
دین و زندگی جـامع
دهم و یازدهم 

امید امیدبیگی 
محمد نجفی

ناظر علمی: مرتضی محسنی کبیراز مجموعه مرشد

مشترك همه رشته ها به جز علوم انسانی







به نام خداوند جان و خرد کالم نخست   
کزین برتر اندیشه برنگذرد   

ــازده اســت،  ــم و کم ب ــن و زندگــی درســی حجی ــان کنکــور، درس دی ــر داوطلب ــگاه اکث در ن  
ولــی برخــاف تصــور، ایــن درس یکــی از امتیــاز آورتریــن دروس کنکــور بــه حســاب 
می آیــد. در ابتــدای نــگارش کتــاب »دیــن و زندگــی جامــع دهــم و یازدهــم« از مجموعــه 
ــن  ــا برتری ــادی ب ــاب جلســات زی ــی کت ــدن ســاختار کّل ــه منظــور فراهــم آم »مرشــد« ب
ــود در  ــای موج ــا کتاب ه ــاوت ب ــع و متف ــی جام ــا کتاب ــد ت ــزار ش ــور برگ ــاتید کنک اس
بــازار پدیــد آیــد بــه گونــه ای کــه داوطلــب را از هــر کتــاب آموزشــی دیگــری بی نیــاز 

کنــد.

ساختار کتاب
  

این کتاب شامل موارد زیر است:  
1( محتوا در یک نگاه: در ابتدای هر درس، مضمون کّلی درس ذکر شده است.  

2( ترجمــه و پیــام آیــات و احادیــث: هــر آیــه شــامل کادر موضــوع )محتــوای کّلــی آیــه(،   
ــه،  ــام آی ــرای حــل تســت ها(، پی ــدی ب ــر )کلمــات کلی ــدواژه میانب ــی، کادر کلی کادر معن
ــکات  ــاط )ن ــته( و ارتب ــای گذش ــه در کنکوره ــر آی ــرار ه ــداد تک ــوری )تع ــینة کنک بیش

ــت. ــمت ها( اس ــا سایرقس ــی ب ترکیب
3( متــن خــط بــه خــط کتــاب: متــن درس بــه صــورت تفکیکــی و کادربنــدی شــده ذکــر   
شــده اســت. در ابتــدای هــر کادر تیتــر متناســب بــا متــن بــه همــراه آیــة مربــوط بــه آن و 
ــی  ــکات تکمیل ــن ن ــده اســت. هم چنی ــن به صــورت رنگــی آم ــر مت ــم ه قســمت های مه

هــر متــن در داخــل پرانتــز ذکــر شــده اســت.
4( سؤاالت کتاب درسی به همراه نکات تستی آنها ذکر شده است.  

ــدی و  ــرای اســتفاده در دوران جمع بن ــن درس ب ــدی مت ــرور ســریع و جمع بن 5( نمــودار م  
ــت. ــده اس ــه ش ــی تعبی ــای سنجش آزمون ه

ــه  ــوط ب ــای اختصاصــی مرب ــر درس، جدول ه ــای ه ــکات: در انته ــط و ن 6( جــدول رواب  
ــده  ــر درس آم ــری بهت ــرای فراگی ــا( ب ــرادف تســتی، ترین ه ــی، مت ــت  و معلول درس )عل

اســت.
7( اشــتباه نکنیــم: ایــن بخــش بــرای جلوگیــری از اشــتباهات متــداول دانش آمــوزان تعبیــه   

شــده اســت.
! (مشخص شده  8( سؤاالت: در سه سطح دسته بندی شده اند و سؤاالت ترکیبی با آیکون )  

است.
برای جمع بندی  مروری  آزمون  یک  هر چهار درس  از  بعد  ترکیبی:  و  مروری  آزمون های   )9  

مباحث و یک آزمون ترکیبی برای مرور نکات ترکیبی درس ها طراحی شده است.
10( پاسخنامه: پاسخ هر تست شامل توضیح کامل پاسخ به همراه کلیدواژه )برای مرور سریع(   

و سبک می باشد.



11( دینی یار: این بخش شامل تمامی اصطاحات و روابط کاربردی کنکور است.
سپاسگزاری:

و صمیمانه از تمامی عزیزانی که تا آخـــــرین لحظات در راه نشر این کتـــاب، یار و یاور 
ما بودند، سپاس گزاریم:

 مدیر عامل محترم انتشارات: آقای یحیی دهقانی 
  دبیر مجموعه: مهندس هادی عزیززاده و همکاران ایشان در معاونت تألیف مبتکران به ویژه

مهندس بابک نهرینی، حسین کشتی کار و طوبی عینی پور
 ناظر علمی: آقای مرتضی محسنی کبیر

  صفحه آرا: سمیرا عاشورلو
  گرافیست ها: بهاره خدامی، زهرا گودرز، مینا هرمزی

امیدواریم دانش آموزان عزیز و دبیران بزرگوار نظرات و پیشنهادهای خود را با مؤلفان در 
میان گذاشته و در ارتقای کیفی این کتاب  ما را یاری نمائید.

