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 تفکر در جهان دور دست و نزديک با کدام ابزار شناخت ممکن است؟. 1

کدام ها عبور کند، با که نگاهمان از سطح ظاهری پديدهبرای اين. 2

 ؟ ابزار شناخت ممکن است

 نیازمندی جهان به خدا در پیدايش را شرح دهید.. 3

هر کدام از ما بر اساس .................... خويش خدا را . 4

 کنیم.................... و حضورش را ................... می

 ؟کنیمدر مورد آفرينندة اين جهان چه چیزی را به روشنی درک می.5

 ؟شناخت اولیة خدا چگونه است.6

)سه ؟خواندقرآن كريم،ما را به چگونه معرفتي در مورد خدا فرا مي.7

 جمله(

 ؟چیستهاي عمیق معرفتي در مورد خدا يكي از راه. 8

 ؟يعني چه ،پديده.9

 و قائم به.................... مخلوقات قائم به .11

 .....................نیستند و متكي به  ....................

چون                  ذات نايافته از هستي،بخش  »منظور از شعر.11

 چیست؟ «بخشتواند كه بود هستي

 اي كه وجودش از خودش نباشد براي موجود شدنهر پديده.11

.................... 

فقط در صورتي براي موجود بودن به ديگري نیاز مند  يك موجود،.11

در اين صورت،چنین چیزي  .................... نیست كه

.................... و نیاز به.................... ديگر

 است..................... همواره.
 

 را بنويسید. دو مقدمه درس.نتیجة  11
 

 را كامل كنید.«....................  َيا َأيَُّها النَّاسُ َأْنُتمُ  »آيه.11

 آيه اشاره به استقالل ذاتي خدا دارد ؟ام قسمت كد.11

اشاره به منحصر بودن رفع نیاز موجودات به خدا  هآيكدام قسمت .11

 دارد؟

 تواند موجودات را ببرد يا نگه دارد؟چرا خداوند مي.11

 شود؟نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهايي مي.19

را برطرف يا هر موجود ديگري  تواند نیاز انسان وچرا خداوند مي.11

 كند؟

 .خدا در پیدايش را شرح دهید بهنیازمندي جهان .11

 .به خدا در بقاء را شرح دهیدنیازمندي جهان  .11

 بنا و ساختمان را بنويسید؟ ، جهان با خداة تفاوت رابط.11

آورنده يك پديده بدون پديد پذيردنمي اطور كه ذهن مهمان .11

 پذيرد همان طور هم، برعكس، نميباشد،

      ........................... 

وابسته  ،هابنا و وجود مصالح و خواص آن هستي و برچه اساسي وجود.11

 به خداست؟

 ؟شودچرا نیاز جهان هرلحظه قطع يا كم مي.11

-هستی: درس اول

 بخش
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ا بد برق شبیه مول  ....................  باخدا و جهان  ةرابط.11

 .است.................... 

-با زبان حال به پیشگاه الهي عرض نیاز مي دائما  چرا موجودات .11

 كنند؟

توست                  ما چو  ما چو نايیم و نوا در ما ز».19

 با كدام آيه تناسب مفهومي « كوهیم و صدا در ما زتوست

 دارد.     
 

 کنید با ترجمه.را كامل  ﴾ ................ َيسَْأُلُه َمْن ِفي ﴿آيه.11

 فوق چیست؟ ةدر آي «يوم»منظور از .11

 ،كارهاي خدا جديد است؟فهمیماز كدام قسمت آيه مي.11

 ؟فهمیممي هچ « َيسَْأُلهُ  »از مضارع بودن .11

 ؟چرا موجودات پیوسته از خداوند در خواست دارند.11

 نیازمندي به خدا را شرح دهید.درك  ةثمر.11

 توجه هستند؟چه كساني نسبت به نیازهاي دائمي انسان به خدا بي.11

 و سايه ...................................... هايانسان.11

كنند و خود را نیازمند خدا را احساس مي.................... 

 دانند.او مي.................... 
 

