
دین و زندگی پایه دهم و یازدهم

ویژه کنکور 1401 منتشر شد.



ضرورت
توجه 
به 

 هدف 
زندگی

الف ـ تقدم 
هدف اصلی یا 

همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر فراموش کردن آن:
گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی. 

اگر تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم، )اهداف فرعی را جایگزین هدف اصلی زندگی کردن(
همچنان باشد که 1ـ تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها 
در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیده ای کنی 
2ـ و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل نگذاشته و به کار 

گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟ )نشناختن ارزش خود و فروختن خویش به بهای اندک = از دست دادن عزت(

گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. 

و اگر جمله را به جا آری و آن را فراموش کنی، 

دـ حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که 

هیچ نکرده باشی؛ )= فرجام فراموشی هدف اصلی و »تقدم هدف های فرعی بر هدف اصلی زندگی« از نظر مولوی(
»در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست؛ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست. )تقدم هدف اصلی زندگی بر اهداف فرعی(

ب ـ پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است، 

ج ـ اهداف فرعی 
را جایگزین 
هدف اصلی 
زندگی کردن:

و مقصود آن است، )بیانگر هدفمند بودن خلقت انسان: »ما خلقناهما اّل بالحق« و حدیث: »ای مردم  هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا ...«(
چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد. )مصداق زیان تلف کردن عمر: »والعصر إّن الإنسان لفی خسر«ـ  درس 1 یازدهم(

ب ـ قرآن کریم در آیات گوناگون بر این نکته تأکید می کند و آفرینش جهان را »حق« می داند. از آن جمله می فرماید:

الف ـ در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد )معلول(؛ زیرا 
خالق آنها خدایی حکیم است؛ )علت(

یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. )توحید در ربوبیت(

ج ـ 

نحوۀ 
آفرینش
جهان:

از این قاعدۀ کلی )ما خلقناهما اّل بالحق( جدا نیست و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است. 
و گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف )قرب الهی( به او داده شده است. )الدنیا مزرعهًْ اآلخرهًْ(

الف  ـ حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست.

ب ـ  این آیه به خوبی دللت بر این دارد که 
جهان آفرینش بی هدف نیست )و ما بینهما لعبین(

ج ـ انسان نیز مانند موجودات دیگر،

مفهوم 
حق بودن 
آفرینش:

براساس برنامۀ حساب شده ای )طرح و نقشه و تقدیر الهی( به این جهان گام نهاده است 
و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. )ما خلقناهما ال بالحق ـ توحید در ربوبیت( و هر موجودی 

برای چه تو را خلق کرده )اولین سؤال برتر: شناخت هدف زندگی ـ دعای امام سجاد)ع( ـ درس 1 یازدهم(
و برای چه کار فرستاده است.« )شناخت هدف زندگی ـ مفهوم شعر: آمدنم بهر چه بود؟(

جهان هدفمند

و ما آسمان ها و زمین ماواِت َو ااَلرَض    »و َما َخَلقَنا السَّ
و آن چه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم، َو َما بَیَنُهما الِعبیَن     

آنها را جز به حق خلق نکردیم.« ما خَلَقناهُما ِاالّ بالحَقّ    

در این آیات، هدفمندی نظام خلقت، با نفی و اثبات چه واقعیت هایی بیان شده است؟نگاه ویژه

هدفمند بودن جهان خلقت
      دخان 

    38 و 39 

موضـوع

1ـ قرآن کریم در این آیه، ابتدا با عبارت شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین«، به بازیچه آفریده شدن آسمان ها و 
زمین و تمامی موجودات را رد می کند و سپس با بیان عبارت: »ما خلقناهما اّل بالحق«، آفرینش آنها را به »حق« معرفی می کند. )نفی و اثبات(

2ـ حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین )ما خلقناهما اّل بالحق(، به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست.
این آیه، به خوبی دللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف و عبث نیست )و ما بینهما لعبین( و هر موجودی براساس برنامۀ 

حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. )ما خلقناهما اّل بالحق(
4ـ علت هدفمند بودن خلقت هر یک ازموجودات )ما خلقناهما الّ بالحق(، حکیم بودن خالق آنها است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد.

1( این آیه و آیۀ: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ل ترجعون«، بیانگر مفهوم: »ضرورت معاد لزمۀ حکمت الهی« است. )درس 4 دهم(
2( »نفی عبث آفرینی جهان« و »به حق آفریده شدن آسمان ها و زمین«، بیانگر »توحید در ربوبیت« است. )درس 2 دوازدهم(

از ابتدای مطالعۀ دین و زندگی، نیازی به خواندن بخش ارتباط )1( و )2( و ... نمی باشد. توصیه می شود ارتباط  آیات و احادیث را 
زمانی مطالعه نمایید که این مطالب را آموخته باشید.

تـوجـه

ارتبـاط

پیـام 
آیـه

درس اول

هدف زندگیهدف زندگی



9 سال دهم ـ درس اول

تفاوت میان 
هدف انسان 

و سایر 
موجودات:

البته میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت هایی که باز می گردد به 

1ـ اختیاری بودن 
اهداف انسان:

الف ـ انسان خود باید هدف از خلقت خود را
بشناسد )با نیروی عقل = آگاهانه و اکتسابی(

و آن را انتخاب کند )با نیروی اراده و اختیار(
و به سوی آن گام بردارد؛ )مصداق آیۀ: »انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکرا و اّما کفورا«(

3ـ توقف ناپذیری 
اهداف انسان:

1ـ هدف های محدودی دارند )علت(ب ـ در حالی که حیوانات و گیاهان

2ـ و هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند،

ب ـ در حالی که

الف ـ انسان

1ـ دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش 
نه تنها کم نمی شود، 

بلکه روز به روز افزون می گردد. 

3ـ این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی پایان ناپذیر و تمام نشدنی.

2ـ او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. )میل به کمالت بی نهایتـ  ضرورت معاد لزمۀ حکمت الهیـ  درس 4 دهم(

گیاهان به صورت طبیعی 
1ـ دانۀ گندم به صورت طبیعی در جهت رسیدن به هدف نهایی خود یعنی و حیوانات به صورت غریزی 

تبدیل شدن به خوشه ای با ده ها دانه حرکت می کند )حرکت جبری و غیر ارادی(
2ـ و یا نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش می رود.

متوقف می شوند؛ )معلول(
چنان که گویی راهشان پایان یافته است.

الف ـ تنوع
 هدف ها:

وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛  

که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی،  
چنان اختالفی در

کسانی به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و مقام اند،هدف ها وجود دارد 
دسته ای خدمت به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند، گروهی به هنرمندی و نقش آفرینی در عرصه های 

هنری می اندیشند، گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش، پیوسته می کوشند و...
به طور مثال:

و کدام یک این گونه نیست؟

1ـ میل بی نهایت طلب انسان 

2ـ و استعدادهای فراوان مادی و معنوی اوست 
کدام انتخاب درست و همسو با

هرکس با بینش و نگرش )جهان بینی( خاص خود به سراغ هدفی می رود. 
اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای 
گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران کمک کند. )هر سبکی از زندگی، ریشه در اندیشه های خاصی داشته و از جهان بینی ویژه ای سرچشمه می گیرد.ـ  درس 3 دوازدهم(
کسی هم که فکر می کند با داشتن شهرت می تواند به این نتایج برسد، همۀ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. 

پس این اختالف در هدف ها )معلول(، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ )جهان بینی( انسان دارد. )علت( )همین تفاوت در نگاه و اندیشه انسان ها، زمینه ساز نیازمندی به معیارهای انتخاب هدف های اصلی است.(

ب ـ منشأ 
اختالف 

در هدف ها:
به طور مثال:

به سوی هدف خود حرکت می کنند. )حرکت جبری و ناآگاهانه و غیراکتسابی ـ یک تقدیر الهی(

مثاًل

1ـ ویژگی های خاص انسان )فطری( 
2ـ  تمایز او از سایر موجودات

ب ـ انسان
مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. )تنوع استعدادهای انسان، علت نیازمندی او به هدف های جامع  تر است.(

به همین دلیل، به دنبال انتخاب هدف هایی )جامع( است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

2ـ جامع بودن 
اهداف انسان:

الف ـ برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، 

اختالف در انتخاب هدف

ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده )و ما بینهما لعبین ـ علت( تا خود را سرگرم کارهای لهو کند. )معلول( 
و او را به خود وانگذاشته اند )علت( تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« )معلول(

مطابق فرمایش امام علی)ع(، چرا انسان نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند؟ و چرا هیچ کس نباید به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد؟نگاه ویژه

1ـ این فرمایش امام علی)ع( بیانگر این حقیقت است که انسان نیز مانند موجودات دیگر، به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. هدفی که 
گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

2ـ از دیدگاه امام علی)ع(، علت منع شدن انسان از سرگرم شدن به کارهای لهو، بیهوده نبودن خلقت او )و ما بینهما لعبین( است و دلیل نپرداختن به 
کارهای لغو و بی ارزش، واگذار نشدن او به خودش می باشد.

این فرمایش امام علی)ع(، تأکیدی بر مفهوم آیات شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق« است.  
در کالمی دیگر از امام علی)ع(، دلیل نپرداختن به کارهای لغو و بی ارزش این چنین آمده: »إنّه لیس ألنفسکم ثمن اّل الجنّهًْ فال تبیعوها إّل بها« )درس 11 یازدهم(

ارتبـاط

پیـام آیـه

هدفمند بودن خلقت انسان که موضـوع هرگاه  علی)ع(  حضرت  این رو،  از  دـ 
سخن  معموال  می کرد،  موعظه  را  مردم 

خود را با این عبارات آغاز می کرد:  
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ب ـ بدین وسیله )با کمک گرفتن از معیارهای صحیح(، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد.

ج ـ خدای رحیم و مهربان، 

الف ـ با توجه به تفاوت نگاه و اندیشه انسان ها،  
برای اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف های خود را انتخاب کنیم، نیازمند معیار و مالک هستیم؛

1ـ میل بی نهایت طلب معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو با

2ـ و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.

که از همه به ما مهربان تر و از خِود ما به نیازهای ما آگاه تر است. )دو صفت الهی که باعث معرفی معیارهای انتخاب هدف های اصلی در قرآن کریم شده است.(
در قرآن کریم، 1ـ در این مورد ما را هدایت و راهنمایی می کند  2ـ و معیار انتخاب هدف  را مشخص فرموده 3ـ و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده است؛ 

برای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف، در ترجمه آیات تدبّر کنید و با تأّمل در آنها و ارتباط دادن آنها به یکدیگر، پیام ها را تکمیل کنید و آیاتی را که 
این پیام ها از آنها استخراج می شوند، مشخص نمایید.

*»آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 
داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«                                                                                                                   )اسراء، 18(
*»و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«                                              )اسراء، 19(
*»بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«                                                       )بقره، 200(
*»و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«                        )بقره، 201(
*»اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«                                                                                      )بقره، 202(
*»آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«                          )قصص، 60(

آیات مرتبط با پیام:                                                                             پیام:                                                                                          

آیه 18 اسراء1ـ برخی از هدف ها و دل بستگی ها محدود و پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

آیه 18 اسراء2ـ اگر کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

آیات 18 اسراء و 200 بقره3ـ اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند، در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.

آیات 19 اسراء و 60 قصص4ـ برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.

آیه 19 اسراء5ـ اگر کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند و مؤمن باشد، به هدف خود خواهد رسید.

آیه 60 قصص6ـ هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.

آیات 18 اسراء و 60 قصص7ـ هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.

آیات 201 و 202 بقره8ـ اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.

آیات 18 اسراء و 200 بقره9ـ اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

نتیجه: برنامه ریزی انسان باید در برگیرنده اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و هدف های 
دنیوی پیرو و تابع آنها باشند. )نکتۀ طالیی: آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«، به همین مفهوم هم اشاره دارد.(

تدبر در قرآن

.
                                 آیه:                                                                                                پیام آیه:

زندگی  تنها  که  کس  »آن  1ـ 
زودگذر دنیا را می طلبد، 

آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و 
به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ 
قرار  او  برای  را  دوزخ  سپس 
و  خواری  با  تا  داد  خواهیم 
سرافکندگی در آن وارد شود.«                                         
)اسراء، 18(

 َ »َمن کَاَن ُیِریُد الَْعاِجلَهًْ

لَْنا لَُه ِفیَها َما نََشاُء لَِمن نُِّریُد  َعجَّ

ْدُحوًرا ُثمَّ َجَعلَْنا لَُه َجَهنََّم َیْصلَئَها َمْذُموًما مَّ

1ـ در این آیه، دنیا و دل بستگی های آن، »زودگذر و موقتی« معرفی شده است. )و ما هذه الحیاهًْ الدنیا اّل لهو و لعب(
2ـ بر اساس این آیه، اگر کسی تنها زندگی زودگذر دنیوی را انتخاب کند، مشمول دو چیز می شود:  الف ـ در این دنیا 
متناسب با ارادۀ خداوند، به بخشی از خواسته های دنیایی  خود می رسد. ب ـ در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
3ـ بر اساس این آیه، در میزان بهره مندی دنیاخواهان از نعمت های دنیوی، ارادۀ الهی حاکم است نه ارادۀ اشخاص.

4ـ دنیاطلبان فقط به بخشی از خواسته ها و اهداف دنیوی و مادی خود می رسند. )آن مقدار از آن را که بخواهیم می دهیم(
5ـ »ورود با خواری و سرافکندگی در دوزخ«، سرانجام دنیاطلبان و غافالن از آخرت است که مشمول ارادۀ الهی شده اند.

ارتباط)1(: این آیه با توجه به کلمۀ ارادۀ الهی، بیانگر »توحید در ربوبیت« و »قضای الهی« است. )درس 2 و 5 دوازدهم( 
ارتباط)2(: این آیه، به سنت عام امداد الهی اشاره دارد که ناشی از رحمت الهی است. )درس 6 دوازدهم(

 تناسب معنایی )1(: این آیه و آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت 
هیچ بهره ای ندارند.«، به هدف های »فرعی و پایان پذیر« اشاره دارند.

تناسب معنایی )2(: این آیه و آیۀ شریفۀ: »کال نمّد هؤلء و هؤلء من عطاء ربّک و ما کان عطاء ربّک محظورا«، به 
سنت امداد عام الهی اشاره دارند. )درس 6 دوازدهم(

معیارهای انتخاب هدف های اصلی
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.
                                 آیه:                                                                                                پیام آیه:

2ـ »و آن کس که سرای آخرت را 
بطلبد و برای آن سعی و کوشش 
داده  پاداش  باشد،  مؤمن  و  کند 

خواهد شد.« 
)اسراء، 19(

 َ »َو َمْن أََراَد اَلِْخَرهًْ

ا َسْعَیَها َو ُهَو ُمْؤِمٌن  َو َسَعی  لَهَ

ْشُکوًرا« َفُأْولَئَک َکاَن َسْعُیُهم مَّ

باشد،  نتیجه بخش  آیۀ قبل،که ممکن است  افراد برای اهداف زودگذر دنیوی در  1ـ بر خالف سعی و تالش 
براساس این آیه، اگر کسی هدف های اخروی و پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به 

آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
2ـ تعبیر قرآنی: »پاداش داده خواهد شد«، شامل کسی می شود که سه شرط داشته باشد:  الف ـ آخرت را بخواهد و 
هدفش رسیدن به سعادت اخروی باشد. ب ـ برای رسیدن به آن سعی و تالش کند. ج ـ به هدف خود ایمان داشته باشد.

3ـ شرط پذیرش تالش های دنیوی، »ایمان« است و شرط سعادت اخروی، »تالش و ایمان« است. 
ارتباط)1(: طلب سرای آخرت در این آیه، بیانگر دیدگاه معتقدین به معاد دربارۀ مرگ است. )درس 3 دهم(

انگیزۀ  ایجاد  یعنی  به معاد  اعتقاد  پیامد  بیانگر »اولین  اخروی،  برای سعادت  انسان  ارتباط)2(: سعی و کوشش 
فعالیت و کار در زندگی« و همچنین بیانگر »توحید عملی از جنبۀ فردی« است. )درس 3 دهم و 3 دوازدهم(

ارتباط)3(: این آیه، به سنت امداد خاص خداوند یا توفیق الهی اشاره دارد که ناشی از رحمت الهی است. )درس 6 دوازدهم(
تناسب معنایی: این آیه و سه آیۀ دیگر که در زیر آمده است، به بیان معیارهای هدف های »اصلی« پرداخته اند.

می گویند:  مردم  از  »بعضی  3ـ 
نیکی عطا  دنیا  در  ما  به  خداوندا 
بهره ای  آخرت  در  ولی  کن. 

ندارند.«
)بقره، 200(

نَْیا  »َفِمَن النَّاِس َمن َیُقوُل َربََّنا َءاتَِنا فِی الدُّ
ِ ِمْن َخاَلق « ِخَرهًْ َو َما لَُه فِی اَلْ

1ـ در آیات 200 تا 202 بقره، انسان ها در زمینۀ یاد خدا به دو دسته تقسیم می شوند. دستۀ اول کسانی هستند که تنها 
به مواهب مادی دنیا نظر دارند و حتی در دعاهای خود نیز به غیر از نعمت های دنیوی چیز دیگری از خدا نمی خواهند. 

2ـ در این آیه، دنیاطلبان، خدا را فقط برای رفع نیازهای دنیوی خود یاد می کنند و از او فقط دنیا را می خواهند.
3ـ خداوند در این آیه اعالم می کند که هر کس که فقط دنیا را بخواهد، در آخرت نصیب و بهره ای نخواهد داشت.
4ـ براساس این آیه، اگر هدف های دنیوی در زندگی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.
5ـ اگر کسی فقط هدف های مادی و پایان پذیر را انتخاب کند، در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.

تناسب معنایی: این آیه و اولین آیۀ این قسمت، یعنی آیۀ شریفۀ: »کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند 
در همین دنیا حاصل کارهایشان را به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید. اینان در آخرت جز آتش دوزخ 
ندارند...«، در پیام های )4( و )5( همین قسمت و همچنین بیانگر »سنت امداد« مشترک می باشند. )درس 6 دوازدهم(

4ـ »و بعضی می گویند: پروردگارا 
و  کن،  عطا  نیکی  دنیا  در  ما  به 
در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما 
و ما را از عذاب آتش نگاه دار.« 

)بقره، 201(

 ًْ نَْیا َحَسَنهًْ »َو ِمْنُهم مَّن َیُقوُل َربََّنا َءاتَِنا فِی الدُّ

ِخَرهًِْ َحَسَنهًًْْ َو ِقَنا َعَذاَب النَّار« َو فِی اَلْ

1ـ دستۀ دوم در زمینه یاد خدا کسانی هستند که پروردگار خود را به زبان می آورند و از او سه چیز می خواهند: هم 
در دنیا به آنها »نیکی« بدهد و هم در آخرت به آنها »نیکی« بدهد و آنها را از آتش جهنم حفظ کند.

