
 

 

 3سواالت منت درس اول دین و زندگی 

 درس اول 

  2اندیشه چیست ؟ ص  -1

 "  صورت به بارآن و برگو             دواند می ریشه قلب و دل در              زند می جوانه ذهن در           که است بذری مانند اندیشه

 .گردد می ظاهر  " اعمال

  2د ؟ صاندیشه در انسان چه ویژگی هایی دار -2

 کند می شکوفا را استعدادها ،سازد                ب( اندیشه می زیبا و پرطراوت را جوانی بهار الف( اندیشه،

  .باشد ها عبادت برترین تواند می ،بخشد                       د( اندیشه می نوید را ای زیباتر آینده به امید ،ج( اندیشه

  2یت اندیشیدن چه می فرماید ؟ صدر باره امه)ص(پیامرب اکرم  -3 

 .اوست قدرت و خدا درباره مداوم اندیشیدن عبادت، برترین "قُدرَتِهِ  یفِ و اللّهِ فِی التَّفَکُّرِ اِدمانُ العِبادَةِ اَفضَلُ "فرمودند : 

 می باشد . نیاز مطلق  خداوند توانا چون او بی  7ص ؟  موجودات جهان ، هستی خود را وامدار چه کسی هستند -4

 انسان بر اساس فطرت خویش خدا را در می یابد و حضورش را درک می کند   7انسان چگونه حضور خدا را درک می کند ؟ ص -5

  7ص  نشان می هد ؟  آن هاو چه چیزی را به  قرآن کریم انسان های آگاه را به چیزی دعوت می کند ؟ -6
 به او افعال و صفات شناخت نیز و او وجود درک برای را گوناگونی های راه خداوند فرا می خواند وقرآن انسان ها را به معرفت عمیق تر درباره 

 .دهد می نشان ما

  .  نیازمندی جهان به خدا در دو صورت امکان پذیر  است آن دو را نام برده و یکی راتوضیح دهید -7
 بقا در خدا هب جهان نیازمندیب(      پیدایش در خدا به جهان نیازمندی الف(

 و ها ستاره زمین، حیوانات، نباتات،جمادات،. نیست خودش  از اش هستی و وجود که یابد  می ای پدیده را خود کند، نظر خود به اگرانسان 

 .ونیست نبوده خودشان از وجودشان که هستند  پدیده ها نیزهمه کهکشان

  7د نیازمند به خداوند است . ص با دو مقدمه و یک نتیجه ثابت کنید که جهان در هستی خو -8
 ستاره زمین، جمادات، حیوانات، نباتات،. نیست خودش  از اش هستی و که  وجود یابد  می ای پدیده را خود کند، نظر خود به الف( اگرانسان 

 .ونیست نبوده خودشان از وجودشان که هستند  پدیده ها نیزهمه کهکشان و ها

 از وجودش بلکه نباشد، پدیده خودش هستند که ای پدیدآورنده به نیازمند شدن موجود برای نیست، دشانخو از وجودشان که ها، ب( پدیده

 باشد خودش

 و نبوده پدیده خودش که نیازمند هستند  ای آفریننده به خود هست  شدن و پدیدآمدن در جهان، های پدیده همه و انسان  این که نتیجه

 است .  هستی سرچشمه

  7خبش "  اشاره به چه موضوعی دارد ؟ ص  هستی بود که تواند چون خبش                     هستی از نایافته شعر " ذاتِ -9
 نیازمندی جهان به خدا در پیدایش 

 
 8ص                                                

 

  8ص .بنویسید خالصه طور به استدالل، یک صورت به را قبل صفحه توضیحات-9

 جهان پدیده هستیم که وجود و هستی ما از خودمان نیست  این و ما : اوّل دمهمق

 .که وجودشان از خودشان نباشد ، نیازمند موجودی هستند که وجودش از خودش باشد  موجوداتی  :دوم مقدمه



 

 

 و نبوده پدیده خودش که  هستند زمندنیا ای آفریننده به خود شدن  هست و پدیدآمدن در جهان، های پدیده همه و انسان  که این :  نتیجه

