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آموزشگاه پرسا

از دّقت در آیه ي شریفه  ي «یا ایّها الّذین آمنوا استجیبوا لِله و لِلرُّسول اذا دعاکم لما ُیحییکُم» مفهوم می گردد که ..................  1

دین، مظاهر حیات را ارج می نهد و به آن تشویق می کند. دین، زندگی بخش و مایه ي حیات انسان است.

مخاطب دعوت خدا و رسول، زندگانند و نه مردگان. مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهی انسان است.

اشکال مهم پاسخ هاي احتمالی به نیازهاي انسان چیست؟  2

نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی آن مشخص شود. قدرت انتخاب انسان در آن نادیده گرفته شده است.

بررسی همه جانبه نیازهاي انسان درآن نادیده گرفته شده است. نیازمند تعقل و ادراك است تا درست بودن آن مشخص شود.

سرچشمه ي نیازهاي برتر انسان چیست؟  3

نیازهاي طبیعی و غریزي که همان نیازهاي مشترك با موجودات زنده است. سرمایه ي ویژه اي که خداوند به انسان عطا کرده است.

دل  مشغولی و دغدغه که دفعتًا ایجاد شده است. دل مشغولی و دغدغه که به تدریج ایجاد شده است.

اگر سؤال شود که «چه چیزي در انسان به تدریج به دل مشغولی و دغدغه تبدیل می شود؟» پاسخ آن کدام است؟  4

نیازهاي اساسی که نتیجۀ فراتر رفتن از زندگی روزمره است. پاسخ هاي اساسی به نیازهاي برتر که در نهایت به انسان آرامش می بخشد.

نیازهاي اساسی که نتیجۀ عدم تفکر در افق هاي باالتر است. پاسخ هاي اساسی که با گذر عمر جنبۀ عمیق تر و کامل تري پیدا می کند.

در رابطه با پاسخ به نیازهاي برتر انسان، هر پاسخی که .................. باشد نیازمند .................. است.  5

مطمئن و همه جانبه - پیوند ابعاد وجودي احتمالی و مشکوك - پیوند ابعاد وجودي

مطمئن و همه جانبه - تجربه و آزمون احتمالی و مشکوك - تجربه و آزمون

اگر از قرآن کریم جویاي «تنها راه نجات از خسران و ایمن ماندن از زیان قهري و جبري» شویم کدام عبارت ما را در این مقصود یاري  6
خواهد کرد؟

 «ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا»  «استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم» 

 «آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق»  «من یبتغ غیر االسالم دینًا» 

انسان با استفاده از .................. خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب .................. و تشخیص .................. راه صحیح زندگی را می یابد و  7
پیش می رود.

عقل - شناخت - سؤاالت بنیادي عقل - معرفت - بایدها و نبایدها

اختیار - معرفت - بایدها و نبایدها اختیار - شناخت - سؤاالت بنیادي

پرسش هایی از قبیل «زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟» و «انسان براي چه زندگی می کند؟» هریک به ترتیب برخاسته از کدام یک از  8
نیازهاي برتر انسان می باشند؟

درك آیندة خویش - شناخت هدف زندگی کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی

کشف راه درست زندگی - درك آیندة خویش درك آیندة خویش - درك آیندة خویش

قطعیت زیان کاري براي کسانی که ایمان و عمل صالح و سفارش به صبر و حق را ترك کرده اند، در کدام گزینه مشهود است؟  9

دادن ویژگی هایی همچون اختیار و عقل به انسان اتمام حجت خداوند با ارسال رسوالن

سوگند خداوند کریم به  عصر و زمان و اهمیت آن ارسال قرآن کریم و اعطاي حجت باطنی و ظاهري بر انسان
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شعر زیر مؤید کدام نیاز برتر است و با کدام آیۀ شریفه هم آوایی دارد؟  10
 عمر دو بایست در این روزگار  مرد خردمند هنر پیشه را
 با دگري تجربه بردن به کار  تا به یکی تجربه اندوختن

درك آیندة خویش - «َو َمْن َیبَْتِغ َغیَْر الِْإْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمنُْه»

درك آیندة خویش - «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُکْم لَِما ُیْحِییُکْم»

کشف راه درست زندگی - «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُکْم لَِما ُیْحِییُکْم»

کشف راه درست زندگی - «َو َمْن َیبَْتِغ َغیَْر الِْإْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمنُْه»
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