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كند، چه فكري خواهيد  هاي غير تخصصي و متفرقه مي اي را تهيه و سپس از آن استفاده  با ديدن فردي كه با قيمت باال وسيله:1پرسش 
  كرد؟
 اين وسايل با تمام امكاناتشان و - الف:  زيرا؛)چرا؟( در عقل و خرد چنين فردي شك خواهيد كرد -2د شد  متعجب خواهي-1 :پاسخ
  .استهدر دادن و اتالف سرمايه ها در كارهاي ديگر،  به كارگيري آن -ب. اند ساخته شده هدف خاصيبراي ها شده،  براي آنكه اي  هزينه

  .)در ادامه به اين پرسش، پاسخ خواهيم داد(از زندگي ما در اين جهان چيست؟ » هدف«ايم و  هبراي چه آفريده شد» ها انسان« ما :2پرسش 
 خود را به زندگيندانستن هدف، زيرا اين خطر وجود دارد كه در صورت ) چرا؟ ( است،مهم و حياتيدست يافتن به پاسخ اين پرسش، بسيار 

  از دست دهيمرا» عمر خود«يا » زندگي«به نام  بزرگي ي سرمايهايم و اين گونه،   صرف كارهايي بكنيم كه براي آن كارها خلق نشدهاشتباه
  . هاست و امكان به دست آوردن مجدد آن وجود ندارد ي سرمايه تر از همه كه با ارزش

  

  
  

  . دهد  انجام نميهيچ كاري را بيهوده است كه خدايي حكيمها   زيرا خالق آن)چرا؟(. هستند هدفيتك موجودات اين جهان داراي  تك
  

  :فرمايد داند و از آن جمله مي مي» حق«كند و آفرينش جهان را  قرآن كريم در آيات گوناگون بر اين نكته تأكيد مي
  
      

 

  

 

      

  .هاست ها و زمين به معناي هدفدار بودن خلقت آن  حق بودن آفرينش آسمان-1
 به اين جهان، اي شده حساب ي برنامه نيست و هر موجودي بر اساس هدف بي اين آيه به خوبي داللت بر اين دارد كه جهان آفرينش -2

  .  در حركت استاي هدف حكيمانهگام نهاده است و به سوي 

  

 جدا نيست و قطعاً هدفي از آفرينش او وجود )آفرينش حكيمانه(وانات و گياهان، از اين قاعده كلي انسان نيز مانند ساير موجودات از جمله حي
در چگونگي البته .  است كه براي رسيدن به آن هدف به او داده شده استفرصتيهدفي كه گام نهادن او در اين دنيا، . داشته است

  .هايي وجود دارد و گياهان، تفاوتچون حيوانات   ميان انسان و موجوداتي هم، به هدفرسيدن
  

 ي دخان  سوره39 و 38آيات    )بالحقّ الّا ماخلقناهما عبينالو ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما (

 ::پيام تكميلي
 .كند كند و بازيچه و بيهوده بودن را از آفرينش آن سلب مياين آيه به هدفمندي، ثمربخشي و حكيمانه بودن خلقت جهان اشاره مي

  .ها را جز به حق خلق نكرديم ها است را به بازيچه نيافريديم، آن چه بين آن ها و زمين و آن ما آسمان :ي آيهترجمه
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  .گام بردارد به سوي آن -  كند و پانتخاب - ، ببشناسد - الف: خود بايد هدف خلقت خود را:انسان
  :اولين تفاوت

  .كنند  به سوي هدف خود حركت ميغريزي به صورت حيوانات و طبيعي به صورت :گياهان
شود، بلكه روز به روز  هايش نه تنها كم نمي يابي به خواسته  است و عطش او در دستطلب نهايت بياي   داراي روحيه:انسان

طلب، در زندگي خود  نهايت اين انسان بي. شود تمام نمي و پذيرد پايان نمياو به دنبال چيزي است كه هرگز . گردد افزون مي
  :دومين تفاوت  .شودتمام ن و پايان نيابدهايي كه  همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف

 چنان كه شوند، متوقف ميرسند،  وقتي به سر حدي از رشد و كمال ميو  دارند هاي محدودي هدف :حيوانات و گياهان
  .گويي راهشان پايان يافته است

  

  

  :شويم ها مواجه مي هاي زيادي در انتخاب هدف ها با اختالف با نگاه به دنياي انسان
اي خدمت به خلق را  اند، برخي به دنبال جاه و مقامند، دسته دل به كشف اسرار جهان سپردهاند، برخي  كساني به دنبال پول و ثروت

انديشند، گروهي در آرزوي قهرماني در  هاي هنري مي آفريني در عرصه اند، گروهي به هنرمندي و نقش سرلوحه زندگي خود قرار داده
  ...كوشند و  ورزش پيوسته مي
   هدف چيست؟ها در انتخاب  منشأ اين اختالف

   :رود  خاص خود به سراغ هدفي ميبينش و نگرش هركس با  وها دارد انسانانديشه   در نوعاين اختالف ريشه :پاسخ
  .كوشد به ديگران كمك كند مي:) در نتيجه( اگر كسي چنين بينديشد كه كمك به ديگران ارزشمند است، -

  .دهد ي زندگي خود را در مسير رسيدن به شهرت قرار مي  همه) :در نتيجه(كند داشتن شهرت مهم است،  كسي هم كه فكر مي
نهايت   ميل بي كند اين هدف رود و گمان مي  به سوي همان مقصد مي :)در نتيجه(كسي مقاصد كوچك در نظرش مهم جلوه كند، اگر  -

