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  . حيات استي ر پاكي و زاللي و عامل اصلي ادامه زيبايي و طراوت، مظهي نظير خداوند، جلوه آب، نعمت بي
  

      

 

  

 

      

  
  

      

 

  

 

      

  
توان به اين  چگونه مي - 3بخشد؟  چيزي به روح و درون انسان شادابي و طراوت مي چه - 2حيات روح بشر وابسته به چيست؟  - 1 :پرسش

  .)ي زير يافت توان در آيه پاسخ را مي (اكسير حيات دست يافت؟
  
  

      

 

  

 

      

  
  
 

 :پيام تكميلي
  .ي حيات است بخش و مايه  دين يك دعوت زندگي-1
 .آورش است  مخاطب آيه مؤمنان هستند كه زندگي و حيات آنان در استجابت از دعوت خدا و پيام-2

خواند كه به شما  ايد، دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد؛ هرگاه كه شما را به چيزي فرامي كه ايمان آورده اي كساني :ي آيهترجمه
  .بخشد زندگي و حيات مي

سول اذا دعاُکم لما یحییُکم( ذین ءاَمُنوا اسَتجیبوا لله و للرَّ  ي انفال   سوره24ي  هآي   )یا اّیها الَّ

 :يليپيام تكم
 .آب مايه حيات و اساس زندگي در جهان هستي است

  .ي آن سرزميني مرده را زنده كنيم تا به وسيله  :ي آيهترجمه

 ي فرقان   سوره49ي  هآي   ) میتاً ةلنحیی به بلد(

 :پيام تكميلي
 . حيات و اساس زندگي در جهان هستي استيآب مايه

  .ايم اي را از آب آفريده و هر موجود زنده  :ي آيهترجمه

 ي انبياء سوره  30ي  هآي   )و جعلنا من الماء کل شیء حی(
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، سبب شده ]علت[ سعادت بشر را تضمين كند- بگوي نيازهاي او باشد و   پاسخ- الف:  كه بتوانداي برنامه انسان به داشتن احتياج دائمي
  ]معلول[ . از جانب مكاتب بشري باشيمگاه متضاد و هاي متفاوت ارائه برنامهواره شاهد است كه در طول تاريخ هم

  :شود كه  زير در ذهن ايجاد ميهاي پرسشاز اين رو 
   كاملي را براي سعات بشر ارائه دهد؟ي تواند با تكيه بر عقل خويش برنامه  آيا انسان مي-1
  هايي بايد داشته باشد؟ ان چه ويژگي مناسب براي سعادت انسي به راستي يك برنامه -2
  گيرد، كامل است؟باي كه فقط سعادت دنياي انسان را در بر   آيا برنامه-3
  ها بنا نهاد؟  اعتماد كرد و زندگي را براساس آن بشريهاي مكاتب ن به برنامهاتو آيا مي -4

خداوند پاسخ به اين . انند نياز به آب، هوا، غذا و پوشاك دارد؛ ميك دسته نيازهاي طبيعي و غريزي ساير موجودات زنده، مانندانسان 
 احساس تشنگي و ،در وقت نياز به آب و غذا :مثال. ها را به انسان داده است نيازها را در جهان خلقت آماده كرده و راه آگاهي از آن

برد و براي خود لباس و پوشاك و   بهره ميهنگام سرما و گرما، از مصالح موجود در طبيعت. رود كند و سراغ آب و غذا مي گرسنگي مي
  .كند مسكن تهيه مي

  .)تر و برتري است انسان داراي نيازهاي مهم(. شود نيازهاي انسان منحصر به نيازهاي طبيعي و غريزي او نمياما 
  :هاي نيازهاي برتر ويژگي

بيند  رو مي تر روبه ي مهميخود را با نيازها، ]علت[نديشد بي افق باالتري زماني كه انسان، اندكي از سطح زندگي روزمره فراتر رود و در -1
  ]معلول[.

 . است كه خداوند به انسان عطا كرده استاي هاي ويژه سرمايه اين نيازها برآمده از -2
  .كند  را تضمين ميسعادت انسان پاسخ صحيح به اين نيازهاي اساسي است كه -3
  .گيرد ها را نيابد، آرام نمي شوند كه تا پاسخ آن هايي تبديل مي  و باالخره به سوالغهدغد، مشغولي دلتدريج به   اين نيازها به-4

   شناخت هدف زندگي-1  : اند از برخي از اين نيازها عبارت
  ي خويش  درك آينده-2      
   كشف راه درست زندگي-3      

  
  )چرايي زندگي (»كند؟ براي چه زندگي مي«خواهد بداند   انسان مي- الف
  اش را صرف آن نمايد؟ تواند با اطمينان خاطر زندگي دام هدف است كه مي و ك-ب
  ) خسران عمر (.، عمر خود را از دست داده استدچار خطا شود يا در شناخت آن نشناسدداند كه اگر هدف حقيقي خود را   او مي-پ

 كه مرا براي آن  بدهچيزي اختصاصدگاني مرا به آن خدايا ايام زن«: كرد كه  پيوسته اين دعا را ميالسالم امام سجاد عليهاز اين رو 
  .»اي آفريده
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  » او چگونه است؟ي آينده«: روست كه   انسان با اين سؤال مهم و اساسي نيز روبه- الف
  گردد؟ شود يا دفتر حيات او به شكل ديگري گشوده مي  آيا زندگي او با مرگ تمام مي-ب
   او پس از مرگ چگونه است؟  زندگيي نحوهد و انسان زندگي ابدي را پس از مرگ آغاز خواهد كرد، ياب  اگر حيات، به شكل ديگري ادامه مي- پ
   است؟انجام چه كارهايي وي در آن سرا در گرو خوشبختي سفر به جهان ديگر چيست؟ و ي زاد و توشه -ت

  كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم  روزها فكر من اين است و همه شب سخنم
 روم آخر ننمايي وطنم به كجــا مـي  ام آمــدنم بهر چــه بــود مــدهاز كجــا آ

 »ي او چگونه است؟ آينده«خواهد بداند  ي خويش است و اين كه انسان مي ابيات بيانگر نياز درك آينده :پيام
 از جهان ديگر و زندگي پس از مرگ     ًكامال  - 1: آيد كه ي كسي بر مي  فقط از عهده)آيد؟ ي چه كسي بر مي از عهده( ها پاسخ به اين سؤال 

  .آن را بشناسد و به ديگران اطالع دهد ي زاد و توشه -2آگاه باشد و 
  

  . استهاي فكور و خردمند انسان ديگر ي هدغدغكه ارتباط دقيقي با دو نياز قبلي دارد، » چگونه زيستن« راه زندگي يا - الف
 بنابراين بايد .كند  و يك بار زندگي در دنيا را تجربه ميآيد يك بار به دنيا ميفقط انسان ) :زيرا(اي جدي است   اين دغدغه، دغدغه- ب

   :هايي كه پيش روي اوست، راهي را براي زندگي انتخاب كند كه ، از بين همه راهتكرار نشدنيدر اين فرصت 
  . باشد مطمئن به آن- 1 
   .مند شود بهرهوبي خ  كه خدا به او داده است بههايي از همه سرمايه بتواند - 2 
  . برسد او قرار داده است، در خلقت كه خداوند هدف برتري به آن - 3 

  

  

  .ي عصر تدبر كنيد و با كمك دوستان خود، به سواالت پاسخ دهيد در آيات سوره
      

 

  

 

      

  
   چرا؟ سوگند خورده است؟چه چيزي خداوند در اين سوره به -1

ها قرار داده شده   زيرا عمر و زماني كه در اختيار انسان–. اند اسر زمان و تاريخ بشر دانستهاي به سر  را اشاره»عصر«كه در تفاسير » عصر«به 
  . تا دچار خسران نشودلحظه به لحظه در حال سپري شدن است و انسان بايد قدرش را بداند

  كند؟  چه زيان و خسارتي انسان را تهديد مي-2
  .اند خسران از دست عمر، بدون بهره بردن از آن و رسيدن به هدفي كه براي آن خلق شده

  شوند؟  چه كساني دچار خسارت و زيان نمي-3
ديگر را به صبر و   يك)4ي و انجام حق سفارش كنند و ديگر را به طرفدار  يك)3 عمل صالح انجام دهند، )2 ايمان آورند، )1: كساني كه
  .توصيه نماينداستقامت 

  :ي تفاسيرآيه در آينه
و تنها راه براي جلـوگيري از ايـن خـسران عظـيم و زيـان         ) دهند  چون عمر خود را از دست مي      . (كنند  بيني اسالم، همه در دنيا زيان مي        نظر جهان از  

 سفارش كنند و يك ديگر را بـه صـبر و          قهري و اجباري اين است كه ايمان آورند و اعمال صالح انجام دهند و يك ديگر را به طرفداري و انجام حق                       
تر به دست آورند كه نـه تنهـا جـاي خـالي آن                تر و ارزشمند    اي گرانبها   ، سرمايه )عمر(استقامت توصيه كنند و به اين وسيله در برابر اين سرمايه            

 .تر و بهتر باشد ها هزاران بار از آن بيش ها و صد سرمايه پر شود بلكه ده

ديگر را به حق سفارش  اند و يك مگر كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده. اند ها در زيان به عصر سوگند، كه انسان :ي آيهترجمه

 . و استقامت توصيه نمودندديگر را به شكيبايي كرده و يك

 آمدن از بعد دستاويزي و بهانه خداوند، مقابل در نباشد مردم براي تا هدهند انذار و  دهندهبشارت) كه فرستاد را(رسوالني :ي آيه ترجمه
 .استحكيم و ناپذير شكست خداوندوپيامبران

ِذی٢﴿ ُخْسٍر ﴾ ِإنَّ اإلْنَساَن َلِفی١﴿َواْلَعْصِر( ْبِر َن﴾ ِإّال الَّ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحِقّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ  عصري  سوره 3 تا 1       آيات)﴾٣﴿ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
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   : داشته باشدحداقل دو ويژگي بايد )شود هاي برتر مطرح مي هايي كه در قالب نياز الؤس(ها   به اين سؤالپاسخ
  .     ً                         كامال  درست و قابل اعتماد باشد-الف                  

  . همه جانبه باشد-ب 
  

 ؛ باشد     ً                    كامال  درست و قابل اعتماد-الف
اي كافي نيست،   آدمي براي چنين تجربهعمر محدوددر حالي كه .  استتجربه و آزمون نيازمند احتمالي و مشكوكزيرا هر پاسخ 

