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نیازهای انسان

برتریابنیادین

کشف راه درست 
زندگی

مرد خردمند هنرپیشه را   عمر 
دوبایست دراین روزگار  تابه 
یکی تجربه آموختن  بادگری 

تجربه بردن به کار

درک از آینده خویش

....روزهافکرمن این است وهمه شب سخنم

....ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود

درک هدف زندگی

(ع)امام سجاد

خدایا، ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص
بده که مرا برای آن آفریده ای

طبیعی وغریزی

هدایت الهینمودار درس اول             

تفکرواندیشه

دین  

حیات بخش روح انسان 

 واکسیرحیات

یاایها الذین امنوا استجیبوا هلل 

کم لما ییحییکمولرسول اذا دعا

آب
حیات بخش جهان مادی 

 وانسان ها

وجعلنا من الماءکل •
شی ء حی    

لنحیی به بلده میتا•



یرحسینیمنیرسادات م  ریاضی وتجربیپایه یازدهم   2جزوه دین وزندگی 

4

 
 
 

 
 
 

فعالیت کالسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدبردرقرآن
بسم هللا الرحمن الرحیم

والعصر ان االنسان لفی خسر 
اال الذین امنوا وعملواالصالحات  

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
؟ چرا؟به عصراین سوره به چه چیزی سوگند خورده استخداوند در   -1

سوگند خورده است، عصر به معنى زمان و تاریخ بشر است ، چرا که 
ه ، سوگندهاى قرآن همواره متناسب با مطلبى است که سوگند به خاطر آن یادشد
.و مسلم است که خسران انسانها در زندگى نتیجه گذشتن زمان عمر آنهاست

؟از دست رفتن سرمایه وجودی انسان کهنسان را تهدید می کندچه خسارتی ا-2
همان عمرش است

؟کسانی که ایمان بیاورند، عمل صالحچه کسانی دچار خسران نمی شوند -3
به سوی حق دعوت کنند ، انجام دهند،خودشان حق را رعایت می کنند و

.ندو همچنین خودشان صبور هستند و دیگران را نیز به صبر دعوت می کن

نیازهای برتر سواالت به پاسخویژگی دو
هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه وآزمون است زیرا کامالً درست و قابل اعتماد باشد؛ (الف 
ابعادجسیمی وروحی،فردی زیراهمه جانبه به طوری که به نیازهای مختلف انسان به طور هماهنگ پاسخ دهد(ب 

کامل باهم دارندونمی توان برای هربعدی جداگانه برنامه ریزی کرد خروی وی پیوندواجتماعی،دنیوی وا

 آیا عقل انسان به تنهایی می تواند به این سؤال های اساسی پاسخ کامل و جامع دهد ؟ چرا؟ (الف
ت انسان، جایگاه او در نظام می تواند انسان را در جهت پاسخ گویی درست به نیازهای برتر رهنمون شود که آگاهی کاملی از خلقکسی 

هستی، ابعاددقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او، چگونگی زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنیا داشته 
ذکور را ستگاه تفكر و اندیشه ی انسان دارای محدودیت است و نیز ازطریق علوم بشری نمی تواند اطالعات مباشد.اما با توجه به اینكه د

اگر خداوند این برنامه را از ابتدا برای انسان آماده دهدجامع به طورکامل ودقیق بگیرد،پس نمی تواند به نیازهای برتر پاسخ کامل و 
آغازجوانی قدم در راه سعادت بگذارد و از تمام ظرفیت عمر خود برای کسب کماالت استفاده  کرده باشد، هر انسانی می تواند از همان

جوانی صرف ره کردم که یابم زندگانی را نجستم :اما کسی که چنین نكند و خودش دست به جست و جو بزند، آخرش خواهد گفتکند. 
 مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟ آیا انسان به تنهایی می تواند(ب زندگانی را و گم کردم جوانی را

مع به سئواالت و نیاز های بنیادین دارد وانسان نمی تواند به تهایی به آنجا که طراحی مسیر سعادت انسان بستگی به پاسخ کامل و جااز 
 آنها پاسخ دهد ، نمی تواند به تنهایی مسیر سعادت خویش را طراحی نماید
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 آفریدگاری حکیم دارد وهرموجودی رابرای هدفی معین خلق نموده وبرای رسیدن بهجهان 
 یک اصل عام وهمگانی در نظام خلقت استیت  آن هدف آن راهدایت می کند پس هدا

  الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی ربناقال 
 

 
 

