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مقدمه
صفحه 14 کتاب درسه - متن کتاب 

و  ک نیست  را با تو  را فراموش نکنی،  و آن  کنی  را فراموش  گر جمله چیزها  ا کردنی نیست.  که آن فراموش  »… در عالم یک چیز است 

کار معین، تو رفتی و  که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای  کنی، هیچ نکرده باشی؛ همچنان  گر جمله را به جا آری و آن را فراموش  ا

کاری آمده  که هیچ نگزاردی. پس آدمی درین عالم برای  گویی  که برای آن رفته بودی نگزاردی،  کار را  گزاردی، چون آن  کار دیگر  صد 

است، و مقصود آن است، چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد.

آن  برای  را  آدمی  گویم  انجام می دهم،  کار دیگر  آفریده نمی کنم، در عوض، چندین  آن  برای  مرا  که خدا  کاری  آن  گرچه  ا گویی  تو  گر  ا

آن  از  ملوک  خزائن  در  تنها  و   - گذاشت  آن  بر  نتوان  قیمت  که  جواهرنشانی  شمشیر  تو  که  باشد  همچنان  نیافریده اند.  دیگر  کارهای 

که من این ها  کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی  گندیده ای  گوشت  بتوان یافت - آورده باشی و آن را ساطور 

گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟ کار  را معطل نگذاشته و به 

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

کنکور است و باید دقیق مطالعه شود.« که در صفحۀ اول می آید مورد توجه طراحان  دوست خوبم »مقدمات ابتدای هر درس 

جهانهدفمند
صفحه 15 کتاب درسه - متن کتاب 

را  کاری  که هیچ  حکیم است؛ یعنی خدایی  هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها خدایی  در پس خلقت تک تک موجودات این جهان 

کریم از این هدفمندی آفرینش، »حق« بودن آن است: بیهوده انجام نمی دهد. تعبیر قرآن 

صفحه 15 کتاب درسه - دخان،38و39  حکیمانهبودنخلقت 

رَض َو ما َبیَنُهما الِعبیَن
َ
ماواِت َو اال قَنا الّسَ

َ
َو ما َخل

بازیچه جهان 
بازیچه  به  را  آن هاست  بین  آنچه  و  زمین  و  ما آسمان ها  و 

نیافریدیم،
 ِبالَحِقّ

ّ
قناُهما ِاال

َ
ما َخل

بودنفعلآیهاست. هدفدار آیهایکهکلمۀحقداشتهباشدبیانگر هر 
ً

انحصار،منحصرا 

آن ها را جز به حق خلق نکردیم.

زشاست. چندباعنایتبهاهداففرعیهمراهباشد،بیار بیتوجهیبههدفاصلیهر

میدهد. جهتواعتبار زندگی،بهتماماعمالوافکار داشتنهدفوتوجهبهآندر

هدف زندگی
1

در این درس با هدفمندی آفرینش جهان و زندگی انسان آشنا می شویم و این درس، فلسفۀ زندگی را عبودیت 

و تقرب به خدا می داند.

درس اول

دهـــــــــم
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1 هستی )نظام خلقت( هدف دار است، پس ما به عنوان جزئی از هستی نباید بی هدف باشیم. )از این قاعدۀ هدفمندی جدا نیستیم.( پیامآیات 

گر هدف از خلقت چیزی را درک نکردیم، مشکل در فهم و محدودیت ماست. 2 ا

3 تمام افعال الهیه عین صالح است، پس در بال صبر و در نعمت شکر الزم است.

سبکزندگی جهانبینی 

4 طبق این آیه چون انسان موحد، جهان و حوادث آن را بی حکمت نمی بیند، در زندگی خود، صبر، شکر و امید دارد.

