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دربارة شناخت فطري انسان نسبت به  خدا همۀ نکات زیر صحیح می باشد، به جز ..................  . 1

با این میزان از درك، انسان قادر است اوصاف و افعال الهی را بشناسد. 

این شناخت، اولی و ابتدایی به شمار می رود و قرآن ما را به شناخت عمیق تر دعوت کرده است.  

شناخت فطري از سنخ درك حضور خداوند در عالم و پشتیبانی او از مخلوقات است.  

این میزان از شناخت الهی براي انسان کافی نیست و شناخت هاي اکتسابی هم الزم است.  

اگر گفته شود در رابطۀ بین معمار و ساختمان، خود  معمار  هم نیازمند است، کدام صفت را از او سلب کرده ایم و کدام مصراع را برایش اثبات کرده ایم؟  . 2

ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد» - تو وجود مطلقی، فانی نما أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا"» - تو وجود مطلقی، فانی نما 

ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد"» - ما چو  کوهیم و صدا در ما ز توست  أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا» - ما چو  کوهیم و صدا در ما ز توست

اگر دقیق به مثال «نیاز بنا به معمار در پیدایش» توجه کنیم درمی یابیم که این رابطه .................. مثال مناسبی براي رابطۀ «مخلوق و خالق» باشد چرا که  . 3
..................

نمی تواند - یک بنا نیازمند معمار خویش است تا بقا پیدا کند.  می تواند - یک معمار قادر است بنایی که قبال نبوده را ایجاد کند. 

نمی تواند - معمار تنها به چیدمان اجزایی که از قبل هستی یافته اند می پردازد.  می تواند - اگر معماري در کار نباشد بنایی هم ساخته نخواهد شد. 

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة نیازمندي عالم به خدا به  نکتۀ صحیحی اشاره نکرده است؟  . 4

عالم همواره به خدا نیازمند است و خداوند همواره به آن هستی می بخشد.

رابطۀ عالم با خدا اگرچه در ایجاد، مانند رابطه بنا و معمار است اما در بقا اینگونه نیست. 

وجود و هستی عالم وابسته به خداست و هرگاه خدا اراده کند متالشی می گردند.  

یک بنا با ساخته شدن بی نیاز از معمار می گردد اما عالم نیازش همواره دوام دارد. 

امام علی (ع) در بیان نورانی خود که می فرمایند «ما رایت شیئا اال و رایت اهللا قبله و بعده و معه» به کدام مفهوم اشاره دارند؟  . 5

تمام موجودات وجودشان را از خدا گرفته و به  سبب او پا به عرصۀ وجود می گذارند.

مخلوقات عالم براي اینکه نورانیتی پیدا کنند، باید به سرچشمۀ آن متصل شوند. 

عالم بدون ارادة خدا سرشار از ظلمت است، در آن خبري از نورانیت نخواهد بود. 

همۀ موجودات به یک اندازه تجلی بخش اوصاف الهی به شمار می روند.

ما و پدیده هاي جهان به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و هستی او .................. باشد و او همان خداي متعال است که این مسأله همان  . 6
.................. بحث نیازمندي عالم به خداست.

ذاتی - نتیجه  از پیش کسب شده - نتیجه  از پیش کسب شده - مقدمۀ دوم  ذاتی - مقدمۀ دوم 

از مفهوم کدام گزینه نیازمندي عالم به خدا در «مرحلۀ بقا» مستفاد می شود؟  . 7

پدیدآورنده، هستی بخشی است که ضامن دوام وجود پدیده می شود. هر پدیده که وجودش عین ذاتش نباشد به پدیدآورنده نیازمند است. 

موجودات جهان پدیده هایی هستند که در هستی  یافتنشان به خدا تکیه دارند.  بی نیازي یک موجود از دیگري مستلزم پدیده نبودن آن موجود است. 

در بین گزینه هاي زیر کدام یک به  نکتۀ صحیحی اشاره نمی کند؟  . 8

از آنجایی که خدا وجودش از خود می باشد پس یک پدیدة مستقل است.  هر پدیده اي که هستی اش ذاتی نباشد براي وجود، نیازمند پدیدآورنده است. 