  . هستندگوناگون و بسيار زياد هم هاي پيشنهادي راهخصوص كه  به
   جانبه باشد؛  همه-ب
   پاسخ دهدصورت هماهنگ بهن  انسانيازهاي مختلفطوري كه به  به

                  توان براي هر ب عدي  زيرا ابعاد جسمي و روحي، فردي و اجتماعي و دنيوي و اخروي وي، پيوند و ارتباط كامل و تنگاتنگي با هم دارند و نمي
  .ريزي كرد برنامهجداگانه 

  دهد؟ب ها ي به اين سؤالتواند پاسخ صحيح چه كسي مي
  :ها بدهد كه تواند پاسخ صحيح به اين سوال ها، كسي مي اي پاسخبا توجه به دو ويژگي ذكر شده بر

 ابعاد دقيق و ظريف روحي و جسمي و نيز فردي و اجتماعي او -  پ جايگاه او در نظام هستي،- ، ب خلقت انسان- الف : آگاهي كاملي از-1
  .داشته باشد

  .هاست بتي در انتظار آن دارند و چه عاقسرنوشتيها، پس از مرگ، چه   كه انسانبداند همچنين -2

  ها پاسخ كامل و جامع دهد؟ چرا؟ تواند به اين سوال تنهايي مي آيا دستگاه تفكر انسان به: الف
ي ابعاد وجود او آگاه  هاي روحي و جسمي انسان را به خوبي بشناسد و به همه ها بدهد كه ويژگي تواند پاسخ درست به نياز  كسي مي-خير

ي كاملي بر  به عبارت ديگر، بايد احاطه. ي دنيا و آخرت را بداند ي انسان و جهان را به خوبي درك كند و رابطه باشد و به خصوص آينده
عقل انسان به دليل محدوديت اين آگاهي را به طور كامل ندارد و به همين . جهان هستي و جايگاه انسان در جهان هستي داشته باشد

  .ها بدهد  جامع به اين سؤالوتواند به تنهايي پاسخ كامل  دليل نمي
  تواند مسير سعادت را طراحي كند؟ چرا؟ آيا بشر به تنهايي مي: ب

طور كه در سؤال قبل نيز گفتيم انسان به  كند و همان  كه سعادت انسان را تضمين مي استهاي اساسي  زيرا پاسخ صحيح به نياز-خير
تواند                           ً    هاي اساسي آن بدهد پس قطعا  نمي هايش و سؤال كامل و جامعي به نيازتواند پاسخ  تنهايي و فقط با كمك دستگاه تفكر خود نمي
  .خود به تنهايي مسير سعادتش را طراحي كند

  

  .كند مي هدايت  قرار داده استشهايي كه در وجود متناسب با ويژگي  راهر مخلوقيخداوند 
  :هاي او هدايت انسان متناسب با سرمايه

 وي از ساير مخلوقات  هدايتي تفاوت شيوهو همين امر سبب  ]علت[ كند و را از ساير مخلوقات متمايز مي دارد كه اهايي ويژگيانسان 
  ]معلول[ .شده است

   و انجام كارها به كمك فكر و انديشه توانايي تفكر -1       :اند از انسان عبارتي ها ويژگي 
  ار و انتخابقدرت اختي -2                                            

 كند گونه عمل مي  ايندليل وجود اين دو ويژگي انسان به:  
 داد كه آن كار مفيد است و او را به تشخيص اگر به هر دليلي - 2 كند و  ميتفكرخواهد انجام دهد،   هر كاري كه ميي هابتدا دربار -1

  .دهد  ميانجام - 3 كند و  ميانتخابرساند، آن را  ميش هدف
 يعني. گذرد  ميمسير اين دو ويژگيد نيز از هدايت خداون:  

با تفكر در ها  فرستد؛ تا انسان  ميپيامبراناز طريق  بشر است، پاسخ به سواالت بنيادينگيرنده  كه در بر انسان را  هدايتي برنامهخداوند 
د و در زندگي به كار بندند و به هدفي كه خداوند  اين برنامه را انتخاب كنناختيار خودها و امتيازات آن با   و پي بردن به ويژگياين برنامه

  .دن قرار داده برسها خلقت آندر 
  .رود يابد و پيش مي ، راه صحيح زندگي را ميتشخيص بايدها و نبايدها و كسب معرفت و با كند پيام الهي تفكر مي خود در عقلانسان با 



 

 

11

  :، فرمودبن حكم هشام خود، ي  به شاگرد برجسته)ع(امام كاظم 
  .پيام الهي تعقل كننداي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستاد، جز براي آنكه اين بندگان در 

، ] 2 علت[و آنان كه در تعقل و تفكر برترند ]1 علت[كه از معرفت برتري برخوردار باشند ]1 معلول[پذيرند  كساني اين پيام را بهتر مي
  .]3 معلول[اش در دنيا و آخرت باالتر است  رتبه]3 علت[تر است  و آن كس كه عقلش كامل، ]2 معلول[هاي الهي داناترند  نسبت به فرمان

  . دست يافتهاي اساسي پاسخ سوالتوان به   ميعقل و وحي با كنار هم قرار گرفتن :نتيجه
  انتخاب نادرست و ناسپاسي انسان

 ي  ديگري غير از برنامهي هچون هر برناماما چنان كه گفته شده .  برگزينديز ن ديگري راهاي راهتواند   دارد، ميقدرت اختيار، چون انسان
 خواهد كرد و با دست خالي دنيا را ترك گفته و به ديار آخرت زيان، انسان بدهد) نيازهاي برتر( تواند پاسخ درستي به آن نيازها خداوند نمي

  :فرمايد  و ميناميده » ناسپاس«ن كريم چنين كسي را قرآ. خواهد شتافت و در آن جا زيان خود را مشاهده خواهد كرد
  

      

 

  

 

      

  

  

  :تواند بگويد هاي اساسي انسان پاسخ ندهد و او را رها كند، انسان در قيامت مي اگر خداوند به سؤال
  .ها نبوده و نتوانسته راه و هدف درست زندگي را پيدا كند گويي به سؤال ها با عقل خود قادر به پاسختن

  : با فرستادن انبيا فرموده استحجت الهيي تمام و كامل شدن  دربارهخداوند، در قرآن كريم 
  

      

 

    

 

      

 :پيام تكميلي
  .ت، انتخاب نكرده، ناسپاس ناميده است خداوند كسي را كه انتخاب درستي نداشته و راهي را كه براي هدايت او فرستاده اس-1
عمـل ايـن   . بخش را ديده، اما از انتخاب آن سرپيچي كرده اسـت   ي اطمينان    علت ناسپاس ناميده شدن چنين فردي، اين است كه وي برنامه           -2

با خودم است، جام زهري را كـه     كه انتخاب     ي اين   فرد مانند كسي است كه در هنگام تشنگي، ظرف آب گوارا را از دست دوست نگيرد و به بهانه                  
 .ظاهراً شيرين است، بنوشد

  .ناسپاسگزار خواهد بود يا  ما راه راست را به او نشان داديم يا سپاس :ي آيهترجمه

بیل اّما شاکًرا و اّما کفوًرا(   3ي  انسان، آيهي  سورهِ    )اّنا هدیناه السَّ

یَن ِلَئّال َیکوَن ِللّناِس َعَلی اللِه ُحّج ( ریَن َو ُمنِذر ُسِل َو کاَن اللُه َعزیزًا َحکیماً ًةُرُسًال ُمَبشِّ   ) َبْعَد الرُّ
165ي   آيه ي نساء، سوره  

  :هاي تكميليپيام
  ..باشد داشته دستاويزي و بهانه امتقي در تواند نمي كسي كرده هدايت را ها انسان و فرستاده را پيامبران خداوند كه اكنون -1
 هـدايت  بـراي  اي بهانـه  و عـذر  هرگونـه  تـا  بوده حكمت و عزت روي از رسل ارسال فهميد، توان مي »حكيم« و »عزيز« هاي كلمه به توجه با -2

  )اتمام حجت خداوند (.شود تمام آدمي بر حجت و) گيري  مسدود ماندن راه بهانه( شود ساقط انسان نشدن
  .است شده مطرح شريفه ي آيه اين در كه است» انذار« و »تبشير« انبيا وظايف از يكي -3
  .ندارد ها ناكامي توجيه براي دليلي و شده مشخص وي براي نيازها ي همه به يابي دست راه بينديشد، عاقالنه انسان اگر -4

  :پيام كتاب درسي
. را بسته است و حجت را بر بندگان تمام كرده است                                  هرگونه عذر و بهانه براي هدايت نشدنراه                                            فرستادن پيامبران بشارت دهنده و انذار كنندهخداوند با 

دستاويز و دليلي  خداوند براي مردم در مقابل ،پيامبران آمدن از  بعدتااشند ب كننده انذار و  دهندهبشارت) كه فرستاد را(رسوالني :ي آيهترجمه
 .نباشد
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   فردي واگذار كنيم؟ چرا؟ي  برتر را به احساسات شخصي و سليقهتوانيم پاسخ به نيازهاي آيا مي. 1
 در. ين و خاصـي اسـت  راه كمال و رشد هر نوع از موجـودات، راه معـ  . اي افراد است خير، نيازهاي برتر، فراتر از احساسات شخصي و سليقه

 پيروى قانونمندى اين از نخواست كسى و اگر دارد را ي خود ويژه مندى قانون و مكانيسم ديگر، موجود هر و انسان بدن نمو و رشد حقيقت،
 و معـين  راه از آن رشـد . اسـت  گونـه  همين نيز انسان وجود انسانى و معنوى      ب عد.بپذيرد را درد و بيمارى و رنج مانند آن تبعات بايد كند

 تبعـات  و رنج درد و شويم، دور قانون و راه اين از كه ميزانى به .دهد نمى جواب ديگرى قانون و راه به و كند مى خاصى تبعيت مندى قانون
 سـتفاده ا قابـل  جـا  آن تا ها سليقه كه دقت كنيم  بايد  بنابراين،.نيست مقصود به انسان ي رساننده راهى هر پس. بپذيريم بايد را آن منفى

 و انـسان  رشـد  منـدى  قانون با داشت كه اى سليقه كسى اگر .گيرند قرار آن چارچوب در و نكنند وارد ضربه انسان تكامل راه به هستند كه
  .باشد    ّ     مضر ات آن ي آماده و دردهد تن آن نتايج به بايد بود، تضاد در او معنوى ابعاد