  . طلب درونش را آرام كند
  . كوشد ها مي بندد و براي رسيدن به آن ها دل مي  به آن :)يجهدر نت (،هاي متعالي و بزرگ را شناخته آن كسي كه كماالت و خوبي

  

  :ها بايد ها و دل بستن به آن  هدفانتخاب صحيحبراي 
اصلي هاي  هاي زندگي به هدف چنين، هدف اين. رتبه دهيمها   متناسب با ارزشي كه دارند به آن- ب. ها را مشخص كنيم  هدفارزش - الف

  .شوند  تقسيم ميو فرعي
مانند  ( هميشگي وناپذير پايانهاي  آيند و هدف به شمار ميفرعي هاي  ، هدف)مثل مال و ثروت( پذير پايانهاي  بستگي ا و دله هدف

  . شوند  محسوب مياصليهدف ) خيرخواهي نسبت به ديگران
  :اين است كهمهم .  هستندضروريباشند و براي زندگي ما   خوب ميهردوي اين اهدافالبته، 

  . قدر به اهداف فرعي دل نبنديم كه مانع رسيدن به هدف اصلي شود  آن- 2.  را به جاي هدف اصلي قرار ندهيم هدف فرعي-1
  

  

اين . گيرد  نميآرام و قرارو تا به آن نرسد،  هاست ها و زيبايي ي خوبي سرچشمهوجوي   در جستدر درون خودبا اندكي تأمل هركس 
هايش حد و اندازه   و كماالت و خوبينامحدود است، او كه خود هاست كماالت و زيباييي  خالق همه است كه خداوندسرچشمه، همان 

  . شود گيرد و در جهان گسترده مي هر كمال و خوبي از او سرچشمه مي. ندارد
پذير او را سيراب  نا تواند روح پايان خواهد، كسي جز خدا نمي پايان مي ها را به صورت بي نهايت طلب دارد و خوبي براي انساني كه روح بي

  .  خود انتخاب كندهدف نهايي او را به عنوان غايت و مقصد و  بندگي وتنها خداكند پس شايسته است كه 
  

  
  



 

 

11  

  : داند  را هم به خاطر همين هدف ميجن و انسانخداوند آفرينش 
      

 

  

 

      

  كه هدف انسان در زندگي بايستي عبادت و پرستش خداوند باشد، فقط انجام برخي اعمال عبادي است؟  آيا منظور از اين :پرسش
 يحركت و عمل اسالم، هر تعاليم دينعبادت هستند و عبادات با ارزشي نيز هستند، اما براساس ...  درست است كه نماز و روزه و :پاسخ

  .  استعبادت،  صورت گيرددينيي معيارها و براساس  خداوندت رضاينيز كه براي كسب
 از خدمت به محرومان، آشپزي در آشپزخانه، طلب علم و دانش، خواندن سطري از كتاب، سكوت و دم فرو :ها از جمله ي كار همه: مثال

  . شود  محسوب ميعبادت )يست؟در حكم چ( باشد، خدا جلب رضاياگر براي ... بستن، فرياد كشيدن و 
  

  :فرمايد تعبير خود خداوند باشد كه مي» زندگي به خاطر خدا«ي  ترين تعبير درباره شايد كامل
      

 

  

 

      

  

تعريف ها و بسياري ديگر از مفاهيم كليدي زندگي،  ها و پيروزي ها، شكست ها و ناراحتي وشحالياگر هدف و مقصد زندگي خدا باشد، خ
  . كند  پيدا ميجديد

  . به خدانزديك شدنشود و معناي و پيروزي،   ميدور شدن از خدامعناي شكست، 
  . از خدا دور كندما را كند كه  زرده ميكند كه ما را به خدا برساند و به او نزديك كند و چيزي ما را آ چيزي ما را خوشحال مي

.  خداوند شود و به زندگي سعادتمندانه در دنيا و آخرت برسدلطف و رحمت ويژهي دريافت  انسان شايسته :] علت[ شود باعث مي بندگي خداوند
  ]معلول[

 
  :انديشند هاي مادي و سرگرم شدن به آن نمي ها به هدفي باالتر از لذت برخي انسان

  . اند گرفته آرام  به آن- 2اند و   شدهراضي به حيات دنيوي - 1: كساني كه) اند؟ چه كساني(تعبير قرآنن به اينا
  . كنند ي خود را صرف كارهاي كم ارزش مي ترين دارايي و سرمايه كساني كه بهترين و با ارزش) اند؟ چه كساني(اينان مصداق 

   دانند كه اما افراد زيرك مي
هاي ديگر نيز هست و  ها مساوي رسيدن به هدف هاي ديگر را نيز در بردارند و رسيدن به آن اي هستند كه هدف ه گونهها ب برخي از هدف

 به خدااين افراد با انتخاب عبادت و بندگي . دهند تري را در درون خود جاي مي هاي بيش  باشد هدفتر برتر و جامعبه ميزاني كه هدف ما 
كنند و هم از آنجايي كه تمام  هاي مادي زندگي، استفاده درست مي  هم از بهره:)به عبارت ديگر(. زنند  ميشانيك تير چند ن، با هدفعنوان 

تر كرده و سراي آخرت خويش را نيز آباد  دهند، جان و دل خود را به خداوند نزديك كارهاي دنيوي خود را براي رضاي خدا انجام مي
  . كنند مي

  ::ي تفاسيرينهآيه در آ
  . نمايد اخالص بندگي خود را در نماز و عبادات ديگر و زندگي و مرگ، اظهار مي) ع( حضرت ابراهيم -1
 .هاي ديني صورت گيرد، عبادت است بر اساس تعاليم دين اسالم، هر حركت و عملي كه براي كسب رضايت خداوند و بر اساس معيار-2