 . است هستی سرچشمه

  8ص

 .دهید پاسخ شده طرح سؤال به و کنید تدبر زیر  شریفه آیه در 

     .است ستوده نیازِ که )تنها(بی است خدا و ستیده نیازمند خداوند به شما مردم ای   الحَمیدُ الغَنِیُّ هُوَ اللّهُ وَ اللّهِ اِلَی الفُقَراءُ اَنتُمُالنّاسُ  اَیُّهَا یا

 شود؟ می چیزهایی چه شامل خدا به انسان نیاز  -11

گاه قطع یا کم نمی چاو هینیازمندی در همه شئون حیلت ، لحظه به لحظه ، از پیدایش تا بقا ، تمام داشته های انسان سر تا پا از خداست و نیاز به 

 . شود 

 کند؟ برطرف را دیگری موجود هر و انسان نیاز تواند می خداوند چرا  -11
هر موجودی غیر خدا ، خود نیازمند است و باید شخص دیگری نیاز او را برطرف کند . اما چون خدا بی نیاز مطلق است )غنی( و به هیچ چیز 

 دیگری را برطرف کند .وابسته نیست می تواند نیاز هر موجود 

 . را بنویسید   "الغنی الحمیداهلل واهلل هو لناس انتم الفقرا الیایا ایها "پیام آیه  -11
 الف( همه مخلوقات در وجود و هستی خود به خدا نیازمند هستند 

 ب( نیاز ذاتی پدیده ها به خدا در تمام امور از جمله پیدایش و بقا از این آیه برداشت می شود 

 خدا در ذات خود ، غنی و بی نیاز است . ) توحید ذاتی (  ج(

 د( تنها وجود بی نیاز و مستقل خداست و او وابسته به چیزی نیست 

 وجود ما از خودمان نیست و همه وجود خود را وامدار او هستیم . ه( با نظر به پدیده ها و خود ، در می یابیم 

  9ص  است؟ مسجد با بنّا ابطهر مانند خدا نیز با جهان رابطه آیا  -12 
 .  دارد وجود رابطه دو این میان بنیادین تفاوت یکخیر . 

  وجود به بنّا را آنها از کدام هیچ که شده تشکیل ...و کاشی و چوب و گچ و سنگ و خاک مانند ساختمانی مصالح از گوهرشاد مسجد 

 .   است نیاورده

  را سنگ استحکام و سختی نه و کند می ایجاد را گچ چسبندگی نه بنّا .کند نمی ایجاد را آن ابنّ که دارند خواصّی ساختمان مصالح از هریک 

  تاسآنها  چینش و مواد کردن جا جابه فقط بنّا کار.   

 شود می نیاز بی بنّا از شدن، ساخته با مسجد 

 ،است بنّا خود خالق حتّی و آنها خوّاص و چوب، و گچ و سنگ خالق خداوند 

  خداست به وابسته همه آنها، خواص و مصالح وجود نیز و بنّا هستی و اساس وجود این بر  

 گردد می متالشی ساختمان و روند می بین از آنها کند، "آن "به اراده لحظه هر خداوند . 

 شود نمی کم یا و قطع گاه هیچ نیاز این و است نیازمند هرخداوند در و همواره جهان جهت، همین به. 

 هستند نیازمند خداوند به شدن، خلق نخستِ لحظه مانند همچنان، نیز پیدایش از پس موجودات. 

  9ص جهان، چگونه رابطه ای است ؟  با خداوند رابطه -13
 آن به متصل های المپ و گردد می قطع هم برق جریان شود متوقف مولدّ که همین است؛ برق جریان با برق مولدّ رابطه شبیه حدی تا

 .وندش می خاموش نیز

 9صاشاره به چه موضوعی دارند ؟  "  توست ز ما در صدا و کوهیم چو توست / ما ز ما در نوا و ناییم چو ما بیت  "  -14
 نیازمندی جهان به خدا  در بقا و حیات 

 اما خدا 



 

 

