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 بشای اهتحاى تشم اول نکات 

 دسس اول : هستی بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خَد ًیاصهٌذ ٍجَد ٍ ّستی هفَْم: ّوِ ی هخلَقات اص جولِ اًساى، دس           اَنتُنُ الفُقَشاءُ اِلَی اهللِ وَ اهللُ هُوَ الغَنِیُّ الحَویذُ: 1ًکتِ ضواسُ 

 ، خذاست ٍ دس ّستی خَد تِ دیگشی هحتاج ًیست.تی ًیاصخذا ّستٌذ. تٌْا ٍجَد 

 ٍ تی ًیاص است.غٌی چَى ٍجَد خذاًٍذ ٍاتستِ تِ چیضی ًیست، کسی ًوی تَاًذ ٍجَد اٍ سا تگیشد ٍ ًاتَدش کٌذ اٍ دس رات خَد 

هفَْم: چَى ٍجَد هخلَقات ٍاتستِ تِ خذاست اٍست کِ هی تَاًذ آى ّا سا تثشد           وَ یأتِ بِخَلقٍ جَذیذٍاِى یَشَأ یُزهِبکُن  :2ًکتِ ضواسُ 

 (تقایا ًگِ داسد. )ًیاصهٌذی هخلَقات تِ خذا دس 

 ّن تِ اٍ ًیاصهٌذًذ.تقا ًیست تلکِ تشای پیذایص  : ًیاصهٌذی هَجَدات تِ خذاًٍذ هٌحػش ت3ًِکتِ ضواسُ 

 : توام پذیذُ ّا ٍجَدضاى اص خَدضاى ًیست.1:                       هقذهِ 4ًکتِ ضواسُ 

 تشای تِ ٍجَد آهذى تِ دیگشی ًیاصهٌذ است. : ّش پذیذُ ای کِ ٍجَدش اص خَدش ًیست2استذالل ّای ًیاصهٌذی            هقذهِ 

 تخص / کی تَاًذ کِ ضَد ّستی تخصرات ًایافتِ اص ّستی                      جْاى تِ خذا    

 یک هَجَد، فقط دس غَستی تشای هَجَد تَدى تِ دیگشی ًیاصهٌذ ًیست کِ  رات ٍ حقیقتص هساٍی تا                        پیذایص دس     

 هَجَد تَدى تاضذ.                                                                                                                                       

           ٍ ًیستی دس اٍ ساُ ًذاضتِ تاضذ.                                                                                                                                        

 ًتیجِ : هخلَقات تِ خالقی ًیاصهٌذًذ کِ ٍجَدش اص خَدش تاضذ.                                          

آى است. اگش خذاًٍذ ّستی تخطی ًکٌذ، دیگش هَجَدی دس پشتَّای ًَس تا هٌثع : ساتطِ ی ٍجَد ها تا ٍجَد خذاًٍذ هاًٌذ ساتطۀ 5ًکتِ ضواسُ 

 هاًذ.جْاى تاقی ًخَاّذ 

 خَد تِ خذاًٍذ سا تْتش دسک هی کٌٌذًیاصهٌذی ٍ فقش : اًساى ّا ّشقذس کِ تِ هعٌای حقیقی کاهل تش هی ضًَذ  6ًکتِ ضواسُ 

 دس پیطگاُ خذا قَی تش ٍ تیص تش هی ضَد. عثَدیتطاىٍ تٌذگی  ٍ                                                                                        

 ( توام هَجَدات، ٍجَد خَد سا اص اٍ هی گیشًذ1: ًَس تَدى خذا یعٌی   7ًکتِ ضواسُ 

 هی ضًَذپیذا ٍ آضکاس ( تِ سثة اٍ 2                                             

 ( ٍجَدضاى تِ ٍجَد اٍ ٍاتستِ است3                                             

ٍجَد ّش چیضی دس ایي جْاى تیاًگش 

 است.آیِ ای اص آیات الْی ٍ  خالق

 غفای قلةٍ  پاکیتستش اغلی تشای دس ٍسای ّش چیضی خذا سا دیذى           :8ًکتِ ضواسُ 

 ّشچیضی خذا سا دیذى          قذم گزاضتي دس ایي ساُ تا عضم ٍ تػوینساُ سسیذى تِ ٍسای 
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 «39 – 39نوونه سؤاالت اهتحاى نهایی اص سال »

 (94ٍ  95ٍ ضْشیَس  94ٍ  96)خشداد  .هطخع کٌیذتا )ظ / غ(  صیش سادسستی یا ًادسستی گضاسُ ّای  -1

  ٍجَد هخلَقات جْاى، ٍاتستِ تِ خذاًٍذ است، تٌاتشایي هی تَاًذ آى ّا سا تثشد یا ًگِ داسد.الف( 

 ضٌاخت غفات ٍ ٍیژگی ّای خذاًٍذ، اص ساُ ضٌاخت هخلَقاتص تا حذٍدی اهکاى پزیش است.ب( 

  دس جْاى ّستی، ّیچ پذیذُ ای سا ًوی تَاى یافت کِ تِ خَد هتکی تاضذ.ج( 

  است.« پیذایص»ًیاصهٌذی هَجَدات تِ خذاًٍذ، هٌحػش تِ هشحلِ ی د( 

 ذ.حقیقتص هساٍی تا هَجَد تَدى تاضیک چیض فقط دس غَستی تشای هَجَد تَدى تِ دیگشی ًیاصهٌذ ًیست کِ ُ( 