                                                           
 شیوه هدایت انسان                                                    است  شیوه هدایت مخلوقات متفاوت    

 قرارداده ند  در وجود انسانویژگی هایی که خداو                                         هر مخلوقی، متناسب با ویژگی هایی که 
   تمایز بنیادین اواز سایر موجودات می شود سبب                                خداوند در وجودش قرار داده است هدایت می شود

 سبب تفاوت شیوه هدایت وی از سایرمخلوقاتو                                                                       
    ویژگی های انسان                                                                                                       

 تفکر وتعقل        اختیار وانتخاب                                                                                                       
 هدایت خداوندتوسط رسوالن                                                                            

                                                                                                                  
 
 

                                                 
 
 
 
 

 
 
  

        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیوه هدایت خداوند

  امام کاظم به شاگرد برجستٔه خود، هشام بن حکم فرمود
جز برای آنکه بندگان در  ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد،

کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار  پیام الهی تعقل کنند

برترند،نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس باشند و آنان که در تعقل و تفکر 

 .که عقلش کامل تر است، رتبه اش دردنیا و آخرت باالتر است

 کنید تکمیل
وند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در قیامت اگر خدا

 :می تواندبگوید
خداوند(خود ما را رها کردی و برای ما راهنمایی نفرستادی که به ازآنجایی که تو) 

سواالتمان پاسخ دهد، بهاین خاطر گمراه شدیم، اگر یك پیامبر می فرستادی از او 
 .اطاعت می کردیم

د در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیاء و جلوگیری خداون
 :ستاز این بهانه جویی،فرموده ا

ً ر   ُ َعزیزاً َحكیما ُسلِّ َوکاَن اَّللَّ ةٌ بَْعدَالرُّ ِّ ُحجَّ ریَن لِّئاَلَّیَُكوَن لِّلنَّاسِّ َعلَى اَّللَّ ریَن َوُمْنذِّ   ُسالًُمبَش ِّ

بشارت دهنده و انذار کننده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران،  (را فرستاد که )رسوالنی 
دستاویزی و دلیلی نباشدخداوندبافرستادن پیامبران راِه خداوند،  برای مردم در مقابل

 .اعتراض بندگان رابسته است وحجت را بربندگان تمام کرده است
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ز ها را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید رفتارآیا انسان مي تواند پاسخ دادن به این نیا-1
«كند؟ چرا؟ 

این پرسش نیز به طرح یكی دیگر از آسیب ها می پردازد. برخی از افراد وقتی با سوال های بنیادین مواجه میشوند، 
کنیم. زندگی به هر  ر این سوال ها نمیبی خیالی می زنند و می گویند خود را درگی برای آسوده کردن وجدان، خود را به

می شوند که دیگر قادر به  صورت پیش رود، برای ما تفاوتی ندارد. اما این ها نمی دانند که روزی متوجه این تفاوت
چون پاسخ گویی مناسب به نیازهای  دانجام دادن کاری نیستند. بنابر این انسان عاقل نمی تواند چنین نگرشی داشته باش

 یادین) سعادت و خوشبختی او را به دنبال دارد و بی توجهی به آنهابرتر(بن
 .شقاوت و بدبختی ابدی را نصیب انسان خواهد کرد

آیا مي توانیم پاسخ به نیازهاي برتر را به احساسات شخصي و سلیقة فردي واگذار كنیم؟ چرا؟ -2
معینی را  مثال، دانه گندم و نوزاد گوسفند، راهاز موجودات راه معین و خاصی است. به طور  راه کمال و رشد هر نوع

کمال خود برسند. نوزاد گوسفند نمی تواند بگوید من بنابر نظر و سلیقه خودم شیرنمی خورم. زیرا اگر  باید بپیمایند تا به
خود سان و هر موجوددیگری مكانیسم و قانون خاص شیر نخورد رشد نمی کند و می میرد. در حقیقت رشد و نمو بدن ان

آن مانند رنج و بیماری را بپذیرد. بعد معنوی  را دارد و اگر کسی نخواست از این قانون مندی پیروی کند باید تبعات
ی خاصی تبعیت می کند و به راه و قانون دیگری جواب نم انسان نیز همین گونه است. رشد آن از راه معین و قانون مندی

م درد ورنج و تبعات منفی آن را باید بپذیریم. این در حالی است که عمر انسان دهد. به میزانی که از این قانون دور شوی
کوتاه است و این عمر فقط یك بار دراختیار او گذاشته می شود و اگرآن را صرف اندیشه های شخصی کند و راه تجربه و 