2ـ درخواست های این دو دسته، دو فرق با یکدیگر دارد: اول اینکه گروه نخست فقط دنیا را می خواهد و گروه 
دیگر هم دنیا و هم آخرت را می خواهد. دوم اینکه دنیاطلبان تنها خواستار لذت های دنیا هستند ولی اهل ایمان از 

بین لذت های دنیا فقط آنچه را که »حسنه« است می خواهند یعنی چیزی که واقعًا خوب و نیکو باشد.
3ـ بر اساس این آیه، اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود.
ارتباط: این آیه، بیانگر »راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او«، از راه های تقویت اخالص است. )درس 4 دوازدهم(

نصیب  خود  کار  از  »اینان  5ـ 
خداوند  و  دارند؛  بهره ای  و 

سریع الحساب است.«     
)بقره، 202(

ا َکَسُبواْ  مَّ »ُأْولَئَک لَُهْم نَِصیٌب مِّ
َساب « ُ َسِریُع الْحِ َو اهللَّ

1ـ خداوند در دو آیۀ قبل، به کسی که فقط دنیا را بخواهد، اعالم کرد که در آخرت نصیبی و بهره ای نخواهد 
داشت، ولی در این آیه، به هرکس که دنیا و آخرت را با هم درخواست کند، اعالم می کند که در دنیا در مقابل 
اعمالی که انجام می دهد، به او نصیب و بهره ای داده می شود و در آخرت هم خداوندی که در حسابرسی سریع 

است پاداش او را خواهد داد و هر چه زودتر به حساب اعمال بندگان خود خواهد رسید.  
2ـ براساس این آیه، اگر کسی هدف ها و دلبستگی های اخروی و پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی خود برگزیند 

و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
3ـ سریع الحساب یکی از نام های نیکوی خداوند متعال است، و از آنجایی که هیچ قیدی ندارد، اطالقش هم 
شامل دنیا می شود و هم شامل آخرت، و هر عملی که بنده اش انجام دهد چه از حسنات باشد و چه غیر آن، 

جزایش را درست و مطابق عملش می دهد.

شده،  داده  شما  به  »آنچه  6ـ 
آرایش  و  دنیا  زندگی  کالی 
خداست  نزد  آنچه  و  است  آن 
اندیشه  آیا  است؛  پایدارتر  و  بهتر 

نمی کنید؟«
)قصص، 60(

نَْیا  ِ الدُّ »َو َما ُأوتِیُتم مِّن شیَ ٍْء َفَمَتاُع الَْحَیاهًْ
َو ِزیَنُتَها َو َما ِعنَد اهللِ َخیْرٌ َو أَبَْقی أَ َفاَل تَْعِقُلون« 

1ـ براساس این آیه، تمام نعمت های دنیوی که خداوند در اختیار انسان قرار داده کالی زینتی است که زندگی 
دنیوی را زینت داده است. و نعمت هایی که نزد خدا است به خاطر جاودانه بودنشان بهتر و پایدارتر هستند. 

2ـ با دقت در بهتر و پایدارتر بودن نعمت های اخروی، هر انسان عاقلی می فهمد که نباید نعمت های زودگذر 
دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ اخروی ترجیح دهد.

3ـ پیام این آیۀ شریفه این است که هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.
4ـ براساس این آیه، هدف های پایان ناپذیر و همیشگی، پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
5ـ این آیه، میزان دل بستگی ما به اهداف فرعی را نشان می دهد تا هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.

6ـ بر اساس این آیه، معیار تشخیص هوشمندی افراد، انتخاب هدف های بهتر و پایدارتر در زندگی خود است.
تناسب معنایی: این آیه و آیۀ شریفۀ: »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان«، به 

کم ارزش بودن زندگی دنیا و برتر بودن حیات اخروی انسان اشاره دارند. 
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هدف 
برتر 
و 

جامع تر:

الفـ 

میزان 
توجه به 

هدف های 
فرعی:

اینجا سخن از هدف های اصلی و فرعی است، الف ـ همان طور که با تدبّر در آیات دیدید،
که هر دو خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند.

ب ـ مهم این است که 
« و ابیات: »ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد ...( 1ـ هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم )مصداق آیۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ

ج ـ تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا
نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. )تمایالت دانی لزمۀ زندگی در دنیا هستند و بدون آنها نمی توان زندگی کرد یا زندگی سخت می شود.(

برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم 
و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم. )آیۀ: آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.( فقط باید توجه کنیم که

مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند 
و از رفتن به سوی کمالت بازدارند. )مصداق این سخن: »اگر جمله را به جا آری و آن را فراموش کنی«( 2ـ و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که

ب ـ برخی هدف های زندگی، نیز این گونه اند؛ یعنی 

د ـ معموًل آدم های زیرک و هوشمند، هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.« 

در بردارندۀ هدف های دیگر نیز هستند )مصداق آیۀ: »من کان یرید العزهًْ فلله العزهًْ جمیعا« ـ درس 11 یازدهم(
و رسیدن به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست. )مصداق آن، آیاتی که بیانگر هدف های اخروی هستند.(

ج ـ به میزانی که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشند )علت(، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. )معلول(

برترین 
و 

کامل ترین 
هدف: 

همۀ استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد )جامع بودن( و در جایی متوقف نشود )بی نهایت طلبی(
و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند 

به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد. 

سؤال: به نظر شما در میان هدف های اصلی، برترین و کامل ترین هدف کدام است؟ هدفی که رسیدن به آن مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز باشد؟

»متنوع بودن استعدادهای انسان« با توجه به دو ویژگی
و »بی نهایت طلبی او« 

بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که

بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، 
آن هدف، کامل تر است. 

امیرالمؤمنان علی)ع( را ببینید! 

ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت )هدایت معنوی( پیامبر اکرم)ص( آغاز کرد و جلوه گاه همۀ کمالت و زیبایی ها شد. 
وقتی به شخصیت ایشان می نگرید، می بینید که ایشان در میدان علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، 

مهربانی و دوستی، پهلوانی و جوانمردی، نیایش و عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از رسول خدا)ص( بی نظیر است. 
راستی ایشان چه چیزی را مقصود و هدف خود قرار داده که به همه این زیبایی ها دست یافته است؟ )مصداق عملی آیۀ صفحۀ بعد(

مقصود 
و هدف 
جز او چه کسی و چه چیزی می تواند برترین و اصلی ترین هدف ما باشد؟ )مصداق ابیات: »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ ...«(نهایی ما:

الف ـ  هرکس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود )به صورت فطری(
در جست وجوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی هاست )سرشت خداگرای انسان ـ درس بعد(

و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. 

ب ـ خداوند 
همان سرچشمه و خالق همۀ کمالت و زیبایی هاست؛ )توحید در خالقیت(
او که خود نامحدود است و کمالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. 
هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود. )علت(

ج ـ به راستی

د  ـ اگر روح انسان 
بی نهایت طلب است 

و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد،

روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند 
و زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد؟ )آیۀ: »فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«( چه کسی جز او می تواند

پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است. )معلول(

شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد.

برترین هدف

»چون که صد آمد نود هم پیش ماست« 

این مصراع چه کاربردی دارد؟ و بیانگر چه مفهومی است؟نگاه ویژه

1ـ این مصرع را به صورت یک ضرب المثل در جایی که یک چیز، جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است، استفاده می کنند.
2ـ این مصرع بیانگر آن است که به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.

3ـ با استناد به پیام این مصرع می توان گفت که با انتخاب خداوند که برترین و اصلی ترین هدف ما است، هم روح پایان ناپذیر 
انسان سیراب می شود و هم زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی او فراهم می شود.

1ـ معموًل آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«  
2ـ آیات شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا ...« و »من کان یرید العزهًْ ...«، از مصادیق هدف های برتر و جامع تر و در بردارندۀ مفهوم این مصراع می باشند.

تناسب 
معنایی

پیـام

برترین هدف زیبای موضـوع شعر  از  مصرع  این  حتمًا 
مولوی را شنیده ای که می گوید:  
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نتیجۀ
انتخاب 
هدف 
به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، )ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ( اصلی:

همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد؛ همان طور که دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد. )عزم( ج ـ البته این هدف، )نزدیکی به خدا(

الف ـ افراد زیرک با انتخاب خدا 
به عنوان هدف اصلی خود

1ـ هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند )ثواب الّدنیا(
2ـ و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا )إّن الصالۀ ... هلل رّب العالمین ـ ُحسن فاعلی ـ اخالص( انجام 
می دهند، الف ـ جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند ب ـ و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. )مفهوم آیۀ زیر(

1ـ نزدیکی مکانی و ظاهری )مادی( نیست. چه بسا دو نفر در یک مکان در کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی 
به هم احساس نکنند. 

2ـ نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی )معنوی( است، همان طور که دوری از او هم بدترین نوع دوری است.
الف ـ البته نزدیکی و تقرب به خداوند، )عنداهلل( 

ب ـ خدا سرچشمۀ زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند )علت( به خدا نزدیک تر می شوند. )معلول(

جنس 
نزدیکی 
به خدا:

1ـ مفهوم کلی این آیه، به برترین و کامل ترین هدف اصلی انسان )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ( اشاره دارد. 
2ـ  افراد زیرک با انتخاب خدا )فعند اهلل( به عنوان هدف اصلی زندگی، با یک تیر چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی زندگی 
استفاده می کنند )ثواب الّدنیا( و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند )اخالص(، جان و دل 

خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ(
3ـ بر اساس این آیه، اصل قرار گرفتن هدف های اخروی )فعند اهلل(، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. )من کان یرید ثواب الدنیا(

4ـ اگـر کسـی هدف هـای پایان ناپذیـر را بـه عنـوان هـدف اصلـی برگزیند و برای رسـیدن بـه آن تالش کند بـه هدف خود 
خواهد رسـید. )فعنـد اهلل ثواب الّدنیـا و اآلخرهًْ( 

5ـ  به میزانی که هدف اصلی ما برتر و جامع تر باشد )فعند اهلل(، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد. )ثواب الدّنیا و اآلخرهًْ(.

1ـ این آیه، از نظر مفهومی با ابیات: »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟...« که بیانگر برترین هدف انسان و مقصد 
نهایی او یعنی تقرب و نزدیکی به خداست، تناسب معنایی دارد.

2ـ این آیه، مصداق این مصراع از شعر: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست« و عبارت: »با یک تیر چند نشان زدن« است.

تناسب 
معنایی

پیـام
آیـه

1ـ مفهوم کلی این ابیات، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و اصلی ترین هدف انسان اشاره دارد. 
2ـ برترین هدف انسان خداوند است چراکه تنها اوست که می تواند روح پایان ناپذیر )بی نهایت طلب( انسان را سیراب کند و زمینۀ 

شکوفاشدن تمامی استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد. 
3ـ با انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی، می توان با یک تیر چند نشان زد. هم می توان از بهره های مادی زندگی 
استفاده کرد و هم با انجام تمام کارهای دنیوی خود در جهت رضای خدا، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر کرد و سرای 

آخرت خویش را نیز آباد نمود.
4ـ مقصود و هدف نهایی ما خداوند است، زیرا تنها او سرچشمه و خالق همۀ کمالت و زیبایی هاست )شکر سازد، قمر سازد، صد نرگس 

تر سازد، صد عقل و نظر سازد(؛ و هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود.

این ابیات و آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«، به انتخاب خداوند به عنوان جامع ترین و 
برترین هدف انسان، اشاره دارند.

تناسب 
معنایی

پیـام
ابیـات

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد  ْنَیا     »َمْن َكاَن يُِريُد َثَواَب الدُّ
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.«  فَعِنْدَ اهللِ ثََوابُ الدُّنْیَا وَ الْخِرَهًِْ   

بهترین راه برای به دست آوردن نعمت های دنیوی و اخروی چیست؟ چرا؟   نگاه ویژه

برترین هدف موضـوع
       نساء
 134 

     

خوبّی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟ » ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟   
یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟   

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«  ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟   
برترین هدف انسان چیست؟ )پیام 1( و دلیل آن چه می باشد؟   )پیام 2(نگاه ویژه

برترین هدف موضـوع

       مولوی 
     

ب ـ

د ـ
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1
شعر »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟ این مصرع را به صورت یک ضرب المثل در جایی که یک چیز، 
جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است، استفاده می کنند. برخی هدف های زندگی، نیز این گونه اند؛ یعنی در بردارنده هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن 
به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست. به میزانی که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.

2

دلیل بیاورید: الف( زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند.  
زیرا با انتخاب خداوند به عنوان هدف نهایی خود هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت 

رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند.
ب( کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد، دچار خسران می شود. 

زیرا این هدف: 1ـ تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی انسان است. 2ـ کسی که این هدف را بر می گزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد. 3ـ 
اصل قرار دادن این هدف در زندگی، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شود. 

3

شخصی می گوید: »لزمه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور فرعی هستند، کنار گذاشته شود« با او موافقید یا خیر؟ 
چرا؟ با کار او مخالفیم، زیرا هدف های فرعی برای زندگی ما ضروری هستند. مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر 
به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی کمالت بازدارند. تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه 
تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که 

از زیبایی های پایدار باز بمانیم.

4

حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید. 
»مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید. از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید: من از کدام یک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری 
به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمی دانم! پیرمردگفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!« به نظر 

شما این حکایت، با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟
این حکایت، مربوط به بخش اول درس یعنی اهمیت »توجه به هدف زندگی« می باشد. اگر کسی به هدف اصلی زندگی خود که برای آن آفریده شده 
توجه نکند و به جای رسیدن به آن برای هر هدف دیگری تالش کند، هیچ کاری نکرده است.  این عمل، به تعبیر مولنا همانند این است که پادشاهی 
تو را به دهی فرستاده برای انجام کار معینی، اگر تو بروی و صد کار دیگر انجام دهی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی انجام نداده ای، گویی که 

هیچ کاری نکرده ای.

به نظر شما برنامۀ زندگی روزانه من و شما بایستی چگونه تنظیم شود تا بر اساس آیه زیر، تمامی اعمال و زندگی ما برای خدا باشد؟ 
                                 آیه:                                                                                                پیام آیه:

»ُقل ِإنَّ َصالتی و نُُسکی 
و َمحیاَی و َمماتی 

هلِلِ َربِّ الَعالَمیَن«                                
)انعام، 162(

»بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و 
مرگ من برای خداست که پروردگار 

جهانیان است.«

1 ـ هدف اصلی در زندگی انسان یا برترین هدف اصلی او، باید خداوند باشد.
2ـ براساس این آیه، هر حرکت و عملی که از ما سر می زند )َصالتِي َو نُُسِکي َو َمْحیاَي َو َمماتِي( باید برای کسب رضایت 

خداوند )هلِلِ = نیت خالص( و براساس معیارهای دینی )انجام آن به شکل صحیح( صورت گیرد. 
3ـ با آنکه نماز، جزو عبادات است، ولی در این آیه، جدا ذکر شده تا اهمّیت آن را نشان دهد. )إّن َصالتِي َو نُُسِکي(

4ـ انسان های مخلص، مسیر طبیعی )مرگ و حیات( و مسیر عبادی خود )نماز و نُُسک( را فقط برای خداوند عالمیان می دانند.
5ـ ضرورت و دلیل اینکه تمامی عبادات ما باید برای خدا و کسب رضایت او )هلل( باشد، این است که ربوبیت و تدبیر 

جهان فقط توسط خداوند صورت می گیرد. )هلل رّب العالمین(
ارتباط )1(: مفهوم اصلی این آیه، اخالص در بندگی است. اخالص در کاربرد دینی بدین معناست که شخص عملش 

را فقط برای رضای خداوند )ُحسن فاعلی( و همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد. )ُحسن فعلی( )درس 4 دوازدهم(
ارتباط )2(: عبارت شریفۀ: »إنَّ َصالتِي َو نُُسِکي َو َمْحیاَي َو َمماتِي«، بیانگر »توحید عملی فردی« و عبارت شریفۀ: 
»هلِلِ«، بیانگر »اخالص در بندگی« و عبارت شریفۀ: »َربِّ الَعالَمیَن«، بیانگر »توحید در ربوبیت« است. )درس 3 و 4 دوازدهم(
تناسب معنایی: این آیه و آیۀ شریفۀ: »قل إنّما أعظکم بواحدهًْ أن تقوموا هلل...«، به اخالص در بندگی اشاره دارند.

)درس 4 دوازدهم(

تدبر

.................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

اندیشه و  تحقیق



اهمیت
 هدف 
زندگی
از نظر 
مولوی:

تو را باک نیست: اگر جمله چیزها را فراموش کنی و هدف را فراموش نکنی 
هیچ نکرده باشی: اگر جمله را به جا آری و هدف از آفرینش را فراموش کنی

َمَثل کسانی که هدف اصلی زندگی را فراموش کرده اند: رفتن به دهی به دستور پادشاه و انجام ندادن کار او و انجام دادن کارهای دیگر
تو را برای کارهای دیگر نیافریده اند: انجام دادن کارهای دیگر به جای آن کاری که برای آن آفریده شده ای.

مثال برای جایگزین کردن هدف: شمشیر جواهر نشانی را ساطور گوشت گندیده ای کنی. در دیگ زرین شلغم بپزی و بگویی من اینها را معطل نگذاشته ام.
جای افسوس و خنده باشد: انجام کارهای دیگر به جای پرداختن به هدف اصلی زندگی.

دلیل هدفمند بودن تک تک مخلوقات: حکیم بودن خالق آنها که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد.

هدفمندی 
جهان:

خلقنا  ما  »و  آیۀ:  مفهوم 
الّسماوات و األرض و ...«

در مورد انسان: 1ـ هدفمند بودن خلقت انسان مانند سایر مخلوقات 2ـ گام نهادن در این دنیا، فرصت داده شده به او برای رسیدن به آن هدف است.

1ـ رّد عبث آفرینی و بی هدف بودن موجودات )و ما بینهما لعبین(
2ـ آمدن مخلوقات به جهان براساس برنامۀ حساب شده ای و حرکت به سوی هدف حکیمانه ای

3ـ حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین )ما خلقناهما اّل بالحق( = هدفدار بودن آنها

موعظۀ امام علی)ع( به مردم:

3ـ تفاوت های میان هدف  انسان 
و سایر موجودات: 

1ـ برخالف حرکت طبیعی گیاهان و غریزی حیوانات به سوی هدف، انسان باید هدفش را انتخاب کند.
2ـ انسان به دلیل داشتن استعدادهای متنوع مادی و معنوی، به دنبال هدف های جامع است. 

3ـ انسان به دلیل داشتن روحیۀ بی نهایت طلبی، به دنبال هدف های پایان ناپذیر است.
ریشۀ این تفاوت ها: ویژگی های خاص انسان )یا امور فطری( و تمایز او از سایر موجودات است.

1ـ سرگرم نشدن به کارهای لهو: به دلیل به بیهوده آفریده نشدن هیچ کسی
2ـ نپرداختن به کارهای لغو: به دلیل واگذاشته  نشدن او به خودش

اختالف 
در 

انتخاب 
هدف:

پیامد اختالف در هدف ها: ایجاد سردر گمی می شود که کدام هدف پاسخ گوی »بی نهایت طلبی« و »تنوع استعدادهای انسان« است.
منشأ اختالف هدف ها: نوع نگاه و اندیشۀ انسان ها

دلیل نیازمندی به معیار و مالک: تا بتوانیم با نگاهی درست هدف های همسو با بی نهایت طلبی انسان و استعدادهای متنوع او را تشخیص دهیم.
برخورد قرآن کریم در تعیین معیار هدف ها: راهنمایی ما و مشخص کردن معیارهای انتخاب هدف اصلی از هدف های فرعی و یادآوری نتایج آنها

این هدف ها خوب و برای زندگی ما ضروری هستند.میزان توجه به هدف های فرعی:
دل بستن به آنها نباید مانع رسیدن به هدف های اصلی و کمالت شود.

