
 

 

 بسمه تعالی

 ی                    رشته علوم انسان 11دین و زندگی پایه  اول  سوال درس

 جمالت درست را از نادرست مشخص نمایید: (1

 الف(نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی وغریزی اوست.

  ب(همه می توانند پیام های الهی را بپذیرند.

 ن به تنهایی قادربه پاسخگویی به نیازهای خود نمی باشد.ج( انسا

  بنا برسوره عصر چه خسارتی انسان راتهدید می کند؟ (2

 بنا برسوره عصر چه کسانی دچار خسران نمی شوند؟ (3

 نقش آب در حیات جهان و انسان چیست؟طبق آیات قرآن توضیح دهید:  (4

5)  

 پیام آیه یاایهاالذین آمنوا استجیبوا هلل وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم چیست؟  (6

 ی دارد؟ تیجه انطبق آیه یاایهاالذین آمنوا استجیبوا هلل وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم دینداری چیست وچه  (7

 دینداری به چه چیزی تشبیه شده است؟  (8

 سته به چه میدانیم؟  ما انسان ها رضایت از زندگی را واب (9

 احتیاج دائمی بشر به برنامه سعادت بخش سبب شده است که...........................  (10

 ست؟ چرا؟ عتمادااچرا درطول تاریخ مکاتب بشری برنامه های مختلف ارائه کرده اند؟آیا برنامه های آنان قابل  (11

 نیازهای انسان به چند دسته تقسیم میشود؟  (12

 نیازهای طبیعی و غریزی انسان را بامثال توضیح دهید:  (13

 نیازهای انسان منحصر به نیازهای. .............. و........................ او نمیشود.  (14

 چه موقع انسان خود را با نیازهای مهم تر روبه رو می بیند؟  (15

 است که خدا به انسان عطا کرده است. نیازهای برتر انسان برآمده از ...................  (16

 پاسخ صحیح به. ............................. است که سعادت انسان را تضمین می کند.  (17

 یشود. یل م........ تبده..... ..بالخره نیازهای برتر در انسان به تدریج به ............ و دغدغه و.................. وبا (18

 ر انسان کدامند؟نام ببرید: نیازهای برت (19

 شناخت هدف زندگی را به عنوان یک نیاز برتر توضیح دهید:  (20

 هدف زندگی درقالب چه سوالی مطرح میشود؟  (21

 اهمیت هدف در زندگی چیست؟  (22

ت داده دسز... را ا.....اگر کسی در زندگی هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود درحقیقت. ........... (23

 است. 

 چه موقع انسان سرمایه ی وجودی خود راازدست میدهد؟قرآن دراین مورد چه میگوید؟  (24

 ین دعای اماما ل.....  و دلی....امام سجاد علیه السالم میفرمایند:خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزی اختصاص بده که ........ (25

 چیست؟ 

 ان کسانی اند که............................ طبق آیه قرآن زیانکار (26

 ؟ رمیایدبدرمورد آینده خویش انسان با چه سواالت مهمی روبه رواست وپاسخ به این سواالت ازعهده چه کسی  (27

 را توضیح دهید:  "کشف راه درست زندگی  "ازنیازهای برتر انسان  (28

 رد. قی دایق... ارتباط د............. مطرح میشود وبا نیازهای ..........راه زندگی با درقالب سوال ................. (29

حیات روح بشر به چه چیزی وابسته است؟ 
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 چرا کشف راه زندگی دغدغه جدی انسان های فکور وخردمنداست؟  (30

 منظور از دغدغه ودل مشغولی مقدس درانسان چیست؟ دلیل مقدس بودن آن چه می باشد؟  (31

 انسان بیدار وهوشیار چه نشانه ای دارد؟  (32

 دغدغه انسان جستجوگر چیست ؟ وچرا؟  (33

 چرا بی توجهی به سوالهای برتر کار درستی نیست؟  (34

 نقش مکاتب بشری درپاسخ به نیازهای برتر چه بوده است؟  (35

 پاسخ به سوال های برتر چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟  (36

 ماد باشد؟ چرا پاسخ به نیازهای برتر باید کاماًل درست و قابل اعت (37

38)  

 با توجه به ویژگی پاسخ به نیازهای برتر چه کسی می تواند به نیازهای برتر پاسخ صحیح بدهد؟  (39

 کسی که می خواهد در زمینه ی نیازهای برتر ما را راهنمایی کند چه اطالعاتی باید داشته باشد؟  (40

 شیوه هدایت خداوند درمورد موجودات چگونه است؟  (41

 هدایت عام وهمگانی راتوضیح دهید:  (42

 حکیم بودن خداوند چه معنایی دارد؟  (43

 چون خدای جهان آفریدگاری. .............. است هر مخلوقی را برای هدفی معین خلق می کند.  (44

 چیست؟  "ربناالذی اعطی کل شئ خلقه ثم هدی "پیام آیه  (45

 شیوه هدایت موجودات متفاوت......... ........  (46

 هر مخلوقی متناسب با ................................................. هدایت میشود.  (47

 دلیل تفاوت شیوه هدایت انسان با سایر موجودات چیست؟  (48

 جودات متمایز میکند. انسان ..................... دارد که اورا از سایر مو (49

 نقش تفکر واختیار در رسیدن به هدف چیست؟   (50

 هدایت ویژه انسان چگونه صورت میگیرد؟  (51

 خداوند برنامه هدایت انسان را از طریق ................میفرستد.  (52

 انسان چگونه میتواند راه صحیح زندگی را بیابد و به سمت آن حرکت کند؟  (53

 (55گی را میابد. صحیح زند ا راهها .........در پیام الهی تفکر میکند و با............و تشخیص باید ها و نباید انسان ب (54

 سخن امام کاظم علیه السالم به شاگرد خود هشام بن حکم را بنویسید: 

 کسانی پیام الهی را بهتر می پذیرندکه.................  (56

 ......... برترندنسبت به فرمان های الهی داناترند . آنان که در...........و. (57

 آن کس که..............................رتبه اش در دنیا وآخرت باالتر است.  (58

 فت. با در کنار هم قرار گرفتن ............و...............میتوان به پاسخ سوال های اساسی دست یا (59

 نامه الهی راه های دیگری را برگزیند؟ چرا انسان میتواند به جز بر (60

 در پاسخ به سواالت اساسی انسان زیانکار چه کسی است ؟  (61

خداونددرقرآن کریم درباره تمام وکامل شدن حجت الهی بافرستادن پیامبران چه فرموده است؟ (62

 

چرا پاسخ به نیازهای برتر باید کامل و همه جانبه باشد؟ 