.انی در پی نخواهد داشتواهد شد و در پایان ، چیزی جز حسرت و پشیمآزمون را در پیش گیردعمرش بیهوده تلف خ
 شعر زیر با كدام یك از نیازهاي برتر انسان مرتبط است؟چرا؟

 تا به یکي تجربه آموختن با دگري تجربه بردن به كار        مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار 
، در عمر اول راههای مختلف را تجربه کشف راه درست زندگی، چرا که شاعر معتقد است انسان باید دو عمر داشته باشد

 کند و راه درست را انتخاب کندو در عمر دوم به کار ببندد. اما حال که این امكان وجود ندارد

اندیشه وتحقیق
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95اشکال مهم پاسخ های احتمالی به نیازهای احتمالی انسان چیست ؟سراسری ریاضی  .1
گرفته شده است.قدرت انتخاب انسان درآن نادیده -1
است تا کارایی آن مشخص شود. نیازمند تجربه وآزمون-2
نیازمند تعقل وادراک است تا درست بودن آن مشخص شود.-3
بررسی همه جانبه نیازهای انسان درآن نادیده گرفته شده است.-4
ةٌ  اَّلٰلِّ  َعَلى للن اسِّ  َیکونَ  لِّئاَل   ُمنِّذرینَ  وَ  ُمبَشِّ رینَ  ُرُسالدرآیه شریفه  .2 ُسلِّ  بَۡعدَ  ُحجَّ به ترتیب کدام مفاهیم به دست َحکیًما َعزیًزا اَّلٰلُ  کانَ  وَ  الرُّ

95می آید؟سراسری انسانی
اتمام حجت برانسان وبهره مندی از حجت الهی-2ارسال حجت نهان واختیاری بودن هدایت      -1
واختیاری بودن هدایت اتمام حجت برانسان -4جت الهی   وبهره مندی از ح ارسال حجت نهان -3
 تحّقق..... متعال، خداي جانب از بندگان سوي به اجمعين، هللا صلوات عليهم رسوالن ارسال انحصار السالم، عليه كاظم امام بيان به .3

(93سراسری زبان .است) ......... الهي فرمان به آنان بودن داناتر و است

ايمان استواري علّت - ايمان -4 ايمان استواري علّت  -تعقّل -3معرفت   برتري معلول  -ايمان -2معرفت       برتري معلول - تعقّل -1

(92سراسري زبان )وسلیقه اي ،به این دلیل پاسخ گوي نیازهاي برتر انسان نیست كه .....احساسات شخصي  .4
 خاص خود رامي طلبد. هرنیازي راه پاسخ گویي-2                    احساسات وسالیق متغیر ومتبدل اند.   -1
ه با دل مشغولي ودغدغه ودرد متعالي اند.نیاز هاي برتر همرا-4       آن گونه از نیازها فراتر از احساسات وسالیق اند.-3
92افتاده از راه هدایت مفهوم می گردد؟ سراسری خارج از کشور دن راه بهانه گیری انسان های دوربوپیام کدام آیه مسدوداز دقت در .5
ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی -1
س ال -2 بَِشِّرینَ  ر  نِذرینَ  وَ  م  ة   اّللِٰ  َعلَى للنِّاِس  یَکونَ  ِلئاَلِّ  م  جَّ س لِ  بَۡعدَ  ح  الرُّ
اّلٰل   هدانَا اَنۡ  لَۡوال لنَۡهتَِدیَ  ک نِّا ما وَ  لٰهذا نا َهدا الَّذی ّللِٰ  الَحۡمد   قالوا وَ  -3
َعلَۡیها یَِضلُّ  فَانَّما ضل َمنۡ  وَ  ی فَلنَۡفِسه اۡهتَدىٰ  فََمنِ   باۡلَحقِِّ  ِللنِّاِس   اۡلِکتابَ  كَ یۡ َعلَ  اَۡنَزۡلنا اِنِّا -4
وباالخره به سوال هایی تبدیل می شوند تاپاسخ آن ها نیابند  دل مشغولی ،؛دغدغه  نیازهای برتر انسان به تدریج به اگر گفته شود  .6

*(91سراسری زبان .......)است که: این عبارت بدان معنی آرام نمی گیرد
. انسان محصور در نیازهای روزمره وزندگی طبیعی نیست -2.   مشغولی نیستانسان هرگز خالی از دغدغه واضطراب ودل -1
.انسان به دلیل انسان بودنش نمی تواند به محدودها خرسند باشد -4نیازهای زندگی وروزمره ی انسان متغیر ومتفاوت است.      -3
د؟جامعیت وقابلیت كسب اعتماد از ویژگي هاي كدام نیاز از نیاز هاي انسان است كه خود رادرسوال چگونه زیستن نشان مي ده .7