امید امیدبیگی ـ محّمد نجفی  
@dinimobtakeran  

)QR  code( راهنمای استفاده   
  ابتدا اپلیکیشن )QR  code reader ( را دانلود نمایید و پـس از نصب برنامــه، 

دوربین گوشـی هوشمند خـود را روی هرکـدام از مربع های شطرنجی بگیرید.

اکنون می توانید در صفحه ی باز شده، دکمة )Browse website( را کلیک کنید  
سپس در صفحة مبتکران، فایل صوتی را گوش کنید.  
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ھدف آفرینش 
درس اول: 

ــا  ــاوت انســان ب ــه هــدف آفرینــش و تف ــن درس ب ــه اســت. در ای ــار  آی ــن درس شــامل چه ای
ــم. ــدف می پردازی ــن ه ــه ای ــیدن ب ــودات در رس ــایر موج س

ارزیابــی محتــوا: دو آیــۀ ایــن درس بــه تازگــی در کتــاب ذکــر شــده اند و احتمــال طــرح تســت 
از آنهــا وجــود دارد. آیــات ایــن درس نســبت بــه هــم مفاهیــم نزدیکــی دارنــد؛ بــا دقّــت آنهــا 

را مطالعــه فرماییــد.
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ترجمه و پیا مآیات و احادیث

ماواِت َو اأَلرَض ........................................................................................................................ و ما آسمان ها و زمین َو ما َخَلقَنا السَّ
َو ما بَیَنُهما الِعبیَن .......................................................................................................... و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم
ما َخَلقَناُهما ِإاّل بِالَحقِّ .......................................................................................................................آنها را جز به حق خلق نکردیم.
دخان،38و39  

 

 حق بودن آفرینش به معنی هدف دار بودن خلقت است.
 جهان آفرینش بی هدف نیست.

 همۀ موجودات به سوی هدفی حکیمانه در حرکت هستند. )بازیچه و سرگرمی نیستند(
 هدفمندی آفرینش نمایانگر حکمت خداوند است.

  این آیه در کتاب درسی جدید، به تازگی مطرح شده است، اّما مضمون کّلی آیه در کتاب های گذشته بوده است. )پس احتمال 
طرح تست از آن وجود دارد.(  

َو ما َخَلْقُت الِجنَّ َو اْلِْنَس .......................................................................................................................... جن و انسان را نیافریدم
إاّل لَِیعُبُدوِن .......................................................................................................................................... مگر اینکه مرا عبادت کنند.
ذاریات،56  

 

 خداوند هدف از خلقت جن و انسان را پرستش خود معرفی کرده است.
 منظور از عبادت، تنها انجام کارهایی مانند نماز و روزه نیست، بلکه هر عملی که براساس معیارهای الهی باشد، عبادت محسوب می شود.

 خداوند در این آیه پرستش را فقط به انسان محدود نمی کند و به جن نیز تعمیم )عمومیت( می دهد.
 خداوند در این آیه، هدف خلقت را به عبادت محدود کرده است. )حصر هدف خلقت در عبادت(

  معنی فارسی این آیه در کتاب های گذشته وجود داشته است. )پس احتمال طرح تست از صورت عربی آیه وجود دارد.(

............................................................................................................................................................... بگو نمازم، ُقل ِإنَّ َصالتی 
َو نُُسکی َو َمْحیاَی َو َمماتی ........................................................................................................ همۀ اعمالم و زندگی و مرگ من،
ِلِ َربِّ العالَمین ........................................................................................................... برای خداست که پروردگار جهانیان است.
انعام،162  

موضوع: هدفمندی آفرینشبسم اهلل الرحمن الّرحیم

کلیدواژۀ میانبر:   هدفمندی آفرینش / رد عبث بودن خلقت / آفرینش بر اساس حق 

موضوع: عبادت، فلسفۀ خلقت

کلیدواژۀ میانبر: هدف خلقت انسان و جن / تعمیم پرستش به سایر موجودات )نه فقط انسان(

موضوع: زندگی جهت کسب رضایت خداوند

کلیدواژۀ میانبر:  تقدم نماز بر سایر عبادات / هدف اصلی زندگی/ زندگی برای خداوند
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 هدف از آفرینش، انجام اعمال عبادی به منظور کسب رضای خداوند است.
 نماز مقدم بر سایر اعمال است.

 زندگی باید در جهت کسب رضای خداوند باشد.
  این آیه تاکنون در کتاب های درسی گذشته وجود نداشته است. )به همین دلیل، احتمال طرح تست از آن وجود دارد.(  

ْنیا ................................................................................................ هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد َو َمْن کاَن یُریُد َثواَب  الدُّ
نیا َو اآلِخَرِة ..................................................................................... نعمت و پاداش دنیا و آخرت، نزد خداست. َفِعنَد اِل َثواُب الدُّ
نساء،134  

 

 در این آیه، خداوند به عنوان سرچشمۀ نعمت ها در هر دو جهان معرفی شده است.
 منظور از»ِعنَد اهلل« این است که هرکس بخواهد به پاداش برسد، باید امور عبادی که خداوند تعیین کرده است را انجام دهد.