  11ص 
 .دهید پاسخ سؤاالت وبه کنید تدبّر زیر آیه در

 .کند می اودرخواست از پیوسته است، زمین و ها آسمان در آنچه هر               االَرضِ وَ السَّماواتِ فِی مَن و یَسأَلُه

 است امری اندرکار دست اوهمواره                                 شَأنٍ فی هُوَ یَومٍ کُلَّ

  11ص دارند؟ درخواست خداوند از پیوسته موجودات چرا -15
می گردد و اگر خدا لحظه ای آنان را به خود واگذارکند ، همه نیست ه تدبیر خدا زیرا در هر لحظه به خدا نیازمند هستند و همه امور عالم ب

 و نابود می شوند 

  01ص است؟ امری اندرکار دست حلظه هر خداوند چرا  -16
 زیرا موجودات در هر لحظه به خدا نیازمند هستند و خدا هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده هاست .

  01ص را بنویسید ."  شَأنٍ فی هُوَ یَومٍ کُلَّ االَرضِ وَ السَّماواتِ فِی مَن و یَسأَلُه"  پیام آیه -17

 الف( تمام موجودات لیحظه به لحظه و به طور مداوم به خدا نیازمند هستند . )یساله ( 

 نیاز دارند )یساله (ب ( موجودات جهان ، پس از پیدایش هم به همان اندازه به خدا نیاز دارند که درلحظه پیدایش 

 ) کل یوم (ج( موجودات دائما با زبان حال به پیشگاه خدا عرض نیاز می کنند وخدا هم دائما به آن ها هستی می بخشد  

 د( خدا دائما در تدبیر امور عالم نقش دارد . ) فعال ما یشاء ( 

 هد . ) ربوبیت خدا ( ه( تدبیر خدا در امور کائنات نشانه این است که خدا جهان را پرورش می د

 در خواست می کنند .  "رحمت"و( موجودات پیوسته از خدا 

  11ص نیاز چه مثراتی برای انسان دارد ؟  بی خدای به نیازمندی درک -18
 .کند می ازابر بیشتر را خود بندگی و عجز ومی کند  احساس بیشتر را او به نیاز شود، بیشتر خدا با اش رابطه و خود به انسان معرفت هرچه

 

 11و چرا ؟ ص پیامرب اکرم ) ص( درباره " درک نیازمندی به خدا " چه می فرماید ؟ -19

 وامگذار خودم به زدنی هم به چشم مرا خدایا   "أبدًا عَینٍ طَرفَةَ نَفسی إلی تَکِلنی ال اَللّهُمَّ"  فرمودند : 

اشت و با عبادت 1خواهد د احساس بیشتر را او به نیاز شود، بیشتر خدا د بارابطه بین خو که اگررسیده بودند  این معرفت چون پیامبر به

 .کند می ابراز بیشتر نسبت به او  را خود بندگی و عجزخدا 

 11نور چیست ؟  ص  -21
 .شود می نیز دیگر چیزهای شدن آشکار و پیدایی سبب و است آشکار و پیدا خودش که است چیزی آن نور

  11؟ ص کند می بیانبا چه عبارتی   هستی جهان و خداوند یانم رابطه کریم، قرآن -2
 ...است زمین و ها آسمان نور خداوند … االَرضِ وَ السَّماواتِ نورُ اَللّهُ

 11صچیست ؟   خدا نور هستی است"" منظور از این که می گوییم -22
 .گذارند می هستی عرصه به پا و شده وآشکار پیدا او سبب به و دگیرن می او از را خود "وجود  " موجودات تمام یعنی .است هستی نور خداوند

 11ص وجود هرموجودی در جهان بیانگر چه صفاتی از خدا  است  وچه کسانی علم و قدرت خدا را بیشرت درک می کند ؟ -23

 و دقت به که آنان رو مینه از .است الهی صفات سایر و رحمت قدرت، حکمت، نشانگر و خداوند بخش تجلّی خودش حدّ در موجودی هر

 .بینند می را او قدرت و علم و کنند می مشاهده را خدا چیزی هر در نگرند، می هستی جهان در تأمل

