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 تستی 1سواالت درس 

 مفهوم میگردد ؟ « نتیجه ی تفکر خردمندان در نظام افرینش»از دقت در کدام ایه-1

 «سبحانک فقنا عذاب النار(»2«                                "ربنا ما خلقت هذا باطال(»1

 «و علی جنوبهم "قعوداو  "یذکرون اهلل قیاما(»4«               یتفکرون فی خلق السماوات و االرض(»3

به ترتیب به « ربنا ما خلقت هذا باطال»و « و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب»ایه ی شریفه ی  2از دقت در -2

 موضوع ......... و .......... پی میبریم .

 انه بودن و هدف داری خلقتحکیم-(استواری نظام افرینش2نبودن خلل و شکاف در عالم وجود   -(استواری نظام افرینش1

 نبودن خلل و شکاف در عالم وجود-(حکیمانه بودن و هدف داری خالقت4استواری نظام افرینش   -(حکیمانه بودن و هدف داری خلقت3

فریدگار پیوستگی،ارتباط و هماهنگی انگاه معنا دارد که .....درکار باشد وبه بیان علی)ع( ،زبان بی زبانی جامدات هم معرفی ..... ا-3

 است و برقراری اندازه ها در افرینش پدیده هابه منظور ..... افریده هاست.

 مخلوق بودن-قدرت-(تدبیر4استوار ماندن    -تدبیر-(هدف3استوار ماندن   -تدبیر-(تدبیر2مخلوق بودن   -قدرت-(هدف1

فعالیت های ان مجموعه حضور دارند؛از شاخصه ی اصلی پدیده ها و مجموحه های بزرگ و کوچک جهان که در همه ی اجزا و -4

 دقت در کدام ایه،مفهوم میگردد؟

 «ان فی خاق السماوات واالرض الیات(»4« و یتفکرون فی خلق السماوات واالرض« (»سبحانک فقنا عذاب النار(» 2« ربنا ما خلقت هذا باطال(»1

 وال در نگاه وی به زندگی تاثیر میگذارد و به ....... او جهت میدهد ..(پاسخ این سئ.......این است که).. از سئوالهای اصلی هر جوان -5

 برنامه های و تصمیم هی-(ما در چگونه جهانی زندگی میکنیم؟2برنامه ها و تصمیمهای         -(هدف از افرینش جهان چیست؟1

 اهداف و ارزشهای-ی زندگی میکنیم؟(ما در چگونه جهان4اهداف و ارزشهای                      -(هدف از افرینش جهان ؟3

نخستین ویژگی افرادی که موصوف به «ان فی خلق السماوات و االرض و اختالف اللیل و النهار الیات...»با توجه به ایه ی شریفه ی -6

 شوند ..... است. می

 در هر حال به یاد خدا بودن-افرینش(متفکران درنظام 2درهرحال به یاد خدا بودن                               -(اولی االلباب1

 به زیور تفکر در افرینش اراسته شدن  -(متفکران در نظام افرینش4به زیور تفکر در افرینش اراسته شدن                -(اولی االلباب3

 اگر شاخصه س .... در کار نباشد،تمام فعالیت های یک مجموعه ..... میشود.-7

 بی نظم-(هماهنگی4عبث          -(هماهنگی3عبث    -ایت مندی(غ2بی نظمی     -(غایت مندی1

 در عناصر تشکیل دهنده ی یک مجموعه ی منظم،عنصر....به عنوان عنصراصلی محسوب میشود.-8

 (همکاری4(هماهنگی              3(غایت       2(پیوستگی              1
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 ست که موجودات ..مقصود از کاربرد کلمه ی حق برای خلقت موجودات این ا-9

 (رو به سوی پروردگارشان دارند2(خلق و امرشان اختصاص به خدا دارد                       1

 (با هدف بهره وری خلق شده اند4(بدون قانون و هدف نیستند                                       2

 .... مستفاد میگردد.مفهوم « ربنا ما خلقت هذا باطال »با توجه به ایه شریفه ی -11

   مندی و هدفداری (قانون4(نظم و انظبات حیرت اور     3(مخلوقیت و وابستگی    2وری و سودمندی   (بهره 1

 پدیده های این جهان و نظام دقیق حاکم بر آن ها ............. است . -11

 ( مقدمه تدبیر حکیمانه خالق جهان 2( نتیجه هدف داری خلقت جهان              1

 ( مقدمه هدف داری خلقت جهان4( نتیجه تدبیر حکیمانه ی خالق جهان           3

 ابتدا ...... را در نظر میگیرد و متناسب با آن .......را به وجود می آورد و با .....همکاری بین آن را شکل میدهد .خدای متعال  -12

 طرح و نقشه  –اجزا  –(هدف 4اجزا        –طرح و نقشه  –(هدف 3       هدف  –اجزا  –( طرح و نقشه 2     طرح و نقشه  –هدف  -( اجزا1

ای بزرگ و کوچک جهان که در همه اجزا و فعالیت های آن مجموعه ها حضور دارد به آن ها معنی شاخصه های مجموعه ه -13

 میبخشد . از دقت در تمام آیات به جز آیه شریفه ............ مفهوم میگردد.