سبکزندگی جهانبینی 

گر بشر با مرگ پوچ شود، هستی پوچ  گر قیامت نباشد، آفرینش بی هدف است، زیرا جهان برای سعادتمندی بشر آفریده شده و ا 5 ا

خواهد بود؛ پس معاد الزمۀ حکمت الهی است. )درس 4 - دهم(

ِإَلینا ال ُترَجعوَن﴾ ُکم 
َ
َاّن َو  ُکم َعَبثًا  ما َخَلقنا

َ
َاّن ترکیبیبادرس4دهم آیۀ ﴿َاَفَحِسبُتم 

کس بیهوده آفریده نشده تا خود را …« از امام علی )ع( ارتباط حدیث »ای مردم … هیچ 

صفحه 15 کتاب درسه - متن کتاب 

این  بر  لت  به خوبی دال و 39 سورۀ دخان  آیات 38  آن هاست.  هدف دار بودن خلقت  به معنای  زمین  و  آسمان ها  آفرینش  حق بودن 

هدف  گام نهاده است و به سوی  برنامۀ حساب شده ای به این جهان  که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی براساس  دارد 

حکیمانه ای در حرکت است.

پرسش 

 انسانه 99    1 کدام عبارت، مشابه است؟  ِعِبیَن...﴾ با 
َ
َبْیَنُهَما ال ْرَض َو َما 

َ ْ
ماواِت و ال َنا الّسَ

ْ
ق

َ
مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿َو ما َخل

1( حق تعالی انسان را ارزش بسیار داده و او را در آسمان و زمین قدرت برتری و استفاده داده است. 
گی های خاص انسان باز می گردد. که به ویژ 2( میان هدف انسان و موجودات تفاوت های بسیاری وجود دارد 

گیاهان به صورت غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند و حرکت انسان بی هدف نیست. 3( حیوانات و 
ک نیست.  کنی و آن را فراموش نکنی، تو را با گر همه را فراموش  کردنی نیست و ا 4( در عالم یک چیز فراموش 

گفت  ماواِت و األرض …﴾، اشاره به هدفمندی و هدفداری جهان خلقت دارد. بنابراین می توان  4پاسخ آیۀ شریفۀ ﴿و ما َخَلقَنا الّسَ
کردنی نیست. که آن فراموش  در عالم یک چیز است 

صفحه 15 کتاب درسه - متن کتاب 

گام نهادن او در این  کلی جدا نیست و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است و  انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدۀ 
که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از این رو، حضرت علی )ع( هرگاه مردم را موعظه می کرد، معمواًل  دنیا، فرصتی است 

سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد:

صفحه 15 کتاب درسه - حدیث   

کارهای لغو و  کند و او را به خود وا نگذاشته اند تا به  کارهای لهو  امام علی )ع(: »ای مردم … هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم 

بی ارزش بپردازد.«

ماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن …﴾ ارتباط آیۀ ﴿و ما َخلقنا الّسَ
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صفحه یای  15 و 16 کتاب درسه - متن کتاب 

گی های خاص انسان  که به ویژ گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت هایی  البته میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و 
و تمایز او از سایر موجودات بازمی گردد. برخی از این تفاوت ها عبارت اند از:

گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی  کند و به سوی آن  1 انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب 

و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند.

به  است.  معنوی  و  مادی  استعدادهای  از  فراوان  مجموعه ای  دارند،  مادی  محدود  استعدادهای  که  گیاهان  و  حیوانات  برخالف  انسان   2

کمال رساند. گون خویش را به  گونا که از طریق آن، استعدادهای  همین دلیل، به دنبال انتخاب هدف هایی است 

کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون  3 انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها 

همواره در حال  پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود  هرگز  که  می گردد. او به دنبال چیزی است 

به  که  و هنگامی  دارند  گیاهان هدف های محدودی  و  حیوانات  که  و تمام نشدنی. درحالی  پایان ناپذیر  هدف هایی  انتخاب هدف است؛ 

گویی راهشان پایان یافته است. کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که  سر حّدی از رشد و 

انتخابهدف اختالفدر

صفحه 16 کتاب درسه - متن کتاب 

و  به سراغ هدفی می رود  بینش و نگرش خاص خود  با  اهداف متفاوت و مختلفی وجود دارد و هرکس  انسان ها  در دنیای حیرت انگیز 

