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 چی( )قلم آوردی دارد و زاییدۀ چیست؟ . نزدیکی جان و دل به خداوند چه ره1

 انگیزۀ رضای خدا در کارهای دنیوی   –( آبادی سرای آخرت 1

 لطف و رحمت ویژة خدا پس از شناخت هدف اصلی  –( آبادی سرای آخرت 2

 انگیزۀ رضای خدا در کارهای دنیوی   –( راضی شدن به حیات دنیوی 3

 لطف و رحمت ویژۀ خدا پس از شناخت هدف اصلی –( راضی شدن به حیات دنیوی 4

گاه که بیان کنیم در پس خلقت تک تک موجودات جهان هدفی وجود دارد؛ به علّیت .................... . آن2

 دوازدهم(  5 درس)+  ال بر همین موضوع است. رسیم و آیۀ شریفۀ ...................... د ها میخالق آن

 »إّن اهلَل ُیمِسُک الّسماواِت و ااَلرَض َان َتُزوال ...«  -( قدرت و علم 1

 »إّن اهلَل ُیمِسُک الّسماواِت و ااَلرَض َان َتُزوال ...«  -و حکمت  تدبیر ( 2

 بیَن«»ما َخَلقَنا الّسماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما العِ  -و علم  قدرت( 3

 »ما َخَلقَنا الّسماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن«  -( تدبیر و حکمت 4

ها مساوی های دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آنای هستند که هدفها به گونهعبارت »برخی از هدف  .3

 های دیگر نیز هست« مبّین کدام مورد است؟رسیدن به هدف

 + یازدهم( 4با تغییر، درس  98 –)سراسری خارج 

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

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

 ای ندارند« گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهرهمردم می  از( »بعضی 3

 زند.«که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم ... تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخی راستی( به 4

 ها کدام است و کدام آیه بیانگر این مفهوم است؟الزمۀ انتخاب صحیح هدف .4

»آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن    -های انسان با سایر مخلوقات  به تفاوت   توجه(  1

 است ...«

دنیا و آرایش آن    »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی  -معیار و مالک برای تشخیص اهداف    داشتن(  2

 است...«

ماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن...«  -( داشتن معیار و مالک برای تشخیص اهداف 3  »ما َخَلقنا السَّ

ماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن...«  -انسان با سایر مخلوقات  هایتفاوت( توجه به 4  »ما َخَلقنا السَّ
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های دنیوی، اصل و اولویت زندگی کسی توان به این نتیجه رسید که »اگر هدفمیاز کدام ترجمۀ آیه    .5

 چی( )قلم شوند«؟ قرار گیرند، مانع رسیدن به اهداف اخروی می

 کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« هر ( »1

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

 ای ندارد.«گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهرهاز مردم می  بعضی( »3

گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از می ( »و بعضی  4

 دار.«عذاب آتش نگه

 افراد زیرک، با انتخاب کدام هدف با یک تیر، چند نشان زده و کدام آیۀ شریفه بیانگر آن است؟  .6

 ا به ما در دنیا نیکی عطا کن ...« گویند: خداوند»بعضی از مردم می -خالصانه به خداوند  اعتقاد( 1

 گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ...« »بعضی از مردم می -( نزدیکی و تقرب به خداوند 2

نیا و اآلِخرِة« -و تقرب به خداوند  نزدیکی( 3 نیا َفِعنَد اهلِل ثواُب الدُّ  »َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

نیا و اآلِخرِة« -خالصانه به خداوند  اعتقاد( 4 نیا َفِعنَد اهلِل ثواُب الدُّ  »َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

ای به این جهان گام نهاد کند هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شدهعبارت قرآنی، تأکید می  کدام   .7

 دوازدهم( 1دهم و  4با تغییر + درس  98 –)سراسری زبان  است؟ 

« َما( »2 «الُفَقراُء إلی اهللِ  َأنُتمُ ( »1  َخَلقَنا ُهَما ِااّل ِبالَحقِّ

ُکم( »3 نیا و اآلِخَرِة«  َفِعندَ ( »4 إَلی َیوِم الِقیاَمِة« َلَیجَمَعنَّ  اهلِل ثواُب الدُّ

 دوازدهم(  4)+ درس  است؟  نادرستبا بیت زیر، کدام مورد   رابطهدر  .8

 شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ / خوبّی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟« دوست»ای 

نیا و اآلِخرِة«1 نیا َفِعنَد اهلِل ثواُب الدُّ  ( این بیت با آیۀ شریفۀ »َمن کاَن ُیریُد ثواَب الدُّ

 ( انتخاب دنیا به عنوان هدف، امری ناپسند و مذموم است. 2

های  سیدن به تقرب به خداوند قرار دهیم تا به نعمت( بهتر آن است که هدف اصلی زندگی خود را ر 3

 دنیوی و اخروی برسیم. 

