
 

 

 ( خلقت جًان يدفهندی) دٍم سال 1 درس

 

 : ایات يای رنز

 کشَر خارج) است استَاری ننظَر٪  111.....  دیدین الجبال تری یا صنع یا اتقن کلهٌ جا ير -1
 (99-91-91سنجش-87انسانی-89ينر-91

 خداٍند بَدن حکیهانٌ٪ 111...... جا يهٌ بلکٌ درس این در تنًا نٌ دیدین بالحق کلهٌ جا ير -9
 است نظر ند

 دٍنین یعنی...کنند تفکر افرینش نظام در خردنندان ینی( ...  رٍز ٍ شب)  نًار ٍ اللیل اختالف -3
 (99 زبان-99 تجربی-86 زبان)خردنندان ٍیژگی

 این کردند تفکر افرینش نظام در خردنندان اینکٌ از بعد(  نعرٍف ایٌ)  باطال يذا خلقت نا ربنا-4
 (دارد يدف جًان ینی) نیافریدی بیًَدى را دنیا این خدایا ینی. کنند نی تکرار را ایٌ

٪  111...  قعَدا ٍ قیانا:  رنز>>> ...  بَدن خدا یاد بٌ حال يهٌ در<<<  خردنندان ٍیژگی اٍلین -5
 ( 89 زبان -89 ریاضی)

 : خط ب خط نکات

 (86 سنجش 91 سنجش -89 تجربی)  غایت ٍ يدف...  نجهَعٌ ير اصلی ی شاخصٌ-1

 يدف اگر( ...91 ریاضی)  است بیًَدى ٍ عبث نا نجهَعٌ<<<< باشٌ نداشتٌ ٍجَد يدف اگر-9
 است نفید ٍ بخش ثهر<<<  باشٌ داشتٌ ٍجَد

 : علی انام خطبٌ پیرانَن نکاتی

 ير چَن ؟ گذارند نهی تر فرار پا کردى تعیین خدا کٌ ای نحدٍدى ٍ چَب چًار از نَجَدات چرا-1
 شدى افریدى خاص جایگاى ٍ خاص يای ٍیژگی با نخلَقی

 ( 86 سنجش-87 ينر-91ينر-86 کشَر خارج) نکند تجاٍز خَد حد از تا

 نعرف زبانی بی زبان با يو باز باشد جاند ٍ زبان بی اگر حتی افریدى خداٍند کٌ نَجَدی ير -9
 ! نیرسَنٌ رٍ خدا تدبیر ینی این يست خداٍند



 

 

 

 کنار در تا...  نخصَص اندازى:  ا نظو:  ن نقیاس : م!  افرید ننا اساس بر را نخلَقی ير خداٍند -3
 (91 ریاضی) نریزند فرٍ ٍ بهانند باقی يو

 يدایت ٍ ننظو بعدا شد افریدى اٍل یعنی... فًدی قدر الذی ٍ فسَی خلق الذی نعرٍف ایٌ ×××
 يدف ٍ برنانٌ بر افرینش تقدم یعنی!... شد

 ياست انسان نخصَص کٌ باشد نی ٍیژى ٍ خاص يدایت بیانگر ایٌ این
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 (افرینش بَدن حکیهانٌ)  دٍم سال 9 درس
 

 سنجش-۹۱ زبان - ۹۲ انسانی)  افرینش نظام بَدن دار يدف ٍ بَدن حکیهانٌ<<<  بالحق کلهٌ -1
۹۱) 

 ٍ شبانگايی استراحت یعنی<<<  دیدین يو با کلهات این جا ير<<< فضلٌ نن ٍ النًار ٍ باللیل-2
 ( ۹۰ تجربی)  طلبی رٍزی

 (۸۹ تجربی)  تفاٍت الرحهن خلق فی تری نا<<<  افرینش نظام در شکافی ٍ خالل يیچ نبَدن -3