(*91سراسري خارج از كشور )......انسان است 
سوال هاي مطرح شده از سوي-زندگى هدف درک -2         سوال هاي مطرح شده از سوي   - زندگی درست راه کشف -1
سش هاي ناگزیر رپاسخ هاي داده شده به پ-زندگى هدف درک -4پرسش هاي ناگزیر  پاسخ هاي داده شده به-زندگی درست راه کشف -3
(*89سراسری خارج از کشور )مفهوم مسدود ماندن راه بهانه گیری انسان از دقت در کدام آیه دریافت می شود ؟  .8
ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی -1
قدرفهدیالذی خلق فسوی والذی  سبح اسم ربک االعلی-2
یکون للناس علی هللا حجه بعد الرسلرسال مبشرین ومنذرین لئال -3
انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه ومن ضله فانما یضل علیها-4

عزت وحکمت خداوند به اثبات برسد.-2حجت برمردم تمام شود-1برطبق آیه ارسال پیامبران به دودلیل استنکته:
 (88سراسری خارج از کشور )مفهوم آیه ی شریفه ی رسال مبشرین ومنذرین این است که :   .9
عزت وحکمت خداوندی ،پاسخ گوی نیاز انسان به نبوت است.-1
راباارسال رسوالن ،رقم می زند . عزت وحکمت خالق ، اتمام حجت برانسان -2
و به هدف زندگی است.راه یابی انقص مطلق دانش بشری در نبوت،برطرف کننده ی  -3
پیامبران با بشارت وهشدار ،چراغ هدایت الهی رادر راه انسان ،پر فروغ قرار می دهند. -4

سراسری  )وجود پاسخ های ناهمگون به اصیل ترین نیاز بشر نشانه ی .....می باشد نیاز....ارتباط دقیقی باسایر نیازهای برتر دارد و .10
(88زبان 

ادی واختیار انسان درانتخاب راه وحرکت درراستای آنآز-کشف راه درست زندگی-1
ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست وکامل به نیاز ها-درست زندگی کشف راه -2
ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست وکلمل به نیازها-درک آینده ی خویش -3
آزادی واختیار انسان درانتخاب راه وحرکت درراستای آن - درک آینده ی خویش -4

مود مطابق معارف قرآنی خدای متعال رسوالن وپیام آوران خویش را همراه با تبشیر وانذار به عنوان مبشر ومنذر ارسال فر .11
(88تا....)سراسری هنر

ادهای مردم شکوفا وچراغ فطرت نورانی گردداستعد -2هدف داری خلقت وحکیمانه بودن آفرینش تبیین گردد               -1
گردوغبار فرو افتاده برعقول وفطرت های پاک زدوده شود-4به اثبات رسد     حجت برمردم تمام شود وعزت وحکمت خداوند-3

ةٌ  اَّلٰلِّ  َعلَى للن اسِّ  یَکونَ  لِّئاَل   ُمنِّذرینَ  وَ  ُمبَشِّ رینَ  ُرُسالباتوجه به آیه ی شریفه ی  .12 ُسلِّ  بَۡعدَ  ُحجَّ  خدای متعال  َحکیًما َعزیًزا اَّلٰلُ  کانَ  وَ  الرُّ
 86دوویژگی تبشیر وانذار به دلیل .......مبعوث فرمود.  سراسری خارج از کشور ،پیامبران را با 

وند برانسان وصاحب عزت وحکمت بودن خدا اتمام حجت-2براو                       هدف دار بودن آفرینش انسان واتمام حجت -1
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مختار بودن انسان وتمام حجت براو وحکیمانه بودن رسالت -4مختاربودن انسان وشایستگی اوبه رسالت وحکیمانه بودن رسالت    -3
(85از دقت در آیه شریفه یا ایها الذین امنوااستجیبوا هلل وللرسول اذادعاکم لما یحییکم مفهوم می گردد که.)سراسری انسانی  .13
ان است.مخاطب دعوت خدا ورسول ،فطرت الهی انس -2    ان است .      یه ی حیات انسزندگی بخش ومادین،-1
مظاهر حیات راارج می نهد وبه آن تشویق می کند. دین-4مخاطب دعوت خدا ورسول ،زندگانندونه مردگان.     -3