  ،ي انعام سوره 162ي  آيه  ) رب العالَمينهللاقل ان صالتي و نسكي و محياي و مماتي(

 . و زندگي و مرگ من براي خداست كه پروردگار جهانيان استماعمالتمامي ، مبگو نماز :ي آيهترجمه

  ::ي تفاسيرآيه در آينه
نقـص و    عبادت براي اين نيست كه خدا به كمالي برسد چـون او هـيچ                البته. داند  اي است كه هدف خلقت را منحصراً عبادت مي          بيان آيه به گونه   

 .شوداي است كه از عبادت نصيب بندگان مي حاجتي ندارد، بلكه هدف فايده

)ما خَلَقْت والْإِنْس نإِالَّ   الجِنَّ ودوبعيذاريات، ي  سوره 56ي  آيه  )ل

 .كه مرا عبادت كنند مگر اينجن و انسان را نيافريديم  :ي آيهترجمه
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كنند، هم  چون كوهنوردي هستند كه در مسير نزديك شدن به قله، هم تندرستي و سالمت خود را تأمين مي هم )اند؟ شبيه چه كساني(اينان 
  . دهند برند و هم استقامت خود را افزايش مي از مناظر زيباي طبيعت لذت مي

  

      

 

  

 

      

  
 ترين هدف انسان، انتخاب خداوند به عنوان غايت و مقصد زندگي است باارزش.  
 ناپذير انسان را سيراب كند تواند روح پايان تنها خداست كه مي.   
  . طلبد مي ي محكم همت بزرگ و اراده  )طلبد؟ چه چيزي مي( ماست، بزرگ و ضامن خوشبختي، به همان ميزان كه هدف اين البته

  . خواهد  گرانقدر درياها، پشتكاري شگرف ميگوهرهاييابي به  طور كه دست همان
  كه قمــر ســازد؟ خوبي قمـر بهـتر، يـا آن  كه شكر سازد؟ اي دوست، شكر بهتر است يا آن

  يا آن كه برآرد گل، صد نـرگسِ تر ســازد؟  تر يا گلشـن و گل در تـو؟ اي بـاغ تويـي خوش
  كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ يا آن  و بـه باشي در دانـش و در بيـنش؟اي عقـل ت

  
  .چون حيوان و گياه وجود دارد، بيان كنيد هايي كه در چگونگي رسيده انسان به هدف، با موجوداتي هم  تفاوت-1

كه گياهان به  ؛ درحاليگام برداردسوي آن  به - 3 و انتخاب كند آن را - 2 بشناسد -1انسان خود بايد هدف خلقت خود را : اولين تفاوت
 . كنند  به سوي هدف خود حركت ميغريزي و حيوانات به صورت طبيعيصورت 

شود، بلكه روز به روز  هايش نه تنها كم نمي يابي به خواسته  است و عطش او در دستطلب بي نهايتاي   انسان داراي روحيه:دومين تفاوت
طلب، در زندگي خود همواره در  نهايت اين انسان بي. شود  و تمام نميپذيرد هرگز پايان نميزي است كه او به دنبال چي. گردد افزون مي

هاي محدودي  در حالي كه حيوانات و گياهان هدف. هايي كه پايان نيابد و تمام نشود  هدف)هايي؟ چگونه هدف( است؛ انتخاب هدفحال 
  .شوند، چنان كه گويي راهشان پايان يافته است متوقف ميرسند،  دارند وقتي به سر حدي از رشد و كمال مي

  ها چيست؟ ا هاي مختلف در بين انسان  علت انتخاب هدف-2
  .رود ها دارد و هركس با بينش و نگرش خاص خود به سراغ هدفي مي ين اختالف ريشه در نوع انديشه و تفكر انسان

  

  

  

، شايسته است كه انسان چه چيز را به عنوان هدف نهـايي خـود انتخـاب                 » ليعبدون و ما خلقت الجنّ و االنس الّا      «ي    با توجه به آيه    .1
 ) سوم و چهارم، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (  كند؟

      . است...... ها و زمين به معناي  حق بودن آفرينش آسمان» الّا بالحقّ...... و ما خلقنا السماوات و االرض «ي  ي شريفه  در آيه .2
  ) و سوم دومهاي ، پاراگراف15ي  صفحه كتاب درسي،(    

      . را بنويسيد» من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و االخرة « ي  پيام آيه .3
 ) اول، پاراگراف20 ي  صفحه و دوم  ، پاراگراف19ي   صفحهكتاب درسي، (    

 ::ي تفاسير آيه در آينه
هم ثواب و سعات دنيا و هم ثواب و سـعادت آخـرت تنهـا از                : كند   دنيوي برسند روشن مي    اند تا به پاداش     اين آيه خطاي افرادي را كه ترك تقوا كرده        

 .خواهد بايد به خدا تقرّب جويد و تقوا پيشه كندجانب خداست پس حتي اگر كسي فقط سعادت دنيوي را مي

  ،نساءي  سوره 134ي  آيه  ) ثواب الدنيا و اآلخرة و كان اهللاُ سميعاً بصيراًهللافعندامن كان يريد ثواب الدنيا(

 .خواهد بداند كه نعمت و پاداش دنيا و آخرت هردو نزد خداست هركس نعمت و پاداش دنيا را مي :ي آيه ترجمه
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  ) چهارم، پاراگراف16ي  صفحهدرسي، كتاب (  . هاي فرعي است پذير و جزء هدف خيرخواهي نسبت به ديگران، پايان . 4

