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کسی که توانایی پاسخ گویی به متعالی ترین نیاز هاي بشر را داراست، از چه چیز هایی باید آگاهی داشته باشد؟  . 1

عاقبت نهایی انسان - محدودیت عمر انسان  ابعاد جسمی و روحی انسان - سرنوشت انسان پس از مرگ 

ابعاد جسمی و روحی انسان - محدودیت عمر انسان عاقبت نهایی انسان - سطح زندگی روز مره

اگر با استاد سخن سعدي علیه الرحمۀ هم آرمان شده و بگوییم:  . 2
 مرد خردمند هنرپیشه را 
تا به یکی تجربه آموختن 

 عمر دو بایست در این روزگار 
با دگري تجربه بردن به کار

پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟

 «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجه»   «من یبتغ غیراالسالم دینًا فلن یقبل منه»  

 «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا»   «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

سوِل ِإذا َدعاُکم لِما ُیحییُکم » کیست؟ ِ َولِلرَّ مخاطب عبارت قرآنی « اسَتجیبوا ِهللاَّ  . 3

متقین مؤمنان   مردم پیامبر (ص) 

می  دانیم که خداوند برنامۀ هدایت انسان را از طریق پیامبران می فرستد تا انسان در آن تفکر کند و در زندگی به کار بندد، این مفهوم پس از فهم چه  . 4
موضوعی ایجاد می شود؟

هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی  خاص انسان هاست. خداوند هیچ نیازي را در انسان بدون پاسخ قرار نداده است.

شناخت ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی انسان پیچیده است. انسان ها با کسب معرفت راه صحیح زندگی را می  یابند.

خداوند هر مخلوقی را متناسب با چه چیزهایی هدایت می کند؟  . 5

ویژگی هاي برتر  تفکر و اختیار  ویژگی هاي آن مخلوق  تفکر و اندیشه 

آیۀ مبارکۀ: «لُِنحیی بِِه بَلَدًة َمیتًا» به پاسخگویی به کدام دسته از نیازهاي انسان اشاره می کند و پاسخ آنها کجا آماده شده است؟  . 6

طبیعی و غریزي – در جهان خلقت بنیادین و اساسی – درون انسان بنیادین و اساسی – در جهان خلقت طبیعی و غریزي – درون انسان

سبب مشاهدة برنامه هاي متفاوت و گاه متعارض از جانب مکاتب بشري در طول تاریخ کدام نیاز انسان است؟  . 7

نیاز به درك آیندة خویش نیاز دائمی به برنامۀ سعادت نحوة زندگی پس از مرگ براي چه زیستن

برنامه هدایت انسان شامل چیست و انسان به واسطۀ چه امري راه صحیح زندگی را درمی یابد و به پیش می رود؟  . 8

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

سرچشمه ي نیازهاي برتر انسان چیست؟  . 9

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. 

اشتراك تمام موجودات زنده در کدام یک از گزینه هاي زیر است؟  . 10

نیازهاي اولیه نیازهاي بنیادین نیازهاي طبیعی نیازهاي برتر

طبق فرمایش امام کاظم(ع) خطاب به هشام بن حکم، هدف از ارسال رسوالن به سوي بندگان چیست؟ برخورداري از معرفت برتر و عقل کامل تر  . 11
به ترتیب چه نتایجی را براي افراد به همراه دارد؟

تعقل - رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت - پذیرش بهتر پیام الهی معرفت - رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت - داناتر بودن نسبت به فرمان هاي الهی

تعقل - پذیرش بهتر پیام الهی ـ رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت معرفت - پذیرش بهتر پیام الهی - داناتر بودن نسبت به فرمان هاي الهی

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 1 آسان
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بیت «در این ره انبیا چون ساربان اند / دلیل و رهنماي کاروان اند» اشاره به کدام یک از نیازهاي برتر انسان دارد و بیانگر چه هدایتی است؟  . 12

کشف راه درست زندگی - تشریعی  کشف راه درست زندگی - تکوینی  شناخت هدف زندگی - تشریعی  شناخت هدف زندگی - تکوینی 