  رفتار كند؟ چرا؟» پيش آيد خوش آيد هر چه «المثل  ا ناديده بگيرد و براساس ضربتواند پاسخ دادن به اين نيازها ر آيا انسان مي. 2
 وجـدان،  آسوده كـردن  براى شوند، مى رو روبه بنيادين هاي سؤال با وقتى گرفتارند، زندگى زودگذر هاى هوس در چنگال كه افراد از برخى
 مـا  بـراى  بـرود،  پـيش  كـه  صـورتى  هر به  زندگى.كنيم نمى اساسى هاى لسؤا اين درگير را خود گويند مى و زنند مي  خيالى بى به را خود

 را خود توانند نمى روز آن  در.نيستند كارى دادن انجام به قادر ديگر كه شوند مى تفاوت اين متوجه روزى دانند نمى ها اين      ام ا.ندارد تفاوتى
 چنـين  توانـد  نمـي  عاقل انسان  بنابراين،.كنند مى احساس را عذاب آن و رنج و اند شده خود كارهاى عواقب گرفتار زيرا بزنند؛ خيالى بى به

  .باشد داشته نگرشى
  شعر زير با كدام يك از نيازهاي برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟. 3

  عمر دو بايست در اين روزگار    مرد خردمند هنر پيشه را
  دن به كارربا دگري تجربه ب    تا به يكي تجربه آموختن 

لذا ما دوباره متولد    . هاي پيش روي خود را تجربه كند و فرصت تكرار نشدني است             ي راه   تواند همه    زيرا انسان نمي   - زندگي كشف راه درست  
پس بايد راهي پيش بگيريم كه مطمئن باشيم بـه هـدف زنـدگي              . ي خود را به كار ببنديم       بار تجربه  بار تجربه كنيم و يك     شويم كه يك    نمي
  .رسيم مي

  

  

  )   دوم           ، پاراگراف  2   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .را ترجمه كنيد»                    ّ        و جعلنا من الماء كل  شيء حي  «ي  هي شريف آيه .1
  )   دوم           ، پاراگراف  2   ي                 كتاب درسي، صفحه (  ي چه پيامي است؟ در بردارنده»                    ّ        و جعلنا من الماء كل  شيء  حي  «ي  ي شريفه آيه .2
  )   سوم           ، پاراگراف  2   ي            درسي، صفحه     كتاب  (    .را ترجمه كنيد»          ً     ًي به بلدة  ميتا يلنح«عبارت قرآني  .3
  )   سوم           ، پاراگراف  2   ي                 كتاب درسي، صفحه (  موخت چيست؟آتوان  مي»          ً     ًي به بلدة  ميتا يلنح«پيامي كه از عبارت نوراني  . 4
    .را ترجمه كنيد»                                ّ                        ها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للر سول اذا دعاكم لما يحييكم     يا اي «ي  ي شريفه آيه .5

  )     چهارم        اراگراف    ، پ 2   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
    چيست؟»                                     ّ                        يا اي ها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للر سول اذا دعاكم لما يحييكم« ي  ي شريفه پيام آيه .6

  )     چهارم           ، پاراگراف  2   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
نياز برتر اشاره به كدام » اي چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده    ن  آ                               خدايا اي ام زندگاني مرا به      «: كه) ع( امام سجاد    اين دعاي  .7

  )     چهارم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (  دارد؟
پاسخ »           ّ                  ّ                                             ّ                و العصر ان  االنسان لفي خسر ال ا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق  و تواصوا بالص بر«ي  ي مباركه سورهبا توجه به  . 8

  )            تدبر در قرآن  ،  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (   :دهيد
  . آن را ترجمه كنيد–الف 
 چرا در اين سوره، خداوند به زمان سوگند خورده است؟ -ب
 كند؟  ميتهديدچه زيان و خسارتي انسان را  -ج
 شوند؟ چه كساني دچار خسارت و زيان نمي -د
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  )   دوم           ، پاراگراف   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .را ترجمه كنيد»   ّ                 ً                    ًان ا هديناه الس بيل ام ا شاكرا  و ام ا كفورا «ي  ي شريفه آيه .9
      .را بنويسيد»    ً    ّ                ّ          ّ             ً        ّ                 ً      ًرسال  مبش رين و منذرين لئل ا يكون للن اس علي اهللا حج ة  بعد الر سل و كان اهللا عزيزا  حكيما « ي  ي شريفه آيهپيام  .10

  )   سوم           ، پاراگراف   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  

  ) ل             ، پاراگراف او 7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .انسان همچون ساير موجودات زنده، نيازهاي طبيعي و معنوي دارد .11
  )   دوم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .شود نيازهاي انسان منحصر به نيازهاي طبيعي و غريزي او نمي .12
  )   دوم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (   .كند پاسخ صحيح به نيازهاي اساسي، سعادت انسان را تضمين مي .13
     .بيند رو مي به ي روزمره روتري بينديشد، خود را با نيازهازماني كه انسان، اندكي از سطح زندگي روزمره فراتر رود و در افق باال .14

  )   دوم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
  )   سوم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .شوند مشغولي و دغدغه تبديل مي تدريج به دل نيازهاي اساسي به .15
  )              ، پاراگراف اول 8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .آيد ها برمي ي تمامي انسان پاسخ به سؤال در مورد نيازهاي اساسي از عهده .16
  )           سوم و چهارم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .هر پاسخ به نيازهاي اساسي بايد درست و همه جانبه باشد .17
  )   ششم           ، پاراگراف  9   ي                 كتاب درسي، صفحه (   .كند انسان با عقل خود در پيام الهي تفكر مي .18
    . رود يابد و پيش مي  نبايدها، راه صحيح زندگي را ميانسان با كسب معرفت و تشخيص بايدها و .19

  )   ششم           ، پاراگراف  9   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  

 .اند هاي گوناگوني ارائه داده برنامه......... مكاتب بشري در طول تاريخ با ادعاي  . 20
   )              ، پاراگراف اول 6   ي                 كتاب درسي، صفحه (      

    . ها را به انسان نشان داده است از آن.........  راه آماده كرده است و ......  ... ي طبيعي و غريزي را در ها ازبه نيخداوند پاسخ  .21
  )              ، پاراگراف اول 7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

      .گيرد ها را نيابد، آرام نمي شوند كه تا پاسخ آن تبديل مي......... و باالخره ......... ، ......... انسان به تدريج به نيازهاي اساسي  .22
  )   سوم           ، پاراگراف  7   ي          سي، صفحه       كتاب در (    

    . ي خويش و شناخت هدف زندگي دارد ارتباط دقيقي با درك آينده......... راه زندگي يا  .23
  )       و دوم              ، پاراگراف اول 8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

      ». تعقل كنند. ........ سوي بندگان نفرستاد جز براي آن كه اين بندگان در  خداوند رسوالنش را به« : فرمايد مي)  ع(امام كاظم  . 24
  )   اول           ، پاراگراف   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

      ». برخوردار باشند.........پذيرند كه از  كساني پيام الهي را بهتر مي«: فرمود.........  ي خود  خطاب به شاگرد برجسته) ع(امام كاظم  .25
  )              ، پاراگراف اول  10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

در ......... تر اسـت   داناترند و آن كس كه عقلش كامل    .........  در تعقل و تفكر برترند، نسبت به         كساني كه «: فرمايد  مي) ع(امام كاظم    .26
  )              ، پاراگراف اول  10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    » .دنيا و آخرت باالتر است

  

  )              ، پاراگراف اول 7   ي                 كتاب درسي، صفحه (  انسان مانند ساير موجودات زنده، چه نيازهايي دارد؟ .27
    آيد؟ ي چه كسي برمي ، از عهده»ي خويش آينده درك«ي در مورد االتؤپاسخ به س . 28

  )              ، پاراگراف اول 8     ي      صفحه           كتاب درسي،  (    
  )   دوم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (  دارد؟ ديگر كدام نياز اساسي، ارتباط دقيقي با دو نياز .29
    . را فقط نام ببريد انسان هاي اساسي نياز . 30

  )  90    و   86           مشابه دي  ، 8    و  7   ي  ها                   كتاب درسي، صفحه (     
    به ترتيب مربوط به كدام نياز اساسي انسان است؟» چگونه زيستن«و »  ي زندگي پس از مرگ آگاهي از نحوه« .31

  )  94           ، مشابه دي               ، پاراگراف دوم 8  ي              پنجم و صفحه           پاراگراف  ، 7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
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  )   دوم           ، پاراگراف   10   ي        ، صفحه         كتاب درسي (  هاي اساسي خود پاسخ گويد؟ تواند به سؤال انسان چگونه مي .32
  )              ، پاراگراف اول  10   ي                 كتاب درسي، صفحه (  خرت باالتر است؟آاش در دنيا و  چه كسي رتبه) ع(ي امام كاظم  به فرموده .33

  

  هـاي متفـاوت و گـاه متـضاد از جانـب مكاتـب بـشري باشـيم؟                   ي برنامـه    در طول تاريخ همواره شاهد ارائه      چه چيز سبب شده    . 34
  )              ، پاراگراف اول 6   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

    . يكي از نيازهاي اساسي انسان، شناخت هدف زندگي است، اين نياز را توضيح دهيد .35
  )     چهارم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

    . است، اين نياز را توضيح دهيد» ي خويش درك آينده«يكي از نيازهاي اساسي انسان  .36
  )  89                   ارج از كشور شهريور          ، مشابه خ    پنجم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  )   سوم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (  . است، آن را توضيح دهيد» كشف راه درست زندگي«يكي از نيازهاي اساسي انسان  .37
  )            چهارم و پنجم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (  هايي بايد داشته باشد؟ هر پاسخ راهگشا به سؤاالت اساسي چه ويژگي . 38
    ي هدايت انسان با ساير مخلوقات متفاوت است؟ و چرا شيوه چگونه است؟ ي هدايت خداوند شيوه . 39

  )              ، پاراگراف اول 9   ي                 كتاب درسي، صفحه (     
     چه فرمود؟ و تفكر در مورد عقلي خود هشام بن حكم به شاگرد برجسته) ع(امام كاظم  . 40

  )              ، پاراگراف اول  10   ي                 كتاب درسي، صفحه (      
       ً                         امال  درست و قابل اعتماد باشد؟هاي اساسي بايد ك چرا پاسخ به نياز .41

  )  96    و   93                 سوم، مشابه خرداد            ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
  )    پنجم           ، پاراگراف  9   ي                 كتاب درسي، صفحه (  نامند؟  هاي انسان را اختياري مي چرا فعاليت . 42