 11ص بیانگر چه موضوعی است ؟ " دید خدا اوّل دید، که چیزی هر دید/ به صفا و نور معرفت کز دلی" بیت  -24

 یدایش و در بقا معنا بخشیده است . خدا نور هستی است و با وجود خود به جهان در پ

 01ص چیست ؟ "بینم تو دریا بنگرم دریا به /بینم تو صحرا بنگرم صحرا به شعر بابا طاهر عریان که گفته "پیام  -25



 

 

 الف( انسانی که به معرفت عمیق و واالتر رسیده است ، با هر چیزی خدا را می بیند 

 . وجود آفرینده و نشانه ای از نشانه های خدا هستند گر منادیاین عالم تجلی گاه و ... همگی در.ب( صحرا ،دریا، کوه ،و دشت و

 
 علی )ع( فرمودند :  امیرالمؤمنین

 دیدم آن با و بعد و قبل را خداوند که این مگر،  ندیدم را چیزی هیچ  "مَعَه وَ و بَعدَه وَ و قَبلَه اللّهَ رَاَیتُ وَ اِالّ شَیئًا رَاَیتُ ما"

 دیدم را خدا چیزی هر مهراه "  و بعد و قبل"   فرماید می اینکه از امیراملؤمنین مقصود وچیست؟ حدیث این پیام مشا نظر به -26
 12ص باشد؟ می چه

ان جلوه خداوند هستند ، انسان را به مرحله احساس کردن وجود خدا در هستی به واسطه معرفت عمیق و واال، با توجه به این که موجودات جه

 شهود خدا می رساند . از این رو انسان اگر اهل تفکر و تقوا باشد به لطف الهی به مقامی می رسد که در همه چیز خدا را می بیند . 

 12صشرط رسیدن به معرفت عمیق نسبت به خدا چیست و چه سنی مناسب این حالت است ؟  -27
 و جوانان برای خصوص به است، دسترس قابل هدفی امّا آید، می نظر به مشکل نخست نگاه در ببیند، را خدا چیزی هر با بتواند انسان اینکه

 .دارند قلب صفای و پاکی که نوجوانان

 .  کنیم حرکت قوی تصمیم و عزم بااگر   12چگونه می توان به معرفت عمیق نسبت به خدا رسید ؟ ص -28
  (  بیاوریداست ؟ ) دو دلیل  ناتوان خداوند چیستی و ذات شناخت درچرا انسان  -29

 :اند دسته دو کنیم پیدا شناخت آنها درباره خواهیم می که موضوعاتی

 های کهکشان حتی ها؛ کهکشان و ستارگانها، حیوان گیاهان، مانند گیرند، می قرار ما شناخت محدوده در که هستند موضوعاتی : اول دسته

 و توان ما ذهن حقیقت، در .کند شناسایی را آنها ذات و ماهیت بتواند انسان و شوند واقع شناسایی مورد روزی است ممکن هم دور بسیار بسیار

 .هستند محدود اموری آنها همه زیرا دارد، را موضوعاتی چنین ذات و چیستی فهم گنجایش

 آن به دسترسی و احاطه چیزی هر ختشنا الزمه زیرا ندارد؛ را آنها درک گنجایش ما ذهن و نامحدودند که هستند موضوعاتی : دوم دسته

 خداوند.دریابیم  را وجودشان چگونگی و کنیم تصور را نامحدود امور ذات توانیم نمی خود ذهن بودن محدود دلیل به ما واقع، در .است

 .نماید شناسایی را ذاتش و کند پیدا احاطه او حقیقت به تواند نمی ما ذهن نتیجه، در دارد؛ نامحدود حقیقتی

  13ص خدا چه می فرمایند ؟حقیقی  در مورد شناخت فرمودند  )ص(پیامرب اکرم  -31
 .نکنید تفکر خداوند ذات در ولی کنید تفکر چیز همه در  هِاللّ ذاتِ فی تَفَکَّروا وَال شَیءٍ کُلِّ فی تَفَکَّروا 

 

 