 احساس عجز و بندگي انسان نسبت به خدا معلول چیست؟.11

 .................... افزايشدرك  افزايش خود شناسي .19

را كامل كنید با ذكر  .................... َالل ُهمَّ ال َتكِلنی﴿ .11

 ترجمه.

خود ة برآن كه نمايش دهند.................... هرچیزي .11

 خالق خود است.ة باشد،نشان دهند

اي میان خداوند و جهان هستي را با چه كلمه ةرابط، قرآن كريم.11

 كند؟بیان مي

 نور چیست؟.11

 خداوند نور هستي است يعني چه؟.11

بخش خداوند و نشانگر يتجل  .................... هر موجودي در حد  .11

 ،.................... ،....................

 ساير .................... و 

 الهي است.صفات      
 

 هر در نگرند،مي.................... مل درأآنان كه با دقت و ت.11

كنند را مشاهده مي....................  چیزي

 بینند.را مي او.................... و.................... و

 ؟با كدام حديث تناسب دارد ﴾َواْلَْرضِ  السََّمَوتِ   ُنورُ َللاَُّ ﴿ ةآي.11

دلي كز معرفت نور و صفا ديد                     به هر چیزي ».11

 با چه آيه و آياتي تناسب دارد.«كه ديد، اول خدا ديد

 ،غیرممكن بودن جدا انگاري مخلوقات از خدا ، امري ناممكن است.19

 با كدام شعر تناسب دارد؟
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نیاز و كدام عبارت سرتاسر  ﴾............شَیئ ا َرَايتُ ما ﴿در حديث.11

-داندمي خدارا                   حیات بودن كدام عبارت خالق موت و

 ؟

معرفتی  كه انسان بتواند با هرچیزي خدا را ببینداين.11

نظر به................... در نگاه اول ................... که 

به خصوص براي ................... ا هدفي است آيد،ام  مي

 چون...................  و...................  

 دارند.................... 

 چشیدن لذت معرفت خداشناسي معلول چیست؟.11

 توان به ذات خدا پي برد؟چرا نمي.11

 هايي دارند؟موضوعات محدود چه ويژگي.11

  هاي مادی را بنويسید.هسه ويژگي پديد.11

  باشد؟هر موجود معلول است؟ درست می آيا اين جمله .11

 ها را ندارد.نآ کذهن ما گنجايش در چرا موضوعات نامحدود،.11

 دارد ، در نتیجه ذهن ما................... خداوند ،حقیقتي .11

احاطه پیدا كند و ................... به ................... 

 را شناسايي نمايد. ..................

................... و  خدا...................  ما.19

توانیم توانیم بشناسیم،اما نميمي را و................... او

 را دريابیم. او...................   و................... 

 ناتواني شناخت ذات خدا را با حديثي از پیامبر )ص( بگويید..11

درحد ...................  لولعخدا م چیستیتفكر در .11

 ماست....................  

ر بي نیازي موجودات در بقا و پیدايش به خدا در كدام آيه متصو  .11

 است؟

................... كه در...................  انديشه مانند.11

دواند و برگ و مي هريش................... زند،و در ما جوانه مي

 گردد.يم ................... بار آن به صورت 

 سازد،ي................... مانديشه،بهار جواني را .11

كند و امید به را شكوفا مي................... 

  .دهدمي را نويد................... 

 بهترين عبادت چیست؟.11

ذكر ترجمه با اند در باره بهترين عبادت چه فرموده )ص(پیامبر.11

  .آن

 نیازمند نیست؟ی وجود خود به ديگر در چه صورتي يك موجود، در.11

شود گاه میسر ميخدا آن...................  شناسايي ماهیت يا.11

                                                                                                                                                                                                     ................... ذهن ما ................... كه 

 يینیازمندي همیشگي موجودات به خدا و هويداآيات مربوط به .19

 را بنويسید.................... هاآن أوجودات به سبب منشم
 

 چیست؟ ةنشان ﴾َأَبدا   عَیْن   َفةَ ال َتكِْلِنی ِإَلى َنْفِسی طَرْ  وَ  اللَُّهمَّ ﴿حديث .11