  

  

خداونـد بـا    »    ّ                 ً      ً     الر سل و كان اهللا عزيزا  حكيما         ً    ّ                ّ          ّ             ً                رسال  مبش رين و منذرين لئل ا يكون للن اس علي اهللا حجة  بعد            «ي    ي شريفه    آيه بر اساس  . 43
  )   سوم           ، پاراگراف   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (  ؟كند چه چيز با مردم اتمام حجت مي

 

    . هاي انسان فكور و خردمند است يكي از دغدغه» چگونه زيستن«يا شناخت هدف زندگي  . 44
  )     چهارم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

 .روي آدمي است، همان كشف راه درست زندگي است هايي كه پيش  راه، از بين همهيك راهانتخاب  .45
   )   دوم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (      

 

  )     چهارم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    . شناسد، عمر خود را از دست داده استخود را ن............... اگر كسي  . 46
  )   سوم           ، پاراگراف  8   ي                تاب درسي، صفحه ك (    . است........هر پاسخ احتمالي و مشكوك نيازمند  . 47

  

  )   اول           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (  ؟هاي برتر انسان نشأت گرفته از چيست نياز . 48
  )   دوم           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (  تضمين سعادت انسان در گرو چيست؟ . 49
  )        گراف اول      ، پارا 9   ي                 كتاب درسي، صفحه (  دهد؟ خداوند هدايت هر مخلوقي را به چه صورت انجام مي .50
  )  89                           دوم، مشابه خارج از كشور دي            ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (  كدام نياز اساسي ارتباط دقيقي با دو نياز ديگر دارد؟ .51

  )   سوم           ، پاراگراف  9   ي                 كتاب درسي، صفحه (  ي چيست؟ اي كه خداوند براي هدايت انسان دارد دربردارنده برنامه .52
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    مطرح شده در ابيات زير باشد؟هاي  گوي سؤال تواند پاسخ چه كسي مي .53
   )              ، پاراگراف اول 8  ي             آخر و صفحه           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم/ها فكر من اين است و همه شب سخنم روز
  روم آخر ننمايي وطنم به كجا مي/ام آمدنم بهر چه بود  از كجا آمده

    هايي داشته باشد؟  بايد چه ويژگيها بدهد  سؤال اينتواند پاسخ صحيح به مي كههاي اساسي، كسي  الؤدر پاسخ به س .54
  )    پنجم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  )     چهارم           ، پاراگراف  9   ي                 كتاب درسي، صفحه (    .هاي انسان چگونه است؟ توضيح دهيد در فعاليت» اختيار«و »  تفكر«نقش  . 55
  )   سوم           ، پاراگراف   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    . توضيح دهيدناميده است؟ » ناسپاس«كريم چه كسي را ن قرآ .56

  
 )95 -رياضي سراسري( )   سوم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (  هاي احتمالي به نيازهاي انسان، چيست؟  اشكال مهم پاسخ .57

  .نيازمند تجربه و آزمون است تا كارايي آن مشخص شود   .قدرت انتخاب انسان در آن ناديده گرفته شده است 
  .ي نيازهاي انسان در آن ناديده گرفته شده است بررسي همه جانبه   .نيازمند تعقل و ادراك است تا درست بودن آن مشخص شود 

به ترتيـب، كـدام     »       ً  ح ك يما     ُ   َ  َ    ٍ  ُّ        ٌ    ِ    َ   ِ  َّ    َ  ُ   َّ َ   َ  ِ  ْ     َ  ِ ِّ    ً   ِ   ً               ر س ال  م ب ش ر ين  و  م ن ذ ر ين  ل ئ ال  ي ك ون  ل لن اس  ع ل ي اهللا  ح ج ة  ب ع د  الر س ل  و  ك ان  اهللا  ع ز يزا                «ي    ي شريفه   در آيه  .58
 )95 -انساني سراسري( )          تكميل كنيد  ،   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (  آيد؟ مفاهيم به دست مي

  مندي از حجت الهي اتمام حجت بر انسان و بهره   ارسال حجت نهان و اختياري بودن هدايت 
  ي بودن هدايتاتمام حجت بر انسان و اختيار   مندي از حجت الهي ارسال حجت نهان و بهره 

                                                                                      ّـ                    الس الم، انحصار ارسال رسوالن عليهم صلوات اهللا اجمعين، به سوي بندگان از جانب خـداي متعـال، تحق ق                    به بيان امام كاظم عليه     .59
 )93 -زبان سراسري(  )   اول           ، پاراگراف   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (  . است.......... است و داناتر بودن آنان به فرمان الهي .......... 

   معلول برتري معرفت- ايمان     معلول برتري معرفت-تعقّل 
   علّت استواري ايمان- ايمان     علّت استواري ايمان- تعقّل

    گردد؟ مفهوم مي»  هاي دور افتاده از راه هدايت گيري انسان مسدود بودن راه بهانه«از دقت در پيام كدام آيه  . 60
 )92 - از كشورسراسري خارج(  )          تكميل كنيد  ،   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  »ربنا الّذي اعطي كل شيء خلقه ثُم هدي« 
  »رسالً مبشرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجة بعد الرّسل «
  »و قالوا الحمدهللا الّذي هدانا لهذا و ما كنّا لنَهتدي لوال اَن هدانا اهللا «
  »لنفسه و من ضَلّ فانّما يضلّ عليهاانّا انزلنا عليك الكتاب للنّاس بالحقّ فمن اهتدي فَ «

      .......... گوي نيازهاي برتر انسان نيست كه  اي، به اين دليل پاسخ احساسات شخصي و سليقه .61
 )92 -زبان سراسري(  )              انديشه و تحقيق  ،   12   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  .طلبد  را ميگويي خاص خود  هر نيازي راه پاسخ  .اند احساسات و ساليق، متغير و متبدل 
  .اند  نيازهاي برتر، همراه با دل مشغولي و دغدغه و درد متعالي  .اند گونه از نيازها، فراتر از احساسات و ساليق  آن

هـا را     سـخ آن  شوند تـا پا     هايي تبديل مي    الخره به سؤال  اهاي برتر انسان به تدريج به دل مشغولي، دغدغه و ب            نياز«: شود گفته اگر .62
     .  ..........كه است معني بدان عبارت، اين »دگير  مينيابند آرام ن

  ) با تغيير91 -زبان سراسري(  )   سوم           ، پاراگراف   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
  .نيست طبيعي زندگي و روزمره نيازهاي در محصور انسان،   .نيست مشغولي دل و اضطراب و دغدغه از خالي هرگز انسان، 
  .باشد خرسند محدودها به تواند نمي بودنش، انسان دليل به انسان،   .است متفاوت و متغير ن،انسا ي روزمره و زندگي نيازهاي 

قابليـت كـسب     و بودن       ً      و كامال  درستهمه جانبه «دهد؟    نشان مي » چگونه زيستن «كدام نياز از نيازهاي انسان است كه خود را در سؤال             .63
    )91-سراسري خارج از كشور(  )   سوم      دوم و            ، پاراگراف  8   ي           رسي، صفحه      كتاب د (  . انسان است.......... هاي  از ويژگي» اعتماد

  شده از سوي هاي مطرح  هدف زندگي ـ سؤالشناخت   شده از سوي  هاي مطرح كشف راه درست زندگي ـ سؤال 
  هاي ناگزير پرسشهاي داده شده به   هدف زندگي ـ پاسخشناخت   هاي ناگزير هاي داده شده به پرسش  كشف راه درست زندگي ـ پاسخ
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      :كه است اين  ،»…        م نذ رين  و     ِّ   َمبش رين     ًر س ال «  ي شريفه ي آيه مفهوم . 64
  )88 - كشور از خارج سراسري(   )          تكميل كنيد  ،   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (     

  .است نبوت به انسان نياز گوي پاسخ خداوندي حكمت و عزّت 
  .زند مي رقم رسوالن الارس با را انسان بر حجت اتمام خالق، حكمت و عزّت 
  .است زندگي هدف به او يابي راه در بشري دانش مطلق نقص ي كننده برطرف نبوت 
  .دهند مي قرار پرفروغ انسان، راه در را الهي هدايت چراغ هشدار، و بشارت با پيامبران 

 تا فرمود ارسال     م نذر و    ّ مبش ر عنوان به »انذار و تبشير« با همراه را خويش آوران پيام و رسوالن متعال، خداي قرآني، معارف مطابق .65
  )88-هنر سراسري(  )          تكميل كنيد  ،   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (  .......... 

  .گردد نوراني فطرت، چراغ و شكوفا مردم استعدادهاي   .گردد تبيين آفرينش، بودن حكيمانه و خلقت هدفداري 
  .شود زدوده پاك، هاي فطرت و عقول بر افتاده فرو غبار و گرد   .رسد اثبات به خداوند، حكمت و عزّت و شود تمام مردم بر حجت 

    . باشد مي..........  ي  ترين نياز بشر، نشانه هاي ناهمگون به اصيل ارتباط دقيقي با ساير نيازهاي برتر دارد و وجود پاسخ........... نياز  .66
  )88 - سراسري زبان(  )      ت كالسي       ، فعالي 9  ي             دوم و صفحه           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

   آزادي و اختيار انسان در انتخاب راه و حركت در راستاي آن-كشف راه درست زندگي 
   ناتواني انسان از به دست دادن پاسخ درست و كامل به نيازها- كشف راه درست زندگي

  ا ناتواني انسان از به دست دادن پاسخ درست و كامل به نيازه-ي خويش  درك آينده
   آزادي و اختيار انسان در انتخاب راه و حركت در راستاي آن-ي خويش  درك آينده

 خـداي  »     ً  حكيمـا        ً  عزيـزا   اهللا    َ  كـان    و     ُّ  الر س ل    ب عد    ح ج ة اهللا     ع لي    ّ  ِل لن اس    ُ  ي ك ون    ّ ل ئل ا       م نذ رين  و     ِّ   َمبش رين     ًر س ال « :ي  شريفه ي  آيه به     توج ه با .67
    . فرمود مبعوث .......... دليل به انذار، و تبشير  ويژگي دو با  را پيامبران متعال

  )86 -ركشو از خارج سراسري(   )          تكميل كنيد  ،   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
   او بر حجت اتمام و انسان آفرينش بودن هدفدار 
  خداوند بودن حكمت و عزّت صاحب و انسان با حجت اتمام 
  رسالت بودن هحكيمان و رسالت به او شايستگي و انسان بودن مختار 
   رسالت بودن حكيمانه و او بر حجت اتمام و انسان بودن مختار 