 مخاطب این آیه، همۀ مردم هستند. )نه فقط مومنان(
  این آیه در کتاب های  گذشته وجود نداشته است. )پس به دلیل جدیدبودن، می تواند قابل توجه طراحان قرار گیرد.(  

متن خط به خط کتاب

مقدمه  
اگر کسی یخچالی را با قیمت باال تهیه کند و از آن به عنوان کمد استفاده کند یا خودروی گران قیمتی را در گوشه ای از حیاط به گلخانه   

تبدیل کند، در مورد او چه فکری می کنید؟
حتمًا تعجب می کنید و در میزان عقل و خرد چنین فردی شک خواهید کرد؛ زیرا این وسایل با آن همه امکانات و هزینه برای هدف   

خاصی ساخته شده اند و به کارگیری آنها در کارهای دیگر، هدردادن و اتالف سرمایه است.
آیا تاکنون اندیشیده اید که ما »انسان ها« برای چه آفریده شده ایم و »هدف« از زندگی ما در این جهان چیست؟  

دست یافتن به پاسخ این سؤال، بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا این خطر وجود دارد که در صورت ندانستن هدف، زندگی خود را به   
اشتباه صرف کارهایی بکنیم که برای آن کارها خلق نشده ایم و سرمایه ای را از دست دهیم که نه ارزش آن قابل مقایسه با یخچال و 
خودرو است و نه امکان به دست آوردن مجدد آن وجود دارد. )ندانستن هدف زندگی )علت(  1( مشغول شدن به کار بیهوده 2( از 

دست دادن عمر )معلول((

جهان هدفمند )متناسب با آیۀ »َو ما َخَلقنَا السماواِت واألرَض َو ما بَینَهما الِعبیَن ما َخَلقنَاُهما إاّل بِالَحّق« (  
در پس خلقت تک تک موجودات )نه فقط انسان( این جهان، هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است 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.

) » تفاوت و شباهت انسان با سایر موجودات )متناسب با آیۀ »َو ما َخَلقنَا السماواِت و األرَض َو ما بَینَهما الِعبیَن ما َخَلقنَاُهما إاّل بِالَحقِّ  
حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آنها است. )حق بودن  هدفدار بودن( این آیه به خوبی بر این   
موضوع داللت دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و 

به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.

موضوع: بهره مندی از نعمات؛ نتیجۀ بندگی

کلیدواژۀ میانبر: اختصاص نعمات دنیوی و اخروی به خداوند/ خداوند؛ پاسخ گوی تالش انسان 
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انسان نیز مانند سایر موجودات از جمله حیوانات و گیاهان، از این قاعدۀ کلی 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 به او داده شده است. البته در چگونگی رسیدن به هدف، میان انسان 

و موجوداتی هم چون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد. )اشتراک در  هدفمندی/تفاوت در  چگونگی رسیدن به هدف(
اولین تفاوت آن است که انسان خود باید هدف 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.
دوم آن که انسان دارای روحیۀ بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز   
افزون می گردد. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره 
در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی که پایان نیابد و تمام نشود. در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و وقتی 
به سر حدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است. )اهداف انسان  نامحدود/اهداف 

گیاهان  محدود(

اختالف در انتخاب هدف  
ابتدا سردرگم  وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی در هدف ها وجود دارد که   
می شویم )اختالف در اهداف  ابتدا موجب سردرگمی می شود( که به راستی کدام انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب 

انسان است؟
کسانی که به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و مقام اند،گروهی به هنرمندی و   

نقش آفرینی در عرصه های هنری می اندیشند، گروهی در آرزوی قهرمانی در ورزش، پیوسته می کوشند و ...

اهداف فرعی و اصلی  
هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است، می کوشد   
به دیگران کمک کند؛ کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم است، همۀ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. 
اگر کسی مقاصد کوچک در نظرش جلوه کند، به سوی همان مقصد می رود و گمان می کند این هدف ها می توانند میل بی نهایت طلب 
درونش را آرام کنند )تجلی مقاصد کوچک   گمان پنداری به آرامش درون(. کسی هم که کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ را 

شناخته، به آنها دل می بندد و برای رسیدن به آنها می کوشد. پس این اختالف، ریشه در نوع اندیشۀ انسان دارد.
بنابراین برای انتخاب سایر هدف ها و دل بستن به آنها، باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند، به آنها رتبه   
دهیم. این چنین، هدف های زندگی به هدف های اصلی و فرعی تقسیم می شوند )مشخص کردن ارزش هدف ها و رتبه دادن متناسب 
با ارزش  تقسیم شدن هدف ها به فرعی و اصلی(. هدف ها و دلبستگی های پایان پذیر مثل مال و ثروت هدف های فرعی به  شمار 

می آیند و هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیر خواهی نسبت به دیگران هدف اصلی محسوب می شوند.
البته هردوی این اهداف خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند، مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم   

و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود. )مهم ترین نکته  اصل قرار ندادن هدف فرعی است(
حال سؤال این است که در میان هدف ها، برترین، کامل ترین و ارزشمندترین هدف کدام است؟  

برترین هدف )متناسب با آیۀ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إاّل لِیَعبُدوِن« (  
هرکس اندکی تأمل کند، می بیند که در درون خود در جست وجوی سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع نرسد، آرام و قرار   
ندارد. این سرچشمه، همان خداوند است که خالق همۀ کماالت و زیبایی هاست؛ او که خود نامحدود است و کماالت و خوبی هایش 

حد و اندازه ندارد. هر کمال و خوبی از او نشأت می گیرد و در جهان گسترده می شود.
به راستی چه هدفی می تواند باارزش تر از انتخاب خدا به عنوان غایت و مقصد زندگی باشد. چه کسی جز او می تواند روح پایان ناپذیر   

انسان را سیراب کند؟ )خداوند  غایت و مقصود زندگی(
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اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها خدا و بندگی او را به عنوان   
هدف نهایی خود انتخاب کند، هدفی که خداوند نیز آفرینش جن و انسان را به همان خاطر می داند.

