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  :ها داراي دو دسته نياز هستند انسان
   ...ا، غذا، پوشاكي مادي، طبيعي يا غريزي مانند هونيازها: الف
  كشف راه درست زندگي ) درك آينده خويش   ج) درك هدف زندگي   ب) نيازهاي غيرمادي يا برتر مانند الف: ب

  

خداوند پاسخ به نيازهاي مادي را در جهان خلقت آماده كرده و راه آگـاهي از آن را در وجـود انـسان قـرار داده اسـت در                             
كنـد كـه      تري برخورد مـي     ها و نيازهاي عميق     بيعي فراتر رود به سؤال    صورتي كه انسان از سطح زندگي روزمره و نيازهاي ط         

ي بيـداري، هوشـياري و ورود بـه وادي        گردند اين دردها نشانه      و حتي درد متعالي تبديل مي       مشغولي، دغدغه   تدريج به دل   هب
  .انسانيت است

 حقيقت دست نيابد عمر خود را از دست         داند اگر به اين      انسان مي  كند؟  انسان براي چه زندگي مي    :  درك هدف زندگي   -1
  .داده است

فهمد كـه مـرگ        انسان به كمك عقل و بنا بر حكمت و عدل خداوند مي            آينده انسان چگونه است؟   :  درك آينده خويش   -2
داند زاد و توشه سفر به جهان ديگر چيست؟ و خوشبختي وي در آن سـرا در گـرو چـه كارهـايي          پايان راه او نيست اما نمي     

  ؟است
 از آنجايي كه انسان فقط يـك بـار بـه دنيـا              .چگونه زيستن ارتباط دقيقي با دو نياز قبلي دارد        :  كشف راه درست زندگي    -3
داند كه اگر روش درست زندگي را انتخاب نكند به هدف برتري كه در خلقتش قرار داده شده نخواهد رسـيد و              آيد، مي   مي

  » او بيدارتر، پردردتر هر كه او هشيارتر، رخ زردترهر كه«. در سراي آخرت دچار خسران خواهد شد
  .ها كامالً درست و قابل اعتماد باشند پاسخ) همه جانبه باشد   ب) الفپاسخ به نيازهاي بنيادين بايد * 
م به طوري كه شامل ابعاد جسمي و روحي، فردي و اجتماعي و دنيوي و اخروي باشد زيرا اين امور ارتباط تنگاتنگي با ه        ) الف

  .دارند
هاي مشكوك و نيازمند تجربه و آزمون است و لذا نيازمند به كسي است كـه   عمر محدود انسان مانع از استفاده از پاسخ       ) ب

  .آگاهي كامل از تمامي ابعاد انسان دارد
. ها به سوي هدف، لطـف الهـي اسـت           هدايت يك اصل عام و همگاني است و خلق موجودات و هدايت آن            : هدايت عمومي * 
  .دهد داوند حكيم است يعني كار عبث و بيهوده انجام نميخ

شود كه  هاي متناسب با خلقت در انسان سبب تمايز بنيادين او از ساير موجودات مي قرار دادن ويژگي: هدايت ويژه انسان* 
  اختيار و انتخاب) تفكر و تعقل   ب) الف) خدا(هاست  ها و زيبايي ها تقرب به همه خوبي هدف همه آن

فهمد كه پاسخ بسياري از مسائل بنيادين بدون هدايت الهي            يابد و مي     انسان به كمك عقل، بسياري از مجهوالت را درمي         -1
  .ميسر نيست) هدايت از طريق پيامبران(

دنيا و آخرت باالتر  اش در تر است رتبه هركس كه عقلش كامل«اي هشام : به شاگردش هشام بن حكم فرمود) ع(امام كاظم
  ».است

  ».هاست پيامبران و ائمه و حجت پنهان كه همانا عقل انسان«حجتي آشكار : خداوند دو حجت بر مردم دارد
  :عقل وسيله فهم پيام الهي است و هركس با تفكر و تعقل در پيام الهي بينديشد درخواهد يافت

