
خداوند در آیه ي شریفه ي مذکور، دین را زندگی بخش و مایه ي حیات انسان می داند. گزینه 1  1

پاسخ به نیازهاي برتر انسان الف) باید همه جانبه باشد   ب)کامال درست  و قابل اعتماد باشد زیرا هر پاسخ احتمالی ومشکوك نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی گزینه 2  2
آن مشخص شود.

اماّ نیازهاي انسان منحصر به نیازهاي طبیعی و غریزي او نمی شوند. زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتر بیندیشد; خود را با گزینه 1  3
نیازهایی هم روبه رو می بیند با نیازهایی که برامده از سرمایه هاي ویژه اي است که خداوند به انسان عطا کرده است و پاسخ به این نیازهاي اساسی اي است که سعادت انسان را تضمین می کند.

امّا نیازهاي انسان منحصر به نیازهاي طبیعی و غریزي او نمی شود زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتري بیندیشد خود را با گزینه 2  4
نیازهاي مهم تر روبه رو می بیند که این نیازها به تدریج به دل مشغولی و دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شود که تا پاسخ آن ها را نیابد آرام نمی گیرد.

الف) کامًال درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه و آزمون است. گزینه 3  5

با توجه به آیات سورة «والعصر» زیان و خسرانی که انسان را تهدید می کند از دست دادن سرمایۀ عمر است و تنها راه جلوگیري از خسران انجام چهار شرط «ایمان - گزینه 3  6
عمل صالح - دعوت به حق و صبر» می باشد.

انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها راه صحیح زندگی را می یابد. گزینه 1  7

- راه و توشۀ سفر به آخرت  درك آیندة خویش گزینه 2  8

- براي چه زیستن  درك هدف زندگی

بِر»؛  خداوند به  زمان سوگند می خورد که انسان در زیان اِلحاِت َو َتواَصوا ِباصَّ ْنساَن َلفی ُخْسٍر ِإّال الَّذین آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ خداوند در قرآن کریم می فرماید:  «و َاْلَعْصِر ِإّن اْالِ گزینه 4  9
است؛ مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به حق و صبر سفارش نمودند. و این سوگند اهمیت زیا کاري ترك عمل صالح و حتمی  بودن آن را نشان می دهد. 

کشف راه درست زندگی یا چگونه زیستن، دغدغه انسان هاي فکور و خردمند است، این دغدغه از آن رو جدي است که انسان فقط یکبار به دنیا می آید و یکبار گزینه 3  10
زندگی را در دنیا تجربه می کند. لذا با شعر صورت سؤال و آیۀ شریفۀ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُکْم ِلَما یُْحِییُکْم» به موضوع «کشف راه درست زندگی» اشاره دارد. چون
انسان باید از بین راه هایی که پیش روي اوست، راهی (اجابت خدا و رسول او) را براي زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهره مندي از سرمایه هاي خدادادي به هدف خلقت

برسد.
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