کامل ترین تعبیر دربارۀ زندگی: تعبیر خود خدا )متناسب با آیۀ »ُقل إّن َصالتی َو نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمیَن« (  
البته منظور از این که هدف اصلی انسان در زندگی بایستی عبادت و بندگی خداوند باشد، فقط انجام برخی اعمال عبادی نیست. درست   
است که نماز، روزه و ... عبادت اند و عبادات باارزشی نیز هستند، اما بر اساس تعالیم دین اسالم، هر حرکت و عملی که برای کسب 
رضایت خداوند و براساس معیارهای دینی صورت گیرد، عبادت است؛ از خدمت به محرومان گرفته تا آشپزی در آشپزخانه، از طلب علم 
و دانش گرفته تا خواندن سطری از کتاب، از سکوت و دم فروبستن گرفته تا فریادکشیدن، همه و همه اگر برای جلب رضایت خدا باشد، 

عبادت محسوب می شود. )مالک عبادت شمرده شدن یک عمل  1( رضایت خداوند    2( بر اساس معیارهای دینی بودن عمل(
شاید کامل ترین تعبیر دربارۀ زندگی به خاطر خدا، تعبیر خود خداوند باشد که در آیۀ باال آمده است.  

شکست و پیروزی، دور شدن و نزدیک شدن به خدا )متناسب با آیۀ »ُقل إّن َصالتی َو نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمین« (  
اگر هدف و مقصد زندگی، خدا باشد، خوشحالی ها و ناراحتی ها، شکست ها و پیروزی ها و بسیاری از مفاهیم کلیدی زندگی، تعریف   
جدید پیدا می کند. شکست، دورشدن از خدا و پیروزی، نزدیک شدن به خدا معنا می  شود. در آن صورت چیزی ما را خوشحال 

می کند که ما را به خدا برساند و چیزی ما را آزرده می کند که از خدا دور کند.
همین بندگی است که باعث می شود انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند شود و به زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت   

برسد. )بندگی خداوند    زندگی سعادتمند هم در دنیا و هم در آخرت(

نیا َو اآلِخَرِة« ( نیا َفعِنَد اهللِ ثَواُب الدُّ یک تیر و چند نشان )متناسب با آیۀ »َو َمن کاَن یُریُد ثواب الدُّ  
برخی انسان ها به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن با آن نمی اندیشند. اینان به تعبیر قرآن، کسانی هستند که به حیات دنیوی   
راضی شده و به آن آرام گرفته اند. اینان مصداق همان کسانی اند که بهترین و با ارزش ترین دارایی و سرمایۀ خود را صرف کارهای 
کم ارزش می کنند اما افراد زیرک می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آنها 
مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای 
می دهد. این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند )افراد زیرک  انتخاب بندگی و 
عبادت خداوند(؛ یعنی هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی 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. اینان هم چون کوهنوردی 
هستند که در مسیر نزدیک شدن به قله، هم تندرستی خود را تأمین می کنند، هم از مناظر زیبای طبیعت لذت می برند و هم استقامت 

خود را افزایش می دهند.
البته این هدف به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد. همان طور که دستیابی به   

گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد. )هدف بزرگ   نیازمند همت بزرگ(

) خداوند  هدف اصلی زندگی(  
خـوبی قمـــر بهتر یا آن که قـمر ســازد؟ ای دوست، شکر بهتر یا آن که شـکر ســازد   
یا آن کــه 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 دانــش و در بینـش؟    

)پیام شعر(  
  فقط خداوند است که می تواند پاسخ گوی نیازهای انسان باشد.

  انسان ها باید خداوند را به عنوان هدف اصلی زندگی خود قرار دهند.
نیا َو اآلِخَرة« تناسب مفهومی دارند و به انتخاب خداوند به عنوان  نیا َفعِنَد اهللَ ثَواُب الدُّ    این ابیات با آیۀ »َو َمن کاَن یُریُد ثواب الدُّ

اولویت هدف ها در زندگی، اشاره دارند.
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فعالیت کالسی

به نظر شما منشأ این اختالف ها در انتخاب هدف چیست؟
پاسخ: این اختالف ها در انتخاب اهداف، ریشه در نگرش انسان ها و طرز نگاه آنها به مسائل مختلف دارد.

