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از دّقت در آیۀ شریفۀ «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 مایۀ حیات انسان است.

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

خداوند پاسخ به کدام نیاز ها را در جهان خلقت آماده کرده است و پاسخ به کدام  یک از نیاز ها سعادت انسان را تضمین می کند؟  . 2

بنیادین - بر آمده از سرمایه هاي ویژه اي که خداوند به انسان عطا کرده است. طبیعی - بر آمده از سرمایه هاي ویژه اي که خداوند به انسان عطا کرده است.

بنیادین - نیاز هاي دنیوي و اخروي که خداوند به انسان عطا کرده است. طبیعی - نیاز هاي دنیوي و اخروي که خداوند به انسان عطا کرده است.

نیازهاي اساسی انسان بر آمده از چیست و کدام نیاز انسان ارتباط دقیقی با سایر نیاز ها دارد؟  . 3

سرمایه هاي ویژه - چگونه زیستن درد و دغدغه متعالی - چرا زیستن سرمایه هاي ویژه - چرا زیستن درد و دغدغه متعالی - چگونه زیستن

نتیجۀ اجابت خدا و رسول در آیۀ یا ایها الذین امنوا استجیبواهللا و للرسول چیست؟  . 4

اجابت دعا هدایت انسان حیات بخشی قدرت ایمان

برنامه هدایت انسان شامل چیست و انسان به واسطۀ چه امري راه صحیح زندگی را درمی یابد و به پیش می رود؟  . 5

پاسخ به سواالت بنیادین- پاسخ به نیاز هاي مادي پاسخ به سواالت بنیادین- کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها

ویژگی هاي فطري - کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها ویژگی هاي ظاهري - پاسخ به نیاز هاي مادي

"چرایی" و "چگونگی" زندگی انسان در کدام نیاز برتر پاسخ گفته شده است؟  . 6

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

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

عبارت شریفۀ قرآنی « لِما ُیحییُکم » به کدام بخش از حیات اشاره دارد؟ و عامل تحقق آن کدام عبارت قرآنی است؟  . 7

سوِل ِ َولِلرَّ نیازهاي طبیعی و جسمی-  اسَتجیبوا ِهللاَّ نیازهاي طبیعی و جسمی-  و َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کلَّ َشیٍء َحی  

سوِل ِ َولِلرَّ نیازهاي روحی و معنوي-  اسَتجیبوا ِهللاَّ نیازهاي روحی و معنوي-  وَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کلَّ َشیٍء َحی 

تنها راه آرام یابی انسان از دغدغه هاي متعالی اش کدام است و آگاهی از زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر در کدام بیت مؤکد واقع شده است؟  . 8

حرکت در مسیر پاسخ به سؤال هاي اساسی – روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

حرکت در مسیر پاسخ به سؤال هاي اساسی – از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

وصول به پاسخ  نیازهاي بنیادین – روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

وصول به پاسخ نیازهاي بنیادین – از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

بیت:   . 9
روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 
و طرح سؤال «چرایی زندگی» به ترتیب به کدام یک از نیازهاي برتر اشاره دارد؟

کشف راه درست زندگی ـ شناخت هدف زندگی  درك آینده خویش ـ شناخت هدف زندگی

درك آینده خویش ـ کشف راه درست زندگی شناخت هدف زندگی ـ درك آینده خویش

دعاي امام سجاد (ع) که می فرمایند: "خدایا زندگانی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي" در ارتباط با کدام یک از سؤاالت زیر  . 10
است؟

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

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 1 متوسط
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عامل حیات بخش به جهان هستی، از جمله انسان، کدام است و پاسخ دادن به نیاز حیات بخشی به انسان، بیانگر کدام صفت الهی است و پذیرش فرمان  . 11
الهی که از طریق هدایت الهی به انسان می رسد، چه تأثیري در زندگی ما دارد؟