  .ًیست، تشای هَجَد تَدى ًیاصهٌذ تِ دیگشی ًثاضذّش چیضی کِ ٍجَدش اص خَدش ٍ( 

 (95چشا اًساى اص تفکش دس چیستی خذاًٍذ هٌع ضذُ است؟ )خشداد « ال تفکّشٍا فی راتِ اهللِ»حذیث دس  -2

 هٌاسة پش کٌیذ. جای خالی سا تا کلوِ -3

 اٍ دس پیطگاُ خذاًٍذ قَی تش هی ضَد.ّشقذس اًساى تِ هعٌای حقیقی کاهل تش ضَد، ًیاصهٌذی خَد تِ خذاًٍذ سا تْتش دسک هی کٌذ ٍ .......... 

 (96 ضْشیَس)

 (95تستش اغلی حشکت اًساى تِ سَی آى کِ دس ٍسای ّش چیضی، خذا سا تثیٌذ، چیست؟ )ضْشیَس  -4

 (94سا تٌَیسیذ. )ضْشیَس « اِى یَطَأ یُزِّثکُن ٍَ یأتِ تِخَلقٍ جَذیذٍ »پیام آیِ ی ضشیفِ ی  -5

 (94سا تٌَیسیذ. )ضْشیَس « اًَتُنُ الفُقَشاءُ اِلَی اهللِ ٍَ اهللُ ََُّ الغٌَِیُّ الحَویذُ»پیام آیِ ی  -6

 (93ضْشیَس سا ضشح دّیذ. )« ًیاصهٌذی جْاى تِ خذا»تا هقایسِ ی ساتطِ ی پشتَ ًَس تا هٌثع آى،  -7

                     (93ضْشیَس است؟ )ًَس تَدى خذا تِ چِ هعٌی  -8

 «پاسخ تششیحی»

 ّستی ٍ ٍجَد چیضی          ًطاًِ                                  :9ًکتِ ضواسُ  

 چیضی          احاطِ چگًَگیٍ  چیستی                                                    

 ّستی ٍجَد خذا          اص طشیق آیات ٍ ًطاًِ ّا                  

 دس تشای اٍ فشؼ کٌین اٍ سا اگش چیستیهحال است چَى ًا هحذٍد ٍ غیشقاتل احاطِ است.    چیستی ٍ چگًَگی ٍ رات خذا                         

 «تفکشوا فی کل شیء و ال تتفکشوا فی رات اهلل»فشهَدُ اًذ: پیاهثش کشدُ این.هحذٍد خَد پاییي آٍسدُ ٍ حذ تػَسات رٌّی                     

 دسک

7ًکتِ ضواسُ   

5ًکتِ ضواسُ   

1ًکتِ ضواسُ   

2ًکتِ ضواسُ   

8ًکتِ ضواسُ   

6ًکتِ ضواسُ   

9ًکتِ ضواسُ   

3ًکتِ ضواسُ   

9ًکتِ ضواسُ   

4ًکتِ ضواسُ   

1ًکتِ ضواسُ   

4ًکتِ ضواسُ   

4ًکتِ ضواسُ   
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چٌیي هَجَدی تشای صیشا  –صیشا دس توام هشاحل ّستی ٍ صًذگی تِ اٍ ًیاصهذًذ.     ُ( ظ     ٍ( غ  –الف( ظ     ب( ظ     ج( ظ     د( غ  -1

 هَجَد تَدى ًیاصهٌذ تِ دیگشی است.

 ّش چیستی تشای خذا فشؼ کٌین اٍ سا دس حذ تػَسات رٌّی خَد پاییي آٍسدُ ٍ هحذٍد کشدُ این. -2

 تٌذگی ٍ عثَدیت -3

 پاکی ٍ غفای قلة -4

 ٍجَد اًساى ٍ سایش هخلَقات ٍاتستِ تِ خذاست اگش اسادُ کٌذ هی تَاًذ ها سا تثشد ٍ هخلَقات دیگشی سا تِ جای ها تیاٍسد.چَى  -5

دس ّستی خَد تِ دیگشی هحتاج ، دس ٍجَد ٍ ّستی خَد ًیاصهٌذ خذا ّستٌذ. تٌْا ٍجَد تی ًیاص، خذاست ٍ ّوِ ی هخلَقات اص جولِ اًساى -6

 ًیست.

هَجَدات تِ خذاًٍذ هٌحػش تِ هشحلِ ی تِ ٍجَد آهذى ٍ پذیذاس ضذى ًوی ضَد تلکِ دس توام هشاحل ّستی ٍ صًذگی تِ اٍ ًیاصهٌذی  -7

تطِ ی ًیاصهٌذًذ. ّستی هَجَدات تِ خذاًٍذ ٍاتستِ است ّواى طَس کِ اگش ساتطِ ی ًَس تا هٌثع آى قطع ضَد اثشی اص ًَس تاقی ًوی هاًذ، اگش سا

 دد، دیگش اثشی اص جْاى تاقی ًوی هاًذ.جْاى تا خذا قطع گش

 ٍجَدضاى تِ ٍجَد اٍ ٍاتستِ است توام هَجَدات، ٍجَد خَد سا اص اٍ هی گیشًذ ٍ تِ سثة اٍ پیذا ٍ آضکاس هی ضًَذ ٍ -8
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