برترین 
هدف:

هدف های برتر و جامع تر:
1ـ مفهوم مصراع: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«

2ـ دربردارندۀ هدف های بیشتری هستند.
3ـ انتخاب انسان های زیرک و هوشمند است تا با یک تیر چند نشان بزنند.

هدف کامل تر: هدفی که بهتر بتواند پاسخ گوی بی نهایت طلبی و تنوع استعدادهای انسان باشد.هدف کامل تر و برترین هدف:
برترین هدف اصلی: هدفی که همۀ استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.

علت اینکه حضرت علی)ع( جلوه گاه همۀ کمالت و زیبایی ها شد: انتخاب خداوند به عنوان سرچشمۀ زیبایی ها

1ـ سیراب کردن روح پایان ناپذیر انساندلیل اینکه خداوند اصلی ترین و برترین هدف انسان است:
2ـ زمینه سازی برای شکوفا شدن همۀ استعدادهای انسان

جنس نزدیکی به خدا: 1ـ مادی و ظاهری نیست نه در دنیا و نه در آخرت 2ـ حقیقی و معنوی است.

نتایج انتخاب خداوند 
به عنوان برترین هدف:

1ـ استفاده از بهره های مادی زندگی
2ـ نزدیک تر ساختن دل خود به خدا و آبادی سرای آخرت خود با انجام کارهای خود برای خدا

مفهوم آیۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«
مفهوم ابیات: »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ ...«

تدبّر
در 
آیات:

وعدۀ خداوند به دنیاطلبان ) اسراء، 18(: 1ـ بهره مندی از دنیا به مقداری که خدا می خواهد و به هرکس که او اراده کند. 2ـ وارد کردن به دوزخ با خواری و سرافکندگی
شرایط برخورداری از پاداش الهی )اسراء 19(: 1ـ هدف قرار دادن آخرت 2 ـ سعی و تالش برای رسیدن به آن 3 ـ ایمان داشتن به هدف خود

نتیجۀ درخواست دنیا بدون آخرت از خداوند )بقره، 200(: بی نصیب و بی بهره ماندن در آخرت
نتیجۀ درخواست دنیا و آخرت با هم از خداوند )بقره، 202(: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

دلیل انتخاب نعمت های اخروی از سوی عاقالن )قصص، 60(: »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است...«

خالصــۀ    کـامل  درس 1

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
 

   
  

   
  

   
 

   
 

   
 

  
   

   
   

  
   

   
  

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   

 
   

 
  

   
 

   
 

  
 

   
 

  

  

   
 

   
  

تدبّر: هدف از انجام تمام کارهای انسان: »إنَّ َصالتِي َو نُُسِکي َو َمْحیاَي َو َمماتِي هلل رّب العالمین«
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سؤاالت تألیفی / خط به خط و مفهومی/

این تعبیر که: »در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست.«، را مولوی در چه مورد به کار برده و در خصوص اهمیت آن چه فرموده است؟ - 1
1 چگونه زیستن ـ اگر جمله را به جا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی، تو را اندوهی نیست.

2 برای چه زیستن ـ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.

3 برای چه زیستن ـ اگر جمله را به جا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی، تو را اندوهی نیست.

4 چگونه زیستن ـ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.

مولوی دربارۀ کسی که هدف های فرعی را به جا آورده ولی هدف اصلی از زندگی خود را فراموش کرده است، به ترتیب، چه تعبیر و تمثیلی را به کار می برد؟ - 2
1 هیچ نکرده باشی ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی.

2 جای افسوس و خنده باشد ـ تو شمشیر جواهرنشانی که تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت، آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیده ای کنی.

3 هیچ نکرده باشی ـ تو شمشیر جواهرنشانی که تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت، آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیده ای کنی.

4 جای افسوس و خنده باشد ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی.

از دیدگاه مولوی، این تمثیل که: »پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی - 3
نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی.«، فرجام چه کاری است؟ 

4 نشناختن راه درست زندگی  3 به پوچی گذراندن عمر  2 تقدم هدف اصلی بر فرعی  1 تشخیص ندادن حق از باطل 

با توجه به سخن مولوی، در چه صورت آدمی هیچ نکرده است و تهی دست خواهد بود؟ - 4
4 فراموش کردن راه درست زندگی  3 از یاد بردن اهداف بزرگ زندگی  2 غفلت از مقصود آفرینش خود  1 تالش بی ثمر برای دنیا 

مولوی به شخصی که اهداف دیگری به جز هدف اصلی از زندگی خود را دنبال کند، چه چیزی را متذکر شده و این عمل او را به چه چیزی همانند کرده است؟- 5
1 تو را باک نیست. ـ دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام!

2 آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی و آن کار معین نگزاردی.

3  تو را باک نیست. ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی و آن کار معین نگزاردی.

4 آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. ـ دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام!

این تمثیل مولوی که: »تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور گوشت - 6
گندیده ای کنی«، وصف حال چه کسی است؟ 

2 جمله چیزها را فراموش کند ولی هدف از آفرینش خود را فراموش نکند. 1 جمله چیزها را به جا آورد ولی هدف اصلی خود را فراموش کند. 

4 مقصود اصلی از آفرینش نظام عالم را فراموش کرده است. 3 هدف های دیگر را جایگزین هدف اصلی خود کرده است. 

 از دیدگاه مولوی، انجام چه کاری جای افسوس و خنده دارد؟ - 7
1 تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم.

2 اگر جمله چیزها را فراموش کنی و به جا نیاوری و مقصود از آفرینش خود را فراموش نکنی.

3 تو گویی اگرچه آن کاری که خدا جهان را برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم.

4 اگر جمله چیزها را فراموش نکنی و به جا آوری و تو را باک از فراموشی مقصود از آفرینش خود باشد.

در پس خلقت هر یک از مخلوقات این جهان، کدام ویژگی مشترک وجود دارد و کدام عبارت قرانی بر این مفهوم تاکید می نماید؟ - 8
4 هدف ـ »بالحق« 3 برنامه ـ »بالحق«  2 هدف ـ »فعند اهلل«   1 برنامه ـ »فعند اهلل« 

کدام عبارت قرآنی، داللت بر  این حقیقت دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست؟ - 9
4 »و ما هذه الحیاهًْ الدنیا اّل لهو و لعب« 3 »و ما یهلکنا إّل الّدهر«   2 »هلل رّب العالمین«   1 »و ما بینهما لعبین«  

مطابق آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین...«، هر موجودی بر چه اساسی به این جهان گام نهاده است و چه مقصدی دارد؟ - 10
2 برنامه ای حساب شده ـ هدف حکیمانه ای 1 هدف حکیمانه ای ـ برنامه ای حساب شده  

4 هدف حکیمانه ای ـ تدبیری استوار 3 برنامه ای حساب شده ـ تدبیری استوار  

از دقت در آیۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحّق«، به ترتیب، چه حقایقی در خصوص نظام آفرینش مفهوم می گردد؟ - 11
2 انکار عبث آفرینی خلقت انسان ـ حرکت حکیمانۀ هستی در جهت تقرب به خدا 1 رّد بیهوده آفریدن نظام جهان ـ حرکت حکیمانۀ هستی در جهت تقرب به خدا  

4 رّد بیهوده آفریدن نظام جهان ـ اثبات حکیمانه بودن خلقت مخلوقات 3 انکار عبث آفرینی خلقت انسان ـ اثبات حکیمانه بودن خلقت مخلوقات 

خلقت انسان در کدام قاعدۀ کلی، با سایر مخلوقات مشترک است و فرصت رسیدن به آن چه می باشد؟ - 12
2 »و ما بینهما لعبین« ـ هدفدار یافتن نظام جهان 1 »ما خلقناهما اّل بالحّق« ـ کنارگذاشتن هدف های فرعی 

4 »ما خلقناهما اّل بالحّق« ـ عبادت و بندگی 3 »و ما بینهما لعبین« ـ گام نهادن در دنیای فانی  

حضرت علی)ع( هر گاه که مردم را موعظه می کرد، معموالً سخن خود را با بیان چه حقیقتی آغاز می کرد و دلیل این امر چه بود؟ - 13
1 هیچ کس نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند. ـ »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب«

2 هیچ کس نباید مقصود از آفرینش خود را فراموش کند. ـ »و ما بینهما لعبین«

3 هیچ کس نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند. ـ »و ما بینهما لعبین«

4 هیچ کس نباید مقصود از آفرینش خود را فراموش کند. ـ »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب«

امام علی)ع( در هنگام موعظۀ مردم، آنان را از سرگرم شدن به چیزی نهی می کردند و دلیل آن را چه چیزی معرفی کرده اند؟ - 14
2 لغو و بی ارزش ـ او را به خود وانگذاشته اند.  1 لغو و بی ارزش ـ هیچ کس بیهوده آفریده نشده است.  

4 لهو ـ هیچ کس بیهوده آفریده نشده است.  3 لهو ـ او را به خود وانگذاشته اند.  



17 سال دهم ـ درس اول

مطابق فرمایش امام علی)ع(، اینکه انسان را به خود وانگذاشته اند، چه تکلیفی را بر عهدۀ او نهاده است؟ - 15
2 هدف از خلقت خود را فراموش نکند. 1 نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند.   

4 نباید به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد. 3 بداند که برای چه کاری آمده است.  

تفاوت هایی که میان هدف انسان و موجودات دیگر همچون حیوانات و گیاهان وجود دارد، ریشه در چه چیزی دارد؟ - 16
2 محدود و متنوع بودن استعدادهای مخلوقات 1 استعدادهای مخصوص و غیر اکتسابی او  

4 بهره مندی بیشتر از لذت های مادی و طبیعی 3 اجتناب از سرگرم نشدن به کارهای لهو و لغو 

امتیازات انسان بر سایر مخلوقات در چگونه رسیدن به هدف، کدام است؟ - 17
4 فطری و پایان  ناپذیر بودن 3 آگاهانه و حکیمانه بودن  2 فطری و حکیمانه بودن   1 آگاهانه و پایان ناپذیر بودن 

نحوۀ حرکت انسان، گیاهان و حیوانات به سوی هدف خود، به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ - 18
4 فطری ـ جبری ـ جبری  3 انتخابی ـ طبیعی ـ غریزی  2 فطری ـ طبیعی ـ جبری   1 انتخابی ـ فطری ـ غریزی  

روحیۀ انسان و حیوانات و گیاهان، به هنگام رسیدن به سر حّدی از رشد و کمال، به ترتیب، چگونه است؟ - 19
2 سکون و قرار ـ توقف و پایان پذیری  1 افزون طلبی ـ پایان پذیری و توقف  

4 رضایت و آرامش ـ سیری ناپذیری و توقف  3 بی نهایت طلبی ـ سیری ناپذیری و توقف  

حرکت دانۀ گندم در جهت رسیدن به هدف نهایی خود، به چه صورت بوده و یادآور کدام امتیاز انسان بر سایر موجودات است؟ - 20
1 طبیعی ـ عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد.

2 فطری ـ هدف از خلقت خود را می شناسد و آن را انتخاب می کند و به سوی آن گام بر می دارد. 

3 فطری ـ عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد.

4 طبیعی ـ هدف از خلقت خود را می شناسد و آن را انتخاب می کند و به سوی آن گام بر می دارد.

 عطش انسان در رسیدن به خواسته هایش، ریشه در چه چیزی دارد و کدام امتیاز او را بر سایر موجودات مانند حیوانات و گیاهان رقم زده است؟ - 21
1 وسعت اندیشۀ او ـ هدف  خود را با شناخت برمی گزیند و آگاهانه به سوی آن گام بر می دارد.

2 روحیۀ بی نهایت طلب او ـ به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود.

3 وسعت اندیشۀ او ـ به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود.

4 روحیۀ بی نهایت طلب او ـ هدف  خود را با شناخت برمی گزیند و آگاهانه به سوی آن گام بر می دارد.

چه تفاوتی میان انسان و سایر موجودات در برخورداری از استعدادهای خدادادی وجود دارد و این تفاوت، چه امتیازی برای او به همراه داشته است؟ - 22
1 داشتن استعدادهای نامحدود غیر مادی و غیر طبیعی ـ به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خود را به کمال رساند.

2 داشتن مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی ـ عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد.

رساند. کمال  به  را  خود  گوناگون  استعدادهای  آن،  طریق  از  که  است  انتخاب هدف هایی  دنبال  به  ـ  معنوی  و  مادی  استعدادهای  از  فراوان  مجموعه ای  داشتن   3

4 داشتن استعدادهای نامحدود غیر مادی و غیر طبیعی ـ عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد.

در دنیای حیرت انگیز هدف های مختلف، برای انتخاب هدف درست، همسو بودن آن هدف با کدام ویژگی های انسان، مورد نظر است؟ - 23
1 میل بی نهایت طلب انسان و توانایی های اکتسابی او

2 میل بی نهایت طلب انسان و استعدادهای فراوان مادی و معنوی او

3 میل به جاودانگی و استعدادهای فراوان مادی و معنوی او

4 میل به جاودانگی و روحیۀ بی نهایت طلب انسان در رسیدن به خواسته هایش

در دنیای حیرت انگیز هدف ها، چه چیزی هر شخصی را به سوی هدفی می کشاند؟ - 24
2 بینش و نگرش اطرافیان او  1 تنوع استعدادهای بی پایان او   

4 بینش و نگرش خاص او 3 عطش او در رسیدن به اهداف بزرگ  

کمک کردن به دیگران در زندگی روزمّره برای کسی که در اندیشۀ او این عمل ارزشمند است، حاکی از کدام واقعیت است؟ - 25
2 اختالف در هدف ها، ریشه در فطرت انسان دارد. 1 هدف های فرعی را نباید به جای هدف اصلی قرار دهیم.  

4 هر کس با بینش خاص خود به سراغ هدفی می رود. 3 هدف های برتر، هدف های بیشتر ی در درون خود جای می دهند.  

در دنیای حیرت انگیز انسان ها، چه چیزی به اختالف در هدف ها دامن زده است؟ - 26
2 تنوع استعدادهای مادی و معنوی افراد 1 توانایی ها و سرمایه های درونی افراد  

4 گام نهادن در دنیای مادی 3 نوع نگاه و اندیشۀ افراد   

در وادی حیرت انگیز اختالف در هدف ها، برای انتخاب هدف های خود با نگاهی درست، نیازمند چه چیزی هستیم؟ - 27
1 مالکی که با آن بتوان هدف های درست و همسو با میل جاودانگی و عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش را تعیین کنیم. 

2 معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.

3 معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو با میل جاودانگی و نعمت های مادی و معنوی خداوند را تعیین کنیم.

4 مالکی که با آن بتوان هدف های درست و همسو با میل بی نهایت طلب و توانایی های محدود مادی و معنوی او را مشخص کنیم. 

در چه صورت انسان می تواند در دنیای متنوع هدف ها،  هدف های زندگی را به درستی برگزیند و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف کند؟ - 28
1 توجه به تفاوت هایی که به ویژگی های خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات باز می گردد.

2 انتخاب هدف های همسو با بینش و نگرش خاص خود و تالش برای دستیابی به آنها

3 تشخیص هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان

4 انتخاب هدف هایی که از طریق آن، استعدادهای مادی خویش را به کمال رساند.
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با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب هدف های خود با نگاهی درست، نیازمند چه چیزی هستیم و برخورد قرآن کریم در این زمینه چگونه بوده است؟- 29
1 معیار و مالک ـ فراهم آوردن زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان با اهمیت دادن به کمالت و زیبایی ها

2 بینش و آگاهی ـ هدایت و راهنمایی انسان و مشخص کردن معیار انتخاب هدف های اصلی از غیر آن و یادآوری آثار و نتایج آنها

3 بینش و آگاهی ـ فراهم آوردن زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان با اهمیت دادن به کمالت و زیبایی ها

4 معیار و مالک ـ هدایت و راهنمایی انسان و مشخص کردن معیار انتخاب هدف های اصلی از غیر آن و یادآوری آثار و نتایج آنها

خداوند در آیات قرآن، به کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، چه وعده ای داده است؟ - 30
1 »آن مقدار از آن را که بخواهیم می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«

2 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

3 »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«

4 »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«

آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«، به کدام هدف های انسان اشاره دارد و ویژگی - 31
آنها چیست؟ 

1 پایان ناپذیر ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

2 گذرا ـ اصل قرار گرفتن آنها، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.

3 پایان ناپذیر ـ اصل قرار گرفتن آنها، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.

4 گذرا ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار - 32
خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«، بیانگر کدام پیام در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب هدف است؟ 

1 اگر کسی هدف های دنیوی را به عنوان هدف اصلی برگزیند، می تواند به همۀ آنها برسد.

2 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود.

3 برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.

4 اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شود.

کدام قسمت از آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ - 33
را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«، به امکان نرسیدن دنیاطلبان به خواسته های خود در این دنیا اشاره دارد؟

2 »و به هرکس اراده کنیم می دهیم.« 1 »دوزخ را برای او قرار خواهیم داد.«  

4 »خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.« 3 »آن مقدار از آن را که بخواهیم می دهیم.« 

از توجه در آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«، کدام پیام در خصوص رسیدن به - 34
معیارهای انتخاب هدف دریافت می گردد؟ 

1 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی می شود.

2 برخی از هدف ها و دل بستگی ها تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

3 اگر کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آنها تالش کند به هدف خود خواهد رسید.

4 اگر هدف های پایان پذیر اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

این پیام: »اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.«، با پیام کدام آیۀ شریفه مرتبط است؟ - 35
1 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.«

2 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«

3 »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد ...«

4 »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«

شرایط برخورداری از این وعدۀ الهی: »پاداش داده خواهد شد.«، در کدام آیۀ شریفه آمده است؟ - 36
1 »هرکس به خدا و به روز واپسین ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد.«

2 »بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد.«

3 »آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد.«

4 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«

از دقت در آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«، چه پیامی در مورد رسیدن به - 37
معیارهای انتخاب هدف استنباط می گردد؟ 

1 برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.

2 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود.

3 اگر کسی هدف های پایان ناپذیر و همیشگی  را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.

4 اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

 آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«، با کدام آیۀ شریفۀ زیر تناسب معنایی دارد؟ - 38
1 »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«

2 »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم...«

3 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

4 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«
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آیۀ شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«، بیانگر چه پیامی - 39
در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب هدف است؟ 

1 اگر کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

2 برخی از هدف ها و دل بستگی ها پایان نا پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

3 اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شود.

4 اصل قرار گرفتن هدف های پایان ناپذیر، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. 

پیام کدام آیه، به ناقص بودن درخواست های برخی افراد در زندگی دنیوی خود اشاره دارد؟ - 40
1 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«

2 »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«

3 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

4 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«

در کدام آیه، سخن از یک درخواست کامل و هوشمندانه از درگاه خداوند متعال است؟- 41
1 »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«

2 »می گوید: پروردگارا ! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آن چه را در گذشته ترک کرده ام«

3 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«

4 »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«

چند مورد از معیارهای تشخیص هدف اصلی از فرعی، پیام قابل برداشت از آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی - 42
در آخرت هیچ بهره ای ندارند.« است؟ 

الف ـ اگر کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

ب ـ برخی از هدف ها و دل بستگی ها محدود و پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

ج ـ هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.

دـ اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

ه ـ اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند، در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
4 4  2 3  3 2  5 1

در کدام آیۀ شریفه، به نقش عقل و اندیشۀ آدمی در تشخیص هدف های اصلی از اهداف فرعی اشاره شده است؟- 43
1 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«

2 »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«

3 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

4 »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است...«

پیام آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، ناظر بر چه مفهومی در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب - 44
هدف است؟

1 اگر کسی هدف ها پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. 