درك نیازمندي جهان در پیدایش، نیازمند یک تفکر فراتر از شناخت فطري است.  اینکه مخلوقات عالم پدیده به شمار می روند مربوط به مقدمۀ اول است. 

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 1 سخت
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اگر قرار باشد این حقیقت را که «نیاز عالم به خدا فراتر از پیدایش است.» ترسیم نماییم این مفهوم را، از کدام یک از گزینه ها نمی توان به طور مستقیم  . 9
استمداد کرد؟

خداوند هر لحظه اراده کند، مخلوقات را از بین برده و ایشان را از گوهر وجود بی بهره خواهد کرد. 

مخلوقات عالم دائمًا با زبان حال خویش، به پیشگاه حق تعالی عرض نیاز کرده و هستی می طلبند.

جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیازمندي هیچ گاه قطع نخواهد شد 

خداوند وجودي است که همواره بوده و خواهد بود و مخلوقات در پدید آمدن خود وام دار او هستند. 

این جمله که «قطع رابطۀ ما با خدا در حکم این است که اثري از ما بر جاي نخواهد ماند.» به کدام یک از موارد زیر اشارة مستقیم دارد؟  . 10

خداوند غنی مطلقی است که هیچ گونه نیازي به ما ندارد.  ما پدیده هایی هستیم که وجود و هستی ما از خودمان نیست. 

خداوند متعال نوري است که پیدایش عالم تکیه به وجود او دارد.  انسان پدیده ایست که نیازش به خدا تنها در پیدایش خالصه نمی شود.

اینکه بگوییم «یک پدیده در صورتی نیازمند به پدیدآورنده نیست که وجودش از خودش باشد»، چگونه معرفتی است و با کدام مقدمه از اثبات خالقیت  . 11
خدا مرتبط است؟

معرفت حاصل تأمل - مقدمۀ اول  معرفت فطري - مقدمۀ اول  معرفت حاصل تأمل - مقدمۀ دوم  معرفت فطري - مقدمۀ دوم 

«تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق» زمینه ساز چگونه شناختی در انسان است؟  . 12

مؤخر بر شناخت فطري است و عمیق تر از آن به شمار می رود.   مقدم بر شناخت فطري است و سطحی تر از آن به شمار می رود.

مؤخر بر شناخت فطري است و سطحی تر از آن به شمار می رود. مقدم بر شناخت فطري است و عمیق تر از آن به شمار می رود.  

مصرع «لذت هستی نمودي نیست را» به کدام مرحله از نیازمندي مخلوق به خالق اشاره دارد و چه عاملی سبب بروز این نیازمندي است؟  . 13

نیازمندي در پیدایش - ذات و حقیقت مخلوقات مساوي موجودبودن نیست

نیازمندي در بقا - قطع حیات بخشی خدا منتهی به نیست گشتن مخلوقات می شود.

نیازمندي در پیدایش - قطع حیات بخشی خدا منتهی به نیست گشتن مخلوقات می شود.

نیازمندي در بقا- ذات و حقیقت مخلوقات مساوي موجودبودن نیست. 

بیت «دلی کز معرفت نور و صفا دید /  به هرچیزي که دید، اول خدا دید» با کدام یک از آیات زیر ارتباط بیشتر دارد؟  . 14

َماَواِت َواْألْرِض»   «اُهللا نُوُرالسَّ «أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا»  

َمَعُه»   َو «ما َرَأیُت َشیئًا اِّال َو َرَأیُت اَهللا َقبَلُه َو بَعَدُه َماَواِت َواْألْرِض»    یْسألُُه َمْن ِفی السَّ

کدام یک از گزینه ها دربارة درخواست پیامبر (ص) از خدا مبنی بر استمرار رحمت الهی، صحیح است؟  . 15

این درخواست به عجز پیامبر (ص) در نزد خدا اشاره دارد که معلول کمال معرفت ایشان است.  