 تواصوا بالحق  - حکمت -  لما یحییکم   و جعلنا من الماء  - حکمت -  لما یحییکم  

 و جعلنا من الماء  - عدل -  استجیبواهللا   تواصوا بالحق  - عدل - استجیبواهللا  

سعادت تضمینی در چه صورت نصیب انسان می شود و اینکه امام سجاد (علیه السالم) از خداوند « گذران زندگانی اش به چیزي که براي آن خلق شده  . 12
است» را مطالبه می کند، به کدام نیاز برتر اشاره می کند؟ 

پاسخ دادن به نیازهاي مهم تر از نیازهاي جسمانی - شناخت هدف زندگی مواجه شدن با سؤال هاي فراتر از زندگی روزمره - شناخت هدف زندگی 

مواجه شدن با سؤال هاي فراتر از زندگی روزمره - کشف راه درست زندگی پاسخ دادن به نیازهاي مهم تر از نیازهاي جسمانی - کشف راه درست زندگی

امام سجاد (علیه السالم) در دعاي خود از خداوند می خواهد که ایّام زندگی اش را به چه چیزي اختصاص دهد و شعر: «از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه  . 13
بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم»، به کدام نیاز برتر اشاره دارد؟

چیزي که جهان را به خاطر آن آفریده است – کشف راه درست زندگی راهی که او را به هدف برتري که در حقش است، برساند – شناخت هدف زندگی

چیزي که او را براي آن آفریده است – درك درست از آیندة روشن راهی که او را از ارتکاب گناهان و معاصی دور کند – شناخت هدف زندگی 

علّت آنکه پاسخ مناسب به نیازهاي اساسی انسان باید کامًال درست و قابل اعتماد باشد، کدام است و در مورد این ویژگی،  کدام توصیف مرتبط است؟  . 14

زیرا پاسخ احتمالی و مشکوك، نیازمند تجربه و آزمون است – نمی توان براي هر بُعد از وجود انسان، برنامه ریزي جداگانه داشت.

زیرا پاسخ احتمالی و مشکوك، نیازمند تجربه و آزمون است – عمر انسان جهت تجربه کردن راه هاي پیشنهادي کافی نیست.

زیرا ابعاد مختلف انسان با یکدیگر پیوند و ارتباط کاملی دارند – عمر انسان جهت تجربه کردن راه هاي پیشنهادي کافی نیست.

زیرا ابعاد مختلف انسان با یکدیگر پیوند و ارتباط کاملی دارند – نمی توان براي هر بُعد از وجود انسان،  برنامه ریزي جداگانه داشت.

وجه اشتراك انسان با سایر موجودات در کدام نیازها می باشد؟ خداوند پاسخ کدام نیازها را در جهان خلقت آماده کرده است؟  . 15

نیازهاي طبیعی و غریزي- نیازهاي طبیعی و غریزي نیازهاي طبیعی و غریزي- نیازهاي برتر 

نیازهاي برتر- نیازهاي برتر  نیازهاي برتر- نیازهاي طبیعی و غریزي 

براساس کالم امام کاظم (علیه السالم) خطاب به شاگرد برجسته اش، فلسفۀ ارسال رسوالن به سوي بندگان، تحّقق چه امري است و رتبۀ باالتر در دنیا و  . 16
آخرت معلول چیست؟

ایمان – تقواي بیشتر ایمان – عقل کامل تر تعقل – تقواي بیشتر  تعقل – عقل کامل تر

ابیات    . 17
 عمر دو بایست در این روزگار   مرد خردمند هنرپیشه را 
 با دگري تجربه بردن به کار  تا به یکی تجربه آموختن  

بیانگر کدام نیاز انسان است و با کدام عبارت قرآنی ارتباط مفهومی دارد؟

الَِحاِت   ْنَساَن لَِفی ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ کشف راه درست زندگی-  ِإنَّ اْإلِ

ُسِل ٌۀ بَْعَد الرُّ ریَن َو ُمْنِذریَن لَِئالَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اِهللا ُحجَّ کشف راه درست زندگی-  ُرُسًال ُمَبشِّ

الَِحاِت   ْنَساَن لَِفی ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ درك از آیندة خویش-  ِإنَّ اْإلِ