سؤاالت «چرا زیستن» و «چگونه زیستن» به ترتیب با کدام یک از نیازهاي برتر انسان ارتباط دارد؟  . 13

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

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

خداوند هر مخلوقی را متناسب با .................. که در وجودش قرار داده است .................. می کند.  . 14

ویژگی هایی- هدایت  عقلش- امتحان  ویژگی هایی- امتحان  عقلش- هدایت 

عبارت شریفۀ قرآنی « لِما ُیحییُکم » به کدام بخش از حیات اشاره دارد؟ و عامل تحقق آن کدام عبارت قرآنی است؟  . 15

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 

آیۀ « و َجَعْلَنا ِمَن الَْماِء کلَّ َشیٍء َحی » اشاره به برطرف نمودن کدام نیاز انسان است؟ به طور کلی این آیه بیانگر چیست؟  . 16

نیازهاي طبیعی و جسمی- آب جلوة زیبایی و طراوت است 

نیازهاي طبیعی و جسمی- آب حیات بخش جهان مادي از جمله ما انسان هاست

نیازهاي طبیعی و روحی- آب جلوة زیبایی و طراوت است 

نیازهاي طبیعی و روحی- آب حیات بخش جهان مادي و روح بشر وابسته به آن است 

قرآن کریم، راه دستیابی به اکسیر حیات روح بشري را چه می داند و نتیجۀ آن را چگونه بیا می کند؟  . 17

ُرُسال مبشریَن و منذریَن - یحییُکم   استجیبوا هللا و للّرسول - یحییُکم   ُرُسال مبشریَن و منذریَن - لِنحیَی به   استجیبوا هللا و للّرسول - لِنحیَی به  

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  . 18
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

تعالی بخشی به زندگی در پاسخ به کدام یک از نیازهاي برتر انسان حاصل می شود و «محدودیت عمر در کسب تجارب گوناگون» و «کثرت راه هاي  . 19
پیشنهادي» چه نوع پاسخ هایی را براي این نیازها آشکار می سازد؟

درك هدف زندگی - درست و قابل اعتماد - درست و قابل اعتماد درك درست از آینده خویش - همه جانبه - درست و قابل اعتماد

نیاز به برنامه زندگی - همه جانبه - درست و قابل اعتماد کشف راه درست زندگی - درست و قابل اعتماد - همه جانبه

پاسخ به نیازهاي بنیادین انسان، کدام ویژگی ها را باید دارا باشد تا بتواند انسان را به سعادت برساند؟  . 20

متنوع - همه جانبه درست و قابل اعتماد - قابل درك  متنوع - قابل درك  درست و قابل اعتماد - همه جانبه

مقصود قرآن کریم از بیان  «حجۀ بعد الّرسل»  چیست و نفی آن از بندگان با چه امري همراه است؟  . 21

احتیاج مردم به تعالیم پس از انبیا - استجابت از دعوت خدا و رسول 

احتیاج مردم به تعالیم پس از انبیا - تبشیر و انزار فرستادگان الهی 

دستاویز و بهانۀ مردم براي انتخاب مسیر نادرست - استجابت از دعوت خدا و رسول

دستاویز و بهانۀ مردم براي انتخاب مسیر نادرست - تبشیر و انزار فرستادگان الهی

از آنجا که ابعاد جسمی و روحی، فردي و اجتماعی و دنیوي و اخروي انسان، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند، پاسخ به سوال هاي اساسی  . 22
باید داراي کدام ویژگی باشد و برنامه ریزي براي آنها باید فاقد کدام ویژگی باشد؟

جامع و همه جانبه – جداگانه کامال درست و قابل اعتماد – احتمالی و مشکوك

کامال درست و قابل اعتماد – جداگانه جامع و همه جانبه – احتمالی و مشکوك  
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تنها راه خروج از خسران بزرگ در زندگی چیست؟  . 23

