلورأیتاهللقبلهوبعدهومعه«

دلیل	شباهت	وجود	خداوند	به	نور	در	آیءه	！اهلل	نور	الّسماوات	و	االرض	چیست	و	کدام	عبارت	شریفه	با	این	آیه	از	لحاظ	مفهومی	تناسب	2 1276

بیشتری	دارد؟

1(نورآنچیزیاستکهخودشپیداوآشکاراستوباعثآشکارشدنچیزهایدیگرهممیشود.�»یسألهمنفیالّسماواتواالرض«
2(نورآنچیزیاستکهخودشپیداوآشکاراستوباعثآشکارشدنچیزهایدیگرهممیشود.�»مارأیتشیئاًااّلورأیتاهللقبلهوبعدهومعه«

3(نورسببدیدنهمهچیزمیشودمانندوجودخداوندکهسببوجودیافتنهرچیزمیشود.�»مارأیتشیئاًااّلورأیتاهللقبلهوبعدهومعه«
4(نورسببدیدنهمهچیزمیشودمانندوجودخداوندکهسببوجودیافتنهرچیزمیشود.�»یسألهمنفیالّسماواتواالرض«

این	معرفت	عمیق	و	واال	که	انسان	بتواند	با	هر	چیزی،	خدا	را	ببیند	چه	ویژگی	دارد	و	این	هدف	برای	چه	کسانی	قابلیت	دسترسی	بیشتری	دارد؟2 1277

2(درنگاهنخستامکانپذیربهنظرنمیرسد.�افرادیکهبهبلوغرسیدهاند. 1(درنگاهنخستدشواربهنظرمیرسد.�افرادیکهبهبلوغرسیدهاند.
4(درنگاهنخستدشواربهنظرمیرسد.�برایجوانانونوجوانان 3(درنگاهنخستامکانپذیربهنظرنمیرسد.�برایجوانانونوجوانان
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موصوف	شدن	ذات	و	چیستی	خداوند	به	نامحدود	بودن،	چه	اثری	در	فهم	آن	در	ذهن	ما	ایجاد	می	کند	و	توصیءه	بزرگان	دین	برای	تفکر	در	این	2 1278
موارد	شامل	چه	اموری	می	شود؟

1(امکانپذیرنبودنشناختآن�تفکردرهرچیزبهجزذاتخداوندمتعال
2(امکانپذیرنبودنشناختآن�تفکرفقطدرهستیوصفاتالهی

3(امکانناپذیربودنشناختامورغیرمادی�تفکرفقطدرهستیوصفاتالهی
4(امکانناپذیربودنشناختامورغیرمادی�تفکردرهرچیزبهجزذاتخداوندمتعال

برای	این	که	انسان	»لذت	خدا	را	با	هر	چیزی	دیدن«	را	درک	کند	باید	چگونه	دیدگاه	خود	را	تغییر	دهد؟2 1279
1(باعزموارادهوتصمیمبرایشناختخداوندبهراهبیفتیم،خداوندنیزبهمامددخواهدرساندولذتاینمعرفترادرکمیکنیم.

2(لحظهایازیادخداغافلنشویم،خداوندبهیقینماراکمکخواهدنمودکهلذتاینمعرفترادرککنیم.
3(قدمپیشگذاریموباعزموتصمیمقویحرکتکنیم،بهیقینخداوندماراکمکخواهدنمودولذتاینمعرفتراخواهیمچشید.

4(لحظهایازیادخداغافلنشویموبهتفکردرطبیعتوجهانمادیبیوقفهادامهدهیمتاباعنایتخدابهاینلذتدستیابیم.
چند	عبارت	در	مورد	پیام	آیءه	شریفءه	！یا	ایّها	النّاس	انتم	الفقراء	الی	اهلل	و	اهلل	هو	الغنی	الحمید	درست	می	باشد؟	2 1280

الف(	موجودات	پیوسته	در	حال	دریافت	فیض	از	خداوند	هستند.
ب(	وابستگی	موجودات	به	خدوند	هم	در	هستی	و	هم	در	بقا	می	باشد.