 با طَلی ارتباط -1:  بدٍنین نَردش در رٍ تا دٍ این دیدین جا ير رٍ کريا ٍ طَعا نعرٍف کلهٌ-4
 ( 87 تجربی-87ينر) داریو اصلی دین یک فقط ٍ جًانی ٍاحد نظام -2 خدا

 ٍجَد برٍ تاکید<<<  ؟! گردین نی خدا دین غیر دینی دنبال ایا<<< ؟؟! یبغَن هللا دین افغیر-5
 جًانی ٍاحد نظام یک ٍ دین یک

 (۹۰زبان)  است خداٍند تدبیر ٍ حکهت نشَنٌ يست غایتهند ٍ يدف جًان اینکٌ -6

 علی يَ ٍ دابٌ:  رنز<<<  قیانت! (  برچیدن نٌ)  برپایی ٍ خلقت گستردن در نشیت ٍ ارادى-7
 (87 زبان( )کنیو نی جهعش قیانت برپایی با بعدا ٍ کنیو نی خلق یعنی)  جهعًو

 کٌ اینٌ نشانٌ( <<<  شها يای رنگ ٍ يا زبان در تفاٍت:  نعنی)  الَانکو ٍ السنتکو اختالف ٍ -8
 (92تجربی<<< ) است حکیهانٌ ٍ يدفهند جًان این

 رٍیو نی دریا ٍ دریاییو ز نا×××  رٍیو نی باال ٍ باالییو ز نا -9

 اصلٌ علی یرجع شی کل:  با نعنایی ارتباط

 دارد(  الهصیر الیٌ ٍ)  خداٍند سَی بٌ بازگشت ٍ نعاد بٌ اشارى يهچنین

 شبايت یک درس با درس نتن لحاظ از چَن نیدن سَال يا ایٌ رٍی از فقط درس این از ×××
 ×××دارى

 سانی سانان -دٍم سال دٍم درس پایان

 



 

 

 ( انسان يای سرنایٌ)  دٍم سال 3 درس
 

 دارى کنکَر تَ تست دٍ یا یک سال ير

 : خطی نکات

 است افرینش نظام در اٍ جایگاى ٍ يستی حقیقت از ٍی فًو ٍ درک بٌ کس ير ارزش -1

 این خاطر بٌ این ٍ اٍست داری خَیشتن خاطر بٌ نخلَقات از بسیاری بر انسان برتری ٍ کرانت-2
 ( 88سنجش-91سنجش-87خارج-87 تجربی)است خَردار بر رٍح نعنَی بعد از کٌ يست

 سبب ٍ ديد نی نشان ٍاکنش گناى ٍ خطا بٌ ارتکاب ينگام بٌ کٌ درٍنی زنشگر سر نفس-3
 (92-91 سنجش-89تجربی-89 ریاضی>>> )لَانٌ<<<شَد نی نالنت

 عقل از جدایی ٍ دنیایی گذر زٍد يای لذت بٌ را انسان>> ... بد نفس! <<  نارى نثل انارى نفس -4
 (87-91سنجش)نیکند دعَت ٍجدان ٍ

 کند نی بدی بٌ انری چَن نانید انارى را نفس این نام یَسف حضرت-5

 داند نی برتر انسان از را خَد شیطان-6

-87 انسانی)  بازدارد بًشت بٌ رسیدن از ٍ ديد فریب را ادم فرزندان کٌ خَردى سَگند شیطان-7
 (91زبان

 سنجش-92تجربی)  است تَ درٍن کٌ است نفسی يهان تَ دشهن ترین دشهن:  علی انام -8
 (87سنجش-91

 (90خارج) نالد نهی خاک بٌ را شیطان بینی نهاز نانند چیز يیچ:  زنان انام -9

 ( 91 تجربی) پاکی ٍ گناى رايی دٍ سر بر ؟ نیدى نشَن خَدشَ کی انارى نفس -10

 