2 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی می شوند.

3 اگر کسی فقط هدف های دنیوی را انتخاب کند، در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.

4 اگر کسی هدف های دنیوی را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

خداوند در آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، با چه کسانی سخن می گوید؟ - 45
1 هر انسان عاقلی که می فهمد نباید نعمت های زودگذر دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ اخروی ترجیح دهد.

2 کسانی که از خداوند می خواهند هم در دنیا به آنها »نیکی« بدهد و هم در آخرت به آنها »نیکی« بدهد و آنها را از آتش جهنم حفظ کند.

3 کسانی که آخرت را بخواهند و برای رسیدن به آن سعی و تالش کنند و به هدف خود ایمان داشته باشند.

4 کسانی که تنها به مواهب مادی دنیا نظر دارند و حتی در دعاهای خود نیز به غیر از نعمت های دنیوی چیز دیگری از خدا نمی خواهند. 

این پیام که: »اگر کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.«، با پیام کدام - 46
آیۀ شریفه مرتبط است؟  

1 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.«

2 »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

3 »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم ...«

4 »و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم، آنها را جز به حق خلق نکردیم.«

پیام مرتبط با آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، - 47
در راستای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف کدام است؟ 

1 اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.

2 اگر کسی هدف های دنیوی را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد.

3 برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.

4 برخی از هدف ها و دل بستگی ها پایان نا پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
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  این پیام که: »هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.«، از دقت در کدام آیات شریفه دریافت می گردد؟- 48
الف ـ »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ ...«

ب ـ  »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«
ج ـ »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

دـ »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«
4 ب و ج و د 3 الف و د  2 ب و د  1 الف و ب 

در کدام آیۀ شریفه، مسئولیت تشخیص هدف های اصلی از هدف های فرعی بر عهدۀ خود انسان نهاده شده است؟- 49
1 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«

2 »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«

3 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.«

4 »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.«

با توجه به تعالیم قرآنی در خصوص معیارهای انتخاب هدف، برنامه ریزی انسان در زندگی باید در برگیرندۀ چه اهدافی باشد و چگونه تنظیم شود؟ - 50
2 دنیوی و اخروی ـ هدف های دنیوی پیرو و تابع هدف های اخروی باشند. 1 پایان پذیر و پایان ناپذیر ـ هدف های دنیوی اصل قرار گیرند. 

4 دنیوی و اخروی ـ هدف های پایان پذیر اصل قرار گیرند. 3 پایان پذیر و پایان ناپذیر ـ هدف های اخروی پیرو و تابع هدف های دنیوی باشند. 

ویژگی های هدف ها و دل بستگی های اصلی و فرعی انسان کدام است؟- 51
4 فناپذیر ـ فناناپذیر 3 مادی و معنوی ـ غیرضروری  2 معنوی ـ مادی و غیرضروری  1 همیشگی ـ پایان پذیر 

کدام دسته از هدف ها و دل بستگی ها، خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند و کدام آیۀ شریفه، میزان دل بستگی ما را به اهداف فرعی نشان - 52
می دهد؟ 

2 فرعی و پایان پذیر ـ »خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن.« 1 اصلی و پایان ناپذیرـ  »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است.« 

4 فرعی و پایان ناپذیر ـ »خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن.« 3 اصلی و پایان پذیرـ  »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است.« 

 در تعالیم اسالمی، تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا چگونه توصیف شده است؟- 53
2 پسندیده نیست، زیرا سرگرم شدن به آنها ما را از زیبایی های پایدار باز می دارد.  1 پسندیده نیست، زیرا برای رسیدن به آنها مرتکب گناه می شویم.  

4 نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. 3 نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و در هر حالتی خوب است. 

در تعالیم اسالمی، تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا با رعایت چه شرایطی مثبت تلقی شده است؟ - 54
1 برای رسیدن به آنها مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم.

2 به میزانی که این گونه هدف ها جامع تر باشند، و هدف های بیشتری را در درون خود جای  دهند، پسندیده تر هستند.

3 برای رسیدن به آنها از اهداف اصلی باز نمانیم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایان پذیر باز بمانیم.

4 باید روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کنند و زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورند.

این مصرع از شعر زیبای مولوی: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، چه کاربردی دارد و بیانگر چه موضوعی است؟ - 55
1 در جایی که یک چیز، جامع و در بردارندۀ چیزهای دیگر است، استفاده می شود. ـ بهترین سرمایه

2 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود. ـ برترین هدف

3 در جایی که یک چیز، جامع و در بردارندۀ چیزهای دیگر است، استفاده می شود. ـ برترین هدف

4 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود. ـ بهترین سرمایه

با توجه به مفهوم این مصراع از شعر زیبای مولوی: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، چه نوع هدفی را و به چه دلیل باید در اولویت قرار دهیم؟ - 56
1 پایان ناپذیر و پایدار ـ هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.

2 برتر و جامع تر ـ هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.

3 برتر و جامع تر ـ مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.

4 پایان ناپذیر و پایدار ـ مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. 

آدم های زیرک و هوشمند با در نظر گرفتن چه اصلی، هدف های خود را انتخاب می کنند؟ و این انتخاب، ریشه در چه اعتقادی دارد؟- 57
1 چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ـ به میزانی که هدف های زندگی برتر و جامع تر باشند، هدف های کمتری را در درون خود جای می دهند.

2 با یک تیر چند نشان بزنند. ـ برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی بیشتری در وجود ما هستند.

3 چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ـ برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی بیشتری در وجود ما هستند.

4 با یک تیر چند نشان بزنند. ـ به میزانی که هدف های زندگی برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.

از دیدگاه اسالم، چه هدفی کامل تر است؟ و بر این اساس، هدفی که بتواند نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند، چگونه هدفی است؟ - 58
1 بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او باشد. ـ پایدارترین هدف دنیوی ما

2 تا انسان را به منبع و مبدأ زیبایی ها نرساند، آرامش نیابد و از پای ننشیند. ـ برترین هدف اصلی ما 

3 بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او باشد. ـ برترین هدف اصلی ما

4 تا انسان را به منبع و مبدأ زیبایی ها نرساند، آرامش نیافته و از پای ننشیند. ـ پایدارترین هدف دنیوی ما 

در اندیشۀ اسالمی، برترین هدف اصلی ما باید از چه ویژگی برخوردار باشد؟- 59
1 بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او باشد.

2 همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.

3 اصل قرار گرفتن این هدف، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نشود.

4 به گونه ای باشد که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«
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 هر یک ازعبارت های زیر، به ترتیب، به چه نوع هدف هایی اشاره دارند؟ - 60
ـ هدف های بیشتری را در درون خود جای دهد.

ـ بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی، یعنی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او باشد.
ـ همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.

2 کامل تر ـ برترین هدف اصلی ما ـ برتر و جامع تر 1 برتر و جامع تر ـ کامل تر ـ برترین هدف اصلی ما 

4 برتر و جامع تر ـ برترین هدف اصلی ما ـ کامل تر 3 کامل تر ـ برتر و جامع تر ـ برترین هدف اصلی ما 

پاسخ سؤاالت زیر، به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ - 61
ـ رشد و تکامل شخصیت امام علی)ع( چگونه آغاز شد؟ 

ـ چه چیزی زمینه ساز تجلی همۀ کماالت و زیبایی ها در وجود امام علی)ع( شد؟ 
1 با نظارت و تربیت پیامبر اکرم)ص( ـ تقرب ظاهری و معنوی به خداوند که برترین هدف ایشان بود.

2 با گرایش به اسالم و مبارزه با مشرکان ـ مقصود و هدف نهایی ایشان که خداوند بود.

3 با گرایش به اسالم و مبارزه با مشرکان ـ تقرب ظاهری و معنوی به خداوند که برترین هدف ایشان بود. 

4 با نظارت و تربیت پیامبر اکرم)ص( ـ مقصود و هدف نهایی ایشان که خداوند بود. 

 هر انسانی در ذات خود در جستجوی چه چیزی است و نتیجۀ دست یابی به آن چه می باشد؟ - 62
2 سرچشمۀ خوبی ها و زیبا یی ها ـ آرام و قرار 1 قرب به کمالت و زیبایی ها ـ آرام و قرار 

4 سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها ـ کمال طلبی  3 قرب به کمالت و زیبایی ها ـ خشنودی درونی  

 در معارف اسالمی، مقصود نهایی انسان چه چیزی معرفی شده است؟  - 63
2 تقرب به خداوند که نتیجۀ معرفت آگاهانه به اوست. 1 خداوند که هر انسانی به صورت آگاهانه در جستجوی آن است. 

4 تقرب به خداوند که محصول بندگی او و به صورت ظاهری و باطنی است. 3 خداوند که هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود. 

براساس تعالیم اسالمی، چه شناخت و معرفتی از خداوند را باید اساس و معیار انتخاب مقصود نهایی خود قرار دهیم؟- 64
2 تنها او می تواند جسم و روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند. 1 سرچشمه و مبدأ همه کمالت و زیبایی ها را در روح انسان قرار داده است. 

4 هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود. 3 ذات او نامحدود است و کمالت و خوبی هایش حد و اندازه دارد. 

در اندیشۀ اسالمی، برترین و اصلی ترین هدفی که می تواند غایت و مقصد زندگی انسان باشد، کدام است؟ - 65
1 قرب مادی و معنوی انسان به خدا، که کمالت و خوبی هایش، حّد و اندازه ای ندارد.

2 بندگی خداوند، که زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم می آورد.

3 قرب مادی و معنوی انسان به خدا، که هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد.

4 خداوند، که تنها او می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند.

بی نهایت طلب بودن، از ویژگی های کدام بُعد از وجود انسان است و این بُعد، خوبی ها را چگونه می خواهد؟ - 66
4 روح و جسم ـ در محدودۀ بندگی  3 روح ـ در محدودۀ بندگی   2 روح و جسم ـ بی پایان  1 روح ـ بی پایان  

از دیدگاه اسالم، کدام هدف و به چه دلیل، شایسته است که مقصود و هدف نهایی انسان باشد؟ - 67
2 دیدار روحانی و باطنی خداوندـ  تنها خداوند، روح و جسم پایان ناپذیر انسان را سیراب می کند. 1 تقرب و نزدیکی به خدا ـ روح بی نهایت طلب انسان، خوبی ها را بی پایان می خواهد.  

4 تقرب و نزدیکی به خداـ  تنها خداوند، روح و جسم پایان ناپذیر انسان را سیراب می کند. 3 دیدار روحانی و باطنی خداوندـ  تمام کارهای دنیوی خود را برای رسیدن به آن انجام می دهد 

بر اساس معارف اسالمی، نزدیکی و تقرب به خداوند، کدام هدف محسوب می شود، از چه نوع است و چگونه حاصل می شود؟- 68
2 مقصود و هدف نهایی ما ـ حقیقی ـ کسب زیبایی ها و خوبی ها 1 برترین و اصلی ترین هدف ما ـ دنیوی و اخروی ـ کسب زیبایی ها و خوبی ها 

4 برترین و اصلی ترین هدف ما ـ دنیوی و اخروی ـ معرفت و شناخت عمیق تر 3 مقصود و هدف نهایی ما ـ حقیقی ـ معرفت و شناخت عمیق تر 

در مورد تقرب به خداوند، کدام یک از مفاهیم زیر درست است؟ - 69
الف ـ نزدیکی به خدا یک نزدیکی زمانی و مکانی است.

ب ـ دوری از خداوند، بدترین نوع دوری است.
ج ـ تقرب به خداوند، به دو صورت جسمانی و روحانی است.

دـ انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند به خدا نزدیک تر می شوند.
4 ج و د  3 ب و د   2 ب، ج و د  1 الف، ب و د 

انسان های زیرک در انتخاب هدف های اصلی خود چه اصلی را رعایت می کنند و کدام آیۀ شریفه، به این مقصود اشاره دارد؟ - 70
1 استفادۀ درست از بهره های مادی زندگی و آباد کردن سرای آخرت خویش ـ »و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق«

2 انجام تمام کارهای خود در جهت رضای خدا و آباد کردن سرای آخرت خویش ـ »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرهًْ«

3 انجام تمام کارهای خود در جهت رضای خدا و آباد کردن سرای آخرت خویش ـ »و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما اّل بالحّق«

4 استفادۀ درست از بهره های مادی زندگی و آباد کردن سرای آخرت خویش ـ »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرهًْ«

افراد زیرک از چه طریق، از بهره های مادی زندگی استفادۀ درست می کنند و چگونه خود را به خدا نزدیک می کنند و سرای آخرت خویش را آباد می کنند؟ - 71
1 با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود ـ انتخاب هدفی که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«

2 به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند. ـ انجام تمام کارهای دنیوی خود در جهت رضای خدا 

3 با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود ـ انجام تمام کارهای دنیوی خود در جهت رضای خدا

4 به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند. ـ انتخاب هدفی که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«
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با انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی خود در زندگی، چند مورد از اهداف زیر حاصل می شود؟- 72
الف ـ اصل قرار دادن حیات اخروی و سرکوب کردن هدف های مادی 

ب ـ استفادۀ درست از بهره های مادی زندگی
ج ـ آباد کردن سرای آخرت خود 

دـ نزدیک شدن به خدا با انجام کارهای دنیوی خود برای رضای خدا
2 4   4 3  1 2  3 1

اگر بخواهیم از بهره های مادی زندگی استفادۀ درست کنیم و سرای آخرت خویش را آباد سازیم، باید پیام کدام عبارت قرآنی را مبنای زندگی خود قرار - 73
دهیم؟ 

4 »فالهمها فجورها و تقواها« 3 »فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ«   2 »إّن الّدار اآلخرهًْ لهی الحیوان«  1 »من کان یرید ثواب الّدنیا« 

نْیَا َو اْلِخَرهًِْ«، کدام مفهوم دریافت می  گردد؟ - 74 نْیَا َفِعنَْد اهللِ ثََواُب الدُّ از تدبّر در آیۀ شریفۀ: »َمْن َکاَن ُیِریُد ثََواَب الدُّ
1 آدم های زیرک و هوشمند، هدف های پایان پذیر خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«

2 استفاده از بهره های مادی زندگی و داشتن آخرتی آباد، نتیجۀ انتخاب برترین و اصلی ترین هدف و انجام کارهای دنیوی در جهت آن است.

3 تقرب به خداوند همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد؛ همان طور که دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.

4 استفاده از امکانات مادی زندگی دنیوی و آخرتی آباد، با انجام کارهای دنیوی در جهت رضایت خلق خدا امکان پذیر می شود.

نْیَا َو اْلِخَرهًِْ«، تناسب مفهومی بیشتری دارد؟ - 75 نْیَا َفِعنَْد اهللِ ثََواُب الدُّ کدام عبارت با آیۀ شریفۀ: »َمْن َکاَن ُیِریُد ثََواَب الدُّ
2 »چون که صد آمد نود هم پیش ماست.« 1 »دوست نزدیک تر از من به من است« 

4 »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟« 3 »با یک تیر چند نشان زدن.«  

چه چیزی ضامن خوشبختی انسان است و دستیابی به آن چه چیزی را می طلبد؟ - 76
2 نزدیکی و تقرب به خداوند ـ تفکر در آیات و نشانه های الهی 1 نزدیکی و تقرب به خداوند ـ همت بزرگ و ارادۀ محکم 

4 خداوند را خواستۀ فطری خود قرار دادن ـ همت بزرگ و ارادۀ محکم 3 خداوند را خواستۀ فطری خود قرار دادن ـ تفکر در آیات و نشانه های الهی 

این بیت زیبای مولوی: »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«، بیانگر چه موضوعی می باشد و مفهوم - 77
کدام آیه است؟

 » 2 عام ترین هدف ـ »فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ 1 اصلی ترین هدف ـ »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب« 

4 برترین هدف ـ »فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ« 3 جامع ترین هدف ـ »إّن الّدار اآلخرهًْ لهی الحیوان« 

مفهوم بیت: »ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟«، در کدام گزینه آمده است؟ - 78
2 افراد زیرک با شناخت عمیق خداوند به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند. 1 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی از نعمت های دنیایی نمی شود. 

4 آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود. 3 به میزانی که هدف ما جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد. 

سؤاالت ترکیبی جدید

هر یک از عبارت های زیر، با کدام موضوع ارتباط دارد؟ - 79
ـ »چون که صد آمد نود هم پیش ماست.«

ـ »فعند اهلل ثواب الّدنیا و الخرهًْ«
ـ »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟«

1 هدف های اصلی و پایان پذیر ـ هدف های اصلی و پایان ناپذیر ـ برتری هدف های اصلی و پایان ناپذیر

2 هدف های برتر و جامع تر ـ برترین و اصلی ترین هدف ما ـ برتری هدف های اصلی و پایان ناپذیر

3 هدف های اصلی و پایان پذیر ـ هدف های اصلی و پایان ناپذیر ـ هدف های اصلی و فرعی

4 هدف های برتر و جامع تر ـ برترین و اصلی ترین هدف ما ـ هدف های پایان پذیر و فرعی

از بین عبارت هایی که در زیر آمده، چند مورد، بیانگر مفهوم آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و الخرهًْ« است؟- 80
الف ـ تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا، مذموم ولی برای رسیدن به هدف های اخروی، مقبول است.

ب ـ اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.
ج ـ  به میزانی که هدف اصلی ما برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد.

دـ اگر کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
ه ـ »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبّی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟«

3 4  2 3  4 2  5 1

خداوند در آیات قرآن کریم، هر یک از عبارت های زیر را به ترتیب، به چه کسانی وعده داده است؟ - 81
ـ »در آخرت بهره ای ندارند.«

ـ »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.« 
ـ »با خواری و سرافکندگی در دوزخ وارد شود.«

1 در دعاهای خود، فقط نعمت های دنیوی را ازخداوند می خواهند. ـ آن کس که آخرت را بطلبد و برای آن تالش کند. ـ آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد.

2 آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد. ـ هرکس که دنیا و آخرت را با هم درخواست کند. ـ کالی دنیا را بر آخرت ترجیح دهد.

3 در دعاهای خود، فقط نعمت های دنیوی را ازخداوند می خواهند. ـ هرکس که دنیا و آخرت را با هم درخواست کند. ـ آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد.

4 آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد. ـ آن کس که آخرت را بطلبد و برای آن تالش کند. ـ کالی دنیا را بر آخرت ترجیح دهد. 
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هر یک از عبارت های زیر، به ترتیب، بیانگر مفهوم کدام آیه یا حدیث است؟ - 82
ـ گام نهادن انسان در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. 

ـ  مسیر طبیعی و مسیر عبادی انسان های مخلص، فقط برای خداوند عالمیان است.
ـ معموالً آدم های زیرک و هوشمند، هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«

1 »ما خلقناهما ال بالحق« ـ »قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین« ـ »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد 

خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟« 
« ـ »آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و  2 »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین« ـ »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ

آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«
« ـ »او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازند.«  3 »ما خلقناهما ال بالحق« ـ »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ

4 »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین« ـ »قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین« ـ »او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو 

و بی ارزش بپردازند.«
کدام عناوین، با عبارت های مربوط به خود مناسبت دارند؟  - 83

الف ـ مقصد نهایی انسان  قرب مادی و معنوی به خداوند 
ب ـ هدف از گام نهادن انسان در دنیا  فرصت داده شده به او برای رسیدن به هدف زندگی

ج ـ سرگرم نشدن به کارهای لهو  به دلیل واگذار نشدن انسان به خودش
دـ برترین هدف اصلی انسان  همۀ استعدادهای متنوع او را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.