این اختالف در هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

پرسش 

 تجربه 99    2 کرده است؟  گیاهان چه نتیجه ای ایجاد  فراوان بودن استعدادهای مادی و معنوی در انسان برخالف حیوانات و 

که موجب سیراب شدن روحیۀ بی نهایت طلب او شود.  1( نوع نگاه و اندیشۀ ویژه ای 

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

که به واسطۀ آن ها بتواند توانمندی های خویش را به اوج برساند. 3( پیگیری هدف هایی 

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

است  اهدافی  انتخاب  دنبال  به  دلیل  همین  به  است  معنوی  و  مادی  استعدادهای  از  فراوان  مجموعه  دارای  انسان  3پاسخ 

برساند. کمال  به  را  خویش  گون  گونا استعدادهای  بتواند  آن  طریق  از  که 

معیارهایانتخابهدفهایاصلی

صفحه 17 کتاب درسه - متن کتاب 

ک  کنیم، نیازمند معیار و مال با توجه به تفاوت نگاه و اندیشۀ انسان ها، برای اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف های خود را انتخاب 

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

کرد. گزید و عمر خود را برای رسیدن به آن ها صرف خواهیم  وسیله، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم 

کرده  راهنمایی  و  هدایت  را  ما  این مورد  در  گاه تر است،  آ ما  نیازهای  به  ما  از خود  و  مهربان تر  ما  به  از همه  که  و مهربان  خدای رحیم 

کریم، این معیار انتخاب و نتایج و آثار آن را مشخص فرموده است: است و در قرآن 

اختیار عقل
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صفحه 17 کتاب درسه - اسراء،18  دادندنیا  مردودیتاصلقرار

خ را برای او قرار  کنیم - می دهیم؛ سپس دوز کس اراده  که بخواهیم - و به هر  که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را  ﴿آن کس 

خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.﴾

از استعداد های مادی  تنها برخی  و  پایان پذیر است  که اهداف و دل بستگی های دنیوی  این معنی  به  1 دنیا زودگذر است؛  پیامآیه 

ما را پاسخ می دهد.

2 با اصل قرار دادن دنیا، ضمانتی برای رسیدن به همۀ آن وجود ندارد و ممکن است به مقداری یا حتی هیچ مقدار از آن رسید.

صفحه 17 کتاب درسه - اسراء،19  اصالتآخرتوتالشبرایآن  تأکیدبر

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

1 آخرت، سرای ماندگار است و اهداف اخروی پایان ناپذیر و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی ما هستند. پیامآیه 

کردن آن به همراه سعی و تالش است. 2 الزمۀ رسیدن به آخرت و پاداش های آن، طلب 

را در پی  الهی  پاداش  کسب آن،  برای  قرار دادن آخرت و تالش  خ و اصل  و اهداف آن، عذاب خوارکنندۀ دوز قرار دادن دنیا  3 اصل 

خواهد داشت.

صفحه 17 کتاب درســه - بقره،200  دادندنیا  مردودیتاصلقرار

کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.﴾ ﴿بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 

پیامآیه اصل قرار دادن دنیا و بی توجهی به آخرت، خسران اخروی را در پی خواهد داشت.

صفحه 17 کتاب درسه - بقره،201و202  دنیابرایکسبآن  اصالتآخرتواستفادهاز تأکیدبر

کار خود از  اینان  از عذاب آتش نگاه دار.  را  و ما  نیز نیکی مرحمت فرما  کن، و در آخرت  وردگارا به ما در دنیا نیکی عطا   ﴿و بعضی می گویند: پر

نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.﴾

بهرۀ نیک  و  پاداش  بلکه  و مردود نیست؛  تنها مذموم  نه  بگیرد،  قرار  ع طلب آخرت  گر در فر ا آن  و نیکی های  1 طلب دنیا  پیامآیات 

برای انسان خواهد داشت؛ به بیان دیگر اصل قرار دادن آخرت، مانع دستیابی به دنیا و نعماتش نمی شود.