    : گردد كه مفهوم مي»                          ّ                           ّ         ُ يا اي ها ال ذين ءامنوا استجيبوا هللا و للر سول اذا دعاكم لما ي حييك م« ي  ي شريفه از دقت در آيه . 68
   )85 - سراسري انساني(  )   آخر           ، پاراگراف  2   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  . مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهي انسان است  .ي حيات انسان است بخش و مايه گيدين، زند 
  .كند نهد و به آن تشويق مي  دين، مظاهر حيات را ارج مي  . مخاطب دعوت خدا و رسول، زندگانند و نه مردگان

است  ........بخشي، به علت   هگشايي و اطمينان  ها، در جهت را   جانبه بودن اين پاسخ   گويي به نيازهاي برتر آدمي، لزوم همه      در پاسخ  .69
    .   است........ ها به سبب       ً                             و كامال  درست و قابل اعتماد بودن پاسخ

 )94  بهمن 23 -آزمون كانون(  )         و چهارم   سوم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
 هاي احتمالي و مشكوك به تجربه و آزمون نيازمند بودن پاسخ- انپيوند كامل و تنگاتنگ ابعاد جسمي و روحي، فردي و اجتماعي و دنيوي و اخروي انس 
  پيوند كامل و تنگاتنگ ابعاد جسمي و روحي، فردي و اجتماعي و دنيوي و اخروي انسان- هاي احتمالي و مشكوك به تجربه و آزمون نيازمند بودن پاسخ 

  ريزي جداگانه براي ابعاد وجودي خود نامه عدم توانايي انسان براي بر- محدوديت عمر آدمي براي آزمون و خطا
   ناتواني انسان در فهم ابعاد دقيق و ظريف روحي و جسمي خود-هاي پيشنهاديو گوناگون بودن راهزياد  

مفهـوم  » ي نيازها و برخورداري از خرد و انديشه         يابي به همه    ها با وجود مشخص كردن راه دست        نداشتن دليل براي توجيه ناكامي    « . 70
  )93  بهمن 24 -آزمون كانون(  )          تكميل كنيد  ،   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (   است؟ ي شريفه  آمده از كدام آيهدست به

 »و قالوا الحمد هللا الّذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو ال ان هدانا اهللا« 
  »انّا انزلنا عليك الكتاب للنّاس بالحقّ فمن اهتدي فلنفسه و من ضلّ فانّما يضلّ عليها «
  »رسالً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجة بعد الرُّسل و كان اهللا عزيزاً حكيماً «
  »اهدنا الصراط المستقيم صراط الّذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و ال الضّالين« 

    . باشدمي ........ ي  ي شريفه است؛ مهر تأييدي بر مفهوم مستنبط از آيه ........عزيز و حكيم بودن خداوند كه عامل  .71
  )92  بهمن 25 -آزمون كانون(  )          تكميل كنيد  ،   10   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

  »…انّا انزلنا عليك الكتاب بالحقّ  «-هابر انسان) ص(وكيل و مدافع نبودن پيامبر  
  »…رسال مبشّرين و منذرين  «-هابر انسان) ص( وكيل و مدافع نبودن پيامبر 

  »…انّا انزلنا عليك الكتاب بالحقّ  «- و دستاويز از مردمان سلب بهانه
  »…رسال مبشّرين و منذرين  «- سلب بهانه و دستاويز از مردمان
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از نيازهـاي   .......... و  ..........  مبـين    »هاي فكور و خردمند      اصلي انسان   ديگر و  ي  دغدغه« و   »معناي تعالي بخشيدن به زندگي    «ترتيب    به . 72
داشـته  .......... گويي درست به اين نيازها رهنمون شود كه آگاهي كاملي از              تواند انسان را در جهت پاسخ       تند و كسي مي   برتر انسان هس  

 )91كانون فرهنگي آموزش (  )                    ، پاراگراف دوم و آخر 8  ي               چهارم و صفحه           ، پاراگراف  7   ي                 كتاب درسي، صفحه (  . باشد
   خلقت انسان- هدف زندگيشناخت - هدف زندگيشناخت 
   هدف خلقت انسان- هدف زندگيشناخت -ي خويش  آيندهشناخت 
   جايگاه انسان در نظام هستي- كشف راه درست زندگي- هدف زندگيشناخت 
  ابعاد دقيق و ظريف روحي و جسمي انسان- كشف راه درست زندگي-ي خويش  آيندهشناخت 

اين موضوع است كه ابعـاد      .......... است و اين مطلب     .......... تر،  يكي از شرايط اطمينان بخش بودن و راهگشايي پاسخ به نيازهاي بر            .73
    . جسمي و روحي، فردي و اجتماعي و دنيوي و اخروي انسان پيوند و ارتباط كامل و تنگاتنگي با هم دارند

  )91كانون فرهنگي آموزش (  )     چهارم           ، پاراگراف  8   ي                 كتاب درسي، صفحه (    
       علت-همه جانبه بودن 

     علت-تماد بودن قابل اع
       معلول- قابل اعتماد بودن
  معلول- همه جانبه بودن

    شود؟  مياستنباطاي  چه نكته»                    ًلنحييي به بلده ميتا «ي  ي شريفه با تأمل در آيه . 74
 )سوم، پاراگراف 2ي  كتاب درسي، صفحه(    

  وتاجابت دع   هدفداري جهان خلقت    بخش جهان مادي آب، حيات   بخش  دعوت زندگي 

    ........ . هاي زير قابل استخراج است به جز پيام  تمام پيام»                    ّ       و جعلنا من الماء كل  شيء  حي«ي  ي شريفه از آيه .75
 )دوم و آخر، پاراگراف 2ي  كتاب درسي، صفحه(      

  .گي در جهان هستي استدآب مايه حيات و اساس زن 
  .سازد اش را برطرف مي انسان با آب نيازهاي طبيعي و جسمي 
  .بخش جهان مادي و از جمله بشر است آب، حيات 
  .شود قبول دعوت خدا و رسول سبب احياء زندگي انسان مي 

    چيست؟»           ّ                          ّ                        يا اي ها ال ذين امنوا استجيبوا هللا و للر سول اذا دعاكم لما يحييكم« ي  ي شريفه ي قابل استنباط در آيه نكته .76
 )آخر، پاراگراف 2ي  كتاب درسي، صفحه (     

  . پاسخ دادن به دعوت الهي استعلتي و طراوت روح انسان بشادا 
  .سازد اش را برطرف مي انسان با آب نيازهاي طبيعي و جسمي 
  .جوييم ها مي نآي ما نيازهاي كوچك و بزرگي داريم و خوشبختي خويش را در تأمين  همه 
  .كند و باشد، سعادت بشر را تضمين مياي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي ا احتياج دائمي انسان به داشتن برنامه 

    هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مكاتب بشري هستيم چيست؟ ي برنامه ول تاريخ همواره شاهد ارائهكه در ط علت اين .77
 )، پاراگراف اول6ي  كتاب درسي، صفحه(      

  .كنيم ها جست و جو مي ن آنهمه ما، نيازهاي كوچك و بزرگي داريم و خوشبختي و سعادت خويش را در برآورده شد 
  .بشر را تضمين كند اي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي او باشد و سعادت انسان احتياج دائمي دارد به برنامه 
  .اند اي مدون، به نيازهاي بشر پاسخ گفته مكاتب بشري با ادعاي رساندن بشر به سعادت، با ارائه برنامه 
  .گو باشد هاي خود را پاسخ ي كاملي براي سعادت ارائه دهد و تمامي خواسته ويش، برنامهتواند با تكيه بر عقل خ انسان مي 

    . .........  است، پاسخ صحيح به اين نيازهاي اساسي كه ......... ، نيازهايي است كه برآمده از  فراتر از نيازهاي مادي و غريزي . 78
 )دوم، پاراگراف 7ي  كتاب درسي، صفحه(    

  .رساند  ميخلقت آدمي را به سر منزل -سم انسانمقتضيات روح و ج 
  .كند  سعادت بشر را تضمين مي-مقتضيات روح و جسم انسان 
  .كند  سعادت بشر را تضمين مي-  است كه خدا به انسان عطا كردهاي ويژههاي  سرمايه 
  .رساند  ميخلقت به سر منزل  آدمي- است كه خدا به انسان عطا كردهاي  ويژههاي  سرمايه 

به كدام نياز اساسي    » اي  چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده       خدايا ايام زندگاني مرا به آن       «السالم در دعاي      امام سجاد عليه   .79
 )چهارم، پاراگراف 7ي  كتاب درسي، صفحه(  آدمي اشاره دارد؟

  ي خويش درك آينده   چرا زيستن   چگونه زيستن  كشف راه درست زندگي 
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 )، دو پاراگراف آخر7ي  كتاب درسي، صفحه(  دل خويشتنم احوال كه چرا غافل از / كر من اين است و همه شب سخنم روزها ف« شعر  . 80

 ، به كدام نياز اساسي انسان اشاره دارد؟»خر ننمايي وطنمآروم   كجا ميبه/ ام آمدنم بهر چه بود از كجا آمده
   در جهان آخرتي خويش درك آينده   كشف راه درست زندگي يا چرا زيستن 
  ريزي براي كشف راه درست زندگي برنامه   شناخت هدف زندگي يا چگونه زيستن 

 )، پاراگراف اول9ي  كتاب درسي، صفحه(  . است......... ي هدايت مخلوقات  كند و شيوه  مخلوقات را هدايت مي.........  خداوند  .81

   متفاوت-همه   متفاوت- بعضي    يكسان- بعضي    يكسان-همه 

 )، پاراگراف اول9ي  كتاب درسي، صفحه(      .كند  هدايت مي......... اي را متناسب با  خداوند هر آفريده . 82

  ساختار روحي هر يك از موجودات   كه در وجودش قرار دادههايي ويژگي 
  ساختار جسمي هر يك از موجودات  گري هر موجود تفكر، انديشه و انتخاب 

        .است.........  و ......... ،  .........   به ترتيبياري استهاي انسان كه اخت محور فعاليت . 83
 )دوم، پاراگراف 9ي  كتاب درسي، صفحه(      

   انتخاب-  تشخيص- تفكر      انتخاب-  تفكر- تشخيص 
   تفكر-  انتخاب- تشخيص    تشخيص- انتخاب- تفكر 

