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خالصه درس دین و زندگی )3( دوازدهم

بخش اول : تفکر و اندیشه

هستی بخش
نیازمندی های جهان به خدا در پیدایش

هر یک از ما ، براساس فطرت خویش ، خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم. قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر درباره خداوند 

دعوت می کند و راه های گوناگونی برای درک وجود خدا و نیز شناخت صفات و افعال خدا به ما نشان می دهد. هستی و وجود ما و این 

جهان از خودمان نیست و از خود ما سرچشمه نمی گیرد. ما و مجموعه پدیده های جهان ، در پدید آمدن و هستی یافتن به آفریننده ای 

نیازمندیم که هستی ، ذاتی اوست. 

نیازمندی های جهان به خدا در بقا

جهان همواره به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود. موجودات پس از پیدایش به همان اندازه به خداوند 

نیازمند هستند که در لحظه پیدایش نیاز دارند. 

هر چه 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.  

خداوند در قرآن خودش را نور آسمان ها و زمین معرفی می کند. 

آگاهی ، سرچشمه بندگی

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 عرصه هستی 

می گذارند. در واقع هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشان گر حکمت ، قدرت ، رحمت و سایر صفات الهی است.

ناتوانی در شناخت ذات و چیستی خداوند

موضوعاتی که می خواهیم درباره آن ها شناخت پیدا کنیم دو دسته اند : 

1- در محدوده شناخت ما قرار می گیرند و ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات آن ها را دارد ، موضوعاتی مانند ستارگان ، 

گیاهان و ...

2- موضوعاتی که واقعًا نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آن ها را ندارد . خداوند چنین حقیقتی است.

پیامبر اکرم )ص( می فرماید : در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید. 
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تاریخ امتحان: نوبت اول
مدت امتحان: 70 دقیقه

درس: دین و زندگی )3(
رشته : کلیه رشته ها

سؤاالت امتحان کالس های دوازدهم
سؤاالت امتحان پیشنهادی نیمسال اول

آزمون شماره

1

1

1

الف( آیات و احادیث

1- با توجه به آیه } َأْنُتُم الُْفَقَراُء ِإلَى اهلِل َواهللُ ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميُد { نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود ؟

2- عبارت قرآنی } َما لَُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َولٍِيّ َوَل ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا { بیانگر کدام یک از اقسام توحید است ؟

0/5

0/5

0/5

0/5

ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید :

3- مهم ترین اعتقاد دینی .................... است و در اسالم بدون اعتقاد به .................... هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد. 

4- منظور از نور آسمان  ها و زمین .................... است .

5- درخواست شفاعت از پیامبر )ص( مانند درخواست شفا از پزشک است و با .................... منافاتی ندارد.

6- مخلوقات جهان از آن جهت که خدای متعال با علم خود ، اندازه ، حدود ، ویژگی ، موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تعیین 

      می کند، مقدر به .................... هستند.

0/5

0/5

0/5

0/5

پ( گزینه درست را انتخاب کنید :

ا َكُفوراً { کدام مفهوم دریافت می گردد : ا شاِكراً َو ِإَمّ ِبيَل ِإَمّ 7- از آیه شریفه }  ِإنَّا َهَدْيناُه الَسّ

الف( شکرگزاری یا کفران به وسیله قدرت اختیار انسان صورت می گیرد.

ب( هدایت انسان ها به وسیله خداوند و نداشتن اختیار برای انسان امر عادی است.

پ( خداوند به وسیله پیامبران راه شکرگزاری را تبیین می کند.

ت( هدایت انسان ها به وسیله پیامبران صورت می گیرد و آن ها راه شکرگزاری و کفران را به انسان نشان می دهند.

َماَواِت َواْلَْرِض { این است که جهان در .................... نیازمند به خداست.  8- پیام آیه شریفه } اهللُ نُوُر الَسّ

ت( پیدایش و بقا پ( هستی یافتن  ب( بقا  الف( پیدایش 

9- از آیه شریفه } ِإَنّ اهلَل َربِّي َو َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتِقيمٌ  { کدام مطلب مفهوم می گردد : 

الف( با آگاهی از این که خدا تنها مالک و پشتیبان جهان است ، در می یابیم که اداره کننده جهان هستی اوست.