کار و تالش تعلق می گیرد نه به ادعا و سخن. 2 نصیب و بهرۀ الهی به 

صفحه 17 کتاب درســه - قصص،60  وباقیبودن)اصالت(آخرتومعنویاتنسبتبهدنیاومادیات  خیر

کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟﴾ ﴿آنچه به شما داده شده، 

1 اهداف دنیا و دل بستگی هایش، پایان پذیر و آخرت و اهدافش پایان ناپذیرند. پیامآیه 

را  را بی پایان می خواهد، پس شایسته است، قرب به خداوند، آخرت و بهره هایش  گر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها  ا  2

هدف اصلی زندگی خود قرار دهد.

B

2

A

1

A CوB،Aتوصیفبرایثمرههای

C

ثمره توصیف

ثمره توصیف

توصیف

ثمره
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آیات مرتبط با پیامپیام

1- برخی از هدف ها و دلبستگی ها پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد. گر  2- ا

خ  دچار خواری، سرافکندگی و بی بهرگی در آخرت و عذاب دوز کند،  کسی فقط این هدف ها را انتخاب  گر  3- ا
خواهد شد.

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

60 قصص
18 اسراء

18 اسراء و 200 بقره

60 قصص

کند، به هدف خود خواهد رسید. کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای آن تالش  گر  5- ا
6- هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.

۷- هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.
گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. 8- اصل قرار 

گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند. گر هدف های دنیوی اصل قرار  9- ا

19 اسراء و 201 و 202 بقره
60 قصص
60 قصص

201 و 202 بقره
18 اسراء و 200 بقره

وی اصل قرار  اخر که اهداف  گونه ای تنظیم شود  دنیوی باشد و به  برگیرندۀ اهداف اخروی و اهداف  نتیجه: برنامه ریزی انسان باید در

ع و تابع آن ها باشند. در فر گیرند و اهداف دنیوی 

پرسش 

کدام پیام    3 کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«  از توجه به عبارت قرآنی »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 
 ریاضه 1400  مفهوم می گردد؟ 

گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند. گر هدف های دنیوی اصل قرار  1( ا
2( برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخ گوی استعدادهای معنوی ما هستند.

گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود. 3( اصل قرار 
کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، استعدادهای مادی و معنوی رشد نمی کند. گر  4( ا

گزینۀ )2(: هدف های پایان ناپذیر پاسخ گوی استعدادهای مادی و معنوی ما هستند.  1پاسخ رد 
گزینۀ )3(: این جمله صحیح است اما پیام آیه صورت سؤال نیست.  رد 

گزینۀ )4(: هدف های پایان پذیر پاسخ گوی برخی استعدادهای مادی ما هستند.  رد 

صفحه 18 کتاب درسه - متن کتاب 

این  مهم  هستند.  وری  ضر ما  زندگی  برای  و  می باشند  خوب  دو  هر  که  می شوند،  تقسیم  فرعی  و  اصلی  دستۀ  دو  به  زندگی  هدف های 
که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند  که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم  است 
باید  فقط  است.  خوب  و  وری  ضر بلکه  نیست،  بد  تنها  نه  دنیا  نعمت های  به  رسیدن  برای  تالش  بازدارند.  کماالت  سوی  به  رفتن  از  و 

که از زیبایی های پایدار باز بمانیم. که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آن ها نباشیم  کنیم  توجه 

برترینهدف

صفحه یای 20 و 21 کتاب درسه - متن کتاب 

که می گوید: ع از شعر زیبای مولوی را شنیده اید  حتمًا این مصر
که صد آمد نود هم پیش ماست« »چون 

بردارندۀ چیزهای دیگر است، استفاده می کنند. که یک چیز، جامع و در ع را به صورت یک ضرب المثل در جایی  این مصر
بردارندۀ هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن به آن ها برابر با دستیابی به سایر اهداف  برخی هدف های زندگی، نیز این گونه اند؛ یعنی در

که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. نیز هست. به میزانی 
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که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند«. گونه ای انتخاب می کنند   آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به 
ً

معموال

که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی  گر هدفی را  گی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او«، ا با توجه به دو ویژ

برگیرد و  که همۀ استعدادهای متنوع ما را در گی باشد، آن هدف، کامل تر است. بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی است  این دو ویژ

در جایی متوقف نشود.