    . اساسي دست يافتهاي  توان به پاسخ سوال  مي.........و ......... با كنار هم قرارگرفتن  . 84
 )دوم، پاراگراف 10ي  كتاب درسي، صفحه(          

   وحي-عقل   فطرت-عقل   فطرت- اختيار    وحي- اختيار 

    ناميده شده و دليل آن چيست؟» ناسپاس«چه كسي »   ّ               ً                    ًان ا هديناه الس بيل ام ا شاكرا  ام ا كفورا «ي  ي شريفه در آيه .85
 )دوم، پاراگراف 10ي  كتاب درسي، صفحه(     

 چنين كسي با عقل خود در پيام الهي تفكر نكرده و با كسب معرفت راه صحيح زندگي را -  نداده استشكسي كه پاسخ درست به نيازهاي 
  .يابد مي

  .بخش را ديده اما آن را انتخاب نكرده است هاي حيات  چنين فردي برنامه- كسي كه پاسخ درست به نيازهايش نداده است 
  .بخش را ديده اما آن را انتخاب نكرده است هاي حيات  چنين فردي برنامه-  را كنار هم قرار داده استفردي كه عقل و وحي 
 چنين كسي با عقل خود در پيام الهي تفكر كرده و با كسب معرفت راه صحيح زندگي را - فردي كه عقل و وحي را كنار هم قرار داده است 

  .يابد مي

        .در اوست.........  ساير موجودات متفاوت است وجود ي هدايت انسان با دليل اينكه شيوه . 86
 )، پاراگراف اول9ي  كتاب درسي، صفحه(      

  نيازهاي جسمي و روحي     نيازهاي طبيعي و غريزي 
  هاي سلبي درخواست     هاي ويژه سرمايه 

    كند؟  و خسارتي انسان را تهديد ميچه زيان»   ّ                  ّ                              ان  االنسان لفي خسر ال ا الذين آمنوا و عملوا الص الحات«ي  ي شريفه در آيه . 87
 )تدبر در قرآن، 8ي  كتاب درسي، صفحه(    

  ي عمر زيان از دست دادن سرمايه   خسارت  كفر و شرك 
  گناهايماني و  خسارت بي   زيان از دست دادن دوستان خوب 

 )انديشه و تحقيق، 12ي  كتاب درسي، صفحه(   است؟ چرا؟مرتبطيك از نيازهاي برتر انسان  شعر زير با كدام . 88

  بايست در اين روزگار عمر دو/ مرد خردمند هنرپيشه را 

  به كارنبا دگري تجربه برد / تا به يكي تجربه آموختن
  . زيرا در اين نياز، سخن از تجربه آموختن و استفاده از تجربه در كار است- شناخت هدف زندگي 
  .تجربه آموختن و استفاده از تجربه در كار است زيرا در اين نياز، سخن از -كشف راه درست زندگي 
  . زيرا در اين نياز، دليل و هدف از تجربه اندوزي مطرح شده است-كشف راه درست زندگي 
   .دوزي مطرح شده استان   زيرا در اين نياز، دليل و هدف از تجربه- شناخت هدف زندگي 
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راه   همان را بر عهده گرفت و راهي را در اختيار ما قرار داد كهماا نگذاشت و هدايت  را تنهها ما انسان:  خودلطف و رحمتخداوند با 
  . استمستقيم خوشبختي

  ها و اديان متعددي در اختيار بشر قرار داده است؟  آيا خداوند يك راه و يك دين براي مردم فرستاده يا راه:پرسش

  : توجه كنيدت آياي به ترجمه
  

  
  

  
  

  

  
  

  :االت پاسخ دهيدؤاكنون به اين س
  تفرقه نكنند؟ خواهد در چه چيزي   خداوند از پيامبران مي)الف

  ». را به پا داريد و در آن تفرقه نكنيددين«: در دين
  نزد خداوند كدام دين است؟بول در  دين مورد ق)ب

  ».قطعاً دين نزد خداوند، اسالم است«: اسالم
  ها چه بود؟  اختالف كردند؟ علت اختالف آن چيز چهي درباره) يهوديان و مسيحيان( اهل كتاب )ج

 رشك و حسدي كه ها به حقانيت اسالم آگاه بودند و به دليل آن. ، است اختالف كردند»اسالم«، كه همان »دين«ي  اهل كتاب درباره
  .ها بود، اختالف كردند آن ميان

   داشت؟ آيينيالسالم چه   حضرت ابراهيم عليه)د
  .مسلمان بود

  دانستند؟  ميديني مسيحيان و يهوديان او را پيرو چه )و
  پيرو دين يهودي و مسيحي

  

 اسالم است كه بدان دين الهي برگزيده، همان ها راه و روشي كه خداوند براي زندگي انسان. است» روش«و » راه« دين به معني :تعريف
  . گويند مي

 .»و مسلمان بود)گراحق(ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي؛ بلكه يكتاپرست «-4

 ».آيين پدرتان ابراهيم است و او شما را از پيش مسلمان ناميد]اين دين[ «-3

    ً                                                                                                                      قطعا  دين نزد خداوند، اسالم است و اهل كتاب در آن، راه مخالفت نپيمودند مگر پس از آن كه به حقاني ت آن آگاه شدند، آن هم به دليل  «-2
 ».رشك و حسدي كه ميان آنان وجود داشت

خداوند از دين همان را برايتان بيان كرد كه نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تو وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي توصيه  «-1
 ». و در آن تفرقه نكنيدنموديم، اين بود كه دين را به پا داريد
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 دين را در ميان مردم تا همان پيامبران فرمان داده است ي ها فرستاده و به همه  براي انسانيك دين  خداوندبراساس آيات قرآن كريم
 هم انبيا  تدبر در قرآن- ».....ان كرد كه نوح را بدان سفارش نمودخداوند برايتان از دين همان را بي«ي  مفهوم آيه راه تفرقه در پيش نگيرندتبليغ كنند و 

  .اند اين فرمان را اطاعت كرده و ماموريت خود را انجام داده
  :چند پرسش

   چرا خداوند فقط يك دين براي هدايت بشر فرستاده است؟-1
   با وجود يكي بودن دين، چرا خداوند پيامبران متعدد فرستاده است؟-2
  ؟شود آيد و پيامبري به ايشان ختم مي پيامبر جديدي نمي) ص(د از پيامبر اكرم چرا بع -3

  )چرا خداوند فقط يك دين براي هدايت بشر فرستاده است؟ (:پاسخ به سوال اول

ت  اسهايي آفرينش خاص انسان و ويژگيگوييم، منظور   سخن ميفطرت انسانوقتي از .  استنوع خاص آفرينشمعناي   فطرت به:تعريف
  .كه خداوند در اصل آفرينش وي قرار داده است

نژاد، زبان و آداب اينكه در برخي خصوصيات مانند  اند؛ اين افراد با از ابتداي آفرينش انسان تاكنون، اقوام مختلفي روي زمين زندگي كرده
  . دارندهاي فطري مشتركي ويژگي همگان دارند ولي تفاوت با يكديگر و رسوم

  :طري مشترك در انسانهاي ف برخي ويژگي
  . برخوردارندقدرت اختيار و تفكر از استعداد :قدرت تفكر و قدرت اختيار -
هاي اخالقي مانند عدالت و خيرخواهي را دوست دارند و از رذائل اخالقي مانند ظلم،   فضيلت:ايل و دوري از رذائل اخالقيگرايش به فض -

  .حسادت و دروغ بيزارند
  .ها و كماالت نامحدودند ها، خوبي  به دنبال زيبايي:ودميل به كماالت نامحد -
  . از فنا و نابودي گريزان و در جستجوي زندگي جاودانه هستند:ميل به جاودانگي و بقا -

 هدفتا آنان را به  )چرا؟( ]معلول[ها عنايت كرده   به انسانبرنامه كليخداوند يك   ،]علت[ )فطرت (هاي مشترك ويژگيبه سبب اين 
تسليم بودن در برابر  نام دارد كه به معناي اسالمطور كه گفته شد، اين برنامه  همان.  كه در خلقتشان قرار داده است، برساندكيمشتر

   تدبر در قرآن-  ».....    ً                        قطعا  دين نزد خدا اسالم است و «ي  مفهوم آيه.  استخداوند
  :)اسالم( ي دين ي خداوند از انسان در برنامه خواسته

  :شود تا  از انسان خواسته مي)دين(امه در اين برن
  :ايمان به . دست يابدايمان قلبي به جهان هستي و انديشه در خود با -1
  )توحيد( خداي يگانه و دوري از شرك -
  )تنبوت و امام(ايان دين م فرستادگان الهي و راهن-
  )معاد( سراي آخرت و پاداش و حسابرسي عادالنه -
  )عدل( عادالنه بودن نظام هستي -
  : تاتالش نمايدشود با ايماني كه كسب كرده است  ، از انسان خواسته مي عملي حيطهدر  -2
 )توحيد عملي و عبادي. ( كندعبادت و بندگي آن، خداوند را هاي و ترك حرام با انجام واجبات دين - 

كسب . (دوري كنددروغ و ريا  مانند ظلم، نفاق، يرذائل اخالق و از كسب نمايدداري را   امانت و مانند عفت، راستگوييفضايل اخالقي - 
 )فضائل و دوري از رذائل

 )حكوت اسالمي بر پايه عدل. ( بنا نمايداساس عدالت براي ديني  جامعه -

 دينيك ها   آني  است و همهيكسان دعوت پيامبران محتواي اصليبه همين دليل . اند  الهي مردم را به اين امور فراخوانده پيامبراني همه
  )سبب فطرت مشترك انسان دين واحد، به(. اند آورده

 تفاوت نيازهاي هر دوره، با يكديگر -پ سطح آگاهي مردم و - ب زمان و - الف: ، متناسب بااحكام فرعيبا اين وجود، تعاليم انبيا در برخي 
قبيل اين هايي بوده است؛ البته   آن تفاوت و تعدادشكلاند، اما در   به نماز دعوت كردههاي خود را  امت پيامبراني همه: داشته است؛ مثال

  .بب تفاوت در اصل دين نشده استها س تفاوت
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  )؟با وجود يكي بودن دين، چرا خداوند پيامبران متعدد فرستاده است (دومال ؤپاسخ به س
   استمرار و پيوستگي در دعوت-الف:  فرستادن پيامبران متعدد به اين داليل بوده است

   رشد تدريجي سطح فكر مردم-ب                                   
   تحريف تعليمات پيامبر پيشين- ج                                   

  
هاي  ، در طول زمانمانند تالش بي و ايمان استوارپيامبران الهي با . تبليغ دائمي و مستمر آن است ،)چيست؟(  ماندگاري يك پيامي الزمه

 ميان هاي اخالقي كرامت خداپرستي، عدالت طلبي و - الف: كردند تا ها را تحمل مي آنان سختي. كردند  الهي را تبليغ ميمختلف دين
  . شرك و ظلم و رذائل اخالقي از بين برود-ب يابد و گسترش بماند و جاودان ها انسان

  ]معلول[. مردم شود تعاليم الهي جزء سبك زندگي و آداب و فرهنگ -1  ]علت[اين تداوم سبب شد 
  ]معلول[ .نند آن را به راحتي كنار بگذارند دشمنان دين نتوا-2

  

 مانند است استقرار و ماندگاري يك دعوت، معلول تبليغ دائمي آن همراه با ايمان استوار و تالش بي.  
  