 "النارربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانک فقنا عذاب "( 2                "الذی  خلق فسوی ولذی قدر فهدی"(  1

 "خلق اهلل اسماوات و االرض بالحق ان فی ذالک الیـة  للمومنین"( 4                           "انا کل شیءٍ خلقناه بقدر"( 3

 هاین بدان جهت بود کنظم و ظرافت بخشید ، آن را .....به بیان حضرت علی )ع( ، خدای متعال پس از این ک به هر چیزی  -14

 مخلوقات ......  

 در مسیر انجام وظیفه و دسیابی به هدف خاص وی هدایت کرد از محدود چهار چوب خود تجاوز نکند. (1

 محکم و استوار بماند و از هم فرونپاشد . –( مطابق برنامه ای دقیق به بهترین شکل طراحی کرد 2

 و از هم فرو نپاشد  محکم و استوار بماند –( در مسیر انجام وظیفه و دست یابی به هدف خاص وی هدایت کرد 3

 از محدوده چهار چوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکنند. –( مطابق برنامه ای دقیق به بهترین شکل طراحی کرد 4

 کدام پیام مفهوم نمیگردد؟ "الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی  "با توجه به  -15

 است ( هر یک از موجودات جهان ، دارای ساختار منظم و ویژه خود1

 ( استحکام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان مشخص میکند که جهان بر حق و درستی استوار است .2

 ( خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی ها و خصوصیاتش هدایت میکند 3

  ( هر موجودی به گونه ای ساخته شده که هدف خاصی را دنبال کند4
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ه های منظم ، .......... است که متناسب با ........ اجزا را به وجود می آورد و دلیل بر عامل و انگیزه همکاری میان اجزای مجموع-16

 عدم ..... در جهان هستی است و آیه شریفه ی ......... نیز آن را منعکس میکند .

  "صنع اهلل الذی اتقن کل شیء" -بی نظمی  –برنامه ی معیین  –( خالقی آگاه و خبیر 1

 "صنع اهلل الذی اتقن کل شیء"  -بیهودگی  –هدف  –( آگاهی خود اجزا 2

 "ربنا ما خلقت هذا باطالً "  –بیهودگی  –هدف  –( خالقی آگاه و خبیر 3

 "ربنا ما خلقت هذا باطالً "  -بی نظمی  –برنامهی معیین  –( آگاهی خود اجزا 4

را رقم میزند  که بدون ........... اساساً معنا ندارد  و مکمل بودن و ادامه دادن کار یک دیگر در میان موجودات جهان .......  -17

 مجموعه ی دارای نطام شکل نمیگیرد و آیه ی ...... حاکی از آن است .

 "صنع اهلل الذی اتقن کل شیء"  -هدف  –( پیوستگی 2                            "صنع اهلل الذی اتقن کل شیء"  -تدبیر  –( پیوستگی 1

 "خلق اهلل اسماوات و االرض بالحق " -تدبیر  –(وظیفهی معیین 4               "خلق اهلل اسماوات و االرض بالحق " -هدف  –(وظیفهی معیین 3

خدای متعال در آفرنیش مخلوقات طوری اندازه ها رو بر قرار کرد که محکم و استوار بماند و از هم :» حضرت علی )ع( میفرماید  -18

 این جمله اشاره به آیه شریفه ی ............ که از نتایج پذیرش ............. است .« شد.فرو نپا

 حاکمیت اراده خدا به همه چیز "صنع اهلل الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون "( 1

 اعتقاد به خداوند حکیم  - "ما تری فی خلث الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل طری من فطئر "( 2

 حاکمیت ارداه خداوند بر همه چیز -"ما تری فی خلث الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل طری من فطئر " (3

 اعتقاد به خداوند حکیم -"صنع اهلل الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون "(  ( 4

 ردد .اتقان صنع بدین معناست که ............ و از دقت در آیه شریفه ........... مفهوم میگ -19

 "و طری الجبال تحسبها جامدةً و هی تمر مر السحاب ........  "( نظام آفرینش محکم و استوار است 1

  "ما تری فی خلق الرحمن من تفائت فارجع البصر ... " –( هیچ نظم و شکافی در جهان وجود ندارد 2

 "و هی تمر مر السحاب ........ و طری الجبال تحسبها جامدةً  " -( هیچ نظم و شکافی در جهان وجود ندارد3

 "و طری الجبال تحسبها جامدةً و هی تمر مر السحاب ........  " -( نظام آفرینش محکم و استوار است 4

ا خالقی آگاه ، خبیر و حکیم ، ........ را متناسب با .......... به وجود میآورد ب "ربنا ما خلقت هذا باطال ً  "با توجه به آیه شریفه ی  -21

 .......... معین، همکاری ها را شکل میدهد تا ............. محقق شود. 

 غایت  –ی  برنامه –هدف  –( اجزا 2نظم                              –برنامه ی  –اجزا  –( هدف 1

 غایت –وظیفه ی  –همکاری ها  –( اجزا 4نظم                      –وظیفه ی  –همکاری ها  –( هدف 3