      .منظور از اين كه هدف انسان بايستي عبادت و بندگي خدا باشد، صرفاً انجام برخي اعمال عبادي نيست .5
  ) پنجم، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (    

  

 ) دوم، پاراگراف20ي  صفحهكتاب درسي، (    .طلبد مي.................. و ................. بندگي خداوند كه هدف اصلي و ضامن خوشبختي است،  .6

  ) سوم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (    .دارد................. اختالف در انتخاب هدف، ريشه در  .7

  

 ) دوم، پاراگراف14ي  صفحهكتاب درسي، (  ها، سبب چيست؟ به كارگيري وسايل، در كارهايي غير از هدف اصلي و خاص آن . 8

    كنند؟ ترين دارايي خود را صرف كارهاي كم ارزش مي اند كه بهترين و با ارزش  مصداق كسانيهايي چه انسان .9
  ) اول، پاراگراف19ي  صفحهكتاب درسي، (    

  ) سوم، پاراگراف18ي  صفحهكتاب درسي، (   و نتيجه بندگي خداوند چيست؟ ثمره .10

  

 ) پنجم و ششم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (  سيدن به هدف است؟ و موجوداتي مانند حيوانات و گياهان در ر چه تفاوتي ميان انسان .11

    ها مهم است؟ اهداف فرعي چگونه اهدافي هستند، برايشان مثال زده و بگوييد رعايت چه شرايطي در مورد آن .12
  ) پنجم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (    

  ) پنجم، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (    .ال بزنيدبا توجه به تعاليم دين اسالم، عبادت به چه معناست براي آن مث .13

  

  

    . است.................. ي  ترين تعبير درباره بيانگر كامل» قل ان صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين «ي  ي شريفه آيه .14
  ) ششم، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (     

 ) سوم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (  »  و االرض و ما بينهما ال عبين ماخلقناهما الّا بالحقّو ما خلقنا السماوات «ي  ي شريفه در آيه .15

  كدام دو عبارت در تقابل معنايي قرار دارند؟) الف
  .پيام آيه را بنويسيد) ب

  

 )نجم پ، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (    .پذيرند، براي زندگي ما ضروري نيستند هاي فرعي كه پايان هدف .16

  ) اول، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (    .هاست ها و زيبايي ي خوبي آرام و قرار انسان در گروي رسيدن به سرچشمه .17

  

 ) سوم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (    .كند رود و آن را انتخاب مي خاص خود به سراغ هدفي مي............... و ...............  هر كس با  .18

 ) چهارم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (    .شوند هدف اصلي محسوب مي.................. و ......... ....هاي  هدف .19

    كدام ويژگي در انسان سبب تفاوت او با ساير موجودات در چگونگي رسيدن به اهدافش شده است؟ . 20
 ) ششم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (    

  ) چهارم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (  هاي اصلي و فرعي تقسيم كرد؟ هاي زندگي را به هدف توان هدف چگونه مي .21

  

    ) توضيح دهيد(يابد؟  اگر هدف و مقصد زندگي خدا باشد، مفاهيم كليد زندگي چه تغييري مي .22
  ) دوم، پاراگراف18ي  صفحهكتاب درسي، (     

    ست و چگونه است؟، در انتخاب هدف، مربوط به چه كساني ا»يك تير و چند نشان زدن«مفهوم  .23
 ) اول و دوم، پاراگراف19ي  صفحهكتاب درسي، (    
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      .........  چنين برداشتي داشت كه  توان نمي »  ال عبين ماخلقناهما الّا بالحقّبينهما و ما خلقنا السماوات و االرض و ما « ي  از آيات شريفه . 24
 ) اول و دوم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (    

  .نش پوچ و بي هدف نيستجهان آفري 
  .ي سنجيده به اين جهان، گام نهاده است هر موجودي بر اساس برنامه 
  .هدف از آفرينش انسان رسيدن او به تكامل است 
 .ي خداست، بيهوده آفريده نشده است انسان كه برترين آفريده 

       . ....... ... در اين سخن يافت كه انسان توان   اولين تفاوت انسان با ساير موجودات در چگونگي انتخاب هدف را مي .25
 ) پنجم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (    

  .هاي طبيعي است و به سوي هدف خلقت در حركت است  به دنبال خواسته
  . خود بايد هدف خلقتش را بشناسد و آن را انتخاب كند

  .هاي غريزي است و به سوي هدف خلقت در حركت است به دنبال خواسته 
 . براي رسيدن به هدف بايد به عبادت خداوند بپردازد

    گر اين مطلب است؟ ي شريفه، بيان داند و كدام آيه خداوند در قرآن كريم هدف از آفرينش انسان و جن را چه مي .26
 ) چهارم، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (    

  مين قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العال-  رحمت الهي
   قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين- بندگي
   و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون- بندگي

 و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون - رحمت الهي 
 ) چهارم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (  ها چيست؟ راه انتخاب صحيح اهداف و دل بستن به آن .27

  . ي خداوند شود ي دريافت لطف و رحمت ويژه شود انسان شايسته خداست كه باعث مي بندگي 
  .شود انسان خوشحال شود و به خدا برسد و چيزي او را آزرده نكند  نزديك شدن به خداست كه باعث مي

  . به تعبير قرآن به حيات دنيوي راضي شدن و به آن آرام گرفتن است
 .ها متناسب ارزشي كه دارند، است به دادن به آن مشخص كردن ارزش اهداف و رت

 ) سوم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (  ها در انتخاب هدف چيست؟ ريشه و منشأ اختالف . 28

  نوع انديشه انسان   اگر هدف و مقصد زندگي خدا باشد 
 نهايت طلبي انسان ميزان بي     ها  ميزان كماالت و خوبي