  .باشد  ميدانش و فرهنگ  و امور مربوط به آن مانندرشد تدريجي فكر و انديشه پيامبران متعدد، فرستادنعلت ديگر 
ي  اصول ثابت دين الهي را در خور فهم و انديشهاي پيامبران جديدي مبعوث شوند تا همان  از همين رو الزم بود تا در هر عصر و دوره

، معاد، توحيدي  دربارهشد،  در حقيقت هر پيامبري كه مبعوث مي.  و متناسب با درك آنان سخن گويندهاي دوران خود بيان كنند انسان
  . خداوند و مانند آن سخن گفته اما بيان او در سطح فهم و درك مردم زمان خود بوده استعبادت، عدالت

  :فرمايد  مي)ص (پيامبر اكرم
  ايم  شدهمأمورما پيامبران           َ م رن ا  ِ     ُُنب ي اء  ا   ِ ّ       َ   إ ن ا م ع اش ر  األ

  .شان سخن بگوييم دازه عقلكه با مردم به ان         ُ   ِ  َ       ِ اس  ع لي ق در  ع ق ول ه م     ّم  الن     ُ َ ِّأن ن ك ل 
  .بيانگر رشد تدريجي سطح فكر مردم، دومين علت تجديد نبوت است :پيام

  
شد يا   به تدريج فراموش مي تعليمات انبيا،]علت[ كتابت ي  عدم توسعه-2 ابتدايي بودن سطح فرهنگ و زندگي اجتماعي و -1 :به علت

  ]معلول[شد؛  ياصل آن متفاوت م يافت كه با اي تغيير مي گونه به
  .كردند آمدند و تعليمات اصيل و صحيح را بار ديگر به مردم ابالغ مي بر اين اساس پيامبران بعدي مي

  

ي كتابت بود ها، معلول ابتدايي بودن سطح فرهنگ و زندگي اجتماعي و عدم توسعه  تغيير تعليمات انبيا يا فراموشي آن.  

  

  )؟شود آيد و پيامبري به ايشان ختم مي پيامبر جديدي نمي) ص(ر اكرم چرا بعد از پيامب (:سوم به سؤال پاسخ
تعيين زمان ختم نبوت ، دهد تشخيص مي به پيامبر را در هر زمان نياز و يا عدم نيازفرستد، و اوست كه   پيامبران را ميخداوندجا كه  از آن

  .فراهم شده يا نه عوامل ختم نبوتداند   زيرا اوست كه دقيقاً مي)چرا؟(. نيز با خداست
 كه در   اينتشخيصاما . نيازي از آمدن پيامبر جديد، حفظ كتاب آسماني از تحريف و وجود آن در ميان مردم است مثالً يكي از عوامل بي

نين فقط خداوند از چتوانند كتاب آسماني خود را حفظ كنند، در توانايي انسان نيست و  رسند كه مي  مي اي  مردم به مرحلهچه زماني
نيازي از پيامبر جديد  يابيم كه عوامل بي ، در مي)ص(بنابراين، با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان حضرت محمد .  استعملي برخوردار
  .فراهم بوده است

   كامل زندگيي  بشري براي دريافت برنامهي  آمادگي جامعه-1:  اين عوامل عبارتند از
   حفظ قرآن كريم از تحريف-2
  )ص(امام معصوم پس از پيامبر  وجود -3
   پويايي و روزآمد بودن دين اسالم-4
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ن، با اين آدر عصر نزول قر. ها بود ها و عدم توانايي آنان در گرفتن برنامه كامل زندگي از عوامل تجديد نبوت پايين بودن سطح درك انسان

توانست   كه مي]علت[وامع مختلف به ميزاني رسيده بود  جآمادگي فكري و فرهنگيكه مردم حجاز سطح فرهنگي پاييني داشتند، اما 
به همين . ]معلول[ خود را به دست آورد  نيازهاي فردي و اجتماعيپاسخ كند و به كمك آن،  و حفظ را دريافتترين برنامه زندگي كامل

 و مي و فرهنگي بزرگي آغاز شدهاي ديگري مانند ايران، عراق، مصر و شام نهضت عل بينيم كه با ورود اسالم به سرزمين جهت مي
  . دانشمندان و عالمان فراواني ظهور كردند

  

از علل تجديد نبوت از »رشد تدريجي سطح فكر مردم«ده شدن جامعه بشري براي دريافت برنامه كامل زندگي، در واقع علت  با آما ،
  .بين رفت

  
سبب شد  ]علت[ آوري و حفظ قرآن داشت،  در جمع)ص (يامبر اكرماهتمامي كه پ -پ  وعنايت الهي -ب ،تالش و كوشش مسلمانان -الف

  ]معلول[ .دكم نگردافزوده يا از آن اي بر آن   و هيچ كلمهنشودتحريف  دچاراين كتاب 
  ]معلول[.  باقي خواهد ماندجاودانه و ندارد» تصحيح«نيازي به به همين جهت اين كتاب 

  

كه داليل آن عبارتند از ايم ارد، به حفظ قرآن كريم از تحريف اذعان داشته اگر بگوييم قرآن كريم نياز به تصحيح ند:  
   تالش و كوشش مسلمانان- الف 

   عنايت الهي- ب  
  آوري و حفظ قرآن در جمع) ص( اهتمام پيامبر - پ  

  
امعه كمبودي از جهت رهبري و  جز دريافت وحي ادامه يابد و جهاي پيامبر، به سبب شد كه مسئوليت از طرف خداوندتعيين امام معصوم 
  .هدايت نداشته باشد

  
پس (.  پاسخ دهدها زمان و ها همه مكان در ها ها و نيازهاي انسان الؤ سي همه باشد كه بتواند به ماندگارتواند براي هميشه   ديني مي

گوي  تواند پاسخ آيد و مي عهده اين كار برميهايي دارد كه از   دين اسالم ويژگي).ماندگاري يك دين معلول پويايي و روزآمد بودن آن است
  .هاي مختلف باشد نيازهاي بشر در دوران
   :ها برخي از اين ويژگي

   بشر نيازهاي ثابت و متغير، متناسب با قوانين ثابت و متغيروجود دو دسته  -1
  : دارددو دسته نيازتوضيح اين كه، انسان در زندگي فردي و اجتماعي 

 براي بشر هموارهاين نيازها . ، تعليم و تربيت و حكومتتشكيل خانواده با ديگران، داد و ستد، عدالت، امنيتمانند  : نيازهاي ثابت-الف
  . داردقوانين ثابت و مشخصيمين هر كدام از اين نيازها أدين اسالم نيز براي ت. رود وجود داشته است و از بين نمي

  . آيند ابت پديد مي كه از درون همين نيازهاي ث: نيازهاي متغير- ب
  :بيان نمونه

  :داد و ستد به عنوان يك نياز ثابت
  : قرآن كريم براي اين نياز ثابت، يك قاعده و اصل ثابت دارد و آن قاعده اين است كه

  »ربا را حرام كرده است، اما معامله را حاللخداوند : ا   ِّ     َّ    و  ح ر  م  الر  ب  ع  ي  َ  ْ    َّ    َّ أ ح ل   الل  ه  ال ب «
  : به عنوان يك نياز متغيري داد و ستد شيوه

 به جاي كاال سكهكردند، روز ديگر   عوض ميكاال را با كاال     ً        ؛ مثال  يك روز تغيير كند، ممكن است در هر زمان ي داد و ستد شيوه    ام ا 
در هر يك از اين . دكنن ها را تنظيم مي ، معاملههاي بانكي قرارداد به بازار آمد و امروزه اسكناسها پول اعتباري، يعني  گرفتند، بعد مي

 و فقيهان )چه كساني؟( ما هستند كه هاي متغير  خاص نيازهاي اين شكل. ند كه بايد تشخيص داده شودك  پيدا ميربا شكل خاصيموارد، 
در اين هاي خاص ربا و معامله  ، شكلكتاب و سنت در تحقيق و مطالعه )چه ابزاري؟( ، و بااصل ثابت بر اساس آن )بر چه اساسي؟( مجتهدان

  . تا مطابق با آن عمل كنندكنند مجتهد نيستند اعالم ميكنند و به كساني كه  زمان را معين مي
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  :نظام اسالميي حاكم   اختيارات ويژه- 2
دي در چه موار( تر  در نظر گرفته است كه اين اختيارات بيشاي اختيارات ويژه حاكم نظام اسالمي براي اسالمدر كنار قوانين ثابت و متغير، 

 نيازمند قانونآورد كه   مي  پيشاي شرايط ويژهگيرد و   قرار ميتضاددر  تر يك مورد مهم با مورد مهميك در مواردي است كه  )است؟
  .وضع كندتواند اين قانون جديد را   ميحاكم اسالمي است و جديد
  :  نمونهبيان

تواند به اختيار خود در هر جا و مكاني   است و ميداراي اختيارست  به دست آورده امالي كه از راه حاللدر دين اسالم هر كس نسبت به 
 كشور الزم است براي استقالل سياسي و اقتصادي تشخيص دهد كه حكومت اسالمي اما اگر كند مصرف در امور مشروعخواهد  كه مي

و صادرات  براي اي ات ويژهرمقر كند و محدودا  آزاد رتجارت ،احكام و مقرراتي وضع  باتواند  ميشود، ها محدود   برخي كاالخريد و فروش
  .وضع نمايداردات اجناس و

تر جوانان و بيكار نشدن كارگران، مانع ورود كاالهايي شود كه   اشتغال بيشو حمايت از توليد مليتواند براي   اسالمي مي نظامچنين هم
  .كنندتوانند آن را توليد  ها در كشور وجود دارد و مردم مي امكان توليد آن