این درخواست به بندگی پیامبر (ص) اشاره دارد که علت افزایش درك ایشان از فقر نزد خداست. 

درخواست ایشان تابع درك بیشتر فقر نزد خداست که علت افزایش کمال به شمار می رود.

درخواست آن حضرت نشانۀ عزت آن حضرت در نزد خداست که معلول معرفت ایشان است.  

فقري که در آیه شریفۀ «أنُْتُم الُْفَقَراُء إلَی اِهللا» به آن اشاره شده است ناظر به کدام مرحله است و با توجه به عبارت « َواُهللا ُهَوالَْغِنی الَْحِمیُد» به کدام نکته  . 16
اشاره دارد؟

پیدایش - خداست که با بی نیازي خویش سبب می شود که انسان بی نیاز گردد.

پیدایش و بقا - خداست که با بی نیازي خویش سبب می شود که انسان بی نیاز  گردد.

پیدایش - خداست که در هیچ مرحله اي از هستی خویش به دیگري نیازمند نیست. 

پیدایش و بقا - خداست که در هیچ مرحله اي از هستی خویش به دیگري نیازمند نیست.  

چرا نسبتی که  در آیه « أنُْتُم الُْفَقَراُء ِإلَی اِهللا» بین خدا و انسان بیان شده است قابل تغییر نیست؟  . 17

چرا که انسان براي کمال، خود نیازمند عنایت خداوند است.  چراکه انسان نمی تواند از یک حدي به خدا نزدیک تر شود. 

چرا که خداوند پدیده ایست که ذاتًا بی نیاز از سایر مخلوقات است.  چرا که نیاز ما ذاتی و غناي خدا هم ذاتی به شمار می رود.
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تفاوت در دو مثال «رابطۀ بنا با  معمار» و «رابطۀ جریان الکتریسیته با مولد»، در کدام حوزة نیاز بین مخلوق و خالق روشن تر است و توضیح این نیاز  . 18
چیست؟

بقا - خداوند هستی بخش موجودات عالم است و آنها را از نیستی نجات داده است. 

پیدایش - خداوند هستی بخش موجودات عالم است و آنها را از نیستی نجات داده است. 

بقا - خداوند است که همواره به موجودات هستی بخشیده و به وجودشان دوام می دهد.

پیدایش - خداوند است که همواره به موجودات هستی بخشیده و به وجودشان دوام می دهد. 

کدام یک از موارد زیر دربارة یک پدیده، قضاوت درستی به شمار می رود؟  . 19

چیزي که پدیده نباشد وجودي است که خودش ذاتًا موجود نبوده است.  

آنچه که پدیده به شمار نمی رود همواره بوده است و همیشه خواهد بود. 

موجودي که پدیده به شمار می رود تنها براي پیدایش به  پدیدآورنده نیاز دارد. 

درك اینکه ما و سایر موجودات پدیده هستیم، مقدمۀ دوم در اثبات نیاز عالم به خداست.

الزمۀ شناخت هرچیزي چیست و چرا نمی توان به شناخت ذات خدا دست یافت؟  . 20

احاطه و دسترسی به آن - چرا که خدا حقیقتی بدون محدودیت است.  شناخت اجزاي آن - چرا که گسترة صفات خدا فراتر از توان درك ماست.

احاطه و دسترسی به آن - چرا که گسترة صفات خدا فراتر از توان درك ماست.   شناخت اجزاي آن - چرا که خدا حقیقتی بدون محدودیت است. 

در توصیف خدا به عنوان نور هستی کدام بیان، توضیح صحیح تري به شمار می رود؟  . 21

تمام موجودات وجودشان را از خدا گرفته و به سبب او پا به عرصۀ وجود می گذارند.

مخلوقات عالم براي اینکه نورانیتی پیدا کنند باید به سرچشمۀ آن متصل شوند. 

عالم بدون ارادة خدا سرشار از ظلمت است در آن خبري از نورانیت نخواهد بود. 

همۀ موجودات به یک اندازه تجلی بخش اوصاف الهی به شمار می روند.