پ(	خداوند	تنها	موجودی	است	که	به	هیچ	کس	و	هیچ	چیز	وابسته	نیست.
ت(	خداوند	به	سبب	بروز	و	ظهورش	همواره	در	موجودات	متّجلی	است.	

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک
پدیده	هایی	که	وجودشان	از	خودشان	نیست	برای	موجود	شدن	نیازمند	چه	چیزی	هستند	و	کدام	بیت	این	معنا	را	بیان	می	کند؟2 1281

1(پدیدآورندهایکهخودشپدیدهنباشدبلکهوجودشازخودشباشد.�خشکابریکهبودزآبتهی/نایدازویصفتآبدهی
2(پدیدآورندهایکهباوجودپدیدهبودن،وجودشازخودشباشد.�خشکابریکهبودزآبتهی/نایدازویصفتآبدهی

3(پدیدآورندهایکهخودشپدیدهنباشدبلکهوجودشازخودشباشد.�ماچوناییمونوادرمازتوست/ماچوکوهیموصدادرمازتوست
4(پدیدآورندهایکهباوجودپدیدهبودن،وجودشازخودشباشد.�ماچوناییمونوادرمازتوست/ماچوکوهیموصدادرمازتوست

انسان	در	اولین	قدم	چگونه	خداوند	را	درک	می	کند	و	دعوت	همیشگی	قرآن	کریم	در	مورد	خداوند	به	انسان	ها	چیست؟2 1282
2(براساساستداللعقلی�اثباتنیازمندیجهاندربقایخویشبهخدا 1(براساسفطرتخویش�اثباتنیازمندیجهاندربقایخویشبهخدا

4(براساساستداللعقلی�معرفتعمیقتر 3(براساسفطرتخویش�معرفتعمیقتر
چرا	مسجد	پس	از	ساخته	شدن	از	بنّا	بی	نیاز	می	شود	ولی	جهان	هر	آن	به	خداوند	نیازمند	است؟2 1283

1(بّنابهوجودآورندءهمسجدنیستبلکهتنهامصالحرابرایساختهشدنبهکارمیبرد،درحالیکهخداوندهمهچیزراآفریدهاست.
2(بّنابااستفادهازخواصمصالح،بنارابهوجودمیآوردولیخداوندخواصمصالحرابهآنهامیبخشد.

3(اگربّنابهخوبیازمصالحاستفادهکند،بنایمحکمیمیسازدکههمیشهادامهمییابداماخوِدبّنانیزتوسطخداخلقشدهاست.
4(بّنانهاجزایساختمانراپدیدآوردهاست،نهخواصاجزارااماخداوندخالقمصالحوخواصآنهاوحتیخالقخودبناست.

اگر	بخواهیم	برای	این	دستور	پیامبر	④	که	فرمودند	»تفکّروا	فی	کّل	شیء	و	ال	تفکّروا	فی	ذات	اهلل«	دلیلی	بیان	کنیم	آن	دلیل	چیست؟2 1284
1(باتفکردرهرچیزمستعدتفکردرچیستیخداوندمیشویم.

2(ازآنجاکهنعمتهایخداوندنامحدوداستمیتوانیمچیستینامحدودراتاحدودیدرککنیم.
3(تفّکردرطبیعتوپدیدههامارابانامحدودهاوآنچهورایطبیعتاستآشنامیکند.

4(باشناختوتفکردرنعمتهایالهیمیتوانیمصفاتاورابشناسیم.
آیءه	شریفءه	！یسأله	من	فی	الّسماوات	و	االرض	کّل	یوٍم	هو	فی	شأن	به	کدام	استدالل	در	مورد	خداشناسی	اشاره	دارد	و	دلیل	این	درخواست	ها	2 1285

از	سوی	موجودات	چیست؟	
1(مقدمءهدومنیازمندیجهانبهخداونددرپیدایش�درکعبودیتوبندگیخودنسبتبهخداوند

2(مقدمءهدومنیازمندیجهانبهخداونددرپیدایش�درکنیازمندیخودبهخداوندمتعال
3(نیازمندیجهاندربقابهخداوند�درکنیازمندیخودبهخداوندمتعال