4 ج و د 3 ب و ج  2 الف و ب  1 ب و د 

مولوی هر یک از عبارت های زیر را به ترتیب، در چه مورد به کار برده است؟ - 84
ـ تورا باک نیست.

 ـ هیچ نکرده باشی.
ـ جای افسوس و خنده باشد.

1 رسیدن به هدف زندگی ـ تقدم هدف های فرعی بر هدف اصلی ـ بی توجهی به اهداف جامع

2 تقدم هدف اصلی بر اهداف فرعی ـ غفلت از خدا ـ اهداف فرعی را جایگزین هدف اصلی کردن

3 رسیدن به هدف زندگی ـ غفلت از خدا ـ اهداف فرعی را جایگزین هدف اصلی کردن

4 تقدم هدف اصلی بر اهداف فرعی ـ تقدم هدف های فرعی بر هدف اصلی ـ بی توجهی به اهداف جامع

در مورد اهداف انسان، چند عبارت صحیح است؟ - 85
الف ـ تالش برای هدف های فرعی و دنیوی، نه تنها بد نیست بلکه خوب و ضروری است.

ب ـ هدفی که بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی جاودانگی و کمال طلبی انسان باشد، آن هدف، کامل تر است. 
ج ـ  تنها خداوند می تواند زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد.

دـ  انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند به برترین هدف اصلی خود نزدیک تر می شوند.
3 4  2 3  4 2  1 1

بین کدام آیه و پیام  مربوط به آن، تناسب وجود دارد؟ - 86
الف ـ »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«  تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه 

تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است.
ب  ـ »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«  دستیابی به هدف نهایی همانند 

رسیدن به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.
ج ـ »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«  آدم های زیرک و 

هوشمند معموال سعی می کنند با انتخاب هدف های خود، »با یک تیر چند نشان بزنند.« 
دـ »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«  دل بستن به هدف های فرعی از رفتن به سوی کماالت بازدارند. 

4 الف و ج 3 ب و ج  2 الف و د  1 ج و د 

از بین تفاوت هایی که میان هدف انسان و سایر موجودات در زیر آمده، چند عبارت صحیح است؟ - 87
الف ـ انسان به دلیل بی نهایت طلب بودن، به دنبال هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

ب ـ حرکت گیاهان و حیوانات به صورت طبیعی و غریزی است ولی حرکت انسان آگاهانه و اختیاری است.
ج ـ انسان به دلیل داشتن استعدادهای فراوان مادی و معنوی، به دنبال هدفی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود.

دـ  تفاوت هایی که میان هدف انسان و سایر مخلوقات وجود دارد، ریشه در ویژگی های خاص او دارد. 
2 4  1 3  4 2  3 1

در کدام گزینه، پاسخ سؤال های زیر، به ترتیب، به صورت صحیح، غلط و صحیح بیان شده است؟ - 88
ـ در آیات قرآن، هدف نماز، تمامی اعمال انسان و زندگی و مرگ او، چه چیزی معرفی شده است؟

ـ مطابق فرمایش امام علی)ع(، دلیل نپرداختن به کارهای لغو و بی ارزش چیست؟
ـ عبارت شریفۀ: »و خداوند سریع الحساب است.«، در مورد چه کسانی است؟

1 خدا که بهترین یاری کنندگان است. ـ او را به خود وانگذاشته اند ـ فقط دنیا را بخواهد.

2 خدا که پروردگار جهانیان است. ـ هیچ کس بیهوده آفریده نشده است ـ دنیا و آخرت را بخواهد.

3 خدا که بهترین یاری کنندگان است. ـ هیچ کس بیهوده آفریده نشده است ـ دنیا و آخرت را بخواهد.

4 خدا که پروردگار جهانیان است. ـ او را به خود وانگذاشته اند ـ فقط دنیا را بخواهد.
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 سؤاالت برگزیدۀ آزمون های آزمایشی

)آزمایشی ماز 1400(- 89 خداوند افراد خواهان آخرت را با داشتن کدام شروط برای رسیدن به پاداش وصف می نماید؟  
4 ایمان و تقوا 3 ایمان و تالش  2 توبه و عمل صالح  1 تزکیۀ نفس و عمل صالح 

به کدام سبب، انسان باید برنامۀ زندگی خود را به گونه ای تنظیم کند که تمامی مناسک و اعمال زندگی اش برای خدا باشد و بدترین نوع دوری کدام - 90
)آزمایشی ماز 1400( است؟  

2 »َرِبّ العالَمیَن« ـ ابتعاد از خداوند 1 »َرِبّ العالَمیَن« ـ بعید دانستن قیامت  

4 »َفِعنَد اهللِ« ـ بعید دانستن قیامت 3 »َفِعنَد اهللِ« ـ ابتعاد از خداوند  

بهره نبردن از سرمایه ای درونی که موجب تشخیص مسیر درست زندگی از راه های غلط است، دل بستگی به کدام دسته از اهداف را به دنبال دارد؟  - 91
)آزمایشی ماز 1400(  

1 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن«

2 »و آنچه به شما داده شده، کالی زندگی دنیا و آرایش آن است«

3 »هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.«

4 »بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است.«

)آزمایشی ماز 1400(- 92 « برداشت می گردد؟   ماواِت َو االَرَض َو ما بَینَُهما الِعبیَن ما َخلَقناُهما ااِّل بالَحقِّ کدام مفهوم از آیۀ مبارکۀ: »َو ما َخلََقنا السَّ
2 علّیت حکمت الهی و معلولّیت حقانیت جهان 1 علّیت هدفمندی جهان و معلولّیت حکمت الهی  

4 علّیت هدفمندی جهان و معلولّیت حقانیت الهی 3 علّیت حقانیت جهان و معلولّیت حکمت الهی  

مفهوم مستنبط از آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«، با کدام کالم موالنا در فیه - 93
)آزمایشی ماز 1400( ما فیه متناسب است؟  

1 در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست؛ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست. 

2 اگر جمله کارها را به جا آری و آن کار اصلی را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی.

3 آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است.

4 حق تعالی تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاده است.

)آزمایشی ماز 1400(- 94  توجه به پیام آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین«، عامل عمل کردن ما به کدام موعظۀ موالی متقیان است؟  
2 »اصالح عیب های خود« 1 »سرگرم نشدن به کارهای لغو«  

4 »سرگرم نشدن به کارهای لهو« 3 »حساب کشیدن از خود و عمل خود برای بعد از مرگ« 

)آزمایشی ماز 1400(- 95  مصداق این دو عبارت قرآنی: »کاالی زندگی و آرایش آن« و »بهتر و پایدارتر«، به ترتیب، در کدام آیه تجلی یافته است؟  
2  »و قالوا ما هی اّل حیاتنا الّدنیا« ـ »صالتی و نسکی و محیای و مماتی« 1 »و قالوا ما هی اّل حیاتنا الّدنیا« ـ »فعنداهلل« 

4 »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب« ـ »صالتی و نسکی و محیای و مماتی« 3  »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب« ـ »فعنداهلل« 

 افرادی که در پی عمل به ضرب المثل: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست« هستند، عمل به پیام کدام آیه، آنها را به هدفی باالتر از آن می رساند؟  - 96
)آزمایشی ماز 1400(  

1 »قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین«

2 »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب و إّن الّدار اآلخرهًْ لهي الحیوان لو کانوا یعلمون«

3 »و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها«

4 »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ل ترجعون«

 سؤاالت سراسری

)ریاضی 1400(- 97 از توجه به عبارت قرآنی »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.« کدام پیام مفهوم می گردد؟  
1 اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

2 برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخ  گوی استعدادهای معنوی ما هستند.

3 اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت  های دنیایی نمی شود. 

4 اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، استعدادهای مادی و معنوی رشد نمی کند. 

)هنر 1400(- 98 دقت در کدام آیۀ شریفه، به انسان در یافتن هدف اصلی زندگی کمک می کند و دستیابی به آن چه چیزی را می طلبد؟  
نَْیا َو اآْلِخَرهًِْ« ـ هّمت بزرگ و ارادۀ محکم نَْیا َفِعْنَد اهللِ ثََواُب الدُّ 1 »َمْن َکاَن ُیِریُد ثََواَب الدُّ

ْهُر« ـ هّمت بزرگ و ارادۀ محکم نَْیا نَُموُت َو نَْحَیا َو َما ُیْهلُِکَنا إِلَّ الدَّ 2 »َما ِهَي إِلَّ َحَیاُتَنا الدُّ

نَْیا َواآْلِخَرهًِْ« ـ شناخت مقصد و هدف نهایی نَْیا َفِعْنَد اهللِ ثََواُب الدُّ 3 »َمْن َکاَن ُیِریُد ثََواَب الدُّ

ْهُر« ـ شناخت مقصد و هدف نهایی نَْیا نَُموُت َو نَْحَیا َو َما ُیْهلُِکَنا إِلَّ الدَّ 4 »َما ِهَي إِلَّ َحَیاُتَنا الدُّ

)زبان 1400(- 99 قرآن کریم در سورۀ مبارکۀ اسراء برای آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، چه سرانجامی را بیان می کند؟  
1 از کار خود نصیب و بهره ای ندارد و خداوند در آخرت، سریع الحساب است. 

2 خداوند به آن ها در دنیا نیکی عطا می کند، ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارد. 

3 آن مقدار از آن را که بخواهیم به او سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد. 

4 کالی زندگی دنیا و آرایش آن به او داده می شود، البته آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است. 
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)تجربی 99( - 100 فراوان بودن استعدادهای مادی و معنوی در انسان بر خالف حیوانات و گیاهان چه نتیجه ای ایجاد کرده است؟ 
1 نوع نگاه و اندیشۀ ویژه ای که موجب سیراب شدن روحیۀ بی نهایت طلب او شود.

2 حرکت حیرت انگیزی که او را به سمت کشف اسرار جهان هستی راهنمایی نماید.

3 پیگیری هدف هایی که به واسطۀ آنها بتواند توانمندی های خویش را به اوج برساند.

4 انتخاب دائمی هدف هایی که پایان ناپذیر باشند و او را در سرحد رشد و کمال متوقف سازند.

)انسانی 99(- 101 َماَواِت َو اأْلَْرَض َو َما بَیْنَُهَما اَلِعبِیَن«، با کدام عبارت، مشابه است؟  مفهوم آیۀ شریفۀ: »َو َما َخلَْقنَا السَّ
1 حق تعالی انسان را ارزش بسیار داده و او را در آسمان و زمین قدرت برتری و استفاده داده است.

2 میان هدف انسان و موجودات تفاوت های بسیاری وجود دارد که به ویژگی های خاص انسان باز می گردد. 

3 حیوانات و گیاهان به صورت غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند و حرکت انسان بی هدف است.

4 در عالم یک چیز فراموش کردنی نیست و اگر همه چیز را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.

)هنر 99( - 102 مطابق آیات قرآن کریم، عاقبت کسی که فقط زندگی دنیا را طلب کند، کدام است و زندگی دنیایی او چگونه خواهد بود؟ 
2 دوزخ ـ در دنیا نیکی می بیند ولی در آخرت از ان بهره ای ندارد. 1 برزخ ـ در دنیا نیکی می بیند ولی در آخرت از آن بهره ای ندارد. 

4 دوزخ ـ به میزانی که خداوند اراده کند و بخواهد از آن بهره مند می شود. 3 برزخ ـ به میزانی که خداوند اراده کند و بخواهد از آن بهره مند می شود. 

)زبان 99(- 103 مطابق آیات قرآن کریم، چه کسی »با خواری و سرافکندگی« در جهان آخرت وارد دوزخ می شود؟ 
1 از خداوند نیکی در زندگی دنیایی خواسته و از آخرت بی بهره مانده است.

2 به زندگی دنیا و آرایش و زیبایی آن پرداخته و در آسایش زندگی کرده است.

3 فقط به دنبال زندگی زودگذر دنیا بوده است و به مقداری از آن دست یافته است.

4 زندگی پایدار اخروی را فراموش کرده و به همۀ نصیب خود در این جهان رسیده است.

عبارت: »برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست«، مبیّن - 104
)خارج از کشور 98( کدام مورد است؟  

1 »و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به حق آفریدیم.«

2 »هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.«

3 »این دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت زندگی حقیقی است اگر می دانستند.«

4 »به راستی که پیامبرانمان را همراه با دلیل روشن فرستادیم ... تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.«

)خارج از کشور انسانی 98 با اندکی تغییر(- 105 در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق »یک تیر و چند نشان« است؟  
2 »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ« 1 »قل إن صالتی و نُُسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین« 

4 »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« 3 »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما لعبین ما خلقناهما ال بالحق« 

)ریاضی 98(- 106 برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها، کدام فرایند الزم است؟  
1 هر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ هدفی برود و آن را انتخاب کند.

2 تنها هدف هایی باید انتخاب شوند که میل بی نهایت طلبی درون انسان را آرام کنند.

3 معیاری که هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.

4 هدف های زندگی به اصلی و فرعی تقسیم شوند و فقط هدف های اصلی مورد توجه قرار گیرند.

)تجربی 98(- 107 بیت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟  
ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو              یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد 

2 برخی با خوبی ها و زیبایی های درون خود به دنبال هدف می گردند. 1 انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است.  

4 افرادی هستند که به حیات دنیوی راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند. 3 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بردارند. 

)زبان 98(- 108 کدام عبارت قرآنی، تأکید می کند هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است؟  
4 »و ما هذه الحیاهًْ الّدنیا إّل لهو و لعب« 3 »لََیْجَمَعَنُّکْم إِلَی َیْوِم الِْقَیاَمهًِْ«   » 2 »ما َخلَقناُهما إِّل بِالَحِقّ 1 »أَنُْتُم الُْفَقَراُء إِلَی اهللِ« 
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تعداد سؤاالت آزمایشیتعداد سؤاالت ترکیبی جدیدتعداد سؤاالت تألیفی
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345

 گزینه 2  1
مولوی در خصوص اهمیت توجه به هدف زندگی )یا برای چه زیستن(می فرماید: 
»در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش 

کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.«
روش مطالعه این درس، یکی از درس های مفهومی و مهم دین و زندگی 
برای  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  آن  اشعار  و  آیات  است.  دهم  سال 
یادگیری عمیق این درس، ابتدا درس نامۀ آن را یکی دو بار به صورت روزنامه  وار 
روخوانی کنید تا با مفهوم و محتوای کلی درس آشنا شوید. سپس، متن درس نامه 
را به صورت عمیق  مطالعه نمایید و جزئیات آن را به ذهن بسپارید. در مرحلۀ بعد، 
آیات و روایات و اشعار آن را با توجه به مفهوم کلی درس و ارتباط با موضوع هر 
قسمت، به صورت دقیق تر بررسی نموده و پیام های آنها را به خاطر بسپارید. 
ترجیحاً یک هفتۀ بعد از مطالعۀ هر درس، به تست های خط به خط و مفهومی 
پاسخ دهید. اگر می بینید که تعداد تست ها زیاد است، می توانید آنها را به صورت 

زوج یا فرد و یا با مضرب مشخصی پاسخ دهید. 
توصیه می شود قبل از شرکت در آزمون های آزمایشی و همچنین در دورۀ نهایی 

خود در خردادماه، به تست های سراسری پاسخ دهید.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، بیانگر 
راه و روش درست زندگی است نه هدف زندگی. با در نظر گرفتن، توضیح باال، 

قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

 گزینۀ 1 2
مولوی در کسی که هدف از ندگی خود را فراموش کرده است، می فرماید: »اگر 
جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست. و اگر جمله 
را به جا آری و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی؛ همچنان که پادشاهی تو را 
به دهی فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را 

که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی.«.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها مولوی قسمت اول گزینه های )2( و )4( و 
قسمت دوم گزینۀ )3( را در مورد کسی به کار برده است که اهداف فرعی را جایگزین 
هدف اصلی از زندگی خود کرده باشد؛ یعنی کسی که: »تو گویی اگرچه آن کاری 

که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم.«

 گزینه 3 3
مولوی تمثیل: »همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو 
رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، 
گویی که هیچ نگزاردی.«، را در مورد اهمیت توجه به هدف در زندگی بیان 
دانسته  کار کسانی  فرجام  نیز  را  نگزاردی.«  عبارت: »گویی که هیچ  و  کرده 
است که عمر خود را به پوچی گذرانده و هدف اصلی خود را فراموش کرده اند..
تمرین تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست  که صورت سؤال 
نادرست  گزینه های  حذف  روش  از  است  بهتر  دارد،  نامفهومی  گزینۀ  یا 
استفاده شود. فراموش کردن هدف زندگی که مورد نظر سؤال است، با گزینۀ )3( 

مطابقت بیشتری دارد. 

 گزینه 2 4
مولوی در مورد کسی که هدف از آفرینش خود را فراموش کرده، فرموده است: 
»اگر جمله را به جا آری و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی« و همچنین: 
»آدمی درین عالم برای کاری آمده است مقصود آن است، چون آن نمی گزارد، 
پس هیچ نکرده باشد.« بر این اساس،  در این صورت آدمی تهی دست خواهد بود.
 توضیح بیشتر گزینۀ )4( نادرست است، زیرا سخن مولوی در ابتدای این 
»فلسفۀ  یا  و  زیستن«  چه  »برای  یا  زندگی«  »هدف  اهمیت  دربارۀ  درس، 
حیات« است، نه دربارۀ »چگونه زیستن« یا »راه درست زندگی« که در درس 

اول سال یازدهم توضیح داده شده است.

 گزینه 4 5
مولوی در خصوص شخصی که هدف یا اهداف دیگری را جایگزین هدف  اصلی 
از آفرینش خود نموده است )آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کند در 
عوض، چندین کار دیگر انجام می دهد(، می فرماید: »آدمی را برای آن کارهای 
دیگر نیافریده اند. همچنان باشد که تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن 
گذاشت ـ و تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور 
گوشت گندیده ای کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی 

که من اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم 

گزینۀ )2(، در مورد کسی است که هدف از آفرینش خود را فراموش کرده باشد.

 گزینه 3 6
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح در سخن مولوی در خصوص اهمیت هدف زندگی، دو نوع رفتار نهی 
شده است: 1ـ فراموش کردن هدف اصلی از آفرینش خود در زندگی 2ـ جایگزین 

کردن اهداف دیگر به جای هدف اصلی از آفرینش خود. 

 گزینه 1 7
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

امام  سخن  این  با  درس،  این  ابتدای  در  مولوی  سخن  تناسب معنایی 
سجاد)ع(: »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن 
آفریده ای.« و این مصراع: »آمدنم بهر چه بود«، به اولین نیاز برتر و متعالی 

انسان، یعنی »درک هدف زندگی« اشاره دارند. )درس 1 یازدهم(

 گزینه 4 8
در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی 
حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در 

آیات گوناگون بر این نکته تأکید می کند و آفرینش جهان را »حق« می داند.
توضیح به حق آفریده شدن جهان، به معنای »هدفمند بودن نظام خلقت« 
و »حکیمانه بودن آفرینش جهان« است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، 

زیرا »عند اهلل«، هدف خاص انسان است نه همۀ مخلوقات.

 گزینه 1 9
در آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل 

بالحّق«، عبارت قرآنی: »و ما بینهما العبین«، بر این حقیقت داللت دارد که جهان 
آفرینش بی هدف و عبث نیست.