کدام مورد عبارت قرآنی «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن» را به درستی تبیین می کند؟  . 22

همه چیز در عالم هستی بیانگر وجود خالق عظیم و آیه اي از آیات الهی است. 

فقط مطلق موجودات جهان هستی تابع تصرف دائمی خداوند تعالی در تمام شئون هستی است. 

درخواست دائمی موجودات عالم بر کسب فیض الهی زمینه ساز دست اندرکار بودن خداوند در هر لحظه است. 

محیط بودن خداوند بر تمام موجودات هستی موجب می گردد که چیستی او در ذهن ما نگنجد. 

هر یک از عبارت هاي زیر به ترتیب علتی بر کدام یک از معلول هاي زیر است؟   . 23
«ِ - «َأنُتُم الُْفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ

ُ ُهَو الَْغِنیُّ الَْحِمیُد» - «َواهللاَّ

نیازمندي انسان به خداوند شامل همه چیز می شود - موجودات پیوسته از خداوند درخواست می کنند.

موجودات به خداوند نیازمند هستند - خداوند بی نیاز و ستوده است. 

هر آنچه در آسمان و زمین است، پیوسته از او درخواست می کنند - خداوند همواره دست اندر کار امري است. 

وابستگی همۀ موجودات در تمام مراحل هستی به خدا - استقالل ذاتی خداوند از همۀ موجودات 

کدام عبارت در رابطه با مقدمۀ دوم استدالل «درك نیازمندي جهان در پیدایش خود به خدا» درست بیان شده است و به همراه کدام بیت، ما را به نتیجۀ  . 24
«ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن به آفریننده اي نیازمندیم»،  می رساند؟

نیازمندي به غیر به تبع راه داشتن نیستی در وجود - «ذات نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش»

از خود نبودن وجود و هستی پدیده ها  - «دلی کز معرفت نور و صفا دید /  به هر چیزي که دید اول خدا دید»

امکان عدم وجود در گذشته و سپس وجود یافتن - «ذات نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش»

عدم اتکاي به خود در وجود یافتن - «دلی کز معرفت نور و صفا دید /  به هر چیزي که دید اول خدا دید»
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ِر فی اهللا و فی ُقدَرِتِه» دریافت می گردد؟  فکُّ چند مورد از موارد زیر از حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمود:«افَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّ  . 25
الف)  استمرار تفکر در ذات الهی و قدرت او، برترین عبادت ها شمرده شده است. 

ب)  آنچه بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و صفات اوست. 
پ)  شکوفایی استعدادها در پرتو با فضیلت ترین عبادت، امید به آیندة زیباتر را نوید می بخشد. 

ج)  اندیشه دربارة خداوند همانند بذري است که در ذهن جوانه می زند و نمود آن به صورت عبادت در اعمال ظاهري است.

1234
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«قرآن کریم ما را به  معرفت عمیق تر (نسبت به  شناخت فطري و موخر نسبت به  آن) دربارة خداوند فرا می خواند و راه هاي گوناگونی براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او گزینه 1  . 1
(به واسطۀ یک شناخت اکتسابی) به  ما نشان می دهد. یکی از این راه ها تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به  آفریننده و خالق است.» 

حواستان باشد که شناخت فطري همان طور که گفته شده یک شناخت اولی و از جنس درك کلی از حضور خدا در عالم است؛ یعنی براي شناخت صفات و افعال الهی تالش مضاعفی نیاز است. 
وقتی به نیازمندي بنّا اشاره کرده ایم پس بی نیازي را از سلب کرده ایم (غنی و حمید)، و اثبات کرده ایم که خود او هم به خدا نیازمند است و این با مصرع «ما چو  کوهیم و صدا در ما ز گزینه 4  . 2

 توست» قرابت مفهومی دارد.  
اگر اندکی دقت کنیم، درمی یابیم که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد. بنّا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی و استحکام سنگ را؛ به عبارت دیگر معمار نه گزینه 4  . 3