ُسِل ٌۀ بَْعَد الرُّ ریَن َو ُمْنِذریَن لَِئالَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اِهللا ُحجَّ درك از آیندة خویش-  ُرُسًال ُمَبشِّ

سخن امام سجاد (ع): «خدایا زندگی مرا به آن چیزي اختصاص بده» با کدام مصرع زیر در ارتباط است؟ این سخن بیانگر کدام نیاز برتر زندگی است؟  . 18

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم- شناخت هدف زندگی  به کجا می روم آخر ننمایی وطنم- درك آیندة خویش 

از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود- شناخت هدف زندگی  از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود- درك آیندة خویش 

ارائۀ برنامه هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشري در طول تاریخ، معلول کدام مورد است؟  . 19

نیاز دائمی انسان به برنامه اي که پاسخگوي دغدغه هاي او باشد.  احتیاج همیشگی انسان به این که در افق باالتري بیندیشد.

روبه رو شدن انسان با نیازهاي مهمی که برآمده از سرمایۀ ویژة انسانی است.  ارائۀ پاسخ صحیح به سؤال هایی که انسان تا آن را نیابد، آرام نمی گیرد.
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کدام آیۀ شریفه، به علت فرستادن رسوالنی که بشارت دهنده و انذارکننده می باشند، اشاره می کند؟  . 20

ُهْم َیْحَذُروَن» «ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْیِهْم لََعلَّ «ِإذا َدعاُکم لِما ُیحییُکم»

َقْبِلِهْم»   ِمْن ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّذیَن ُهْم ِفی اْألَ «لََیْسَتْخِلَفنَّ ُسِل»   ٌۀ بَْعَد الرُّ «لَِئالَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اِهللا ُحجَّ

براساس فرمودة امام کاظم (ع) برتري در تعقل و تفکر، چه نتیجه اي را به دنبال دارد و رتبۀ اعلی در دنیا و آخرت، معلول چیست؟  . 21

اعلم بودن به فرمان هاي الهی - اکمل بودن عقل انسان ها اعلم بودن به فرمان هاي الهی - داناتر بودن به فرمان هاي الهی 

بهتر پذیرفتن پیام الهی - داناتر بودن به فرمان هاي الهی بهتر پذیرفتن پیام الهی - اکمل بودن عقل انسان ها

قرآن کریم، زیان عمومی را که شامل همۀ انسان ها می شود، چگونه بیان می کند و چگونه به این موضوع تأکید می ورزد؟  . 22

 «لَفی ُخسٍر» - قسم به زمان و دوران تاریخ بشر  «ِمَن الخاسریِن» - قسم به زمان و دوران تاریخ بشر

 «لَفی ُخسٍر» - اشاره به سرنوشت آدمی پس از مرگ  «ِمَن الخاسریِن» - اشاره به سرنوشت آدمی پس از مرگ

تفاوت شیوة هدایت مخلوقات ریشه در چه دارد و کدام مطلب در مورد تفاوت انسان با سایر موجودات، صادق است؟  . 23

تفاوت در ویژگی هاي وجودي - انسان ابتدا مسیر صحیح را انتخاب می کند، سپس دربارة آن تفکر می کند.

تفاوت در ویژگی هاي وجودي - انسان اگر تشخیص داد کاري مفید است، آن را انتخاب می کند.

تمایز در شیوة خلقت - انسان ابتدا مسیر صحیح را انتخاب می کند، سپس دربارة آن تفکر می کند.

تمایز در شیوة خلقت - انسان اگر تشخیص داد کاري مفید است، آن را انتخاب می کند.