 ) دوم، پاراگراف18ي  صفحهكتاب درسي، (  كند؟ چه چيزي انسان را خوشحال ميشد، اگر هدف و مقصد زندگي خدا با .29

   نزديك شدن به خدا     شجاعت داشتن
 ها ها و كاميابي  دلسوزي    ها  پيروزي

 د بـه توان برداشت كـر  مفاهيم زير را مي»  خوبي قمر بهتر يا آن كه قمر سازد / اي دوست شكر بهتر يا آن كه شكر سازد؟     «از شعر    . 30
 ) سوم، پاراگراف20ي  صفحهكتاب درسي، (   ......  مفهوم جز

  .هاست تا به آن برسد ي خوبي  انسان در جست و جوي سرچشمه
  .خواهد يابي به گوهرهاي گران قدر درياها، پشتكاري شگرف و در خور تحسين مي  دست

  .ناپذير انسان را سيراب كند تواند روح پايان چه كسي جز خداوند مي 
 .انديشند هاي مادي و سرگرم شدن به آن نمي ها به هدفي باالتر از لذت  برخي انسان

    توان يافت؟ ي كريمه مي ، را در كدام آيه»زندگي به خاطر خدا«ترين تعبير در مورد  كامل .31
 )اول  ، پاراگراف18 ي  صفحه و آخر  ، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (    

  لّا ليعبدون و ما خلقت الجنّ و االنس ا
   من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و االخرة 

  قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين  
  ما خلقنا السماوات و االرض و بينهما العبين

و .............. به ترتيب   » و آخرت رسيدن به زندگي سعادتمندانه در دنيا       «و  »  شدن ي خداوند    دريافت لطف و رحمت ويژه     ي  شايسته« .32
 ) سوم، پاراگراف18ي  صفحهكتاب درسي، (   . بندگي خداوند تبارك و تعالي است.............. 

   معلول-  علت     معلول-  معلول
   علت-  معلول     علت-  علت  
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 ) ششماف، پاراگر15ي  صفحهكتاب درسي، (  انسان در زندگي خود به دنبال انتخاب چگونه اهدافي است؟ .33

   موقتي و زودگذر    پذير و دست نيافتني  پايان
 يافتني  پايان ناپذير و دست     نهايت و پايان ناپذير بي 

گـردد و در زنـدگي خـود          هايش روز به روز افزوده مـي        يابي به خواسته    است و عطش او در دست     ............... اي    انسان داراي روحيه   . 34
 ) پنجم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (   .............  است كه هايي همواره در حال انتخاب هدف

  .آل گرا و دست نيافتني است  ايده-نهايت طلب  بي  .آل گرا و دست نيافتني است  ايده- جو  ستيزه
 . پايان نيابد و تمام نشود- جو  ستيزه  . پايان نيابد و تمام نشود-نهايت طلب بي 

    اي به اين جهان، گام نهاده است توجه ما به كدام موضوع جلب خواهد شد؟ س برنامه حساب شدهاگر بگوييم هر موجودي بر اسا .35
 ) سوم و چهارم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (    

  . انسان برترين آفريده خداوند است  . نهايت طلب است اي بي  انسان داراي روحيه
 . در حال انتخاب اهداف خود است انسان همواره   . انسان نيز آفرينشي هدفمند دارد

 ) سوم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (   . ها جستجو كرد انسان............... ريشه و منشأ اختالفات در گزينش هدف را بايد در  .36

   بايد و نبايد    نوع انديشه 
 نهايت طلبي  ميل بي    مقاصد و منويات 

     مشخص شدن كدام موضوع الزم و ضروري است؟،ها آنها و دلبستگي به  در مسير انتخاب صحيح هدف .37
 ) چهارم، پاراگراف16ي  صفحهكتاب درسي، (    

     ابزار رسيدن به هدف     ارزش هدف
 هاي رسيدن به هدف ها و راه  شيوه    ها چگونگي و نحوه خواسته 

    ؟ كند نميرا بيان » خدا باشدبايست عبادت و بندگي  هدف اصلي انسان مي«كدام مفهوم مراد از بيان اين مطلب كه  . 38
 ) پنجم، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (    

  .شود  عبادت تلقي نمي،اي دارد و فقط انجام برخي اعمال عبادي  عبادت مفهوم گسترده
  .شود  هر حركتي كه براي كسب رضايت خداوند صورت گيرد، عبادت شمرده مي

  .شود ، عبادت شمرده ميعملي كه بر اساس معيارهاي ديني صورت پذيرد 
 .شود  همه كارها اگر براي جلب رضاي خدا باشد، عبادت محسوب نمي

    . بيان شده است................ ي  ترين تعبير درباره زندگي به خاطر خداوند در عبارت شريفه كامل . 39
 ) اول ، پاراگراف18ي  صفحهآخر و  ، پاراگراف17ي  صفحهكتاب درسي، (     

  »قل انّ صالتي و نسكي محياي و مماتي هللا رب العالمين «  »جن و االنس الّا ليعبدونما خلقت ال «
 »......ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما اال بالحق  «  »من كان يريد ثواب الدنيا فعنداهللا ثواب الدنيا و االخرة« 

    انديشند مشمول كدام تعبير قرآني هستند؟ آن نميها كه به هدفي باالتر از لذات مادي و سرگرم شدن به  برخي انسان . 40
 ) اول، پاراگراف19ي  صفحهكتاب درسي، (    

  .كنند ترين سرمايه خود را صرف كاالي كم ارزش مي  بهترين و با ارزش
  .زنند  با انتخاب عبادت و بندگي خدا به عنوان هدف، با يك تير چند نشان مي

  .اند رام گرفتهبه حيات دنيوي راضي شده و به آن آ 
 .كنند  جان و دل خويش را به خدا نزديك كرده و سراي آخرت خويش را آباد مي

طلبد و از ديدگاه قرآن نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد              مي................ وصول به هدف بزرگ با ارزشي چون بندگي و عبادت خداوند             .41
 ) دومراگراف، پا20ي  صفحهكتاب درسي، (   . است................ 