اجزاي ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. کار بنّا فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است. اما خداوند، خالق سنگ و گچ و چوب و خّواص آنها و حتّی خالق خود بنّا است.  
دقت کنید که رابطه خدا باعالم در پیدایش شبیه به رابطه بین بنا و معمار نیست چرا که معمار هیچ چیز را ایجاد نمی کند اما خدا همه چیز را از هیچ می آفریند.   گزینه 2  . 4

این حدیث اشاره به این دارد که  تمام مخلوقات وجودشان را از خدا گرفته و به  سبب او پا به  عرصۀ هستی گذاشته اند.  گزینه 1  . 5
رد گزینه: دقت کنید که منظور از این نور، نور فیزیکی نیست که بگوییم مخلوقات نورشان را از خدا می گیرند.  

گزینۀ  با اشاره به  عبارت «به یک اندازه» غلط شده است.  
با توجه به دو مقدمه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و مجموعه پدیده هاي جهان، در پدیدآمدن و هستی یافتن به آفریننده اي نیازمندیم که به ما هستی بدهد و ما را پدید آورد؛ آن گزینه 4  . 6

آفریننده اي که خودش دیگر پدیده نباشد و هستی او مطابق با دانش باشد. این موجود برتر و متعالی خدا نامیده می شود.  
در گزینه دوم بیان شده است که پدیده براي ادامه هستی خود نیازمند به این است که پدیده  آورنده اش مدام به او هستی ببخشد و این همان نیازمندي در بقاء است.  گزینه 2  . 7

دقت کنید وقتی گفته می شود «پدیده»، منظور موجودي است که وجود دیگري او را خلق کرده است و این وصف شایستۀ خداوند نمی باشد.   گزینه 2  . 8

» است که به این مسأله نپرداخته است. در سایر گزینه ها به وقتی گفته می شود که نیاز عالم از پیدایش فراتر است، یعنی به بقا هم نیازمند است و در بین گزینه ها تنها گزینۀ « گزینه 4  . 9
عبارت هاي «هر لحظه، دائمًا، همواره» که به نیاز مداوم مخلوقات اشاره دارد، توجه کنید. 

اینکه گفته شود اثري از ما نمی ماند، پس یعنی ما قبًال پیدایش مان رقم خورده و حاال نوبت به بقا می رسد و ما انسان ها نه تنها در پیدایش بلکه در بقا نیز نیازمند خداوند هستیم.  گزینه 3  . 10
استداللی که در سوال مطرح شده است مربوط به تفکر دربارة نیازمندي عالم به خداست که یک معرفت اکتسابی به شمار می رود (نه فطري) وقتی به نیاز اشاره شد، پس منظور مقدمۀ گزینه 2  . 11

دوم است. 
قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر (نسبت به شناخت فطري و مؤخر نسبت به آن) دربارة خداوند فرا می خواند و راه هاي گوناگونی براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و افعال گزینه 2  . 12

او به ما نشان می دهد. یکی از این راه ها تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به آفریننده و خالق است. 
هستی شدن نیست به معناي پیدایش است و اینکه یک چیز وجودش ذاتی و از خودش نباشد عامل اصلی بروز این نیازمندي به پدیدآورنده است.  گزینه 1  . 13

این بیت اشاره به این دارد که خدا در تمام مخلوقات تجلی دارد چرا که او نور هستی است. (گزینۀ  آیه نمی باشد و حدیث است.) گزینه 2  . 14

افزایش خودشناسی      درك بیشتر فقر و نیاز     افزایش عبودیت و بندگی  گزینه 1  . 15
درخواست ایشان نشانۀ عجز در برابر خداست و این احساس عجز ناشی معلول از خودشناسی یا همان کمال معرفت است.  

رد گزینه ها: در گزینۀ دوم و سوم کلمۀ علت، و در گزینۀ چهارم کلمۀ عزت صحیح نیست. 

