
: خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن  )ع(حدیث شریف امام سجاد -1

 ، مربوط به کدام یک از نیاز های انسان است؟آفریده ای 

 ( درک آینده خویش2  ( شناخت هدف زندگی1

 ( چگونه زیستن4  ( کشف راه درست زندگی3

 1جواب گزینه ی

چیز یعنی همان هدف مربوط به شناخت هدف زندگی ایام زندگی برای همان  بیان کردهچون 

 است.

وَ عَمِلوا الصَالحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ نوا وَالعصر ، اِنَّ االنسانَ لَفی خُسر ، اِلَّا الَّذینَ آمَ :»آیه شریفه -2

 مربوط به کدام یک از نیاز های انسان است؟ «وا بِالصَّبرتواصَ

 نده خویش( درک آی2  ( شناخت هدف زندگی1

 ( چرا زیستن4  ( کشف راه درست زندگی3

 3جواب گزینه ی 

 سفارش به حق کنیم. و زندگی این است عمل صالح انجام بدهیم صحیح راه دارد بیان میچون 

 خسران زدگی در زندگی شامل کدام دسته از انسان می شود؟  -3

 عَمِلوا الصَالحاتِ (2      ( الَّذینَ آمَنوا1

  ( الَّذینَ کَفروا4  وا بِالصَّبرتواصَ بِالحَقِّ وَ واالَّذینَ تَواصَ (3

 4جواب گزینه 

 نشده است. بیان سوره والعصرالَّذینَ کَفروا در 



 

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم  من این است و همه شب سخنمروزها فکر» :شعر  -4

 « به کجا می روم آخر ننمایی وطنم   از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود 

 یک از جمالت زیر ارتباط معنایی دارد؟با کدام 

 ( انسان برای چه زندگی میکند1

 ( زاد و توشه ی سفر به جهان دیگر چیست2

 ( دغدغه ی انسان های فکور و خردمند3

 ( چگونه زیستن4

 2جواب گزینه 

 زاد و توشه سفر به جهان دیگر چیست یعنی نیاز درک آینده ی 

می فرماید : کسی که عقلش کاملتر است رتبه اش در  کدام یک از معصومین خطاب به هشام -5

 دنیا و آخرت باالتر است و این سخن مربوط به برتری کدام حجت است؟

 حجت باطن – )ع(( امام کاظم2   حجت ظاهر – )ع(( امام کاظم1

 حجت باطن– )ع(( امام صادق4   حجت ظاهر – )ع(( امام صادق3

 2جواب گزینه 

 یعنی عقل حجت باطن –امام کاظم 

 پیامبران مبشر و منذر چیست؟علت ارسال  -6

 وا بِالحَقِّتَواصَ (2   ( اِنَّ االنسانَ لَفی خُسر1



 لهِ وَ لِلرَسو( استجیبوا لِل4ّ   حُجَّةً هاللّ عَلَی لنَّاسِلِ یَکُونَ الئَلّ (3

 3جواب گزینه

   نداشته باشند( و بهانه ای  خدا دست آویز مقابل)تا مردم در  حُجَّةً هاللّ عَلَی لنَّاسِلِ یَکُونَ الئَلّ

 دو بایست در این روزگارعمر   مرد خردمند هنرپیشه را  : »شعر -7

  «با دگری تجربه بردن به کار   تا به یکی تجربه آموختن         

 با کدام یک از آیات زیر ارتباط مفهومی دارد؟ 

  مُنِذرینَ وَ مُبَشِّرینَ رُسُلً (1

  حُجَّةً هاللّ عَلَی للنَّاسِ یَکُونَ الئَلّ (2

 اِنَّ االنسانَ لَفی خُسر( 3

 لِلرَّسولِ و َّ لِلهِ استَجِیبوا( 4

  3جواب گزینه 

 کشف درست راه زندگی اشاره می کند.یعنی  سوم نیاز به هر دوشعر  و اِنَّ االنسانَ لَفی خُسر

عبارت پاسخ احتمالی  و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است مربوط به کدام قسمت ویژگی  -8

 نیاز های اساسی است؟ های

 ( پاسخ باید کامل باشد2  ( پاسخ باید جامع باشد1

 ( پاسخ باید کامالً درست باشد4  باشد( پاسخ باید همه جانبه 3

 4جواب گزینه 



یعنی پاسخ باید کامالً درست  4کتاب جدید قسمت الف باید پاسخ گزینه  14جواب طبق صفحه 

 .باشد

 خطاب به چه کسانی است و پیام آن عبارت چیست؟ لِلرَّسولِ و َّ لِلهِ استَجِیبواعبارت  -9

 است دین زندگی بخش - آم نُوا الَّذِینَ اَیُّه ا یا( 1

 است دین زندگی بخش -المسلمون اَیُّه ا یا( 2

 اجابت دعوت خدا -المومنون اَیُّه ا یا( 3

 اجابت دعوت خدا -ونمالمسل اَیُّه ا یا(4

 1جواب گزینه 

ت خدا و کسانی که ایمان آوردند میخواهد دعوازابتدای درس که  ی جه به آیهوبا ت 1گزینه ی 

 بخشد.می که به آن ها حیات به چیزی می خواند  آن ها را رسول را اجابت کنند وقتی 

امام صادق علت ارسال پیامبران و  گی دارندژپیامبرانی که برای قطع بهانه ارسال شده اند چه وی -11

 ؟ را چه می داند

 به پیامبرانن ایما – ( صادق و صبور1

 ایمان به پیامبران  – ر و منذر( مبش2ّ

   در پیام الهیتعقل  – صادق و صبور( 3

 در پیام الهیتعقل  – ر و منذرمبشّ( 4

  4جواب گزینه

 