ب( آگاهی به این که خداوند پروردگار من و پروردگار شماست ، باعث می شود انسان در صراط مستقیم قرار بگیرد.

پ( الزمه توحید اطاعت از حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان آن حضرت می باشد.

ت( با اعتقاد به این که خدا تنها اداره کننده جهان است ، در می یابیم که تنها وجود شایسته پرستش ، خداست.

10- جاری شدن چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبان آن جا به ظهور می رسد که ....................

الف( چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهیم.

ب( ایمان و اعتقاد راستین به خدا داشته باشیم.

پ( دستیابی به رضوان خدا داشته باشیم.

ت( راز و نیاز با خداوند را تقویت کنیم.
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طیبه ابراهیمیان تشریح از: کالس های دوازدهم
درس: دین و زندگی )3(

سؤاالت امتحان پیشنهادی نیمسال اول

1- همه مخلوقات از جمله انسان در وجود و هستی خود نیازمند خداوند هستند.

2- توحید در والیت 

6- تقدیر الهی 5- توحید  4- خداوند  3- توحید - یکتاپرستی  

7- )الف( شکرگزاری یا کفران به وسیله قدرت اختیار انسان صورت می گیرد.

8- )ت( پیدایش و بقا

9- )ت( با اعتقاد به این که خدا تنها اداره کننده جهان است ، در می یابیم که تنها وجود شایسته پرستش ، خداست.

10- )الف( چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهیم.

11- هر پدیده ای بیانگر هستی بخشی خداست و خداوند با هر مخلوقی نور هستی بخشی خود را آشکار کرده است.

12- توحید در ربوبیت

13- به معنای قرار گرفتن همه نهادها و ارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست.

14- از دو جزء ، اول : نیت که به آن هدف یا قصد می گوییم. دوم : شکل و ظاهر عمل

15- حسن فاعلی بدین معناست که انجام دهنده کار ، دارای معرفت درست و نیت الهی باشد. حسن فعلی بدین معناست که کار به 

        درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است انجام شود.

16- در فعل اختیاری ، تا زمانی که ما به انجام دادن فعلی اراده نکرده ایم ، آن فعل انجام نمی گیرد . در عین حال وجود ما ، اراده ما و 

       عملی که از ما سر می زند همگی وابسته به اراده خداست ، یعنی اراده انسان در طول اراده خداست و با آن منافات ندارد.

17- اگر چند خدا و چند مبدأ برای جهان تصور کنیم ، به معنای آن است که هر کدام از آن ها محدود و ناقص هستند و به تنهایی 

       نمی توانند کل جهان را خلق کنند . همچنین به معنای آن است که هر یک از خدایان کماالتی دارد که دیگری آن کماالت را ندارد 

       وگرنه عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند . چنین خدایان ناقصی ، خود نیازمند هستند و هر یک از آن ها به خالق کامل 

      و بی نیازی احتیاج دارد که نیازش را بر طرف نماید پس تصور چند خدایی درست نیست و خدای واحد آفریننده جهان است.

18- اگر کسی دل به هوای نفس )بت درون ( سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان های خدا ترجیح دهد ، یا در پی 

       کسب رضایت قدرت های مادی و طاغوتی )بت های بیرون( برآید ، چنین شخصی گرفتار شرک عملی شده است.

19- جهان و پدیده های آن همگی موجوداتی هستند که در وجود یافتن به خودشان متکی نیستند . هر پدیده ای که وجودش از خودش 

       نباشد برای موجود شدن نیازمند به دیگری است. مجموعه پدیده های جهان برای پدید آمدن و هستی یافتن به آفریننده ای نیازمند 

      هستند که سرچشمه هستی است و او همان خداوند است.

20- راهیابی شرک به دل انسان از راه رفتن مورچه ای سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است.

ادامه دارد ...