و  کارها  تمام  به هدف   ،)2( گزینۀ  آیۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
عبادات انسان، اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، سخن منکران معاد دربارۀ انکار زندگی 
پس از مرگ است )درس 3 دهم(. آیۀ گزینۀ )4(، زندگی دنیوی را موقتی و گذرا 

معرفی می کند )درس 3 دهم(.
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 گزینه 2 10
آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل 
بالحّق«، به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف و عبث نیست 
و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به 

سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. 
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست حفظی، باید عبارت های درس را به 
خاطر بسپارید تا در کمترین زمان بتوانید گزینۀ صحیح را تشخیص دهید. و هنگام پاسخ 

دادن، حتما باید از روش حذف گزینه استفاده کرد. 
با در نظر گرفتن قسمت دوم سؤال، سایر گزینه ها نادرست است.

 گزینه 4 11
قرآن کریم در عبارت شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین«، 
ابتدا، به بازیچه آفریده شدن آسمان ها و زمین و تمامی موجودات را رد می کند و 
سپس با بیان عبارت: »ما خلقناهما ااّل بالحق«، آفرینش آنها را حکیمانه و هدفمند 

معرفی می نماید. 
 تمرین تست زنی برای پاسخ به سؤاالت چند قسمتی، بهتر است از روش 
حذف گزینه های نادرست استفاده کنید. قسمت دوم گزینه  های )1( و )2( نادرست 
است، زیرا قرب الهی، هدف خاص و انتخابی انسان است نه همۀ مخلوقات. از 
این آیۀ شریفه، قسمت اول گزینه های )3( و )4( قابل برداشت است، ولی قسمت 

اول گزینۀ )4( کامل تر است.

 گزینه 3 12
ما  بینهما العبین  ما  و  االرض  و  الّسماوات  خلقنا  ما  اساس  آیۀ شریفۀ: »و  بر 
این قاعدۀ کلی »ما  از  نیز مانند موجودات دیگر،  انسان  بالحّق«،  ااّل  خلقناهما 
خلقناهما ااّل بالحق« جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. 
هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف 

)قرب الهی( به او داده شده است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، ابتدا باید مطالب حفظی 
درس را به صورت دقیق فرا گرفت و در مرحلّۀ بعد برای انتخاب گزینۀ صحیح، 
از طریق حذف گزینه های نادرست عمل کرد. قسمت اول هر چهار گزینه صحیح 
است ولی با توجه به متن درس، فقط در قسمت دوم گزینۀ )3(، پاسخ صحیح 

آمده است.

 گزینه 3 13
 حضرت علی)ع( هر گاه که مردم را موعظه می کرد، معموال سخن خود را با این 
عبارات آغاز می کرد: »ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم 
کارهای لهو کند. و او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« 
این فرمایش امام علی)ع(، تأکیدی بر مفهوم آیات شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و 

االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحّق« است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، تعبیر مولوی 
دربارۀ هدف زندگی است نه سخن امام علی)ع(. با توجه به سخن امام علی)ع( که 
بیهوده آفریده نشدن آدمی را دلیل سرگرم نشدن به کارهای لهو بیان کرده اند، 
قسمت دوم گزینۀ )1(، که به موقتی و گذرا بودن زندگی دنیا اشاره دارد، بیانگر 

بیهوده نبودن خلقت انسان نمی باشد. )آیه درس 3 دهم(

 گزینه 4 14
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح »لهو«، به معنای سرگرمی است و انواع بازی های سرگرم کننده را 
شامل می شود. اما »لغو«، بیهوده کاری است حتی اگر هیچ سرگرمی ای در آن 
نباشد. با توجه به کلمۀ سرگرم شدن در صورت سؤال، قسمت اول گزینه های )1( 

و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

 گزینه 4 15
از دیدگاه امام علی)ع(، علت منع شدن انسان از سرگرم شدن به کارهای لهو، 

بیهوده نبودن خلقت او )و ما بینهما العبین( است و دلیل نپرداختن به کارهای لغو 
و بی ارزش، واگذار نشدن او به خودش می باشد.

دلیل  بـه  را  انسان  تکلیف   ،)1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
امام علی)ع(  بیان می کند. گزینه های )2( و )3(، سخن  آفریده نشدن  بیهوده 

نمی باشد.

 گزینه 1 16
میان هدف انسان و موجودات دیگرهمچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود 
سایر  از  او  تمایز  و  انسان  ویژگی های خاص  به  که  )معلول(  تفاوت هایی  دارد. 

موجودات )علت( بازمی گردد.
 توضیح تفاوت میان هدف انسان و سایر موجودات سه مورد است: 1ـ انتخابی بودن 
اهداف انسان بر خالف حرکت طبیعی و غریزی حیوانات به سوی هدف خود 2ـ جامع بودن 
اهداف انسان برای پاسخ دادن به استعدادهای متنوع او 3ـ توقف ناپذیری اهداف انسان به 

دلیل داشتن روحیه ای بی نهایت طلب
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا تنوع استعدا ویژگی انسان است نه سایر مخلوقات. 

 گزینه 1 17
الف ـ انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی 
آن گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به 
سوی هدف خود حرکت می کنند. ب ـ همچنین انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب 
است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز 

افزون می گردد.
تمرین تست زنی حرکت انسان به سوی هدف، به صورت اختیاری است،   
بنابراین قسمت اول گزینه های )2( و )4(، که این حرکت را به صورت درونی و 
فطری معرفی می کند، نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف هایی پایان ناپذیر 

و تمام نشدنی است نه فقط هدف هایی حکیمانه.

 گزینه 3 18
انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن 
گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی 

به سوی هدف خود حرکت می کنند.
 توضیح با توجه به این توضیح، حرکت انسان به سوی هدف اختیاری، 
انتخابی و آگاهانه است )نه به صورت فطری( ولی حرکت حیوانات و گیاهان 

به سوی هدف به صورت جبری می باشد.

 گزینه 1 19
دستیابی  در  او  عطش  و  است  بی نهایت طلب  روحیه ای  دارای  انسان  الف ـ   
او  می گردد.  افزون  روز  به  روز  بلکه  نمی شود،  کم  تنها  نه  خواسته هایش  به 
انسان  این  نمی شود.  تمام  و  نمی پذیرد  پایان  دنبال چیزی است که هرگز  به 
بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی 
هدف های  گیاهان  و  حیوانات  که  حالی  در  ب ـ  تمام نشدنی.  و  پایان ناپذیر 
محدودی دارند و هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند، متوقف 

می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.
توضیح  این ویژگی آدمی که »خواستار همۀ کماالت و زیبایی هاست و این 
خواستن هیچ حدی ندارد.«، بیانگر میل به کماالت بی نهایت انسان و اثبات 

کنندۀ معاد الزمۀ حکمت الهی است. )درس 4 دهم( 
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 گزینه 4 20
انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن 
گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی 
به سوی هدف خود حرکت می کنند. مثال دانۀ گندم به صورت طبیعی در جهت 
رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به خوشه ای با ده ها دانه حرکت 

می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست 
است، زیرا منظور از کلمۀ فطری، ویژگی های خاص انسان است که در خلقت او 
چراکه  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دوم  قسمت   ... و  اختیار  مانند  دارد  وجود 

بی نهایت طلبی امتیاز انسان بر حیوانات و گیاهان است.

 گزینه 2 21
الف ـ انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است )علت( و عطش او در دستیابی به 

خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. 
این  پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود.  او به دنبال چیزی است که هرگز  ب ـ 
است؛  هدف  انتخاب  حال  در  همواره  خود  زندگی  در  بی نهایت طلب،  انسان 
هدف هایی پایان ناپذیر و تمام نشدنی. در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های 
محدودی دارند و هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند، متوقف 

می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.
 توضیح یکی از معیارهای کامل تر بودن هدف های انسان این است که این 

هدف بهتر بتواند پاسخگوی بی نهایت طلبی او باشد.

 گزینه 3 22
برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، انسان مجموعه ای 
دنبال  به  دلیل،  به همین  )علت(  است.  معنوی  و  مادی  استعدادهای  از  فراوان 
به  را  استعدادهای گوناگون خویش  آن،  از طریق  انتخاب هدف هایی است که 

کمال رساند. )معلول(
از   ،)3( و   )1( گزینه های  اول  قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
استعدادهای مادی انسان سخن نگفته و ناقص است. قسمت دوم گزینۀ )2(، 

نتیجۀ بی نهایت طلبی انسان است نه نتیجۀ متنوع بودن استعدادهای او.

 گزینه 2 23
 وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان 
اختالفی در هدف ها وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی، کدام 
انتخاب درست و همسو با 1ـ میل بی نهایت طلب انسان 2ـ و استعدادهای فراوان 

مادی و معنوی اوست و کدام یک این گونه نیست.
 نکتۀ طالیی از معیارهای کامل تر بودن هدف های انسان این است که این 
هدف بهتر بتواند پاسخگوی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی 

او« باشد.

 گزینه 4 24
هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین 
بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ بی نهایت طلب او 
را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران 
کمک کند. کسی هم که فکر می کند با داشتن شهرت می تواند به این نتایج برسد، 
همۀ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. پس این اختالف در 

هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع سؤاالت حفظی، باید عین 
عبارت های هر درس را حفظ نمود و برای جلوگیری از فراموش کردن آنها، باید 

به طور منظم دوره نمود.

 گزینه 4 25
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

از  تا پس   روش تست زدن مسلط بودن بر متن درس، کمک می کند 
دیدن صورت سؤال و گزینه های آن، با به یاد آوردن درس و متنی که این سؤال 
از آن طرح شده است، به آسانی بتوان گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )1(، 
یک هدف اصلی است نه فرعی. با توجه به توضیح داده شده، گزینۀ )2(، از نظر 

علمی نادرست است.

 گزینه 3 26
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 توضیح نوع نگاه و اندیشۀ هرکس، جهان بینی او را تشکیل می دهد. 

 گزینه 2 27
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به 
آنها نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های 
همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم. بدین 
وسیله )با کمک گرفتن از معیارهای صحیح(، هدف های زندگی را به درستی 

برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد.
 توضیح هدف هایی که با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان،  
همسو باشند، هدف های اصلی هستند و در غیر این صورت، هدف هایی فرعی 

می باشند.

 گزینه 3 28
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 توضیح معیارهای تشخیص، هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و 
استعدادهای متنوع انسان، در آیات قرآن آمده است.

 گزینه 4 29
  با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به 
آنها نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های 
همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم. در 
این صورت، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را برای 
رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد. خدای رحیم و مهربان که خواستار سعادت 
ماست، در قرآن کریم، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی می کند و معیار 
انتخاب هدف های اصلی از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آنها را نیز 

یادآور شده است.
توضیح دو صفت »رحیم و مهربان بودن خداوند« و »علم الهی به نیازهای 
و  آن  غیر  از  اصلی  هدف های  انتخاب  معیار  خداوند  تا  شده  باعث  انسان«، 

همچنین آثار و نتایج آنها را در آیات قران مشخص نماید.

 گزینه 1 30
خداوند در آیۀ 18 از سورۀ اسراء، به کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، 
می فرماید: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که 
بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 

داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
روش مطالعه سخت ترین سؤاالتی که از دین و زندگی دهم قابل طرح   
هست، از همین بخش تدبّر در آیات می باشد. بهتر است تمام آیات مربوط به 
بخش »تدبّر« که تنها ترجمۀ آنها در کتاب آمده را به صورت جداگانه یادداشت 

نموده و دوره کنید.



5درس اول: هدف زندگی

 گزینه 3 31
آیۀ مورد سؤال، به هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی«، »اصلی« و »اخروی« 
اشاره می کند. این هدف ها پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در 
وجود ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن 
به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، 

مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.
بیانگر  اول گزینه های )2( و )4(،  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت   
اهداف فرعی و پایان پذیر است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا اگر 
کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به 

هدف خود خواهد رسید.

 گزینه 4 32
 آیۀ مورد سؤال، به هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« »فرعی« 
و »دنیوی« اشاره می کند. این هدف ها، تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای 
مادی ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است 
به مقداری از آن )نه همۀ آنها( برسد. اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب 
کند، در آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است هدف های پایان پذیر همان 
هدف های دنیوی هستند. اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به 

هدف های اخروی می شوند.
ویژگی های  بیانگر   ،)3( و   )2( دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های   
هدف های اصلی و اخروی می باشند. در صورتی که آیۀ مورد سؤال، به هدف های 

فرعی اشاره دارد. مطابق توضیح باال، گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است.

 گزینه 2 33
این قسمت از آیۀ شریفۀ: »و به هرکس اراده کنیم می دهیم..«، بیانگر این حقیقت 

است که ممکن است دنیاطلبان به خواسته های خود در این دنیا نرسند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این قسمت از 
آیۀ شریفه، بیانگر این حقیقت است که دنیاطلبان فقط به بخشی از خواسته ها و 

اهداف دنیوی و مادی خود می رسند. 

 گزینه 3 34
آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، 
پاداش داده خواهد شد.«، به هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی«، »اصلی« و 
استعدادهای مادی و معنوی  پاسخگوی  این هدف ها  اشاره می کند.  »اخروی« 
بیشتری در وجود ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و 

برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. 
  تمرین تست  زنی برای پاسخ دادن به این تست بهتر است از روش حذف 
گزینه های نادرست استفاده کرد. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا اصل قرار گرفتن 
نمی شوند.  دنیایی  نعمت های  از  انسان  بهره مندی  مانع  اخروی،  هدف های 

گزینه های )2( و )4(، ویژگی هدف های فرعی است نه اصلی.

 گزینه 3 35
این عبارت: »اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به 
مقداری از آن برسد.«، ویژگی هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« 
یا »فرعی« و »دنیوی« را بیان می کند. آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی 
زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم 
ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد ...«، نیز به این نوع هدف ها 

اشاره دارد. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیات مطرح شده در گزینه های )1( و )2( و 

)4(، به هدف های اصلی و اخروی اشاره دارند. 

 گزینه 3 36
آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، 
پاداش داده خواهد شد.«، به هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی«، یا هدف های 

»اصلی« و »اخروی« اشاره دارد. 
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست که در کنکور سراسری نیز سابقه 

دارد، باید متن آیه را حفظ باشید.
آیۀ گزینۀ )1(: »هرکس ایمان آورد به خدا و به آخرت و عمل صالح انجام ده 

پس هیچ ترسی برای آنان نیست و اندوهگین نمی شوند.«
آیۀ گزینۀ )2(: »بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
بدارد و گناهانتان را ببخشد.« آیۀ گزینۀ )4(: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما 
در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش 
نگاه دار. اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«

 گزینه 4 37
آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی 
در آخرت بهره ای ندارند.«، به هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« 
یا هدف های »فرعی« و »دنیوی« اشاره دارد. هدف های فرعی، تنها پاسخگوی 
برخی از استعدادهای مادی ما هستند. اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع 

رسیدن به هدف های اخروی می شوند.
به هدف های    ،)3( و   )2(  ،)1( دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های   

»پایان ناپذیر و همیشگی«، یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره دارند.

 گزینه 2 38
آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی 
در آخرت بهره ای ندارند.« به هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« یا 
»فرعی« و »دنیوی« اشاره دارد. آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا 
را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم...«، 

نیز به همین هدف ها و دل بستگی ها اشاره می کند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیات سایر گزینه ها به هدف های »پایان ناپذیر 

و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره دارند.

 گزینه 4 39
آیۀ شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت 
نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«، به هدف های »پایان ناپذیر 
و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره می کند. از ویژگی های 
هدف های پایان ناپذیر این است که اصل قرار گرفتن آنها، مانع بهره مندی انسان 

از نعمت های دنیایی نمی شوند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینه های )1(، )2( و )3( در مورد هدف های 

دنیوی صحیح است نه هدف های اخروی.

 گزینه 1 40
در آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. 
ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«، دنیاطلبان، خدا را فقط برای رفع نیازهای 
دنیوی خود یاد می کنند و از او فقط دنیا را می خواهند و در مورد آخرت چیزی 
نمی خواهند. این افراد، تنها به مواهب مادی دنیا نظر دارند و حتی در دعاهای 

خود نیز به غیر از نعمت های دنیوی چیز دیگری از خدا نمی خواهند.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها درخواست کسانی که به دنبال هدف های   
اخروی هستند و در گزینۀ )4( مطرح شده است، با درخواست دنیاطلبان در آیۀ 
باال، دو فرق با یکدیگر دارد: اول اینکه گروه نخست فقط دنیا را می خواهد و 
گروه دیگر هم دنیا و هم آخرت را می خواهد. دوم اینکه دنیاطلبان تنها خواستار 
را که  آنچه  دنیا فقط  بین لذت های  از  ایمان  اهل  دنیا هستند ولی  لذت های 

»حسنه« است می خواهند یعنی چیزی که واقعاً خوب و نیکو باشد.
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 گزینه 3 41
این درخواست اهل ایمان: »پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز 
نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«، یک درخواست هوشمندانه از 
خداوند است، چراکه در آن، اول اینکه هم دنیا و هم آخرت درخواست شده است. 

دوم اینکه در آن، از بین لذت های دنیا فقط آنچه را که »حسنه« است، یعنی چیزی 
که واقعاً خوب و نیکو باشد، درخواست شده است.

از  درخواست  و  دعا   ،)4( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها   
خداوند نمی باشند. گزینۀ )2(، درخواست مشرکان پس از مرگ و در عالم برزخ است.

 گزینه 2 42
سه پیام قسمت های »ب«، »د« و »ه«، پیام قابل برداشت از آیۀ 200 سورۀ 

بقره می باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  دو پیام قسمت های: »الف« و »ج«، پیام آیۀ 
18 سورۀ اسراء: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را 

که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ ...« می باشند.

 گزینه 4 43
در آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه 
نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، هدف های اصلی و فرعی 
با هم مقایسه شده است. در این آیه، معیار تشخیص هوشمند بودن افراد، انتخاب 
هدف های بهتر و پایدارتر در زندگی آنان است. با توجه به این آیه، با دقت در بهتر 
و پایدارتر بودن نعمت های اخروی، هر انسان عاقلی می فهمد که نباید نعمت های 

زودگذر دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ اخروی ترجیح دهد.
  روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست، در صورت حفظ بودن 
آخر آیه، به آسانی می توان پاسخ صحیح را تشخیص داد. بر این اساس، با تکرار 

زیاد آیه، باید متن آیه را به خاطر سپرد. 

 گزینه 1 44
آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب 
یا هدف های  به هدف ها و دل بستگی های »پایان ناپذیر و همیشگی«  است.«، 
استعدادهای  پاسخگوی  نوع هدف ها  این  اشاره می کند.  »اصلی« و »اخروی« 
مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند. اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی 
برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید. هدف های 

پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2(، از نظر علمی نادرست است، زیرا 
اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی 

نمی شود. گزینه های )3( و )4(، ویژگی های هدف های دنیوی را بیان می کنند. 

 گزینه 2 45
خداوند در آیات 201 و 202 سورۀ بقره می فرماید: »و بعضی می گویند: پروردگارا 
به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب 
آتش نگاه دار. اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب 

است.« 
 روش مطالعه یکی از مواردی که هنگام یادگیری پیام  آیات و روایات باید 
مورد توجه قرار گیرد، این است که باید مشخص کنیم که عبارت های هر آیه و 

یا حدیث، سیمای چه کسانی را به تصویر کشیده است.

