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 )باذكرمثال(وند؟شنیازهاي انسان درطول زندگي خودچگونه اندوبه چنددسته تقسیم مي -1

 .كشف راه درست زندگي3رك آينده خويش .د2.شناخت هدف زندگي1نيازبرتر:

 نيازطبيعي:نيازبه آب       نيازغريزي:نيازجنسي

 .امام سجاد)ع(دردعاهاي خودازخداوندچه چیزي راطلب مي كردومربوط به كدام نیازبرتراست؟2

شناخت هدف زندگ  امام سجاد دردعاهاي خود ميفرمايد:خدايا ايام زندگي مرابه آن چيزي 

 رابراي آن آفريدي.اختصاص بده كه م

 .شعرهاي زیرمربوط به كدام نیازبرترانسان اند:3

 ازكجاآمده ام آمدنم بهرچه بود       

 )درك آینده خویش(به كجاميروم آخرننمايي وطنم : 

 مردخردمند هنرپيشه را  عمردوبايست دراين روزگار

 تابه يکی تجربه اموختن  بادگری تجربه بردن به کار:

 دگي()كشف راه درست زن

 ..پاسخ به نیازهاي برترانسان بایدحداقل چندویژگي داشته باشد؟توضیح دهید4
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الف(كامالدرست و قابل اعتماد باشد؛زيراهرپاسخ احتمالي ومشكوك نيازمندتجربه وآزمون 

است.درحالي كه عمرمحدودآدمي براي چنين تجربه اي كافي نيست، به خصوص كه راه هاي 

 ست.پيشنهادي هم زيادوگوناگون ا

ب(همه جانبه باشد؛به طوري كه به نيازهاي مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهدزيرا 

ابعادجسمي وروحي،فردي واجتماعي ودنيوي واخروي وي، پيوند وارتباط كامل وتنگاتنگي باهم 

 دارندو نمي توان براي هربعدي جداگانه برنامه ريزي كرد.

 ت انسان پاسخ صحیح دهد رابنویسید..ویژگي كسي كه مي تواند به نیازهاوسواال5

.آگاهي كامل ازخلقت انسان،جايگاه اودرنظام هستي، ابعاددقيق وظريف روحي وجسمي 1

 ونيزفردي و  اجتماعي اوداشته باشد.

 .همچنين بداندكه انسان ها،پس ازمرگ،چه سرنوشتي دارندوچه عاقبتي درانتظارآنهاست.2

 .درستي جمالت زیررامشخص كنید:6

داوندهرمخلوقي رامتناسب باويژگي هايي كه دروجودش قرارداده است هدايت ميكند.  پاسخ: الف(خ

 ص

 ب(انسان مي تواندباعقل خودبه نيازهاوسواالت خودپاسخ صحيح دهد.  پاسخ:   غ

 خودهشام بن حكم،چه فرمود؟)پیام حدیث رابنویسید(ي .امام كاظم)ع(به شاگردبرجسته7

آنكه بندگان درپيام الهي تعقيل ي بندگان نفرستاد،جز براياي هشام،خداوندرسوالنش رابسو

كنند،كساني اين پيام رابهتر ميپذيرندكه ازمعرفت برتري برخوردارباشندو آنان كه درتفكروتعقل 

برترند،نسبت به فرمان الهي دانا ترندوآن كس كه عقلش كامل است،رتبه اش در دنيا آخرت باالتر 

 است.

 نسان هاي ناسپاس چه فرمود؟)پیام آیه رابنویسید(.قرآن كریم درموردبه ا8

 ِاناَهديناهُ السـَبيَل ِاماَكفورا:  قطعاماراه رانشان داده ايم يا شكرگزار است ياناسپاس

 خداوندراه رانشان داده انسان ناسپاس)باقدرت انتخاب      

 ود.واختيار(راه نادرست راانتخاب كرده ودرآخرت به عذاب كارهاي خودگرفتارمي ش

.انسان باچه ویژگي هایي كه خداوندبه اوعطاكرده است مي تواندبه نیازهاي خودپاسخ 9

 دهد.توضیح دهید؟
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يكي ازويژگي هاي انسان،توانايي تفكروانجام كارهابه كمك فكروانديشه وديگري قدرت 

اختيارانتخاب اوست؛ يعني انسان،ابتدادرباره ي هركاري كه مي خواهد انجام دهد،تفكرمي 

واگرتشخيص دادكه آن كارمفيد است واورابه هدفش ميرساند،آن كاررا انتخاب مي كند وانجام كند

ميدهد.انسان باعقل خوددرپيام الهي تفكرميكند و باكسب معرفت و تشخيص بايدهاونبايدها،راه 

 صحيح زندگي رامي يابدوپيش مي رود.

 .جاهاي خالي راپركنید:10

 رابسته است وحجت رابه بندگان تمام كرده است. راضاعتراه  پیامبرانفرستادن خداوندبا-

 مي توان به پاسخ سوالت اساسي دست يافت. وحيو عقلباكنارهم قرارگرفتن -
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