کماالت و زیبایی ها شد. وقتی  کرد و جلوه گاه همۀ  کرم )ص( آغاز  امیرالمؤمنین علی )ع( رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت پیامبر ا

که ایشان در همۀ زمینه های عالیه پس از رسول خدا )ص( بی نظیر هستند. به شخصیت ایشان می نگرید، می بینید 

تا به آن منبع و مبدأ نرسد،  و  سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست  در ذات خود در جست وجوی  که  کند، می بیند  اندکی تأمل  هرکس 

که خود نامحدود  که خالق همۀ کماالت و زیبایی هاست؛ او  آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. این سرچشمه، همان خداوند است 

گسترده می شود. کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان  کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد، هر  است و 

گر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته  پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است؛ ا

که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد. البته نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. چه  است 

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 

کسب  که زیبایی ها و خوبی ها را  که دوری از او هم بدترین نوع دوری است. خدا سرچشمۀ زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی 

کنند به خدا نزدیک تر می شوند.

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی 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.

صفحه 21 کتاب درسه - نساء،134  وچندنشان)برترینهدف(  یکتیر

نیا 
ُ

واَب الّد
َ
کاَن ُیریُد ث هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد َمن 

نیا َو اآلِخَرِة
ُ

واُب الّد
َ
ـِه ث

ّٰ
ِعنَد الل

َ
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.ف

1 انسان ها با انتخاب هدف بزرگ تر )آخرت( می توانند از پاداش دنیا و آخرت بهره مند شوند. پیامآیه 

2 خداوند و بندگی او برترین هدف است و با این انتخاب جامع و برتر، با یک تیر چند نشان می زنیم.

که این هدف بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد. 3 به همان میزان 

4 با تقرب و نزدیکی به خدا، به تمام نعمت ها و پاداش های دنیوی و اخروی می رسیم.

5 اسالم دین جامع و خواهان سعادت مردم در دنیا و آخرت است )گسترش دید(. )درس 9 - دوازدهم(

کامل  که هدفی جامع و  1 در ابیات زیر با مقایسۀ خالق و مخلوق، توصیه به انتخاب خداوند به عنوان سرچشمۀ هستی شده  ارتباط 

است. )یک تیر و چند نشان( 

خوبـــی قمـــر بهتـــر، یـــا آن کـــه قمـــر ســـازد؟ای دوست ، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟

ـــازد؟ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ ـــر س ـــس ت ـــد نرگ گل، ص ـــرآرد  ـــه ب ـــا آن ک ی

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

کن، و در آخرت نیز نیکی …﴾ 2 آیۀ ﴿و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا 

جامعوبرتر

B A

A

B

ی فطر

جامعتر وچندنشان یکتیر

برتر برتر
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پرسش 

کارهای دنیوی    4 که بندگی خدا را هدف اصلی قرار می دهند، چون  ............ و انسان هایی  که  انسان های زیرک به دنبال اهدافی هستند 

را .......... انجام می دهند، آخرت خویش را آباد می کنند.

1( جامع تر و برتر باشد - برای رضای خدا
2( جنبۀ معنوی بیشتری داشته باشد - برای رضای خدا

3( جامع تر و برتر باشد - مطابق دستور خدا
4( جنبۀ معنوی بیشتری داشته باشد - مطابق دستور خدا

کارهای  انجام  و  خدا  انتخاب  با  و  هستند  آخرت  و  دنیا  اهداف  تمام  بردارندۀ  در و  جامع  اهداف  دنبال  به  زیرک  انسان های  1پاسخ 
دنیوی در جهت رضای خدا، به سعادت دنیا و آخرت می رسند.