نمودار مرور سریع و جمعب ندی

1( آفرینش جهان بر اساس حکمت است در نتیجه آفرینش حق است. )معلول(  
2( هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد. )معلول(  
3( جهان آفرینش، سرگرمی نیست. )معلول(  

1( گیاهان به طور طبیعی و حیوانات به طور غریزی به سمت هدف می روند.   
1( هدف خود را بشناسد. 1( تفاوت اول    

2( آن را انتخاب کند. 2( ولی انسان باید    
3( به سوی آن گام بردارد.    

1( هدف های کوتاه و محدودی دارند.  1( حیوانات و گیاهان    
2( وقتی به حدی از رشد برسند، رشدشان متوقف می شود. 2( تفاوت دوم    

1( روحیۀ بی نهایت طلب است. )علت(     
2( به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد. )معلول( 2( انسان دارای    

3( هدف های زیادی دارد وهمیشه در حال انتخاب هدف است. )معلول(     

1( پایان پذیر   
2( وجودشان ضروری است. 1( فرعی   

3( به آن نباید وابسته شد. مثال: خرید خانه   

1( پایان ناپذیر   
2( وجودشان الزم و ضروری است.   2( اصلی   

3( می توانیم به آن وابسته شویم. مثال: محبت   

1( حاالت روحی )خوشحالی و ناراحتی و ...( تعریف جدید پیدا می کند. )معلول(  
1( پیروزی  نزدیک شدن به خدا 2( بسیاری از مفاهیم کلیدی زندگــی تعریـــف جدید می یابنــد.   

2( شکست  دور شدن از خدا     
3( انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت الهی می شود. )معلول(  

4( دستیابی به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت. )معلول(  

1( چون خداوند 
حکیم است 

)علت(  

2(تفاوت انسان ها 
با سایر موجودات  

در نحوۀ انتخاب 
هدف و چگونگی 
حرکت به سوی 

آن    

3(اهداف
ویژگی مشترک همۀ اهداف )فرعی و اصلی(

وجود همۀ آنها ضروری است

4( نتایج انتخاب 
خداوند  به عنوان
هدف اصلی در 

زندگی
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1( به حیات دنیوی راضی شده اند و با آن آرام گرفته اند و عمر را صرف کارهای بی ارزش می کنند.   
1( از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند. )معلول(    

2( خود را به خدا نزدیک می کنند. )معلول(  2( بندگی خدا را هدف اصلی قرار   
3( آخرت خود را آباد می کنند. )معلول( داده اند وتمام کارهایشان را برای   

4( با یک تیر چند نشان می زنند. )معلول( کسب رضایت او انجام می دهند.   

جدول روابط و نکات

معلولعلت

1( آفرینش حق است             خداوند حکیم است.1
2( هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد

3( جهان سرگرمی نیست

1( به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد. انسان دارای روحیۀ بی نهایت طلب است.2
2( هدف های زیادی دارد. 

3( همیشه در حال انتخاب هدف است

1( مفاهیم کلیدی زندگی تعریف جدید می یابند.    انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی در زندگی3
2( انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت الهی می شود.   

3( دستیابی به زندگی سعادتمندانه

1( استفاده از بهره های مادی زندگی بندگی خدا را هدف اصلی قرار دادن4
2( نزدیکی به خدا  
3( آبادکردن آخرت 

4( با یک تیر چند نشان زدن

کلمات مترادف تستی

مترادفات و کلیدواژه های کنکوری کلمه/ عبارت      

هدفدار بودن خلقت آنها حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین    )1

اهداف پایان پذیر و موقت اهداف فرعی   )2

اهداف پایان ناپذیر و همیشگی 3(  اهداف اصلی 

نزدیک شدن به خدا 4(  پیروزی در زندگی 

دور شدن از خدا 5(  شکست در زندگی 

استفادة درست از بهره های مادی = کوهنوردی در مسیر نزدیک شدن به قله 6(  افراد زیرک 

عبادت و بندگی خدا 7(  هدف  نهایی خلقت انسان 

5(انسان ها 
دو گروه اند
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اولین/بهترین/برترین ها

شاید کامل ترین تعبیر دربارۀ »زندگی به خاطر خدا« تعبیر خود خداوند باشد که می فرماید: »ُقل اّن َصالتی ...«1(

برترین، کامل ترین و ارزشمندترین هدف انسان، »عبادت و بندگی خداوند و کسب رضای الهی« است.2(

تعبیر قرآنی کسانی که به حیات دنیوی راضی شده اند، مصداق کسانی است که بهترین و باارزش ترین دارایی وسرمایۀ 3(
خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند.

اشتباه نکنیم

1( در این درس، بندگی خداوند به عنوان هدف نهایی خلقت معرفی شده است. آن را با هدف اصلی اشتباه نکنید. )بندگی 

خدا  هدف نهایی(   
ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« می باشد. و اّما »هدف  2( »هدفمندی نظام آفرینش« مربوط به آیۀ »َو ما َخَلقنَا السَّ

خلقت انسان« مرتبط با آیۀ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إالّ لِیَعبُدون« می باشد.
3( همۀ افراد، از جمله افراد زیرک، از نعمت های دنیایی استفاده می کنند، ولی افراد زیرک از این نعمت ها برای رسیدن به سعادت اخروی 

استفاده می کنند.
4( اهداف فرعی و اصلی، هر دو برای زندگی ما ضروری هستند.