 بیت با عبارت قرآنی »َاِن اعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم« هم مفهوم است. این( 4

از    .9 برخاسته  که  آدمی   ................. ارضاکنندۀ  نهایی،  عنوان هدف  به  او  به  تقرب  و  خداوند  انتخاب 

 باشد...... اوست، می............

 عقل و اندیشۀ  –( وجدان 1

 فطرت و درون – وجدان( 2

 عقل و اندیشۀ   –نهایت طلب ( روح بی 3

 فطرت و درون   –نهایت طلب بی  روح( 4
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گاه که از »حق بودن خلقت« و »راه تکامل استعدادهای انسان« سخن بگوییم، کدام مفاهیم را ترسیم آن  .10

 ایم؟کرده

 نهایت طلبی بی –( مشترک بودن هدف تمام مخلوقات 1

 نهایت طلبیبی –( هدفمند بودن آفرینش 2

 هدف گزینی –بودن هدف تمام مخلوقات  مشترک( 3

 هدف گزینی –بودن آفرینش  هدفمند( 4

  



 

 

 

 17   درس اول: هدف زندگی | پایه دهم  دین و زندگی

 
کنند های مادی زندگی استفاده میافراد زیرک با انتخاب تقرب و نزدیکی به خداوند هم از بهره  –(  1. گزینۀ )1

دهند. جان و دل خود را به  جایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضایت خدا انجام میو هم از آن
 سازند. خویش را آباد میتر کرده و سرای آخرت خدا نزدیک

ماواِت و  علت هدفمندی موجودات، تدبیر و حکمت خالق آن  –(  4)  گزینۀ .  2 ها است و آیۀ »ما َخَلقَنا السَّ
ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن« به همین هدفمندی خلقت و عبث نبودن آن اشاره دارد. توجه داشته باشید که  

 الّسماواِت« اشاره به جهان حکیمانه دارد نه خلقت حکیمانه. آیۀ »إنَّ اهلَل ُیمِسُک 
های دیگر را نیز دبردارند و با ای جامع و کامل هستند که هدفبرخی از اهداف به گونه  –(  2)  گزینۀ .  3

زنیم و این موضوع در آیۀ »هر کسی نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ها با یک تیر چند نشان میانتخاب آن
 اشاره قرار گرفته است....« مورد 

ها نیازمند معیار و مالکی هستیم که بتوان  برای انتخاب صحیح اهداف و دل بستگ به آن  –(  2)  گزینۀ  .4
های خاص فطرت انسان را مشخص کنیم؛ که خداوند در آیۀ »آنچه به های همسو با ویژگیبا آن، هدف

ه معرفی این معیار و مالک؛ یعنی اصالت آخرت شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است ...« ب
 پردازد. در کنار تابع بودن دنیا، می

گزینۀ5 می   –(  3)  .  مردم  از  »بعضی  آیۀ  آخرت مطابق  به  رسیدن  مانع  دنیا،  دادن  قرار  اصل   »... گویند 
 شود. می 

و کامل زندگی با افراد زیرک، با انتخاب تقرب و نزدیکی به خداوند به عنوان هدف جامع    –(  3)  گزینۀ  .6
نیا َفِعنَد اهلِل ثواُب ها میزنند که قرآن کریم دربارۀ آنیک تیر چند نشان می گوید: »َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

نیا و اآلِخَرِة«   الدُّ
ماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن و ما َخَلقناُهما ِااّل   –(  2)   گزینۀ  .7 «، مطابق آیۀ »و ما َخَلقَنا السَّ  بالَحقِّ

ای به این جهان  ها و زمین حق و هدفمند است و هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شدهآفرینش آسمان
 گام نهاده است. 

باید توجه داشت که اگر دنیا به عنوان هدف فرعی قرار بگیرد و عبادت و بندگی خداوند   –(  2گزینۀ )  .8
 باشد.هدف اصلی باشد، امری نیکو و پسندیده می

نهایت طلب است، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی اگر روح انسان )فطرت و درون( بی  –(  4گزینۀ )  .9
 را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کرده و این روحیه را ارضا کند. بزرگبه خدای 

ن به  هرگاه سخن از حق بودن خلقت به میان آید، منظور هدفمند بودن آن است. انسا   –(  4گزینۀ )  .10
داشتن   آن،    استعدادهای علت  طریق  از  که  است  اهدافی  انتخابی  دنبال  به  معنوی،  و  مادی  متنوع 

 استعدادهای گوناگون خود را به کمال برساند. 
 