   خداوند- مجاهده و تالش و فداكاري   خود انسان-  جلب رضايت الهي و پشتكاري شگرف
  خداوند- همت بزرگ و اراده محكم  خود انسان - استقامت و صبر و ايمان پايدار 

ي شريفه بر ايـن     كدام آيه  »زند،  انسان با انتخاب عبادت و بندگي خداوند به عنوان هدف، با يك تير چند نشان مي               «هرگاه بگوييم،    . 42
 ) اول، پاراگراف20ي  صفحهم و و د، پاراگراف19ي  صفحهكتاب درسي، (  گذارد؟  ي ما صحه مي گفته

   و ما خلقت الجن و االنس الّا ليعبدون   من كان يريد ثواب الدنيا فعنداهللا ثواب الدنيا و االخرة
  و ما خلقنا السماوات و االرض و بينهما العبين  العالمين  ي هللا رب انّ صالتي و نسكي و محياي و ممات قل

حركت به سـوي هـدف در پـي         «و  » توقف در سرحدي از رشد و كمال      «،  »حركت به سوي هدف به صورت طبيعي      «هريك از موارد     . 43
    . است........ ....... و ................ ، ...............به ترتيب مربوط به چگونگي انتخاب هدف در » شناخت و انتخاب

 ) پنجم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (    

  گياهان- انسان- حيوان   انسان-  گياهان- حيوان   انسان-  حيوان-  گياهان   حيوان-  انسان-  گياهان
 ) دوم، پاراگراف15ي  صفحهكتاب درسي، (  ، در كدام عبارت شريفه متجلّي است؟»معناي هدفداري خلقت« . 44

   ما خلقت الجن و االنس الّا ليعبدون  وات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقنا السما
   فغند اهللا ثواب الدنيا و االخرة     ما خلقنا هما الّا بالحقّ



  

 

16

  
  

  

  



 

1 

  

  
  

 سوم و چهارم، پاراگراف 17ي  صفحه   خداوندبندگي  و عبادت .1

  و سومدوم، پاراگراف 15 ي صفحه  ها  خلقت آنبودنهدفدار  .2
كسي كه خدا و بندگي او را به عنوان هدف اصلي انتخاب كند، هم  .3

كند و سراي آخرت خويش را  هاي مادي زندگي استفاده مي از بهره
  پاراگراف اول20ي   گراف دوم  و صفحه پارا19ي   صفحه  .كند آباد مي

ناپذير و جزء  هاي پايان  خيرخواهي به ديگران هدف- نادرست .4
  چهارم، پاراگراف 16ي  صفحه   .هاي اصلي است هدف

 پنجم، پاراگراف 17ي  صفحه  درست .5
 دوم، پاراگراف 20 ي صفحه  ي محكم  اراده- همت بزرگ .6
 سوم، پاراگراف 16 ي صفحه  نوع انديشه .7
 دوم، پاراگراف 14 ي صفحه  . و اتالف سرمايه استادندسبب هدر  .8
هاي مادي و سرگرم شدن به   كه به هدفي باالتر از لذتهايي انسان .9

 اول، پاراگراف 19ي  صفحه  .انديشند ها نمي آن
رسيدن به زندگي ) 2ي خداوند  دريافت لطف و رحمت ويژه) 1 .10

 سوم، پاراگراف 18 ي صفحه  سعادتمندانه در دنيا و آخرت
 خود بايد هدف خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب كند  انسان) 1 .11

و به سوي آن گام بردارد، در حالي كه گياهان به صورت طبيعي و 
) 2. كنند حيوانات به صورت غريزي به سوي هدف خود حركت مي

نهايت طلب است و عطش او در دستيابي  اي بي انسان داراي روحيه
شود بلكه روز به روز افزون  نميهايش نه تنها كم  به خواسته

  او به دنبال چيزي است كه هرگز تمام نشود و پايان. گردد مي
نهايت طلب، در زندگي خود همواره در حال  اين انسان بي. نپذيرد

هايي است پايان نيابد و تمام نشود در حالي كه  انتخاب هدف
ز هاي محدودي دارند و وقتي به سرحدي ا حيوانات و گياهان هدف

شوند چنان كه گويي راهشان  رسند، متوقف مي رشد و كمال مي
 پنجم و ششم، پاراگراف 15ي  صفحه  .پايان يافته است

پذيرند مثل مال و  هاي پايان ها و دل بستگي اهداف فرعي، هدف .12
ها را به جاي هدف اصلي قرار ندهيم و  مهم اين است كه آن. ثروت

نع رسيدن به هدف اصل آن قدر به اهداف فرعي دل نبنديم كه ما
 پنجم، پاراگراف 16 ي صفحه  .شود

بر اساس تعاليم دين اسالم، هر حركت و عملي كه براي كسب  .13
رضايت خداوند و بر اساس معيارهاي ديني صورت گيرد، عبادت 

       ....از خدمت به محرومان گرفته تا آشپزي در آشپزخانه و . است
 پنجم، پاراگراف 17 ي صفحه    