  .واهد يافتهدف و مقصد زندگي انسان چيست و با كدام هدف، زندگي وي معناي حقيقي خود را خ) 1
  .خورد آينده انسان چيست و چگونه رقم مي) 2
  .گيرد حيات اجتماعي سالم، عادالنه و حافظ كرامت انساني چگونه شكل مي) 3
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  .راه درست زندگي چيست و چگونه به سعادت خواهد رسيد) 4
  

  :پرسش و پاسخ
 آيد؟  در جهان خلقت، پاسخ به هر نياز به چه صورت درمي-1

  .كند آيد و فرد براي رسيدن به آن اقدام مي  درميبه صورت يك هدف
  راه آگاهي از پاسخ به نيازها در كجا قرار دارد؟-2

  .در وجود هر انسان قرار داده شده است
 ساز اهداف چيست؟  زمينه-3

  نيازها
  اولين نياز براي ورود به وادي انسانيت چيست؟-4

  درك هدف زندگي
 مرگ پايان راه او نيست؟فهمد كه   انسان در چه صورتي مي-5

  با كمك عقل و بنا بر حكمت و عدل خداوند
 ي خويش به چه معناست؟  درك درست از آينده-6

  .كند ولي از درك جزئيات آن عاجز است ثابت مي عقل انسان ضرورت معاد را
 يابد؟  كدام نياز انسان، در قالب سؤال چگونه زيستن تجلّي مي-7

  كشف راه درست زندگي
 اسخ بايد چگونه باشد؟ هر پ-8

   درست و قابل اعتماد-2 جامع و شامل -1
  هدايت عمومي چيست؟-9

  .يك اصل عام و همگاني كه براساس لطف الهي است
  چه چيز سبب تمايز بنيادين انسان نسبت به ساير موجودات است؟-10

  هاي متناسب با خلقت براي او هدايت ويژه انسان و قراردادن ويژگي
 فرمايد؟ در رابطه با عقل و پيامبران چه مي) هشام بن حكم(به شاگردش ) ع(ظم امام كا-11

  .پذيرند كه از معرفت برتري برخوردار باشند  كساني پيام الهي را بهتر مي-2 بندگان در پيام الهي تعقّل كنند    -1
اش در دنيـا     تر است رتبه     عقلش كامل   كسي كه  -4هاي الهي داناترند       كساني كه در تعقّل و تفكّر برترند نسبت به فرمان          -3

  .و آخرت باالتر است
  مقصود از حجت باطن و ظاهر به ترتيب كدام است؟-12

  عقل و پيامبران
 ها و انحرافات در طول تاريخ به چه علت است؟  بيشتر كژفهمي-13

  عدم استفاده درست و بجا از عقل
 تر تفكر و تعقّل چيست؟ ي پرورش بيش  نتيجه-14

  تر و برتري از دين تن به فهم عميقدست ياف
  

 
  

  
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

   بار 3   92  قزوين، پگاه   كند معين خلق مي.......... خداوند آفريدگاري حكيم است، يعني هر موجودي را براي   .1
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)س(قم، حضرت معصومه    .است......... نشانه نقص و ضعف و ......... آفرينش   .2     بار2   92  
 

3.  بار2   92  تهران، دكتر حسابي   .هستند........... ت آشكار حج    
 

4.  بار1   90  تأليفي   .است........... ت نهان حج    
 

    بار5   92  تهران، سراي دانش   .گو كرد و ي دو حجت گفت درباره.......... ي خود،  با شاگرد برجسته) ع(امام كاظم  .5
 

  

  
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

)1(قزوين، سعادت    هدايت تمام مخلوقات چه نوع هدايتي است؟  .6     بار2   92  

آن دو.  نكتـه را در برگيـرد  دوباشـد، بايـد    كه پاسخ به نيازها راهگشا و اطمينان بخـش  براي آن   .7
  اند؟ نكته كدام