 در ها  انسانيهدايت تمام برنامه براي ترين شايسته و ترين كاملهايي كه بيان شد، دين آخرين پيامبر الهي،  اساس ويژگي  بر:نتيجه
  .يامبر جديد نيستپمدن آ و ديگر نيازي به هاست دوران ي همه

  سافرـق جهان گشته مـبر او خل     ي خط است ز اول تا به آخرــيك
  دـان اروانـاي كـنمـيل و رهـدل     اند ا چون ساربانـبي ان،ن رهـدر اي
  هم او اول هم او آخر در اين كار     ته ساالرـد ما گشـشان سيـوز اي

  »ادعوا الي اهللا«ده ـ او نازل شبر     ن راهـان ايـتم آمده پايـبر او خ
  ها دامن وي انـت جـرفته دسـگ  ها جمله در پي شده او پيش و دل

  .است) ص( بودن پيامبر  خاتم النبيين نبوت وگر ختم ابيات بيان:پيام
  

  

 پيروي از دستورات ي  پيروان پيامبر قبل چيست؟ آيا ادامهي فرستد، وظيفه  وقتي خداوند پيامبر جديدي براي هدايت مردم مي:پرسش
  پيامبر قبلي، مورد قبول خداوند است؟

ي   مفهوم آيه.شود تعبير مي» اسالم«ها فرستاده است كه از آن به   هدايت انسان براييك راه و يك دينطور كه بيان شد، خداوند فقط  همان
آمدن . اند هاي دوران خود بيان كرده ي انسان هر يك از پيامبران، اين دين الهي را در خور فهم و انديشه »...    ً                            قطعا  دين نزد خداوند، اسالم است و «

گوي نيازهاي  تواند پاسخ بخشي از تعليمات پيامبر قبلي، اكنون نمي اين است كه نشانگر )چيست؟نشانگر (پيامبر جديد و آوردن كتاب جديد 
  . باشدمردم

بنابراين وجود دو يا چند دين در يك زمان . كرد كيد ميأتداد و بر پيروي از او   ميبشارتآمد به آمدن پيامبر بعدي  هر پيامبري كه مي
 و اين كار به معناي سرپيچي از فرمان خدا و اند آخرين پيامبر ايمان نياوردهيامبر قبلي به  اين است كه پيروان پ نشانگر)چيست؟نشانگر (

  .عدم پيروي از پيامبران گذشته است
طور كامل از جانب خداست و   هيچ كتاب آسماني ديگري وجود ندارد كه بتوان گفت محتواي آن بهبه جز قرآن كريمعالوه بر اين، امروزه 

تواند مردم را به رستگاري دنيا و   بنابراين تنها ديني كه مي.اند و با اطمينان خاطر بتوان از آن پيروي كرد كم و زياد نكرده را   آنها انسان
  :آخرت برساند اسالم است

  
  

  

  

 

  

 

      

  
  

  :هاي تكميليپيام
  .تواند مردم را به رستگاري دنيا و آخرت برساند اسالم است، پس اگر كسي ديني جز اسالم را بپذيرد زيانش را در آخرت خواهد ديد تنها ديني كه مي

  . بودو هر كس كه ديني جز اسالم اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران خواهد :ي آيهترجمه

 آل عمراني  سوره 85ي  آيه   )ألِخَرة ِمَن الخاِسرینَو َمن َیبَتِغ َغیِر اإلسالِم دینًا َفَلن ُیقبل َِمنُه َو ُهَو ِفی ا(
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  :ه نادرستتشبي
كنند و  اي باز كرده و كاالي خود را تبليغ مي كنند پيامبران مانند فروشندگان كاال هستند كه هر كدام براي خود مغازه برخي تصور مي

  . توانند بين آن كاالها يكي را انتخاب نمايند مردم مي
  :درستتشبيه 

كنند و هر كدام مطالب سال قبل  مختلف تحصيلي را به ترتيب تدريس ميهاي  اند كه پايه در صورتي كه پيامبران مانند معلمان يك مدرسه
اند و همه يكديگر را   داشتهيك سخن و يك راه، و همه نه به سوي خودكردند   دعوت ميرا به سوي خداآنان مردم . كنند را تكميل مي

  . به تمام پيامبران سابق نيز ايمان آورده استبنابراين اگر كسي به آخرين پيامبر الهي ايمان بياورد در واقع. اند ييد كردهأت

  
  

    چه سفارشي فرموده است؟) ع(و ساير پيامبران )  ع(خداوند در قرآن كريم به حضرت نوح  . 89
  )            تدبر در قرآن  ،   17  ي                  كتاب درسي، صفحه (    

  )    قرآن        تدبر در   ،   17  ي                  كتاب درسي، صفحه (  تاب با اسالم چيست؟ي قرآن كريم، دليل مخالفت اهل ك هبه فرمود . 90
  )            تدبر در قرآن  ،   17  ي                  كتاب درسي، صفحه (  ؟ تفرقه نكنندخواهد در چه چيزي  خداوند از پيامبران ميبا توجه به آيات قرآن،  .91
  )            تدبر در قرآن  ،   17  ي                  كتاب درسي، صفحه (  دين مورد قبول در نزد خداوند كدام دين است؟ .92
  )            تدبر در قرآن  ،   17  ي                  كتاب درسي، صفحه (   اختالف كردند؟درباره چه) يهوديان و مسيحيان(اهل كتاب با توجه به آيات قرآن،  . 93
  )            تدبر در قرآن  ،   17  ي                  كتاب درسي، صفحه (  حضرت ابراهيم عليه السالم چه ديني داشت؟ . 94
  )            تدبر در قرآن  ،   17  ي                  كتاب درسي، صفحه (  دانستند؟  را پيرو چه ديني ميحضرت ابراهيممسيحيان و يهوديان  .95
    ؟اشاره دارد آمدن پيامبران متعدديك از عللبه كدام »       ّ     ّ                 ان نكل م الن اس علي قدر عقولهم  ّ                      ان ا معاشر االنبياء امرنا «حديث  .96

  )  94       و دي   89                 اول، مشابه خرداد            ، پاراگراف   20  ي                  كتاب درسي، صفحه (    
  )     چهارم           ، پاراگراف   24  ي                  كتاب درسي، صفحه (      :را»  َ  َّ        ْ    َّ    َّ     ِّ   أ ح ل   الل  ه  ال ب ي ع  و  ح ر  م  الر  با «ي  ي شريفه آيه .97

  .رجمه كنيد ت-الف
  بيانگر كدام نياز و كدام دسته از قوانين اسالم است؟ -ب

    . را بيان كنيد»          ِ         ِ     ً                                       و  م ن ي بتغ  غيراالسالم  دينا  فلن يقبل منه و هو في االخرة من الخاسرين « ي پيام عبارت شريفه . 98
  )   ششم        پنجم و            ، پاراگراف  26   ي                 كتاب درسي، صفحه (    

چه سرانجامي در انتظار فردي است كه دينـي جـز اسـالم             » ... فلن يقبل منه      ً دين ا االسالم            ِ       و من يبتغ  غير    «ي   شريفه ي  مطابق با آيه   . 99
  )   ششم          پنجم و          ، پاراگراف  26   ي                 كتاب درسي، صفحه (  اختيار كند؟ 

    چيست؟خرت محصول آي آل عمران زيانكاري در  در سوره» خرة من الخاسرين          و  هو في اآل « ي با توجه به عبارت شريفه« . 100
  )   ششم           ، پاراگراف   26   ي     فحه            كتاب درسي، ص (    

  

  )   اول           ، پاراگراف   18  ي                  كتاب درسي، صفحه (      . اند، همان دين الهي است راه و روشي كه مردم براي خود برگزيده .101
  )   سوم           ، پاراگراف   18  ي                  كتاب درسي، صفحه (      . فطرت به معناي نوع خاص آفرينش است .102
  )     چهارم           ، پاراگراف   18  ي                 تاب درسي، صفحه ك (      .ها از استعداد تفكر و قدرت اختيار برخوردارند ي انسان همه .103
  )   اول           ، پاراگراف   19  ي                  كتاب درسي، صفحه (      . ها از رذايل اخالقي مانند ظلم، حسادت و دروغ بيزارند ي انسان همه . 104
    .باشد يكي از علل آمدن پيامبران متعدد، رشد تدريجي فكر و انديشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ مي .105

  )     چهارم           ، پاراگراف   19  ي         ، صفحه         كتاب درسي (        
    . اند ها يك دين آورده محتواي اصلي دعوت پيامبران يكسان است و همه آن .106

  )  92                 دوم، مشابه خرداد            ، پاراگراف   19  ي                  كتاب درسي، صفحه (        
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    . هايي نبوده است اند و در شكل و تعداد آن تفاوت  همگي پيامبران به نماز دعوت كرده .107
  )   دوم         پاراگراف   ،   19  ي                  كتاب درسي، صفحه (    

  )   سوم           ، پاراگراف   19  ي                  كتاب درسي، صفحه (      . الزمه ماندگاري يك پيام، تبليغ دائمي و مستمر آن است . 108
  )               ، پاراگراف پنجم  19  ي                  كتاب درسي، صفحه (      . هاي بعد بوده است بيان هر پيامبري در سطح فهم و درك مردم زمان خود و زمان . 109
  .شــد مــاعي و عــدم توســعه كتابــت، تعــاليم انبيــاء فرامــوش نمــيبــه علــت ابتــدايي بــودن ســطح فرهنــگ و زنــدگي اجت .110

  )   دوم           ، پاراگراف   20  ي                  كتاب درسي، صفحه (    
  )   دوم           ، پاراگراف   19  ي                  كتاب درسي، صفحه (  . تعاليم پيامبران در برخي از احكام فرعي تفاوت داشته است . 111
 خـود را حفـظ    توانند كتاب آسماني      رسند كه مي   اي مي    كه در چه زماني مردم به مرحله        را داشته است   انسان توانايي تشخيص اين    . 112

  )              ، پاراگراف اول  23   ي                 كتاب درسي، صفحه (   .كنند
    . طور كامل از جانب خداست به جز قرآن كريم هيچ كتاب آسماني ديگري وجود ندارد كه بتوان گفت محتواي آن به .113

  )    پنجم           ، پاراگراف   26   ي                 كتاب درسي، صفحه (     

  

  )     چهارم           ، پاراگراف   18  ي                  كتاب درسي، صفحه (      .........  ي را هاي اخالق ها فضيلت همه انسان .114
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