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آموزشگاه پرسا

بیت «ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش» با کدام عبارت ارتباط مفهومی بیش تري دارد؟  1

انسان و موجودات جهان پدیده هایی هستند که در وجود به خودشان متکی نیستند.

تمام موجودات به سبب وجود خدا پیدا و آشکار می شود و به او وابسته اند.

هرپدیده اي که وجودش از خودش نباشد، براي موجود شدن نیازمند به دیگري است.

نیازمندي موجودات به خداوند منحصر به مرحله ي پیدایش نمی شود، بلکه در تمام مراحل هستی است.

اگر بگوییم «چیزي که شیرین نیست، براي شیرین شدن نیازمند به چیز دیگر است» به  کدام مقدمه اشاره کرده ایم و چه مفهومی را بیان نموده ایم؟  2

مقدمۀ اول - پدیده اي که وجودش از خودش نیست براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است.

مقدمۀ دوم - پدیده اي که وجودش از خودش نیست براي موجودشدن نیازمند پدیدآورنده است. 

مقدمۀ اول - ما و جهان پیرامونمان، پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده

مقدمۀ دوم - ما و جهان پیرامونمان، پدیده هایی هستیم که وجود و هستی مان از خودمان نبوده

متناسب با کدام یک از آیات زیر می توان، عالم را تجلی گاه خداوند به شمار آورد؟  3

ما رایت شیئا اال و رایت اهللا قبله و بعده و معه  أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا 

َماَواِت َواْألْرِض  اُهللا نُوُرالسَّ َماَواِت َواْألْرِض   یْسألُُه َمْن ِفی السَّ

آیۀ شریفۀ«اهللا نورالّسماوات و األرض» بیانگر کدام یک از مفاهیم زیر است؟  4

یک موجود  فقط در صورتی درموجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتًا موجود باشد.

تمام موجودات وجود خود را از خدا می گیرند و به سبب او آشکار می شوند.

نورآن چیزي است که حتی اگر خودش پیدا و آشکار نباشد، سبب پیدایی چیزهاي دیگر می شود.

موجودات به یک اندازه تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت او هستند.

دربیان پیامبرعظیم الشأن اسالم(ص):«تفّکروا فی کّل شیء» شناخت چیستی خداوند موصوف به چه صفتی است و چرا؟  5

ممکن - زیرا الزمۀ شناخت هرچیزي، احاطه و دسترسی به آن است.

ناممکن - زیرا شناخت خداوند از طریق تفکردر نعمت هاي الهی تا حدودي امکان پذیراست.

ناممکن- زیرا الزمۀ شناخت هرچیزي، احاطه و دسترسی به آن است.

ممکن- زیرا شناخت خداوند ازطریق تفکر در نعمت هاي الهی تا حدودي امکان پذیر است.

شناخت کدام یک از موضوعات زیر در مورد خداوند ممکن است و کدام یک امکان پذیر نمی باشد؟  6

هستی - صفات وجود - چیستی چیستی - وجود صفات - هستی

جهت بهره مند شدن از امداد الهی و چشیدن معرفت عمیق و واالي با هر چیز خدا را دیدن، چه شرطی الزم است و وصول به این معرفت، چه  7
وصفی دارد؟

قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوي حرکت کنیم. - سهل و ممتنع قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوي حرکت کنیم. - صعب و ممکن

با دقت و تأمل در جهان هستی بنگریم و صفات خدا را ببینیم. - صعب و ممکن با دقت و تأمل در جهان هستی بنگریم و صفات خدا را ببینیم. - سهل و ممتنع
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کدام حدیث شریف در وصف حال انسانی است که به معرفت عمیق و واال رسیده است و قابل دسترس بودن این معرفت براي جوانان، معلول  8
چیست؟

روا فی ذاِت اّهللا»   - حرکت با عزم و تصمیم قوي روا فی ُکلِّ َشیٍء ، َو ال َتَفکَّ روا فی ذاِت اّهللا»  - پاکی باطن و صفاي قلب «َتَفکَّ روا فی ُکلِّ َشیٍء ، َو ال َتَفکَّ  «َتَفکَّ

 «ما َرَأیُت َشیئًا اِّال َو َرَأیُت اَهللا َقبَلُه َو بَعَدُه َو َمَعُه»  - حرکت با عزم و تصمیم قوي «ما َرَأیُت َشیئًا اِّال َو َرَأیُت اَهللا َقبَلُه َو بَعَدُه َو َمَعُه»  - پاکی باطن و صفاي قلب

چرا پیامبر (ص) دستور می دهند:  «تفّکروا فی کّل شیء و ال تفّکروا فی ذات اهللا» ؟  9

زیرا با شناخت نعمت هاي الهی، صفات او را می توانیم بشناسیم.

زیرا یاري گِر ما در فهمیدن چیستی خداوند است.

زیرا در حقیقت، ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی خدا را با شناخت نعمت هاي نامحدود خدا پیدا می کند.

زیرا با شناخت نعمت هاي الهی، محدودیت هاي ذهنی ما از بین می رود.

این مناجات حبیب خدا، رسول اکرم (ص): «اللّهم ال تکلنی الی نفسی طرفَۀ عیٍن ابداً» نتیجۀ فهم کدام گزینه است؟  10

ما همه شیران ولی شیر علم / حمله مان از باد باشد دم به دم ذات نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش

مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟ به هر جا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم
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