    بار1   90  تأليفي 
 

هـا داده اسـت، آن دو ونـد دو چـراغ بـه انـسان    براي تشخيص هدف و راه رسـيدن بـه آن، خدا          .8
  اند؟ كدام

    بار3   92  تهران، صالحين 
 

  پاسخ به اين سؤال مربوط به كدام نياز بنيادين است؟  .9
  »كنيم؟ براي چه زندگي مي«

    بار1   90  تأليفي 
 

2قزوين، سعادت    توان مطرح كرد؟ كشف راه درست زندگي را در قالب چه سؤالي مي .10     بار3   92  
 

اگر در موضوعي اطالعات صحيح ولي ناقص در اختيار دستگاه تفكر قرار گيرد، نتيجه چه خواهد .11
  بود؟

    بار2   90  هماهنگ كشوري 
  

  
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

  .هاي ما هستند ساز هدف نيازها زمينه .12
  غلط ) ب    صحيح ) الف  

 هنرستان كار و -قزوين 
    بار3   90  شهدا

  يك از موارد زير است؟ شود، مربوط به كدام كه انسان با مرگ نابود نمي اين .13
  درك هدف زندگي) ب  ي خويش  درك درست از آينده)الف  
  نياز به آرامش و امنيت) د  كشف راه درست زندگي) ج  

    بار5   90  تهران، دكتر حسابي 

 

  دهد؟ ميكدام نياز خود را در قالب چگونه زيستن نشان  .14
  كشف راه درست زندگي) ب   درك هدف زندگي )الف  
  نياز به آرامش و امنيت) د  ي خويش درك درست از آينده) ج  

    بار2   92  تهران، خوارزمي 

 

  .آن راهي است كه بتواند واالترين هدف را نشان دهد..........  .15
  راه درست زندگي) ب    هدف زندگي )الف  

   آرامش و امنيتنياز به) د     درك آينده)ج  

    بار2   92  تهران، خوارزمي 

  

  .وسيله فهم پيام الهي است..........  .16
  مشاهده) د    تفكر)ج  عقل) ب   ذهن)الف  

    بار5   92  تهران، نرجس نوين 



  

 

11  

 
 

  
  

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

    بار2   92  قزوين، پگاه   . را توضيح دهيد انساناولين نياز از نيازهاي بنيادين .17
 

    بار1   92  تبريز، استاد شهريار   از ميان نيازهاي بنيادين انسان، كدام جامع نيازهاي ديگر است و چرا؟ .18
 

    بار3   88  هماهنگ كشوري   اند؟ هاي خدا بر انسان كدام تالسالم حج با توجه به سخن امام كاظم عليه .19
    بار1   90  تأليفي   .را توضيح دهيد آن. يادين استي خويش نياز دوم از نيازهاي بن درك آينده .20

    بار1   88  تهران، سراي دانش   پاسخ به نيازها بايد چگونه باشد تا راهگشا گردد؟ .21
 

    بار2   92  شيراز، مالصدرا   چيست؟» ء خلقه ثم هدي قال ربنا الذي اعطي كل شي«ي  پيام آيه .22
    بار1   92  تهران، كوشش   يست؟خواست هر انسان خردمند، از خداوند چ .23
    بار1   90  تأليفي   چيست؟» اً حكيماًو كان اهللا عزيز«معني عبارت  .24

 
 





  
 
 

 

79  

  

  
 
  