  
  ششم، پاراگراف 17 ي صفحه  خاطر خدازندگي به  .14
هدف   جهان آفرينش بي- ب» بالحق«و » العبين« دو عبارت - الف .15

اي به اين جهان  ي حساب شده نيست و هر موجودي بر اساس برنامه
  سوم، پاراگراف 15 ي صفحه  .گام نهاده است

هاي فرعي و هدف اصلي، هر دو خوب هستند و براي  نادرست، هدف .16
  پنجم، پاراگراف 16 ي صفحه  .باشند ميزندگي ما ضروري 

  اول، پاراگراف 17 ي صفحه  درست .17
 سوم، پاراگراف 16 ي صفحه   نگرش- بينش .18
 چهارم، پاراگراف 16ي  صفحه   هميشگي- ناپذير پايان .19
 ششم، پاراگراف 15ي  صفحه  نهايت طلبي انسان ي بي روحيه .20

ي متناسب با ارزشي كه  ها و دادن رتبه با مشخص كردن ارزش هدف .21
 چهارم، پاراگراف 16ي  صفحه  .دارند

ها،  ها و ناراحتي اگر هدف و مقصد زندگي خدا باشد، خوشحالي .22
ها و بسياري ديگر از مفاهيم كليد زندگي،  ها و پيروزي شكست

شكست، دور شدن از خدا و پيروزي، . كند تعريف جديد پيدا مي
 چيزي ما را ،در آن صورت. شود نزديك شدن به خدا معنا مي

كند  كند كه ما را به خدا برساند و چيزي ما را آزرده مي حال ميخوش
 دوم، پاراگراف 18 ي صفحه  .كه از خدا دور سازد

دهند، در  بندگي خدا را هدف قرار مي كساني كه در زندگي عبادت  و .23
هاي مادي  اين افراد هم از بهره. زنند واقع با يك تير چند نشان مي

 هم از آن جايي كه تمام كارهاي كنند و زندگي استفاده درست مي
دهند، جان و دل خود را به  دنيوي خود را براي رضاي خدا انجام مي

    .سازند تر كرده و سراي آخرت خويش را نيز آباد مي خداوند نزديك
  اول و دوم، پاراگراف 19ي  صفحه    

  

24.   
ـاره         آيات مذكور بيانگر بي    اي بـه تكامـل       هدف نبودن آفرينش اسـت و اش

  اول و دوم، پاراگراف 15ي  صفحه  . ندارد  انسان  

25.   
اولين تفاوت انسان با ساير موجودات اين است كه انسان خود بايد            
هدف خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب كند و به سوي آن گام         

  پنجم، پاراگراف 15ي  صفحه  .بردارد

26.  
كـه مـرا      جن و انسان را نيافريديم مگر ايـن       «ي شريفه     در اين آيه  

توان هدف از آفرينش انسان را عبادت و بنـدگي        مي»  كنند عبادت
  چهارم، پاراگراف 17ي  صفحه    . خدا دانست

27.   
هـا بايـد ارزش       هـا و دل بـستن بـه آن          صحيح هدف  براي انتخاب 

هـا    ها را مشخص كنيم و متناسب با ارزشي كه دارنـد بـه آن               هدف
  چهارم، پاراگراف 16ي  صفحه   .رتبه دهيم

28.   
   .ها دارد ريشه در نوع انديشه انسانها،  اين اختالف

  سوم، پاراگراف 16ي  صفحه  

29.   
كند كه    اگر هدف و مقصد زندگي خدا باشد، چيزي او را خوشحال مي           

   .كند كه از خدا دور سازد او را به خدا برساند و چيزي او را آزرده مي

  دوم، پاراگراف 18ي  صفحه  

30.   
هـاي مـادي      ن در حد لذت   هايي كه اهدافشا    شعر مذكور ارتباط با انسان    

  سوم، پاراگراف 20ي  صفحه  .است، ندارد

31.   
تعبيـر خـود    » زندگي به خاطر خدا   «ي    ترين تعبير درباره    شايد كامل 

    . باشد»  ...من كان يريد ثواب        «ي  ي كريمه    خداوند در آيه    
   اول  پاراگراف18ي    آخر و صفحه  پاراگراف،17ي  صفحه  
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32.  
ي دريافـت     انـسان شايـسته   ) علت(شود      بندگي خداوند باعث مي   

ي خداوند شود و بـه زنـدگي سـعادتمندانه در      لطف و رحمت ويژه   
 سوم، پاراگراف 18ي  صفحه  )معلول. (دنياو آخرت برسد

33.  
نهايت طلب در زندگي خود همواره در حال انتخاب هدف است،             انسان بي 

 ششم، پاراگراف 15ي  صفحه  .هايي كه پايان نيابد و تمام نشود هدف
34.  

نهايت طلب است و همواره به دنبال  اي بي انسان داراي روحيه
 پنجم، پاراگراف 16ي  صفحه  .هايي است كه پايان نيابد و تمام نشود هدف

35.  
اي بـه     شود هر موجودي بر اساس برنامه حساب شده         وقتي گفته مي  

هدف   اين جهان، گام نهاده است مبين اين مطب است كه آفرينش بي           
يز مانند ساير موجودات از ايـن قاعـده كلـي جـدا      نيست  و انسان ن    

  سوم و چهارم، پاراگراف 15ي  صفحه  . نبوده و خلقتش هدفمند است        

36.  
ريشه و منشأ اختالف در انتخاب هدف بـه نـوع انديـشه انـسان               

  سوم، پاراگراف 16ي  صفحه  . مربوط است

37.  
هـا بايـد ارزش       بـستگي بـه آن      ها و دل    براي انتخاب صحيح هدف   

هـا     مشخص كنيم و متناسب با ارزشي كه دارنـد بـه آن            ها را   هدف
  چهارم، پاراگراف 16ي  صفحه  . رتبه دهيم