دقت کنید که این آیه به نیازمندي انسان در پیدایش و بقا اشاره دارد. قسمت دوم گزینه هاي  و  چون به بی نیازي  انسان اشاره کرده است نمی تواند پاسخ مناسبی به شمار رود. (نیاز گزینه 4  . 16
انسان به خدا ذاتی و غیرقابل تغییر است) 

فقري که در آیه بیان شده است یک فقر ذاتی براي مخلوقات است که هیچ گاه از بین نمی رود. (نیاز وجودي هر مخلوق به خدا)  گزینه 3  . 17

: تنها گزینۀ  به پاسخ نزدیک است که آن هم با آوردن کلمه پدیده، غلط شده است. (فراموش نکنید که خدا یک پدیده نیست.)  رد گزینۀ 
براي تبیین نیازمندي مخلوقات در بقا، مثال نیاز جریان الکتریسیته مناسب تر است چرا که به محض قطع مولد، برق هم قطع می شود ولی یک ساختمان می تواند تا سالها بدون معمار گزینه 3  . 18

خود، پایدار باشد. (کلمۀ «همواره» به نیازمندي در بقا اشاره دارد.) 

: دقت کنید که از نیستی خارج شدن به  نیازمندي در مرحلۀ پیدایش ارتباط دارد.  رد گزینۀ
یک موجود، فقط در صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست، که خودش ذاتًا موجود باشد. در این صورت، چنین چیزي دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد؛ چنین گزینه 2  . 19

چیزي همواره بوده و خواهد بود.  

: چیزي که پدیده نیست یعنی پدید نیامده پس وجودش از خودش است و ذاتًا موجود بوده است.  رد گزینۀ 

: یک پدیده براي بقا هم به پدیدآورنده خویش نیاز دارد.  رد گزینۀ 

: درك پدیده بودن ما مربوط به مقدمۀ اول است. رد گزینۀ 
الزمۀ شناخت هر چیزي احاطه و دسترسی به آن است. در واقع، ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. خداوند گزینه 2  . 20
حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. بنابراین، با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات و اسماء او

را می توانیم بشناسیم، امّا نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم.  
خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات «وجود» خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می  گذارند. در واقع، هرموجودي در حّد خودش گزینه 1  . 21

تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.  
ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن» «هر آنچه در آسمان ها و زمین است «پیوسته» از خداوند درخواست می کند و او همواره دست اندر کار امري است، َماَواِت َواْألَ با توجه به آیۀ «َیْسَألُُه َمن ِفی السَّ گزینه 3  . 22

«َیْسَألُُه» استمرار و درخواست دائمی از خدا را بیان می کند.

ْرِض»   َماَواِت َواْألَ ِ»  «َیْسَألُُه َمن ِفی السَّ «َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهللاَّ گزینه 3  . 23

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد»  «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»   «َواهللاَّ
- چون همۀ موجودات به خداوند نیازمند هستند، پس هر آنچه در آسمان و زمین است، پیوسته از خدا درخواست می کنند. 

- و چون خداوند بی نیاز و ستوده است، پس خداوند همواره دست اندر کار امري است. 
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عبارت « نیازمندي به غیر» معادل «نیازمندي به دیگري»، بیانگر مقدمۀ دوم استدالل نیازمندي به خدا در پیدایش است اما سایر موارد قسمت اول گزینه هاي  و  و  مربوط به پدیده گزینه 1  . 24
بودن موجودات جهان و مقدمۀ اول هستند. شعر «ذات نایافته از هستی، بخش / ...» به مقدمۀ دوم نیازمندي در پیدایش اشاره دارد و این دو مقدمه به همراه هم، نتیجۀ مذکور را می دهند.

تأکید حدیث مذکور در مورد استمرار تفکر و اندیشه در مورد خدا و قدرت اوست که برترین عبادت هاست و مانند بذري در ذهن جوانه می زند و در قالب عبادت به صورت اعمال گزینه 3  . 25
ظاهر می گردد و بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند و امید به آینده اي زیباتر را نوید می بخشد، اما تفکر در ذات الهی به علت نامحدود بودن ذات او، براي ذهن

محدود انسان ناممکن است. پس فقط مورد الف نادرست است. 
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