پرسش 

کریم چه تعبیری از آن ارائه می دهد؟   5 کدام است و قرآن  مقصود از »یک تیر و چند نشان« 

نیا و اآلِخَرِة﴾
ُ

ـِه َثواُب الّد
ٰ
1( انتخاب هدف معنوی تر - ﴿فعنَد الّل

نیا و اآلِخَرِة﴾
ُ

ـِه َثواُب الّد
ٰ
2( انتخاب هدف جامع تر - ﴿فعنَد الّل

کن …﴾ 3( انتخاب هدف معنوی تر - ﴿بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 
کن …﴾ 4( انتخاب هدف جامع تر - ﴿بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 

نیا و 
ُ

الّد َثواُب  ـِه 
ٰ
الّل از آن ﴿فعنَد  که تعبیر قرآن  برتر در زندگی است  جامع و  انتخاب هدفی  از »یک تیر و چند نشان«،  2پاسخ منظور 

اآلِخَرِة﴾ می باشد.

گزینه های )3( و )4( آمده، مصداق دنیا طلبی صرف و عواقب شوم آن است. که در  آیۀ ﴿بعضی از مردم می گویند ...﴾ 

صفحه 21 کتاب درسه - متن کتاب 

به  دستیابی  که  همان طور  می طلبد؛  محکم  ارادۀ  و  بزرگ  همت  ماست،  خوشبختی  ضامن  و  بزرگ  که  میزان  همان  به  هدف،  این  البته 
گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد. گوهرهای 

ســازد؟ای دوســت، شــکر بهتر یا آن که شــکر ســازد؟ قمــر  آن کــه  یــا  بهتــر،  قمــر  خوبــی 

ــازد؟ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ ــر س ــس ت ــد نرگ گل، ص ــرآرد  ــه ب ــا آن ک ی

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می طلبد. گوهرهای  پیامشعر دستیابی به 

پرسش 

 تجربه 98    6 کدام مفهوم به مخاطب است؟  بیت زیر به دنبال انتقال 

گل در تو گلشن و  سازد«»ای باغ تویی خوش تر یا  تر  نرگِس  صد  گل،  برآرد  که  آن  یا 

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

بردارند. که هدف های دیگر را نیز در گونه ای هستند  3( برخی از هدف ها به 

گرفته اند. که به حیات دنیوی راضی شده اند و با آن آرام  4( افرادی هستند 

نیز  را  دیگر  هدف های  که  هستند  گونه ای  به  هدف ها  از  برخی  که  موضوع  این  و  نشان  چند  و  تیر  یک  موضوع  به  بیت  این  3پاسخ 
بردارند، اشاره دارد. در



1

15

دهم
درسنامه

ه
دد

 زن
د
ید

صفحه 22 کتاب درسه - انعام،162  انتخابخداوندبهعنوانهدفاصلیزندگی 

ل ِاّنَ َصالتی و ُنُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِِل
ُ
بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداستق

میَن
َ
که پروردگار جهانیان است.َرّبِ العال

کسب رضایت الهی و برای خدا باشد.  که تمامی اعمال و زندگی او برای  گونه ای باشد  1 برنامۀ زندگی انسان باید به  پیامآیه 

بوبیت( است، عبادات و زندگی انسان برای اوست )توحید عملی(. 2 چون خداوند، رب العالمین )توحید در ر

ح شده است. گانه مطر 3 در بین اعمال تشریعی و عبادات، نماز دارای اهمیتی بیشتر از سایر عبادات است و در این آیه، جدا

پرسش 

کرده ایم    7 ح  کدام آیۀ شریفه را مطر که تمام اعمالش بخاطر خدا باشد، مفهوم  گونه ای باشد  که بگوییم برنامۀ زندگی انسان باید به  آن گاه 
گی در ذات اقدس خداوند است؟ کدام ویژ و علت برگزیدن این روش زندگی، وجود 

2( ﴿ُقل ِاّنَ َصالتی و ُنُسکی و َمحیاَی َو َمماتی هلِِل﴾ - والیت الهی  1( ﴿ُقل ِاّنَ َصالتی و ُنُسکی و َمحیاَی َو َمماتی هلِِل﴾ - ربوبیت الهی  
نیا َفِعنَد اهلِل﴾ - والیت الهی