 گزینه 2 46
این عبارت که: »اگر کسی هدف های پایان ناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند 
ویژگی های  رسید.«،  خواهد  خود  هدف  به  کند  تالش  آن  به  رسیدن  برای  و 
هدف های »پایان ناپذیر و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« است. 
آیۀ شریفۀ: »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب 

است.«، نیز به هدف های پایان ناپذیر و همیشگی  اشاره دارد. 

و  هدف ها  به   ،)3( و   )1( گزینه های  آیات  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« یا »فرعی« و »دنیوی« اشاره دارند.

آیۀ گزینۀ )4(، به هدفمندی جهان اشاره دارد. 

 گزینه 3 47
و  است  آن  آرایش  و  دنیا  زندگی  داده شده، کاالی  به شما  آیۀ شریفۀ: »آنچه 
به هدف های  نمی کنید؟«،  اندیشه  آیا  است؛  پایدارتر  و  بهتر  نزد خداست  آنچه 
»پایان ناپذیر و همیشگی« یا هدف های »اصلی« و »اخروی« اشاره می کند. این 
نوع هدف ها پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند. 
اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند 
به هدف خود خواهد رسید. هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند. 
ویژگی های    ،)4( و   )2( و   )1( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها 
هدف ها و دل بستگی های »پایان پذیر و موقتی« یا »فرعی« و »دنیوی« را بیان 

می کنند.

 گزینه 3 48
این پیام: »هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.«، پیام آیات 18 اسراء: 
»آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیمـ  و به 
هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و 
سرافکندگی در آن وارد شود.« و 60 قصص: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا 
و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست 

است.

 گزینه 4 49
خداوند در آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و 
آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، به مقایسۀ هدف های 
اصلی و فرعی پرداخته است. بر اساس این آیه، تمام نعمت های دنیوی که خداوند 
در اختیار انسان قرار داده کاالی زینتی است که زندگی دنیوی را زینت داده است. 
و نعمت هایی که نزد خدا است به خاطر جاودانه بودنشان بهتر و پایدارتر هستند. با 
دقت در بهتر و پایدارتر بودن نعمت های اخروی، هر انسان عاقلی می فهمد که نباید 

نعمت های زودگذر دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ اخروی ترجیح دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3(، ویژگی  هدف ها و دل بستگی های 
»پایان پذیر و موقتی« یا »فرعی« و »دنیوی« را بیان می کند. با در نظر گرفتن 
عبارت: »آیا اندیشه نمی کنید؟« در آخر آیه، گزینه  های )1( و )2( نادرست است. 

 گزینه 2 50
با توجه به تعالیم قرآنی در خصوص معیارهای انتخاب هدف، برنامه ریزی انسان 
باید در برگیرنده اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود 
که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی پیرو و تابع آنها باشند.
 نکتۀ طالیی  آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و 

«، به همین مفهوم هم اشاره دارد.  اآلخرهًْ

 گزینه 1 51
باتوجه به آیات قرآن کریم، اهداف پایان ناپذیر و اخروی، اهداف »اصلی« و اهداف 

پایان پذیر و دنیوی، اهداف »فرعی« در زندگی انسان می باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در قسمت دوم گزینه های )2( و )3(، عبارت 
»غیر ضروری« در مورد هدف های فرعی نادرست است، زیرا هدف های اصلی 
و فرعی، هر دو خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند. در قسمت اول 
گزینۀ )4(، واژۀ »فناپذیر«، در مورد هدف های اصلی نادرست است، زیرا این نوع 

هدف ها همیشگی هستند.
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 گزینه 3 52
اهداف اصلی و فرعی هر دو خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند.

مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به 
اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن 

به سوی کماالت بازدارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )2(، فقط به 
یک از دستۀ هدف های اصلی و فرعی اشاره دارند. در قسمت دوم گزینۀ )4(، 

فقط سرگرم شدن به اهداف فرعی نباید مطرح شده است.

 گزینه 4 53
براساس تعالیم اسالمی تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، 
بلکه ضروری و خوب است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا 
مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، مستقیم نباید سراغ 
گزینۀ صحیح بروید بلکه پس از حذف گزینه های نادرست باید گزینۀ صحیح را 
انتخاب نمایید. گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا تالش برای رسیدن به 
نعمت های دنیوی و اهداف فرعی ناپسند نیست، بلکه ضروری است. گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا تالش برای رسیدن به نعمت های دنیوی و اهداف فرعی در 
هر حالتی خوب نیست، برای مثال، در راه رسیدن به آنها نباید مرتکب گناه شویم.

 گزینه 1 54
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

از حذف   باید پس  این تست هم  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. گزینه های )2( و )4(، در مورد 
اهداف اصلی صحیح است نه اهداف فرعی. در گزینۀ )3(، به جای هدف های 

پایان پذیر باید هدف های پایان ناپذیر می آمد. 

 گزینه 3 55
 این مصرع از شعر زیبای مولوی: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، به 
را به صورت یک ضرب المثل در  این مصراع  برترین هدف اشاره دارد.  موضوع 
جایی که یک چیز، جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است، استفاده می کنند. به 
میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای 

می دهند.
 روش تست زدن  برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی می توان از 
قسمت دوم یا سوم آن ها به حذف گزینه پرداخت. قسمت دوم گزینه های )2( و 
)4( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )2(، با وجود اینکه از نظر مفهومی صحیح 

است، ولی پیام این مصراع از شعر زیبای مولوی نمی باشد.

 گزینه 2 56
.مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست 
اولویت قرار دهیم نه هدف های  باید در  است، زیرا تنها هدف های اصلی را 
اصلی و فرعی را. با توجه به توضیح داده شده، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست 

است. 

 گزینه 4 57
معمواًل آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند 
که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.« برخی هدف های زندگی، نیز 
این گونه اند؛ یعنی در بردارنده هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن به آنها برابر با 

دستیابی به سایر اهداف نیز هست.

 تمرین تست زدن در این تست، قسمت اول همۀ گزینه ها می تواند پاسخ 
صحیح باشد، بنابراین باید به حذف قسمت دوم گزینه ها اقدام کرد. در گزینۀ )1(، 
عبارت »هدف های کمتری« و در گزینه های )2( و )3(، عبارت »استعدادهای 

مادی«، با توجه به توضیح باال نادرست است.

 گزینه 3 58
با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او«، 
اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، 
که  است  هدفی  آن  ما  اصلی  هدف  برترین  بنابراین  است.  کامل تر  هدف،  آن 
همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد )جامع بودن( و در جایی متوقف نشود 
)بی نهایت طلبی( و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که 

سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح داده شده، قسمت دوم   
گزینه های )1( و )4( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )2(، ویژگی هدف نهایی 

انسان است.

 گزینه 2 59
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

مقایسۀ طالیی  ویژگی هدف برتر و جامع تر: »در بردارنده هدف های   
دیگر نیز هستند و رسیدن به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست.«

بودن  متنوع  ویژگی  دو  پاسخگوی  بتواند  »بهتر  کامل تر:  هدف  ویژگی 
اصلی  برترین هدف  ویژگی  باشد.«  او  بی نهایت طلبی  و  انسان  استعدادهای 

انسان: »همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.«
بیان می کند، نه  بر این اساس، گزینۀ )2(، ویژگی ویژگی هدف کامل تر را 

ویژگی برترین هدف اصلی انسان را. 

 گزینه 1 60
الف ـ براساس تعالیم اسالمی، هدفی که »هدف های بیشتری را در درون خود 

جای دهد«،هدفی برتر و جامع تر است. 
ب ـ با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی 
او« اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، 

آن هدف، کامل تر است. 
را  ما  متنوع  استعدادهای  که همه  است  آن هدفی  ما  اصلی  برترین هدف  ج ـ 
دربرگیرد )جامع بودن( و در جایی متوقف نشود )بی نهایت طلبی( و نهال وجود ما را 
به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، 

شور و نشاط فرا گیرد.
  تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این سبک از تست های ترکیبی 
جدید، باید با به یاد آوردن توضیح باال، به حذف گزینه های نادرست پرداخت و 
برای این کار می توان با در نظر گرفتن قسمت دوم یا سوم تست، به حذف 

گزینه های نادرست اقدام کرد.

 گزینه 4 61
حضرت علی)ع( رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت )هدایت معنوی( پیامبر 
انتخاب درست مقصود و هدف نهایی خویش )که  اکرم)ص( آغاز کرد و بدلیل 

همان قرب و نزدیکی به خداوند بود( جلوه گاه همۀ کماالت و زیبایی ها شد. 
اول  داده شده قسمت  توضیح  به  توجه  دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا نزدیکی 

به خداوند، مادی و ظاهری و جسمانی نمی باشد و تنها به صورت معنوی است. 
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 گزینه 2 62
در  فطری(  )به صورت  خود  ذات  در  که  می بیند  کند،  تأمل  اندکی    هرکس 
جست وجوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، 

آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. 
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به سؤاالت حفظی، باید عین عبارت های 
به عبارت های  با توجه  به استدالل و فقط  نیاز  را حفظ نمود و بدون  کتاب 
کتاب، باید به این نوع سؤال پاسخ داد. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، به 

هدف نهایی انسان نمی باشد.

 گزینه 3 63
در  فطری(  )به صورت  خود  ذات  در  که  می بیند  کند،  تأمل  اندکی   هرکس 
نرسد،  مبدأ  و  منبع  آن  به  تا  و  زیبایی هاست  و  خوبی ها  جست وجوی سرچشمه 

آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. 
هر  برای  زیبایی ها  و  خوبی ها  سرچشمه  درونی  جست وجوی  توضیح 
انسانی، بیانگر فطرت خداگرای انسان است که در درس بعد توضیح داده شده 
است. گزینۀ )1(، نادرست است، زیرا هر انسانی به صورت فطری در جستجوی 
مبدأ آرامش است نه به صورت آگاهانه و انتخابی. با توجه به توضیح داده شده، 
گزینه های )2( و )4(، از نظر علمی نادرست است، زیرا نزدیکی به خدا با بندگی 
حاصل می شود، نه فقط با معرفت به خدا و به صورت معنوی است نه ظاهری. 

 گزینه 4 64
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل 

از حذف  باید پس  نیز  این تست،  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )1(، نادرست است، زیرا 
سرچشمه و مبدأ همه کماالت و زیبایی ها خداوند است نه اینکه در روح انسان 
قرار داده شده است. در گزینۀ )2(، جسم انسان نادرست است. در گزینۀ )3(، 

عبارت »کماالت و خوبی های خداوند حد و اندازه دارد« نادرست است.

 گزینه 4 65
 در اندیشه اسالمی فقط خدا می تواند  روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینه 
شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد. پس برترین 

و اصلی ترین هدفی که می تواند غایت و مقصد زندگی انسان باشد، خداست.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینه های )1(، )2( و )3(، کلمۀ »مادی« 

نادرست است. 

 گزینه 1 66
روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد.

 روش مطالعه یکی از مواردی که هنگام یادگیری پیام  آیات و روایات باید 
مورد توجه قرار گیرد، این است که باید مشخص کنیم که عبارت های هر آیه و 

یا حدیث، سیمای چه کسانی را به تصویر کشیده است.

 گزینه 1 67
 بر اساس تعالیم اسالمی، روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت 
بی پایان می خواهد، پس شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد 

نهایی او باشد.
 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های 
)3( علت قسمت اول آن نمی باشد. در قسمت دوم گزینۀ )2( و )4(، جسم پایان ناپذیر 

انسان نادرست است.

 گزینه 2 68
 در تعالیم اسالمی روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان 
می خواهد پس شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی 
او باشد. البته نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. چه بسا 
دو نفر در یک مکان در کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند. 
نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که دوری از او هم بدترین 
نوع دوری است. خدا سرچشمه زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که 

زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند به خدا نزدیک تر می شوند.  
 تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این تست، باید از قسمت دوم یا سوم 
دوم  قسمت  باال،  توضیحات  به  توجه  پرداخت.  نادرست  گزینه های  به حذف  آن 
گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا خداوند یک هدف اخروی است نه دنیوی. 
قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا راه وصول به قرب الهی از طریق عبادت و 

بندگی خداوند است نه شناخت و معرفت عمیق او.

 گزینه 3 69
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا نزدیکی 
نادرست  نیست. قسمت »ج«  و ظاهری  نزدیکی مکانی  به خداوند،  تقرب  و 
است، زیرا نزدیکی به خدا به صورت مادی و ظاهری نیست و به صورت معنوی 

و حقیقی است. 

 گزینه 4 70
از بهره های مادی  انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم  با  افراد زیرک 
زندگی استفادۀ می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت 
رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و 
سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا 

«، نیز به همین مفهوم اشاره دارد. فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرْهً
  تمرین تست زنی  برای پاسخ دادن به این نوع تست، حتما از روش حذف 
گزینه های نادرست و آن هم از قسمت دوم باید استفاده کرد. آیۀ گزینه های )1( 
و )3(، به حکیمانه بودن جهان اشاره دارد و به مقصود نهایی انسان اشاره ندارد. 
قسمت اول گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در این گزینه،  از ساختن زندگی مادی 

انسان سخن به میان نیامده است. 

 گزینه 3 71
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

 روش مطالعه  برای پاسخ دادن سریع و بدون اشتباه به این نوع سؤاالت 
حفظی، ابتدا باید عین عبارت های کتاب را حفظ نمود و سپس بدون نیاز به 

استدالل و فقط با توجه به عبارت های کتاب، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.
با توجه به توضیح داده شده، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم 

گزینۀ )1( نادرست است. 

 گزینه 1 72
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره های مادی زندگی 
استفادۀ می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای 
خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند  و سرای آخرت 

خویش را نیز آباد می سازند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  سرکوب کردن هدف های مادی در قسمت 
به  رسیدن  برای  تالش  شد  گفته  که  همان طور  زیرا  است،  نادرست  »الف« 

نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. 
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 گزینه 3 73
 مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل. 

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ گزینۀ )1(، به حکیمانه و هدفمند بودن 
بودن زندگی  به حقیقی  آیۀ گزینۀ )2(،  دارد.  اشاره  آفرینش تمامی مخلوقات 
اخروی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به گرایش فطری انسان به نیکی ها و زیبایی ها 

اشاره دارد. 

 گزینه 2 74
پیام اصلی آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرْهً«، 
این است که افراد زیرک با انتخاب خدا )فعند اهلل( به عنوان هدف اصلی زندگی، با 
یک تیر چند نشان می زنند. هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند )ثواب 
الّدنیا( و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام 
می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را 

نیز آباد می سازند. )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرْهً(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  در گزینۀ )1(، اهداف پایان پذیر و فرعی 
نادرست   )4( گزینۀ  نیست.  آیه  این  اصلی  )3(، مفهوم  گزینۀ  است.  نادرست 

است، زیرا انجام کارها باید در جهت رضای خدا باشد نه خلق خدا.

 گزینه 4 75
 آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرْهً« و بیت: 
»ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟...« به این حقیقت اشاره دارند که با 
انتخاب خدا به عنوان برترین هدف، هم اهداف مادی و هم برترین هدف اخروی 

انسان که همان تقّرب و نزدیکی به خداوند است، حاصل می شود.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  مصرع گزینۀ )1(، به فطرت خداگرای انسان 
اشاره دارد. مصرع گزینه های )2( و )3(، به هدف های برتر و جامع تر اشاره دارند، 
نه به برترین هدف انسان که تقرب و نزدیکی به خداوند است. اگر گزینۀ )4( نبود 

در این صورت، گزینه های )2( و )3(، انتخاب می شدند. 

 گزینه 1 76
  نزدیکی به خدا به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت 
گران قدر  گوهرهای  به  دستیابی  که  همان طور  می طلبد؛  محکم  اراده  و  بزرگ 

دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.
 نکتۀ طالیی  تا گرایش فطری خداگرایی انسان به صورت آگاهانه و به 
شکلی بندگی خداوند منجر نشود، باعث خوشبختی انسان نمی شود. قسمت 
اول گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا یکی از گرایش های فطری هر 
انسانی، خداشناسی و خداگرایی فطری است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست 
است، زیرا نزدیکی و تقرب به خداوند با بندگی خدا حاصل می شود نه با تفکر 

در آیات و نشانه های الهی.

 گزینه 4 77
 این بیت زیبای مولوی: »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن 
که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و 
اصلی ترین هدف انسان اشاره دارد. آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل 

ثواب الّدنیا و اآلخرْهً«، نیز به همین مفهوم اشاره دارد.  
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح داده شده، قسمت اول 
گزینۀ )2( نادرست است. قسمت دوم گزینه های )1( و )3(، به کم ارزش بودن 

حیات دنیوی و حقیقی بودن حیات در آخرت اشاره دارد.

 گزینه 3 78
 این بیت مولوی: »ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آن 
که قمر سازد؟«، به انتخاب خداوند به عنوان جامع ترین و برترین هدف انسان، اشاره 

دارد.  از دیگر مفاهیم این بیت، این است که به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر 
باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد.

 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست مفهومی، فقط از طریق حذف 
گزینه های نادرست عمل کنید. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا با انتخاب خداوند نه 
با شناخت خداوند به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند. گزینۀ )4(، مفهوم 

این بیت نیست. از بین گزینه های )1( و )3(، گزینۀ )3(، کامل تر است. 
 

 گزینه 2 79
الف ـ این مصرع از شعر زیبای مولوی: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست.«، 
بیانگر آن است که به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری 

را در درون خود جای می دهند.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«، به 
( اشاره دارد.  برترین و کامل ترین هدف اصلی انسان )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرْهً
ج ـ بیت: »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر 
سازد؟«، به انتخاب خداوند به عنوان برترین و اصلی ترین هدف انسان اشاره دارد. 
  روش تست زدن  برای پاسخ دادن به این نوع تست، بهتر است با در نظر 
گرفتن هر قسمتی از سؤال که به پاسخ آن اطمینان داریم، به حذف گزینه های 
 )3( و   )1( گزینه های  اول  باال، قسمت  توضیح  به  توجه  با  بپردازیم.  نادرست 
نادرست است. با مقایسۀ قسمت سوم گزینه های )2( و )4(، در می یابیم که گزینۀ 

)2(، مناسب تر است.

 گزینه 2 80
 آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«، به برترین و 
کامل ترین هدف اصلی انسان اشاره دارد. بر این اساس، بجز قسمت »الف«، سایر 

عبارت ها از این آیه قابل برداشت است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت الف نادرست است، زیرا تالش برای 
رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. فقط باید 
توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم 

آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم. 

 گزینه 3 81
الف ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی 
عطا کن. ولی در آخرت بهره ای ندارند.«، اعالم می کند که هر کس که فقط دنیا 

را بخواهد، در آخرت نصیبی و بهره ای نخواهد داشت.
ب ـ بر اساس آیات شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا 
کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.اینان از کار 
خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، هرکس که دنیا و 
آخرت را با هم درخواست کند، در دنیا، به او نصیب و بهره ای داده می شود و در 

آخرت هم هر چه زودتر به حساب اعمال بندگان خود خواهد رسید.
ج ـ آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن 
را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار 

خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«
  روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست، فقط باید با در نظر گرفتن 
عین عبارت های آیه به سؤال پاسخ دهید، بر این اساس، باید متن آیات را حفظ شوید.