فراتر رفتن انسان از سطح زندگی روزمره، او را با چه چیز مواجه می کند و پاسخ صحیح به آن، سبب چیست؟  . 24

نیازهاي مهم تر - تضمین سعادت انسان تغییر نیازهاي اولیه - تضمین سعادت انسان 

نیازهاي مهم تر - زنده شدن روح بشري تغییر نیازهاي اولیه - زنده شدن روح بشري 

سوِل ِاذا َدَعاُکم» چه کسانی را طرف خطاب خود قرار می دهد و نتیجۀ این فرمان چیست؟ ِ َو لِلرَّ خداوند با فرمان «اسَتِجیُبوا ِهللاَّ  . 25

با تقوایان - «لَِما ُیحِییُکم»   مومنان - «لَِئالَّ َیُکون لِلنَّاِس َعَلی اِهللا حجۀ»  

با تقوایان - «لَِئالَّ َیُکون لِلنَّاِس َعَلی اِهللا حجۀ»   مومنان -  «لَِما ُیحِییُکم»  
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خداوند در آیۀ شریفۀ مذکور، دین را زندگی بخش و مایۀ حیات انسان می داند. گزینه 1  . 1

دسته اي از نیاز هاي انسان طبیعی و غریزي اند. مانند نیاز به آب، غذا، هوا و پوشاك که خداوند پاسخ به آن ها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آگاه شدن از آنها را به انسان یاد داده گزینه 1  . 2
است. 

دسته اي دیگر از نیاز هاي انسان که سعادت او را تضمین می کند، نیاز  هاي برتر، اساسی، متعالی و بنیادین است که بر آمده از سرمایه هاي ویژه اي است که خدا به انسان عطا کرده و هنگامی که انسان
اندکی از سطح نیاز هاي روزمرة فراتر رود، خود را با آنها روبه رو می بینید.

نیاز هاي برتر انسان برآمده از سرمایه هاي ویژه انسان است.  گزینه 4  . 3
چگونه زیستن یا راه درست زندگی ارتباط دقیقی با سایر نیاز هاي انسان دارد. 

دین و زندگی سال سوم، خداوند در آیه ي  سوره ي انفال می فرماید: اي مؤمنان دعوت خدا و پیام آورش را اجابت کنید، آن گاه که شما را به چیزي فرا می خواند، زندگی و حیات تان گزینه 2  . 4
می بخشد.

خداوند برنامۀ هدایت انسان را که دربردارندة پاسخ به سؤاالت بینادین است از طریق پیامبران براي ما ارسال کرده است.  گزینه 1  . 5
انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص باید ها و نباید ها مسیر درست زندگی را درمی یابد.

چرایی زندگی  شناخت هدف زندگی  گزینه 4  . 6

چگونگی زندگی  کشف راه درست زندگی 

این آیه حیات بخش نیاز روحی و معنوي انسان است- استجابت دعوت خدا و رسول شرط و عامل تحقق آن است.  گزینه 4  . 7

انسان تا پاسخ نیازها و سؤاالت اساسی را نیابد، آرام نمی گیرد. پس حرکت کافی نیست، رسیدن و وصول براي آرامش الزم است.  گزینه 4  . 8
اینکه انسان بداند «به کجا می روم آخر ننمایی وطنم» به نیاز «درك آیندة خویش» و «زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر» اشاره می کند. 

این بیت به  کشف راه درست زندگی از نیازهاي برتر انسان اشاره دارد.  گزینه 2  . 9
 شناخت هدف زندگی: انسان می خواهد بداند «براي چه زندگی می کند» و با تکیه بر کدامین هدف می تواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن نماید.

گزینه 3   . 10

عامل حیات بخش به جهان هستی و از جمله انسان، آب است که در عبارت قرآنی « و جعلنا من الماء » مذکور است؛ همچنین پذیرش فرمان الهی که از طریق هدایت تشریعی خداوند به گزینه 2  . 11
انسان می رسد، باعث حیات انسان می گردد، یعنی « لما یحییکم ». پاسخ خدا به نیازهاي انسان، نشان از حکمت الهی است. 

انسان تا پاسخ نیازها و سؤال هاي اساسی را نیابد، آرام نمی گیرد. پس حرکت به سوي پاسخ سوال هاي اساسی کافی نیست، رسیدن و وصول براي آرامش الزم است، اینکه انسان بداند گزینه 2  . 12
«به کجا می روم آخر ننمایی وطنم » به نیاز « درك آینده خویش» و این سوال که « زاد و توشه سفر به جهان دیگر چیست؟» اشاره می کند. سخن امام سجاد (ع) به شناخت هدف زندگی اشاره دارد.