 

 



 

 

 : دارد اشارى انارى نفس بٌ زیر بیت دٍ -11

 کین ٍ نکر در بتر نردم يهٌ از×××  کهین در درٍنت در دم ير نفس

 کیش ٍ جان خصو ٍ است عقل نانع×××  خَیش سر در چنین داری دشهنی

 فقط ٍ ندارد تسلطی انسان بر شیطان ٍ رٍحانی بعد ینی است انسان خَد گناى اصلی عانل -12
 ( 90 ریاضی)  است کنندى دعَت

 ( 86انسانی-87 ينر)  باشد نی يَس ٍ انارى نفس شیطان نفَذ يای راى-13

 نانع پس ندارد دیگری راى این جز ٍ است درٍغین يای ٍعدى دادن ٍ کردن ٍسَسٌ شیطان کار-14
 ( 87-91-92 سنجش - 91-92زبان-87 انسانی! )  نیست انسان اختیار

 : نًهٌ خیلی کنید دقت نطلب دٍ این بٌ -15

 دٍرم ٍی از نن کٌ تر عجب ٍین×××  است نن بٌ نن از تر نزدیک دٍست ×

 اینکٌ نگر ننگریستو چیز يیچ ير:  نعٌ ٍ بعدى ٍ قبلٌ هللا رایت ٍ اال شیئا رایت نا: علی انام ×
 دیدم اٍن با ٍ بعد ٍ قبل رٍ خدا

 (91سنجش-87-88-91 زبان)  دارند اشارى يستی جًان در خداٍند تجلی بٌ نَرد دٍ این

 : يا رنز ٍ ایات

 است رٍح از داری برخَرد نعلَل نخلَقات سایر بر انسان برتری... <<< ادم بنی کرننا لقد -1
 (91سنجش-86زبان-87تجربی-90 خارج)

!  سپاس نا یا بَد خَايد گذار سپاس یا دادیو نشان انسان بٌ رٍ راى نا:  کفَر انا شاکرا انا -2
 نسئَل انسان<<< اختیار از انسان داری برخَرد<<< 

 ( 87 سنجش-90 سنجش-92 انسانی)  است خَیش نَشت سر

 ( ایٌ اخر)  تعلهَن ال:  رنز<<<  گفتن سخن اگايانٌ نا خداٍند دربارى -3

 تسلطی شها بر نن!  انسان بٌ شیطان خطاب<<<  تسلط نعنای بٌ:  ایٌ در سلطان کلهٌ -4
 !! نداشتو

 



 

 

 زیبایی ٍ نیکی بٌ اٍ گرایش از خَاستٌ بر زشتی ٍ گناى نقابل در انسان دادن نشان العهل عکس -5
 (89ریاضی)تقَايا ٍ فجَريا: ایٌ رنز<<<  است يا

 : دارد اشنا خدا سرشت بٌ اشارى زیر نطلب دٍ -6

 سخن با لب از چشو با نگٌ از×××  نن بٌ دٍری يهٌ با تر نتصل

 است يا خَبی ٍ يا زیبایی يهٌ چشهٌ سر خدا

 زبان-88 خارج-90 انسانی! )  صدق****  فی : رنز<<<  خدا پیش اٍ باالی جایگاى ٍ انسان قرب -7
88 ) 

 اٍل! (  فطر دٍ ایٌ)  فطر-فطرت:  ایٌ رنز..... اینکٌ نگر نکردم نظر چیز يیچ در علی انام سخن -8
 (91زبان-88زبان)  فطر بعد فطرت

 ٍ نقصد بٌ رسیدن راحت برای نَنن بٌ خدا کهک ٍ غیبی انداد بٌ اشارى<<<  لنًدینًو کلهٌ -9
 (88خارج-89ریاضی-92ریاضی) دارد خَد يدف

 سانی سانان-دٍم سال سَم درس پایان

 

 