4(نیازمندیجهاندربقابهخداوند�درکعبودیتوبندگیخودنسبتبهخداوند
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اگر	گفته	شود	»عالم	محضر	خداست	و	آدمی	براساس	فطرت	خویش	او	را	می	یابد.«	بر	مفهوم	کدام	بیت	تأکید	کرده	ایم؟2 1286
علم ش��ی��ر ول����ی ش���ی���ران ه��م��ه م���ا )1 
بخش ه��س��ت��ی، از ن��ای��اف��ت��ه ذات )2 
ما ه��س��ت��یه��ای و ع���دمه���ای���ی���م م���ا )3 
دی��د ص��ف��ا و ن����ور م��ع��رف��ت ک���ز دل����ی )4

دمب������هدم ب���اش���د ب�����اد از  ح���م���ل���هم���ان
 چ�����ونت����وان����دک����هب�����وده��س��ت��یب��خ��ش
 ت����ووج�������ودم��ط��ل��ق��ین����هف����ان����ین��م��ا
دی��د خ����دا اول دی����د ک���ه چ���ی���زی ه���ر ب���ه

نیازمندی	»ممکن	الوجود	به	واجب	الوجود	بالذات«	از	ترکیب	کدام	مقدمات	حاصل	می	شود؟2 1287

1(عدماتکایپدیدههابهخوددروجودیافتن�احتیاجدائمیممکنالوجودبهواجبالوجود
2(عدماتکایپدیدههابهخوددروجودیافتن�عدماحتیاجواجبالوجودبهپدیدآورنده

3(قائمبالذاتبودنغیرپدیدهها�احتیاجدائمیممکنالوجودبهواجبالوجود
4(قائمبالذاتبودنغیرپدیدهها�عدماحتیاجواجبالوجودبهپدیدآورنده

درخواست	پیوسته	و	بدون	وقفه	مخلوقات	از	خداوند	متعال،	ضرورت	کدام	صفت	را	در	خداوند	ایجاب	می	نماید	و	ثمرءه	درک	این	درخواست	و	2 1288

نیاز	کدام	است؟

2(！واهللهوالغنیالحمید�افزایشعبودیت 1(！واهللهوالغنیالحمید�افزایشخودشناسی
4(！کّلیومٍهوفیشأن�افزایشخودشناسی 3(！کّلیومٍهوفیشأن�افزایشعبودیت

از	مقایسءه	رابطءه	»خدا	و	جهان«	با	رابطءه	»ساعت	و	ساعت	ساز«	متوجه	فقدان	کدام	موضوع	در	رابطءه	دوم	می	شویم	و	این	مفهوم،	اثبات	کنندءه	2 1289

کدام	یک	است؟

2(تنظیماجزا�نیازمندیمخلوقبهخالقدربقا 1(تنظیماجزا�نیازمندیمخلوقبهخالقدرپیدایش
4(پدیدآوردناجزا�نیازمندیمخلوقبهخالقدرپیدایش 3(پدیدآوردناجزا�نیازمندیمخلوقبهخالقدربقا

چند	بیت	از	ابیات	زیر	با	آیءه	شریفءه	！یا	ایّها	النّاس	انتم	الفقراء	الی	اهلل	و	اهلل	هو	الغنی	الحمید	تناسب	معنایی	دارد؟2 1290
توست	 ز	 م��ا	 در	 ن��وا	 و	 ناییم	 چ��و	 توست ال��ف(	م��ا	 ز	 م��ا	 در	 ص���دا	 و	 ک��وه��ی��م	 چ��و	 م��ا	

دی��د ص��ف��ا	 و	 ن���ور	 م��ع��رف��ت	 ک��ز	 	دل���ی	 دی��د	ب(	 خ���دا	 اول	 دی���د	 ک��ه	 چ��ی��زی	 ه��ر	 ب��ه	

بینم ت��و	 ص��ح��را	 ب��ن��گ��رم	 ص��ح��را	 	ب��ه	 بینمپ(	 ت���و	 دری�����ا	 ب��ن��گ��رم	 دری�����ا	 ب���ه	

دشت و	 در	 و	 ک��وه	 بنگرم	 ج��ا	 ه��ر	 بینمت(	ب���ه	 ت���و	 رع���ن���ا	 ق���ام���ت	 از	 ن���ش���ان	

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک
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