38.  
وقتي همه و همه كارها براي جلب رضاي خدا باشد، مفهوم عبادت            

  پنجم، پاراگراف 17ي  صفحه  . كند تحقق پيدا مي 

39.  
، تعبير خود خداوند    »زندگي به خاطر خدا   «ترين تعبير درباره      كامل

 قل انّ صالتي و نسكي محيـاي و ممـاتي هللا            «:فرمايد  مياست كه   
   پاراگراف اول،18ي   پاراگراف آخر و صفحه،17ي  صفحه   »  رب العالمين

40.  
هاي مادي و سرگرم شدن به        ها به هدفي باالتر از لذت       برخي انسان 

انديشند اينان به تعبير قرآن كساني هستند كه به حيـات             آن نمي 
  اول، پاراگراف 19ي  صفحه  .اند ن آرام گرفته دنيوي راضي شده و به آ 

41.  
به همان ميزان كه بزرگ و ضامن       ) بندگي و عبادت خدا   (اين هدف،   

طلبـد و خداونـد       خوشبختي ماست، همت بزرگ و اراده محكم مي       
  .فرمايد كه نعمت و پاداش دنيا و آخرت هر دو نزد خداست مي

  دوم، پاراگراف 20ي  صفحه  

42.   

اش باشد، با يك تير چنـد         ي خدا هدف زندگي   كسي كه عبادت و بندگ    
كند   هاي مادي زندگي استفاده درست مي       زند زيرا هم از بهره      نشان مي 

اش بـراي رضـاي خداسـت، سـراي           و هم چون تمام كارهاي دنيـايي      
من كان يريد ثـواب    «ي    اين موضوع با آيه   . سازد  آخرتش را نيز آباد مي    

   پاراگراف اول،20ي  ف دوم و صفحه پاراگرا،19ي  صفحه  . هم مفهوم است» ...

43.  
گياهان به صورت طبيعي و حيوانات به صورت غريزي به سوي هدف            

رسند، متوقف    كنند و وقتي به سرحدي از رشد و كمال مي           حركت مي 
انسان خود بايـد هـدف خلقـت خـود را بـشناسد، آن را               . شوند  مي

  پنجم ، پاراگراف15ي  صفحه  . انتخاب كند و به سوي آن گام بردارد             

44.  
» ما خلقنا هما الّا بالحق    «ها زمين كه در عبارت        حق بودن آفرينش آسمان   

  دوم، پاراگراف 15ي  صفحه  .هاست  به معناي هدفدار بودن خلقت آن

  

  

  وجدان- ج قدرت انتخاب و اختيار - ب گرايش به خير و نيكي - الف . 45
   پاراگراف دوم26ي  صفحه و ششم و پنجمهاي    پاراگراف25ي  صفحه  

ها و  ها، توانايي شناخت انسان يعني شناخت سرمايه. نادرست .46
چنين شناخت موانع حركت انسان در مسير  استعدادهاي او و هم

  اول، پاراگراف 24ي  صفحه  .عبوديت
 ، پاراگراف دوم28ي  صفحه  درست .47

 ، پاراگراف اول25ي  صفحه  كرامت  .48

 مچهار، پاراگراف 25ي  صفحه   سرنوشت - صاحب اراده و اختيار .49

 ، پاراگراف چهارم28ي  صفحه  فرزندان آدم را .50

  دوم  پاراگراف25ي  صفحه اول و   پاراگراف24ي  صفحه  هايش  سرمايه- ها توانايي  .51

 ، پاراگراف دوم25ي  صفحه  هايش  و سرمايهشناخت انسان .52

 اول، پاراگراف 29ي   صفحه  اطاعت نكردن فرمان خدا براي سجده بر انسان .53

 هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان :فرمايد  ايشان مي-نماز خواندن .54
 ، پاراگراف آخر29ي  صفحه  .مالد را به خاك نمي

 - 2. ها راه سعادت را به ما نشان دهند  آن-1: به اين علت بود كه .55
 سوم، پاراگراف 26ي  صفحه  .در پيمودن راه حق به ما كمك كنند

 كه در مقابل شود ها سبب مي ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي .56
گاه كه به گناه آلوده شد،  گناه و زشتي واكنش نشان دهد و آن

قرآن . ي جبران برآيد خود را سرزنش و مالمت كند و در انديشه
يعني سرزنشگر، » نفس لوامه«كريم، عامل دروني اين حالت را 
 اول، پاراگراف 26ي  صفحه  .ناميده و به آن سوگند خورده است

ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول  خداوند خير، زيرا .57
سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به . سرنوشت خويش قرار داد

ما نشان داد تا خود راه رستگاري را برگزينيم و از شقاوت دوري 
 چهارم، پاراگراف 25ي   صفحه  .كنيم

بخش نشان دادن   زيبا و لذت-2 غافل كردن از خدا و ياد او -1 .58
 سرگرم كردن به -4اد كينه و دشمني ميان مردم  ايج-3گناه 

 ، پاراگراف آخر28ي  صفحه  ي دنيايي آرزوهاي سراب گونه

  

ب واكنش سبمها منشأ و  ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي) الف .59
 و «ي  اين موضوع از آيه) ب. انسان در مقابل گناه و زشتي است

گند به نفس و آن كه سو: نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها
 ».گاه بدكاري و تقوايش را به او الهام كرد سامانش بخشيد و آن

  ، پاراگراف آخر25ي  صفحه  .شود برداشت مي
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