  

یادداشت
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

شمارۀ سؤاالت ویژۀ مرور و جمع بندی: )1 ـ 3 ـ 5 ـ 8 ـ 10 ـ 13 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 25 ـ 29(

آسان(مرور مباحث کلی)

دو ویژگی ................. و ................... سرمایۀ عمر، حیاتی بودن پاسخ به کدام پرسش را ایجاد می کند؟- 1
١ ارزش قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ کوتاه بودن ـ هدف ما از زندگی در این جهان چیست؟  

٢ ارزش قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ کوتاه بودن ـ هدف از اعمال عبادی انسان چیست؟  
٣ ارزش غیر قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ عدم امکان تجدید ـ هدف ما از زندگی در این جهان چیست؟  

٤ ارزش غیر قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ عدم امکان تجدید ـ هدف از اعمال عبادی انسان چیست؟  

در پس خلقت ............... این جهان هدفی وجود داشته است که این موضوع بیانگر ................ خداوند می باشد.- 2
٢ تک تک موجودات ـ عّزت ١ تک تک موجودات ـ حکمت   

٤ فقط انسان ـ عّزت ٣ فقط انسان ـ حکمت    

ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ل عِبیَن ما َخَلقنا ُهما اِّل بِالَحق« ، کلمۀ حق در معنی ................ به کار رفته - 3 در آیۀ »َو ما َخَلقنَا السَّ
است و این معنی نمایانگر چه موضوعی است؟

٢ عدالتمندی ـ برقراری مساوات در آفرینش موجودات ١ هدفمندی ـ بیهوده نبودن آفرینش آسمان ها و زمین   
٤ هدفمندی ـ برقراری مساوات در آفرینش موجودات ٣ عدالتمندی ـ بیهوده نبودن آفرینش آسمان ها و زمین   

»مشابهت انسان با سایر موجودات« و »تفاوت انسان با سایر موجودات« در کدام موضوعات مطرح است؟- 4
٢ هدفمندی ـ چگونگی رسیدن به هدف ١ هدفمندی ـ نحوۀ زندگی و مرگ   

٤ داشتن سرمایۀ عمر ـ چگونگی رسیدن به هدف ٣ داشتن سرمایۀ عمر ـ نحوۀ زندگی و مرگ   

نحوۀ حرکت انسان، حیوانات و گیاهان به سوی هدف آفرینش خود، چگونه است؟- 5
١ شناسایی و انتخاب هدف و گام برداشتن به سوی آن ـ طبیعی ـ غریزی  

٢ انتخاب هدف بر اساس معیارهای دینی ـ طبیعی ـ غریزی  
٣ انتخاب هدف بر اساس معیارهای دینی ـ غریزی ـ طبیعی  

٤ شناسایی و انتخاب هدف و گام برداشتن به سوی آن ـ غریزی ـ طبیعی  

میزان عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش چگونه است و چه زمانی اهداف زندگی اش را انتخاب می کند؟- 6
١ ثابت است ـ همواره  

٢ روز به روز افزوده می شود ـ همواره  
٣ ثابت است ـ دورۀ نوجوانی و جوانی  

٤ روز به روز افزوده می شود ـ دورۀ نوجوانی و جوانی  

»مواجه شدن با دنیای حیرت انگیز« و »وجود اختالف های زیاد در اهداف« به ترتیب مرهون نگرش به چه چیزی می باشد؟- 7
٢ دنیای گیاهان ـ دنیای گیاهان ١ دنیای انسان ها ـ دنیای گیاهان   

٤ دنیای گیاهان ـ دنیای انسان ها ٣ دنیای انسان ها ـ دنیای انسان ها   

اگر نظر انسان جلوه گاه مقاصد کوچک شود، چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟- ۸
١ تالش برای دستیابی به آرمان های واالتر ـ گمان به این موضوع که این اهداف آرام بخش میل بی نهایت طلب اوست  

٢ تالش برای دستیابی به آرمان های واالتر ـ کوچک پنداشتن دنیا برای رسیدن به اهداف  
٣ حرکت به سوی مقاصد کوچک ـ کوچک پنداشتن دنیا برای رسیدن به اهداف  

٤ حرکت به سوی مقاصد کوچک ـ گمان به این موضوع که این اهداف آرام بخش میل بی نهایت طلب اوست  
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منشأ اختالف در اهداف انسان ها، چه موضوعی است و هم چنین برای انتخاب صحیح هدف ها، چه کاری را باید در دست اقدام - ۹
قرار دهیم؟

٢ نوع توانایی انسان ـ تشخیص ارزش هدف ها ١ نوع اندیشۀ انسان ـ تشخیص ارزش هدف ها   
٤ نوع توانایی انسان ـ توجه به ندای عقل ٣ نوع اندیشۀ انسان ـ توجه به ندای عقل   

اهداف زندگی انسان به دو دستۀ ............. و ............... تقسیم می شوند و خیرخواهی نسبت به دیگران در گروه ............. جای - 1۰
می گیرد.