   كتاب درسي13ي  صفحه    هدفي . 1

  
  كتاب درسي 14ي  صفحه   ناآگاهي - هدف  بي .2

  
  كتاب درسي 14ي  هصفح    و ائمه پيامبران  .3

  
  كتاب درسي 14ي  صفحه    عقل . 4

  
   كتاب درسي14ي  صفحه  بن حكم    هشام . 5

  
   كتاب درسي14ي ها   صفحه  هدايت عام . 6

  
 كامل) 2همه جانبه ) 1 .7

  تاب درسيك 12  صفحه   
  

   كتاب درسي14ي  صفحه   عقل و فرستادگان الهي     . 8

  
   كتاب درسي12ي  صفحه   نياز اول، درك هدف زندگي     .9

  
   كتاب درسي12ي  صفحه  چگونه زيستن   . 10

  
   كتاب درسي13ي  صفحه  . رسد  انسان به نظري كامل و جامع نمي      . 11

  
   كتاب درسي11ي  صفحه    .صحيح است . 12

  
تواند بداند كـه      سان به كمك عقل خود مي     ان: »الف«ي    گزينه . 13

اي روشن براي او معين كرده است و بـا مـرگ              خداوند آينده 
   كتاب درسي12ي  صفحه  . شود نابود نمي 

   كتاب درسي12ي  صفحه   كشف راه درست زندگي     :»ب«ي   گزينه . 14

  
   كتاب درسي12ي  صفحه   راه درست زندگي    » ب«ي   گزينه . 15

  
  تاب درسي ك15ي  صفحه   عقل  » ب«ي   گزينه . 16

  
كنـد و كـدام هـدف         د بداند براي چه زندگي مي     هخوا  انسان مي  .17

   .دهد اش معنايي متعالي مي است كه به زندگي

  كتاب درسي12ي  صفحه   

  
زيـرا راه درسـت زنـدگي آن        ) درك هدف زندگي  (نياز سوم  . 18

راهي اسـت كـه بتوانـد واالتـرين هـدف را نـشان دهـد، بـه                  
ـ    آيـد، و يـك بـار     ا مـي خصوص كه انسان فقط يك بار به دني

   كتاب درسي12ي  صفحه   .كند  زندگي را تجربه مي   

  
حجتـي آشـكار و     : اي هشام، خداوند دو حجت بر مردم دارد        . 19

اند و حجـت       آشكار رسوالن و انبياء و ائمه      حجت. حجتي نهان 
   كتاب درسي14ي  صفحه    .هاست  نهان، همان عقل انسان 

  
اين حقيقت برسد   تواند به درك      انسان با كمك عقل خود مي      .20

ي او و     كه بنابر حكمت و عدل خداونـد، مـرگ نـابود كننـده            
ي روشن در جهـاني       اش نيست و آينده     پايان هميشگي زندگي  
   كتاب درسي12ي  صفحه   .ديگر در انتظار اوست  

  
همه جانبه باشد به طوري كه به نيازهاي مختلف انـسان           ) الف . 21

ماد باشند، زيـرا    ها بايد كامل و قابل اعت       پاسخ) ب. پاسخ دهد 
هر پاسخ احتمالي و مشكوك نيازمند تجربه و آزمون است تـا       

   كتاب درسي13و12ي  ها صفحه   .كارآيي آن مشخص شود   

  
   كتاب درسي9ي  صفحه   هدايت عام و عمومي   .22
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هـا را بـه راه درسـت          ها اين است كه خداوند آن       خواست آن  .23
   كتاب درسي11و9ي  ها صفحه   .هدايت فرمايد

  
   كتاب درسي10ي  صفحه   .ناپذير و حكيم است   وند شكست  و خدا . 24

  

  
 

 حـضرت چه را كه خداوند به پيامبران از حضرت نـوح تـا               آن . 25
  .  محمد وحي كرد، تأكيد بر عدم تفرقه است

  پيامبران اقوام را هدايت نمودي   خداوند به وسيله-
ي دريافت الطاف الهـي را بـه وجـود             اعمال خود زمينه    انسان با  -

 كتاب درسي 21 صفحه  .ردآو مي

  
 .گفتند يهودي يا مسيحي شويد تا هدايت شويد . 26

   كتاب درسي21صفحه   
  

 پيامبران با فرهنـگ     -هاي اوليه   پايين بودن سطح درك انسان     .27
   كتاب درسي22ي  صفحه   .پرداختند  و زبان مردم، به تبليغ دين مي       