سوِل إذا ُدعاُکم لِما ُیحییُکم. » « یا أّیها الَّذین آَمُنوا اسَتجیبوا ِهللاِ و لِلرَّ بر. » الحاِت َو َتواَصوا بِال َحّق َو َتواَصوا بال صَّ « إّال الَّذین آَمنوا َو َعِمُلوا الصِّ

« َو َمن َیبَتِغ َغیَر اِالسالِم دینًا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن الخاِسریَن. » ُسِل. » ٌۀ بَعَد الرُّ ریَن َو ُمنَذرین لَِئّال َیکوَن لِلنِّاس َعَلی اِهللا ُحجَّ « ُرسال ُمَبشِّ

عبارت هاي «انسان براي چه زندگی می کند؟» و «آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات به شکل دیگري گشوده می شود؟» متناسب با کدام یک  . 24
از نیازهاي برتر انسان می باشند؟

کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی  شناخت هدف زندگی - شناخت هدف زندگی 

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

فراتر رفتن انسان از سطح زندگی روزمره، او را با چه چیز مواجه می کند و پاسخ صحیح به آن، سبب چیست؟  . 25

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 
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کسی می تواند پاسخ به سؤال هاي اساسی انسان را بدهد که:  گزینه 1  . 1

 - آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردي و اجتماعی او داشته باشند. 

 - همچنین بداند که انسان ها پس از مرگ چه سرنوشتی دارند و دقیقًا چه عاقبتی در انتظار آن هاست. 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

مواردي مانند محدودیت عمر و زندگی روز مره براي خود انسان نیز آشکار است.  

با توجه به اندیشه و تحقیق درس اول بیت «مرد خردمند هنرپیشه را» اشاره به کشف راه درست زندگی دارد و با آیۀ «والعصر» هم مفهوم است.  گزینه 3  . 2

مخاطب آیۀ « یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا » اي کسانی که ایمان آورده اید (مؤمنان) هستند.  گزینه 3  . 3

هدایت خداوند از دو مسیر تفکر و قدرت انتخاب که جداکنندة انسان از سایر مخلوقات است می گذرد یعنی خداوند برنامۀ هدایت انسان را از طریق پیامبران می فرستد تا انسان در آن گزینه 2  . 4
تفکر کند و در زندگی به کار بندد.

خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است هدایت می کند. گزینه 2  . 5

یکی از نیازهاي طبیعی و غریزي انسان نیاز به آب است که در آیۀ «لُنحیَی ِبِه َبلَدًة َمیتًا» مورد توجه واقع شده است. خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آگاه گزینه 4  . 6
شدن از آنها را به انسان نشان داده است.

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 متضاد گزینه 3  . 7
(متعارض) از جانب مکاتب بشري باشیم.

خداوند برنامۀ هدایت انسان را که دربردارندة پاسخ به سؤاالت بینادین است از طریق پیامبران براي ما ارسال کرده است.  گزینه 1  . 8
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.

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 نیازهایی هم روبه رو گزینه 1  . 9
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. 

انسان همچون سایر موجودات زنده یک دسته نیازهاي طبیعی و غریزي دارد; مانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشاك. گزینه 2  . 10

امام کاظم فرمودند: «اي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستاد، جز براي آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند». کسی پیام الهی را بهتر می پذیرد (معلول) که از معرفت گزینه 4  . 11
برتري برخوردار باشد (علت) و آن کس که عقلش کامل تر است (علت)، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است (معلول). این سخن تقدم حجت باطن (عقل) بر حجت ظاهر (فرستادگان الهی) را بیان

می کند. 
نکته: عقل وسیلۀ فهم پیام الهی است.

در این بیت عبارت «انبیا» اشاره به هدایت ویژة (تشریعی) انسان دارد و وقتی صحبت از «راه» شده است، پیامبران به انسان ها راه درست زندگی را نشان داده اند. گزینه 4  . 12

شناخت هدف زندگی: انسان می خواهد بداند «براي چه زندگی می کند؟» [یعنی «چرا زیستن؟»] و کدام هدف است که می تواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن کند؟  گزینه 2  . 13
کشف راه درست زندگی: راه زندگی یا «چگونه زیستن» که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد، دغدغۀ دیگر انسان هاي فکور و خردمند است. 

خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است هدایت می کند. گزینه 4  . 14

این آیه حیات بخش نیاز روحی و معنوي انسان است- استجابت دعوت خدا و رسول شرط و عامل تحقق آن است.  گزینه 4  . 15

انسان با آب نیازهاي طبیعی و جسمی اش را بر طرف می سازد و به طور کلی آب حیات بخش جهان مادي و از جمله ما انسان هاست.  گزینه 2  . 16

براساس آیۀ شریفۀ  «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للّرسول اذا دعاُکم ِلما یحییُکم  : اي کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید. آن گاه که شما را به چیزي فرا می خواند، گزینه 4  . 17
به شما زندگی حقیقی می بخشد» راه دستیابی به اکسیر حیات روح بشري، پذیرش (استجابت) دعوت خدا و پیامبر است:  «استجیبوا هللا و للّرسول»  و نتیجۀ آن بخشیدن زندگی حقیقی به انسان هاست: 

«یحییُکم»  

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  . 18
«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.

در نیاز اول (یعنی درك هدف زندگی) انسان می خواهد بداند که براي چه زندگی می کند و کدام هدف است که به زندگی اش معنایی متعالی می دهد. براي این که پاسخ ها به نیازهاي گزینه 2  . 19

بنیادین (برتر) اطمینان بخش باشد، این پاسخ ها به دو ویژگی نیاز دارد:  همه جانبه باشد؛ به طوري که به نیازهاي مختلف انسان پاسخ دهد. زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردي و اجتماعی و دنیوي و
اخروي انسان پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان براي هر بعدي برنامه ریزي جداگانه کرد. 

 کامًال درست و قابل اعتماد باشند؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی آن مشخص شود. در حالی که عمر انسان محدود بوده و براي چنین تجربه اي کافی
نیست. به خصوص که راه هاي پیشنهادي هم زیاد و گوناگون است.

) همه جانبه باشد.  ) درست و قابل اعتماد باشد.  در متن درس ذکر شده است که پاسخ نیازهاي بنیادین باید دو ویژگی داشته باشد:  گزینه 1  . 20

سل : رسوالنی (را فرستاد که) بشارت دهنده و انزارکننده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، براي مردم در مقابل ۀ بعد الرُّ با توجه به آیۀ  «ُرُسًال مبشریَن و ُمنذریَن لئًال یکوَن ِللناس علی اهللا ُحجَّ گزینه 4  . 21
سل»  به بهانه و دستاویز مردم براي انتخاب مسیر نادرست اشاره می کند و خداوند راه این بهانه را با ارسال پیامبرانی که بشارت دهنده و ۀ بعد الرُّ خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد.» عبارت  «ُحجَّ

بیم دتهنده هستند، مسدود می کند.

پاسخ به سوال هاي اساسی باید همه جانبه باشد؛ به طوري که به نیازهاي مختلف انسان بصورت هماهنگ پاسخ دهد، زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردي و اجتماعی و دنیوي و اخروي وي، گزینه 2  . 22
پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان براي هر بعدي جداگانه برنامه ریزي کرد.

بِر. » : راه خروج از زیان از دست دادن عمر را، ایمان به همراه الحات َو َتواُصوا ِبالَحقِّ َو َتواَصو ِبالصَّ خداوند در سورة عصر می فرماید: « َو الَعصِر ِانَّ اِالنساَن َلفی ُخسٍر ِاالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الصِّ گزینه 1  . 23
عمل صالح و سفارش به حق و صبر بیان می دارد.

مطابق با متن کتاب، انسان می خواهد بداند «براي چه زندگی می کند؟» با شناخت هدف زندگی متناسب است و هم چنین «آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات دیگري گشوده گزینه 3  . 24
می گردد؟» با درك آیندة خویش از نیازهاي برتر متناسب است. 
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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  . 25
او عطا کرده است و پاسخ صحیح به آن ها سعادت او را تضمین می کند.
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