٢ دنیوی ـ اخروی ـ دّوم ١ دنیوی ـ اخروی ـ اّول    
٤ اصلی ـ فرعی ـ دّوم ٣ اصلی ـ فرعی ـ اّول    

اگر بخواهیم درکی از خوب و بد بودن اهداف فرعی و اصلی را برای انسان ها بیان کنیم، کدام عبارت راهنمای ما در این مورد - 11
است و هم چنین مهم ترین نکته در این موضوع چیست؟

١ اهداف فرعی بد هستند ـ اهداف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.  
٢ هر دوی این اهداف خوب اند ـ اهداف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.  

٣ هر دوی این اهداف خوب اند ـ فقط به اهداف اصلی توجه کنیم.  
٤ اهداف فرعی بد هستند ـ فقط به اهداف اصلی توجه کنیم.  

 اگر بخواهیم بر اساس تعالیم دینی اسالم، تعریفی از عبادت را بیان کنیم، کدام گزینه هدایتگر ما در این موضوع است؟- 12
١ هر حرکت و عملی که برای کسب رضایت خداوند و بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد.  

٢ اعمال عبادی مانند نماز و روزه که یاری رسان ما در رسیدن به بهشت هستند.  
٣ اعمال عبادی که برای کسب رضایت فرد انجام پذیرد.  

٤ رسیدن به معیارهای زندگی با توجه به احکام دینی  

اگر بخواهیم این حقیقت را بیان کنیم  که هدف و مقصد زندگی خداست، پیام کدام آیه، وافی ما به این مقصود است؟- 13
ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ١ »َو ما َخَلقنَا السَّ  

٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إالّ لِیَعبُدون«  
٣ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمین«  

نیا و اآلَخرة« نیا َفعِند اهللِ ثواُب الدُّ ٤ »َمن کاَن یُریُد ثواَب الدُّ  

 اگر هدف و مقصد زندگی خداوند باشد، شکست و پیروزی، به ترتیب چگونه معنا می شوند؟- 14
١ دورشدن از خدا ـ نزدیک شدن به خدا  

٢ نزدیکی به شیطان ـ دوری از شیطان  
٣ نزدیکی به شیطان ـ رسیدن به نعمت های دنیایی  
٤ دورشدن از خدا ـ نرسیدن به نعمت های دنیایی  

 قرآن کریم، تعبیر »اینان کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند.« را در مورد چه کسانی به کار می برد؟- 15
١ کسانی که در دنیا هیچ عمل صالحی انجام نداده اند.  

٢ کسانی که از سیرۀ پیامبر )ص( پیروی نکرده اند.  
٣ کسانی که به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند.  

٤ کسانی که تنها به اصول دین اعتقاد دارند و به فروع دین بها نمی دهند.  

 منظور از عبارت »یک تیر و چند نشان زدن« چیست؟- 16
١ عمل به احکام عملی قرآن در کنار فهم احکام توحیدی آن.  

٢ توجه به نیازهای شخصی در کنار نیازهای خانواده.  
٣ داشتن تقوا در کنار انجام عمل صالح  

٤ انتخاب هدف برتر و جامع تر که هدف های بیشتری را در خود جای می دهد.  
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 اگر بگوییم »بهره مندی از نعمت های هر دو جهان، در گرو عبادت خداوند می باشد.« پیام کدام آیه در ذهن نمود می یابد؟- 17
ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ١ »َو ما َخَلقنَا السَّ  

٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إالّ لِیَعبُدون«  
٣ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمین«  

نیا و اآلَخرة« نیا َفعِند اهللِ ثواُب الدُّ ٤ »َمن کاَن یُریُد ثواَب الدُّ  

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«- 1۸  بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ 
  به انتخاب .............. به عنوان ............... اشاره دارد.

١ خداوند ـ هدف برتر زندگی  
٢ آخرت ـ هدف برتر زندگی  

٣ آخرت ـ هدف برتر دینی   
٤ خداوند ـ هدف برتر دینی  

متوسط

یا آن که برآرد گل، صد نرگس  تر سازد؟« - 1۹ بیت »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟  
با آیۀ .............. ارتباط مفهومی دارد و موضوع اصلی هر دو، ............ می  باشد.  

١ »قُل إنّ صَالتی وَ نُسُکی ...« ـ  مالک عبادت شمرده شدن یک عمل  
٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ ...« ـ انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی  

٣ »ُقل إّن َصالتی َو نُُسکی ...« ـ انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی  
٤ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ ...« ـ مالک عبادت شمرده شدن یک عمل  

 در کدام یک از آیات زیر، خداوند به تعمیم )عمومیت دادن( اعمال عبادی به تمام موجودات می پردازد؟- 2۰
٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس ...« ١ »َو ما َخَلقنا السماوات و االرَض ...«   

٤ »ُقل إّن َصالتی َو نُُسکی ...« ٣ »َو َمن کاَن یُریُد ثواب الُدنیا ...«   

 در بین اهداف زندگی، به اهداف .............. نباید دل ببندیم و اهداف .............. برای ما ضروری هستند و اهداف .............. - 21
پایان پذیر هستند.