  
 .سـالم اسـت   ا  آدم تا حـضرت خـاتم     دين خداوند از حضرت      . 28

  كتاب درسي22صفحه  
  

 اسـحاق و اسـماعيل       از پيامبراني مانند موسي، عيـسي،      پيروي .29
  كتاب درسي22 صفحه  .است) ع(ناشي از تعليمات ابراهيم  

  
   كتاب درسي24ي  صفحه  آفرينش .30

  
 رشد تدريجي سطح فكر جوامع و اقوام . 31

   كتاب درسي26ي  صفحه  
  

ان هـدايت از    كـ رسـد و ام     دين الهي به درستي به مردم نمـي        .32
  كتاب درسي30ي  صفحه   .شود   سلب مي   مردم

  
   كتاب درسي29ي  صفحه   پيامبران   .33

  
   كتاب درسي30ي  صفحه    معجزه -آيت . 34

  
   كتاب درسي24ي  صفحه   .به معناي نوع خاص آفرينش است    .35

   كتاب درسي25ي  صفحه   تفكر و تعقل   . 36
  

   كتاب درسي30و29ي ها  صفحه   عصمت- اعجاز -وحي  .37

  
 رشـد   -2و تـرويج پيوسـته آن        لزوم اسـتمرار در دعـوت        -ا . 38

 از بين رفتن يا تحريـف       -3تدريجي سطح فكر جوامع و اقوام       
   كتاب درسي26ي  صفحه   تعليمات پيامبران پيشين     

  
 متغيـر ، در عين توجه بـه نيازهـاي         ثابت توجه به نيازهاي     -1 .39

 اختيـارات حـاكم و نظـام    -3 وجود قوانين تنظـيم كننـده      -2
 ب درسي كتا33و32ي ها  صفحه   اسالمي  

  
 اصلي اختالف و چنـد دينـي را آن دسـته از           قرآن كريم منشأ   . 40

كند كه به خاطر حفظ مقام و موقعيت خود           رهبران معرفي مي  
در برابر دعوت پيامبر جديد ايستادند و پيـامبري او را انكـار             

   كتاب درسي27ي  صفحه  . كردند

  
   كتاب درسي26ي  صفحه   . صحيح است  »الف«ي   گزينه . 41

  
پيامبران با وجـود مقـام و منزلتـي كـه دارنـد             : »ج«ي    گزينه . 42

دهنـد و بـا       اند و كارهاي خود را بـا اختيـار انجـام مـي              انسان
اي از ايمـان و تقـوا را          مندي از الطاف الهي چنـان مرتبـه         بهره

  .روند گاه به سوي گناه نمي دارند كه هيچ
   كتاب درسي30ي  صفحه  

  
  اقوامرشد تدريجي سطح فكر جوامع و» ب«ي  ينهزگ . 43

   كتاب درسي26ي  صفحه   

  
   كتاب درسي30ي  صفحه   معجزه»  ب«ي   گزينه . 44

  
مندي از الطاف الهي بـه چنـان          پيامبران با بهره  » ب«ي    گزينه . 45

گاه به سـوي گنـاه        اند كه هيچ    اي از ايمان و تقوا رسيده       مرتبه
   كتاب درسي30ي  صفحه    .روند نمي

  
 رفتـه   كارتلف به   ي وحي در قرآن كريم براي موارد مخ         كلمه . 46

ي آن كـه      ترين درجـه    اما عالي . و اختصاص به پيامبران ندارد    
مخصوص پيامبران است، به معناي القاي معاني و معـارف بـه            
قلب پيامبر از سوي خداوند و سخن گفتن خداوند و جبرئيـل            

   كتاب درسي29ي  صفحه  . با اوست