امام سجاد (علیه السالم) می فرماید: «خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا براي آن آفریده اي» و بیت هم اشاره به درك درست از آیندة خویش از نیازهاي برتر گزینه 4  . 13
دارد.

پاسخ به سؤال هاي اساسی باید کامًال درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی براي چنین تجربه اي گزینه 2  . 14
کافی نیست. به خصوص که راه هاي پیشنهادي هم بسیار زیاد و گوناگون  اند.

انسان همچون سایر موجودات یک دسته نیازهاي طبیعی و غریزي دارد. خداوند پاسخ این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده است.  گزینه 2  . 15

گزینه 1  . 16
امام کاظم(علیه السالم) به شاگرد برجستۀ خود، هشام بن َحلم فرمود:« اي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستا،د جز براي آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند... و آن کس که عقلش

کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.»

دغدغۀ انسان هاي خردمند و فکور کشف راه درست زندگی است که براي خود فرصت زندگی اي که در اختیارشان قرار گرفته ارزش قائل اند و نمی خواهند این موهبت یگانه و گزینه 1  . 17
تکرارناپذیر عمر را هدر دهند این مطالب از مفهوم آیات سورة عصر استنباط می شود.

سخن امام سجاد بیانگر هدف زندگی است و با مصرع از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود ارتباط مفهومی دارد.  گزینه 4  . 18

احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه اي که پاسخگوي نیازهایش باشد و سعادت او را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ برنامه هاي متفاوت و گاه گزینه 2  . 19
متضاد از جانب مکاتب بشري باشیم. 

ُسِل» فرموده است: رسوالنی [را فرستاد که] بشارت دهنده و بیم دهنده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، ٌۀ َبْعَد الرُّ ریَن َو ُمْنِذریَن ِلَئالَّ َیُکوَن ِللنَّاِس َعَلى اِهللا ُحجَّ خداوند در آیۀ شریفۀ «ُرُسًال ُمَبشِّ گزینه 3  . 20
براي مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد... 

«آنان که در تعقل و تفکر برترند (علت)، نسبت به فرمان هاي الهی داناترند (اعلم) (معلول) و آن کس که عقلش کامل تر (اکمل) است (علت)، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است گزینه 2  . 21
(معلول).» 

خداوند در آیات سورة عصر با بیان عبارت  «ِاّن االنسان لفی ُخسر : همانا انسان در خسارت است» به زیان و خسارتی که شامل همۀ انسان ها می شود، اشاره می کند و با سوگند بر عصر و گزینه 1  . 22
زمان «والعصر» بر آن تأکید می کند.

خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده است، هدایت می کند. پس تفاوت شیوة هدایت مخلوقات ریشه در تفاوت در ویژگی هاي وجودي گزینه 2  . 23
آن ها دارد. از جمله ویژگی هایی که انسان را از سایر مخلوقات متمایز می کند، توانایی تعقل و تفکر و قدرت اختیار و انتخاب اوست. انسان ابتدا دربارة هر کاري تفکر می کند؛ اگر تشخیص داد که آن

کار مفید است، آن را انتخاب می کند و انجام می دهد.

زمانی که انسان، از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتري بیندیشد، خود را با نیازهایی مهم تر روبه رو می بیند؛ نیازهایی که برآمده از سرمایه هاي ویژه اي است که خداوند به گزینه 2  . 24
او عطا کرده است و پاسخ صحیح به آن ها سعادت او را تضمین می کند.

ُسوِل ِاذا َدَعاُکم ِلَما ُیحِییُکم» : « اي کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ آنگاه که شما را به چیزي فرا ِ َو ِللرَّ بر اساس آیۀ شریفۀ : «یا ایُّها الَّذیَن آَمُنوا اسَتِجیبوا ِهللاَّ گزینه 3  . 25
می خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد». خداوند مخاطب دستور خود را مومنان قرار داده است و نتیجه اجراي آن، حیات بخشی به زندگی مومنان است.
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