١ فرعی ـ اصلی ـ فرعی  
٢ اصلی ـ اصلی و فرعی ـ اصلی  

٣ اصلی ـ اصلی ـ اصلی  
٤ فرعی ـ اصلی و فرعی ـ فرعی  

با دقت در آیۀ شریفۀ »َو ما َخلقنا السماوات و الرض َو ما بَینَهما ل عِبیَن ما َخَلقناُهما إّل بِالَحّق«، کدام یک از پیام های زیر مفهوم - 22
می گردد؟

١ در آفرینش هستی، انسان به عنوان موجود برتر، تنها مخلوِق دارای هدف است.  
٢ آسمان ها و زمین دارای خلقتی مشابه هستند که بیانگر هدفی خاص می باشد.  

٣ در پس خلقت موجودات جهان، هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها حکیم است.  
٤ خلقت جهان هستی عبث بوده و در پرتو حکمت الهی انجام گرفته است.  

دست یافتن به پاسخ سؤال ............. مهم وحیاتی است؛ زیرا در صورت عدم دسترسی، این خطر وجود دارد که ........... .- 23
١ »هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟ « ـ عمر خود را تلف کنیم.  
٢ »در دنیای امروز چه کاری باید انجام دهیم؟ « ـ عمرخود را تلف کنیم.  

٣ »در دنیای امروز چه کاری باید انجام دهیم؟ « ـ  نتوانیم به اهداف دنیایی خود برسیم.  
٤ »هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟ « ـ  نتوانیم به اهداف دنیایی خود برسیم.  
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 با تأّمل در بیت زیر، به کدام مفهوم پی می بریم؟- 24
خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد   

١ فقط رسیدن به زندگی سعادتمندانه در آخرت، درخور تالش است.  
٢ دست زدن به هر کاری برای رسیدن به بی نهایت ها و کماالت ضروری است.  

٣ هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است، باشد.  
٤ رسیدن به اهداف دنیوی نیز حائز اهمیت است.  

ویژه طراحان کنکور

کدام عبارت صحیح است؟- 25
١ این که هدف انسان تنها باید عبادت باشد، صرفًا انجام برخی اعمال عبادی است.  

٢ این که هدف انسان باید عبادت باشد، صرفًا انجام برخی اعمال عبادی نیست.  
٣ این که هدف انسان باید عبادت باشد، حتمًا نباید تمامی اعمال با انگیزۀ الهی باشد.  

٤ این که هدف انسان تنها نباید عبادت باشد، یعنی گاهی برای حّس انسان دوستی اعمالی را انجام دهیم.  

اگر خداوند به عنوان هدف و مقصد زندگی مشخص شود، ............... ، نزدیک شدن به خدا و ................. دور شدن از خدا معنا - 26
می شود و آیۀ .............. مرتبط با همین موضوع است.

١ پیروزی ـ شکست ـ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمیَن«  
ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ٢ ایمان ـ کفر ـ »َو ما َخَلقنَا السَّ  

ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ٣ پیروزی ـ شکست ـ »َو ما َخَلقنَا السَّ  
٤ ایمان ـ کفر ـ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمیَن«  

آیۀ شریفۀ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إّل لِیَعبُدوِن« بیانگر ............. است که میان انسان و جن .............. می باشد.- 27
٢ هدف اصلی خلقت موجودات ـ متفاوت ١ هدف نهایی خلقت موجودات ـ مشترک   

٤ هدف اصلی آفرینش انسان ـ متفاوت ٣ هدف نهایی آفرینش انسان ـ مشترک   

انسان های زیرک به دنبال اهدافی هستند که ............. و انسان هایی که بندگی خدا را هدف اصلی قرار می دهند، چون کارهای - 2۸
دنیوی را ............ انجام می دهند، آخرت خویش را آباد می کنند.

٢ جنبۀ معنوی بیشتری داشته باشد ـ برای رضای خدا ١ جامع تر و برتر باشد ـ برای رضای خدا   
٤ جنبۀ معنوی بیشتری داشته باشد ـ مطابق دستور خدا ٣ جامع تر و برتر باشد ـ مطابق دستور خدا   

تعبیر مصادیق »کوهنورد، هم تندرستی خود را تأمین می کند ، هم از مناظر لذت می برد و هم استقامت خود را افزایش می دهد.« - 2۹
و »دستیابی به گوهر های دریا، پشتکاری شگرف می خواهد.« در ارتباط با چه موضوعاتی بیان شده است؟

١ توجه به نیازهای روحانی در کنار نیاز جسمانی ـ داشتن تقوا در زندگی  
٢ توجه به نیازهای روحانی در کنار نیاز جسمانی ـ داشتن همت و اراده برای رسیدن به هدف بندگی خداوند  

٣ انتخاب بندگی خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی ـ داشتن همت و اراده برای رسیدن به هدف بندگی خداوند  
٤ انتخاب بندگی خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی ـ داشتن تقوا در زندگی  

پرسش های کنکور سراسری

)سراسری زبان 91 با اندکی تغییر(- 3۰ »هدفداری نظام آفرینش« از دقت در مفهوم کدام آیه به دست می آید؟ 
٢ »له الملک و له الحمد و هو علی کل شی قدیر« ١ »یُسبُح هللِ ما فی السماوات و ما فی االرض«   

٤ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس ...« ماواِت و األرَض و ما ...«  ٣ »َو ما َخَلقنَا السَّ  
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