






- در پاسخ به این پرسش که «چرا فقط خداوند می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگري را برطرف کند؟»، کدام عبارت نورانی 1
مددرسان ما خواهد بود؟

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد»  ِ»  «َواهللاَّ  «َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهللاَّ

ْرِض»  «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»  َماَواِت َواْألَ  «َیْسَأُلُه َمْن ِفی السَّ

چرا پیوسته موجودات از خداوند درخواست رحمت دارند؟ چون ... - 2

 «تؤتی الملک من تشاٌء»  «یسأله من فی الّسماوات و األرض» 

 «اهللا نورالّسماوات واألرض»  «انتم الفقراء الی اهللا» 

از تدبر در بین «ذات نایافته از هستی بخش / چون تواند که بود هستی بخش» به چه مفهومی پی می بریم و به نیازمندي جهان به - 3
خداوند در چه امري مربوط می شود؟

اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده اي می یابیم که هستی مان از خودمان نیست. - پیدایش

اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده اي می یابیم که هستی مان از خودمان نیست. - بقا

پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، براي موجود شدن نیازمد به پدیده آورنده اي هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه
وجودش از خودش باشد. - بقا

پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، براي موجود شدن نیازمد به پدیده آورنده اي هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه
وجودش از خودش باشد. - پیدایش

آگاه تر شدن انسان به نیازهاي خود بازتاب چیست و کدام نتیجه را به دنبال خواهد داشت؟ - 4

معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا ـ افزایش عبودیت و بندگی

معرفت انسان به خود و رابطه اش با ـ افزایش کمال انسانی

شناخت صفات خدا و درك غناي او ـ افزایش عبودیت و بندگی

شناخت صفات خدا و درك غناي او ـ افزایش کمال انسانی

عبارت «پدیده ها وجودشان از خودشان نیست.» اشاره به کدام مقدمه دارد؟ - 5

مقدمۀ دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش مقدمۀ اول نیازمندي جهان به خدا در پیدایش

مقدمۀ دوم نیازمندي جهان به خدا در بقا مقدمۀ اول نیازمندي جهان به خدا در بقا

یک موجود، در چه صورتی در موجود بودن نیازمند به دیگري نیست و به آنچه وجودش از خودش نباشد، چه می گوییم؟ - 6

بودنش مقدم بر نبودنش باشد - پدیده بودنش مقدم بر نبودنش باشد - واجب الوجود

خودش ذاتًا موجود باشد - پدیده خودش ذاتًا موجود باشد - واجب الوجود

نام آزمون: اینفوتست دینی دوازدهم
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پی بردن به چیستی و ذات برخی از موضوعات، نشانگر کدام ویژگی در آن هاست و احساس دائمی سایۀ لطف و رحمت الهی شامل - 7
چه کسانی می گردد؟

محدودیت - مؤمنان نامحدود بودن - مؤمنان نامحدود بودن - دانایان محدودیت - دانایان
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ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد»  بیان شده است. خداوند تنها بی نیاز ستوده است و این در عبارت  «َواهللاَّ گزینه 2 - 1

انسان هاي آگاه دائما سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند او می دانند ، آیۀ انتم الفقراء و الی اهللا بیانگر این نکته است  گزینه 4 - 2

- این سوال یک سوال چالشی بوده است که طراح تعمدًا با ذکر سوال تدبر در قرآن  که در صفحه  آمده با اضافه کردن کلمه «رحمت» دانش آموزان را به یک چالش جدي دعوت کرده است و

اکثر دانش آموزان بدون توجه به «علت» گزینۀ  را انتخاب می کنند .

این بیت به نیازمندي جهان به خدا در پیدایش می پردازد. هم چنین به مفهوم دوم مقدمۀ دوم در استدالل نیازمند بودن جهان در پیدایش به خداوند اشاره دارد؛ یعنی پدیده هایی که گزینه 4 - 3
وجودشان از خودشان نیست، براي موجود شدن نیازمند به پدید آورنده اي هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد.

هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. گزینه 1 - 4

افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی

در مقدمۀ اول می آید اگر به خود نظر کنیم خود را پدیده اي می یابیم که وجودمان و هستی مان از خودمان نیست؛ این مقدمه «اشاره به نیازمندي جهان به خدا در پیدایش» است. گزینه 1 - 5

یک موجود در صورتی در وجود خود نیازمد به دیگري نیست که: «خودش ذاتًا موجود باشد» گزینه 4 - 6
پدیده: چیزي است که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.

در حقیقت ذهن ما توان و گنجایش مهم چیستی و ذات موضوعاتی که محدود باشد را دارد. گزینه 1 - 7
انسان هاي آگاه (دانایان) دائمًا سایۀ لطف و رحمکت خدا را احساس می کنند.
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