بر اساس آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از 
آن را که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار 
خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. بر اساس آیۀ شریفۀ: »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد 
و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.«، قسمت دوم گزینۀ )1( 

نادرست است.



10

 گزینه 1 82
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما 
اال بالحق«، بیانگر این حقیقت است که انسان نیز مانند موجودات دیگر قطعًا 
هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است 

که برای رسیدن به آن هدف )قرب الهی( به او داده شده است.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین«،  
بیانگر این حقیقت است که انسان های مخلص، مسیر طبیعی )مرگ و حیات( و 

مسیر عبادی خود )نماز و نُُسک( را فقط برای خداوند عالمیان می دانند.
ج ـ با توجه به مفهوم آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و 
آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، 
و عبارت: »آیا اندیشه نمی کنید؟«، در این آیه، این مفهوم برداشت می شود که 
آدم های زیرک و هوشمند، هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به 

قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن توضیح باال، قسمت دوم 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )4(، به انتخاب هدف های 

برتر و جامع تر اشاره ندارد.

 گزینه 1 83
ب ـ انسان نیز مانند موجودات دیگر قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است و 
گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف )قرب الهی( 

به او داده شده است.
او می تواند روح  ما خداوند است. چه کسی جز  برترین و اصلی ترین هدف  دـ 
پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و 

معنوی انسان را فراهم آورد؟
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا نزدیکی و 
تقرب به خداوند، )عنداهلل(  نزدیکی مکانی و ظاهری )مادی( نیست، بلکه  یک 
نزدیکی حقیقی )معنوی( است. قسمت »ج« نادرست است، زیرا از دیدگاه امام 
علی)ع(، علت منع شدن انسان از سرگرم شدن به کارهای لهو، بیهوده نبودن 
خلقت او است و دلیل نپرداختن به کارهای لغو و بی ارزش، واگذار نشدن او به 

خودش می باشد.

 گزینه 2 84
الف ـ مولوی می فرماید: »در عالم، یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست؛ 
اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.« )تقدم 

هدف اصلی بر اهداف فرعی(
ب ـ »و اگر جمله را به جا آری و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی؛ همچنان 
که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، 
چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی.« )= 

فرجام غفلت از خدا و تقدم هدف های فرعی بر هدف اصلی(
ج ـ »تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، 
چندین کار دیگر انجام می دهم، گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. 
همچنان باشد که تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها 
در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیده ای 
کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را 
معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟« )اهداف فرعی را 

جایگزین  هدف اصلی کردن(
روش مطالعه  برای پاسخ دادن به این سؤال دشوار، در قدم اول باید سه 
عبارت رنگی باال را به ذهن بسپارید. در مرحلۀ بعد، علت ایجاد این موارد و 
مثال های هر کدام را به ذهن بسپارید و به طور پیوسته تکرار کنید. قسمت اول 
گزینه های )1( و )3(، به معنای هدف اصلی زندگی نیست. با توجه به توضیح 

باال، قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.  

 گزینه 4 85
از بین عبارت های مذکور، سه عبارت »الف«، »ج« و »د« صحیح است.

دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »ب« نادرست است، زیرا  توجه  با 
توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان )نه جاودانگی انسان(« و 
»بی نهایت طلبی او« اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این 

دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل تر است. 

 گزینه 3 86
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »ب« و »ج« با هم تناسب دارند.

آیۀ قسمت »ب«، به هدف های اصلی و پایان ناپذیر اشاره دارد. بر اساس این آیه، 
دستیابی به هدف نهایی همانند رسیدن به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری 
شگرف می خواهد. آیۀ قسمت »ج«، با توجه به عبارت: »آیا اندیشه نمی کنید؟«، 
بیانگر این حقیقت است که آدم های زیرک و هوشمند معموال سعی می کنند با 

انتخاب هدف های خود، »با یک تیر چند نشان بزنند.«
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ قسمت »الف«، بیانگر این مفهوم است 
که اگر هدف های دنیوی در زندگی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های 

اخروی می شوند. آیۀ قسمت »د«، بیانگر هدف اصلی است نه فرعی.

 گزینه 4 87
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت های دو قسمت »ب« و »د«، با هم تناسب 

دارند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت »الف« نادرست است، زیرا انسان به 
دلیل بی نهایت طلب بودن، به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام 
به کمال  را  استعدادهای گوناگون خویش  آن،  از طریق  اینکه   )نه  نمی شود. 
مجموعه ای  داشتن  دلیل  به  انسان  زیرا  است،  نادرست  قسمت »ج«  رساند.( 
فراوان از استعدادهای مادی و معنوی، به دنبال انتخاب هدف هایی )جامع( است 

که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

 گزینه 2 88
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »قل إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین«، 
هدف نماز، تمامی اعمال انسان و زندگی و مرگ او، »برای خداوند که پروردگار 

جهانیان است«، معرفی شده است. 
ب ـ مطابق فرمایش امام علی)ع(: »ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا 
خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و 

بی ارزش بپردازند.«
ج ـ خداوند در آیات شریفۀ: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا 

کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. اینان از کار 
خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.«، به هر به هرکس که 
دنیا و آخرت را با هم درخواست کند، اعالم می کند که در آخرت هم خداوندی که 

در حسابرسی سریع است پاداش او را خواهد داد.
روش تست زدن  اولین گام برای انتخاب گزینۀ صحیح، مطالعۀ درست 
صورت سؤال است. مطابق صورت سؤال، قسمت دوم پاسخ باید نادرست باشد. 
نادرست است. مطابق   )3( )1( و  اول گزینه های  باال، قسمت  مطابق توضیح 

صورت سؤال، قسمت دوم گزینۀ )4(، باید نادرست باشد. 

 گزینه 3 89
خداوند در آیۀ 19 سورۀ اسراء: »آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن 
سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«، ایمان و تالش را 

شرط های رسیدن به پاداش در آخرت معرفی می نماید.
 توضیح  شرط پذیرش تالش های دنیوی، »ایمان« است و شرط سعادت 

اخروی، »تالش و ایمان« است.  
 



11درس اول: هدف زندگی

 گزینه 2 90
الف ـ براساس آیۀ: »ُقْل إَِنّ َصالتِی َو نُُسِکی َو َمْحیای َو َمماتِی هلِلِ َرِبّ الْعالَِمیَن«، 
به دلیل پروردگار جهانیان بودِن خدا، الزم است تمامی اعمال و زندگی ما برای 
خدا باشد. ب ـ نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که دوری از 

او هم بدترین نوع دوری )ابتعاد( است.
بیانگر  اول گزینه های )3( و )4(،  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت   
برترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان است. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینۀ )1( نادرست است.  
 

 گزینه 2 91
الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش 
آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«، با دقت 
در بهتر و پایدارتر بودن نعمت های اخروی، هر انسان عاقلی می فهمد که نباید 
نعمت های زودگذر دنیوی را بر نعمت های جاودانۀ اخروی ترجیح دهد. ب ـ بهره 
نبردن از سرمایۀ درونی عقل که موجب تشخیص مسیر درست زندگی از راه های 

غلط است، دل بستگی به اهداف د نیوی را به دنبال دارد.
اخروی  و  اصلی  اهداف  به  دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها   

اشاره دارند که انتخاب آنها نتیجۀ استفاده از نیروی عقل است. 
 

 گزینه 2 92
ماواِت َو ااَلرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَن ما َخلَقناُهما  الف ـ آیۀ مبارکۀ: »َو ما َخلََقنا السَّ
«، به حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین )ما خلقناهما ااّل بالحق(، به  ااِّل بالَحقِّ
معنای هدف دار بودن خلقت آنها اشاره دارد. ب ـ براساس این آیه، هدفمند بودن 
خلقت هر یک ازموجودات )ما خلقناهما ااّل بالحق(، معلول است و حکیم بودن 

خالق آنها علت این خلقت هدفمند است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )1(، علت و معلول را برعکس بیان 

کرده است. و سایر گزینه ها بی ربط است. 
 

 گزینه 2 93
الف ـ آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. 
ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«، به هدف های فرعی و دنیوی اشاره دارد. 
براساس این آیه، اگر هدف های دنیوی در زندگی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن 
به هدف های اخروی می شوند. ب ـ این سخن موالنا: »اگر جمله کارها را به جا 
آری و آن کار اصلی را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی.«، به تقدم هدف های 

فرعی بر هدف اصلی زندگی اشاره دارد. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )4(، به تقدم هدف های   
اصلی بر فرعی اشاره دارند. گزینۀ )3(، به هدفمند بودن خلقت انسان و توجه به 

آن اشاره دارد.   
 

 گزینه 4 94
حضرت علی)ع( هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموال سخن خود را با این 
عبارات آغاز می کرد: »ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده )و ما بینهما 
خود  به  را  او  و  )معلول(  کند.  لهو  کارهای  سرگرم  را  خود  تا  علت(  ـ  العبین 

وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« 
  دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به اینکه بیهوده آفریده نشدن که 
مفهوم عبارت قرآنی: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین« است، 
توسط امام علی)ع( عامل نپرداختن به کارهای لهو معرفی شده، سایر گزینه ها 

نادرست است. 

 گزینه 3 95
الف ـ با توجه به آیۀ 60 سورۀ قصص: »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا 
و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟«،  
آنچه داده شده که مصداق آن، عبارت قرآن »هذه الحیاْهً الّدنیا« است، به عنوان 
کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است. ب ـ در این آیه، تعبیر »بهتر و پایدارتر« در 

مورد »آنچه نزد خداست« یا عبارت قرآنی: »فعند اهلل« به کار رفته است.
  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2( در درس 
3 دهم، سخن کافران در مورد انکار معاد است قسمت دوم گزینۀ )4(، اعمال 

ماست نه آنچه نزد خداست.   

 گزینه 1 96
الف ـ این مصرع: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«، بیانگر آن است که به 
میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای 
می دهند. ب ـ انجام کارها برای خداوند که مصداق آن در آیۀ: »قل إّن صالتی و 
نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین« آمده است، انسان را به برترین هدف 

یعنی نزدیکی و تقرب به خداوند می رساند.  
اختیاری  اعمال  دربردارندۀ  سایر گزینه ها    دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

دارای حسن فعلی و فاعلی برای رسیدن به قرب الهی نمی باشند. 

 گزینه 1 97
الف ـ آیۀ شریفۀ: »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. 

ولی در آخرت بهره ای ندارند«، به هدف های فرعی و پایان پذیر اشاره دارد. 
مانع  گیرند،  قرار  اصل  زندگی  در  دنیوی  اگر هدف های  آیه،  این  براساس  ب ـ 

رسیدن به هدف های اخروی می شوند
  تحلیل تست 1400 این تست، یک تست، مفهومی با سطح دشواری 
متوسط است. برای پاسخ دادن به آن، ابتدا باید گزینه های نادرست را یکی پس 
از دیگری حذف کرد تا در پایان بتوان گزینۀ صحیح را تشخیص داد. گزینه های 
)2( و )3(، نادرست است، زیرا این دو گزینه، به هدف های اصلی و پایان ناپذیر 
اشاره دارند. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هدف های فرعی استعدادهای مادی 

انسان را شکوفا می سازند نه معنوی او را.

 گزینه 1 98
الف ـ آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرۀ«، به 
( اشاره دارد. برترین و کامل ترین هدف اصلی انسان )فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرْهً

ب ـ البته این هدف، )نزدیکی به خدا( به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی 
ماست، )ثواب الّدنیا و اآلخرْهً( همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد؛ همان طور که 

دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد
  تحلیل تست 1400 در نگاه اول، این تست، یک تست دشوار به نظر 
می رسد، ولی با اندکی دقت در می یابیم که قسمت اول گزینه های )2( و )4(، 
سخن کافران در انکار معاد است و نمی تواند به انسان در یافتن هدف اصل 
به توضیح قسمت »ب«، قسمت دوم گزینۀ )4(  با توجه  زندگی کمک کند. 

نادرست است.

 گزینه 3 99
قرآن کریم در آیۀ 18 از سورۀ اسراء می فرماید: »آن کس که تنها زندگی زودگذر 
ـ  کنیم  اراده  به هرکس  و  ـ  بخواهیم  که  را  آن  از  مقدار  آن  می طلبد،  را  دنیا 
می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در 

آن وارد شود.«
باید  نام سوره،  به  با توجه  این سبک سؤال که    تحلیل تست 1400 
محتوای آیه و گزینۀ صحیح را انتخاب نمود، در کنکور امسال زیاد سؤال آمده 
بود. البته در این سؤال ، با توجه به اینکه ابتدای آیه آمده است، می توان گزینۀ 

صحیح را تشخیص داد. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.
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 گزینه 3 100
 برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، انسان، مجموعه ای 
انتخاب  دنبال  به  دلیل،  همین  به  است.  معنوی  و  مادی  استعدادهای  از  فراوان 
هدف هایی )جامع( است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال 

رساند. )متنوع بودن استعدادهای انسان، علت نیازمندی به هدف های جامع تر(
تحلیل تست 99   این تست، یک تست مفهومی و نسبتا دشوار است.   
برای پاسخ دادن به آن، باید با به یاد آوردن متن کتاب، گزینه های نادرست را 

یکی پس از دیگری حذف نمود تا به پاسخ صحیح رسید. 
گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است، زیرا روحیۀ بی نهایت طلب بودن انسان، 
سیری ناپذیر است. مطابق توضیح باال، گزینۀ )2( نادرست است. گزینۀ )1( از نظر 
علمی نادرست است، زیرا روحیۀ بی نهایت طلب بودن انسان، توقف ناپذیر است.

 گزینه 4 101
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما 
اال بالحق«، بیانگر این حقیقت است که جهان آفرینش بی هدف و عبث نیست 
)و ما بینهما العبین( و هر موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان 
گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است. )ما خلقناهما ااّل 
بالحق( انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدۀ کلی )ما خلقناهما ااّل بالحق( 
جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است.  و گام نهادن او در این 
دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف )قرب الهی( به او داده شده است. 
ب ـ این سخن مولوی: »در عالم یک چیز فراموش کردنی نیست و اگر همه چیز 
را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.«، نیز به هدفمند بودن 

خلقت انسان اشاره دارد.
 تحلیل تست 99  این تست، یک تست مفهومی و دشوار از این درس است. 
برای پاسخ دادن به آن، ابتدا باید گزینه های نامربوط و نادرست را حذف نمود تا 
بتوان با دقت بیشتری گزینۀ صحیح را تشخیص داد. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
با توجه به متن آیه، آفرینش انسان نیز مانند موجودات دیگر، هدفمند است. گزینۀ 
)1( نادرست است، زیرا این آیه به خلقت انسان و امتیازاتی که خداوند به انسان داده 
است، اشاره ای ندارد. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا این آیه، به اشتراک انسان و 
سایر مخلوقات در هدف مند بودن اشاره دارد نه به تفاوت های او با سایر مخلوقات

 گزینه 4 102
بر اساس آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار 
از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای 
او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«، اگر کسی تنها 
زندگی زودگذر دنیوی را انتخاب کند، مشمول دو چیز می شود:  الف ـ در این دنیا 
متناسب با ارادۀ خداوند، به بخشی از خواسته های دنیایی  خود می رسد. ب ـ در 

آخرت بهره ای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
 تحلیل تست 99 یکی از تغییراتی که در سبک سؤاالت 99 به وجود آمده بود این 
بود که از قسمت تدبر در آیات، سؤاالت مفهومی زیادی طرح شد. برای پاسخ دادن به ان 
و تشخیص صحیح گزینۀ درست، باید متن آیات را حفظ نمود. با توجه به اینکه محازات 
مطرح شده در این آیه اخروی است، لذا قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. 

مطابق متن آیه، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

 گزینه 3 103
مطابق آیۀ شریفۀ: »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را 
که بخواهیمـ  و به هرکس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 
داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«،  »ورود با خواری و سرافکندگی در 
دوزخ«، سرانجام دنیاطلبان و غافالن از آخرت است که مشمول ارادۀ الهی شده اند.
  تحلیل تست 99 این سؤال سراسری 99، به ما می آموزد که پس از 
یادگیری نکات و مفاهیم هر آیه و حدیث، متن آنها را نیز به خاطر سپرد. با در 

نظر گرفتن متن آیه، سایر گزینه ها نادرست است. 

 گزینه 2 104
اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ 
باشد،  گوناگونش  استعدادهای  پاسخگوی  و  کند  سیراب  را  او  بی نهایت طلب 
با داشتن شهرت  می کوشد به دیگران کمک کند. کسی هم که فکر می کند 
به شهرت  را در مسیر رسیدن  نتایج برسد، همۀ زندگی خود  این  به  می تواند 
قرار می دهد. پس این اختالف در هدف ها )معلول(، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ 

انسان دارد. )علت( 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )3( 

و قسمت دوم گزینه های )2( و )4( که کلی هستند، نادرست است. 

 گزینه 2 105
این عبارت صورت سؤال که: عبارت »یک تیر و چند نشان«، ویژگی هدف های 
ثواب  یرید  کان  »من  شریفۀ:  آیۀ  اصلی  پیام  می کند.  بیان  را  جامع تر  و  برتر 
«، این است که افراد زیرک با انتخاب خدا  الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآْلخرْهً
)فعند اهلل( به عنوان هدف اصلی زندگی، با یک تیر چند نشان می زنند. هم از 
بهره های مادی زندگی استفاده می کنند )ثواب الّدنیا( و هم از آنجایی که تمام 
کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به 

خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. 
دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، تعریفی از بندگی خداوند و اخالص 

است. گزینه های )3( و )4(، به جامع تر و برتر بودن هدف انسان اشاره ندارند. 

 گزینه 3 106
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها 
نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف های همسو با میل 

بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، به موضوع اختالف در انتخاب هدف 
مربوط می شود و به معیار انتخاب هدف های اصلی اشاره ای ندارد. گزینۀ )2(، از نظر 
علمی نادرست است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هدف های اصلی و فرعی، هر دو 
خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند، مهم این است که  هدف فرعی را 

به جای هدف اصلی قرار ندهیم.

 گزینه 3 107
بیت: »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو / یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر 
سازد«، به این حقیقت اشاره دارد که با انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی، 
می توان با یک تیر چند نشان زد. هم می توان از بهره های مادی زندگی استفاده کرد و 
هم با انجام تمام کارهای دنیوی خود در جهت رضای خدا، جان و دل خود را به خداوند 

نزدیک تر کرد و سرای آخرت خویش را نیز آباد نمود.
گزینه های  به  توجه  با  این تست،  به  دادن  پاسخ  برای  تمرین تست زنی 
موجود، باید بهترین گزینۀ موجود را انتخاب نمود. با در نظر گرفتن توضیحات 

باال، گزینه های )1( و )2( و )4( مفهوم این بیت نمی باشند.

 گزینه 2 108
 آیۀ شریفۀ: »و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال 
بالحق«، به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر 
موجودی براساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی 

هدف حکیمانه ای در حرکت است. )ما خلقناهما اال بالحق(
دلیل نادرستی سایر گزینه ها  آیۀ گزینۀ )1(، به نیازمندی همۀ مخلوقات در 
پیدایش و بقا به خداوند اشاره دارد. )درس 1 دوازدهم( آیۀ گزینۀ )3(، به ضرورت و 
حتمی بودن معاد و حیات ابدی اشاره دارد. )درس 4 دهم( آیۀ گزینۀ )4(، به علت 

آفرینش انسان و جن که بندگی خداست اشاره دارد. 