ُ
کاَن ُیریُد َثواَب الّد 4( ﴿َمن  بوبیت الهی   نیا َفِعنَد اهلِل﴾ - ر

ُ
کاَن ُیریُد َثواَب الّد 3( ﴿َمن 

که انسان  بوبیت ﴿َرّبِ العالمیَن﴾ است؛ شایسته است  1پاسخ با توجه به آیۀ ﴿ُقل ِاّنَ َصالتی …﴾، با توجه به اینکه خداوند دارای ر
که تمام اعمالش برای خداوند باشد.  کند  گونه ای زندگی  به 

صفحه 23 کتاب درسه - اندیشهوتحقیق 

که صد آمد، نود هم پیش ماست« چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟ 1 شعر »چون 

2 دلیل بیاورید:

الف( زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند.
وتمند شدن قرار دهد، دچار خسران می شود. که هدف اصلی زندگی خود را ثر کسی  ب( 

گذاشته شود« با او  کنار  که از امور فرعی هستند،  وت  کسب مال و ثر کارهایی مانند  که  3 شخصی می گوید: »الزمۀ تقرب به خدا این است 

موافقید یا خیر؟ چرا؟
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! پیرمرد گفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!«

کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟ به نظر شما این حکایت، با 

بردارندۀ اهداف دیگر نیز هستند و با انتخاب آن ها می توان با  1 برخی از اهداف زندگی، مصداق این مصراع هستند، یعنی جامع و در

یک تیر، چند نشان زد، انتخاب خدا و تقرب به او، این گونه است.
را  برتر  و  جامع  هدفی  واقع  در  و  می زنند  نشان  چند  تیر  یک  با  و  داده  قرار  خود  زندگی  اصل  را  خدا  به  تقرب  چون  مؤمنان،  الف(   2

کرده اند، زیرک ترین افراد این جهان هستند. انتخاب 
هدف  عنوان  به  ثروت  کسب  می انجامد،  اخروی  عذاب  و  خسران  به  دنیوی،  امور  و  مادیات  دادن  قرار  اصل  قرآن،  آیات  مطابق  ب( 

اصلی زندگی نیز این گونه است.
کنار  کسب دنیا و نعمات آن نیست؛ بلکه در  کسب آخرت و رسیدن به تقرب به خدا، مانع  3 خیر، زیرا مطابق تعالیم اسالم و قرآن، 

ع باید مورد توجه باشد. گرفتن آخرت، دنیا نیز در فر اصل قرار 
که بیان می کند بدون داشتن هدف و توجه به آن، تمامی اعمال و رفتار در زندگی بی معنی  4 این حکایت، مصداق مقدمۀ درس است 

و بدون اعتبار است.

توحیدعملی اعمالتکوینی اعمالتشریعی

توحیدعملی)معلول/تابع(

ربوبیت توحیددر

ربوبیت)علت/متبوع( توحیددر

سبکزندگی جهانبینی
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زمونکدرساولدهم آ

 ینر 1400    1 کمک می کند و دستیابی به آن چه چیزی را می طلبد؟  کدام آیۀ شریفه، به انسان در یافتن هدف اصلی زندگی  دقت در 

ِخَرِة﴾ - همت بزرگ و ارادۀ محکم
ْ

ْنَیا َو اآل
َ

نَیا َفِعْنَد اهلِل َثَواُب الّد
ُ

َکاَن ُیِریُد َثَواَب الّد 1( ﴿َمْن 
ْهُر﴾ - همت بزرگ و ارادۀ محکم

َ
 الّد

َّ
ْنَیا َنُموُت َو َنْحَیا َو َما ُیْهِلُکَنا ِإال

ُ
 َحَیاُتَنا الّد

َّ
2( ﴿َما ِهَي ِإال

ِخَرِة﴾ - شناخت مقصد و هدف نهایی
ْ

ْنَیا َو اآل
ُ

ْنَیا َفِعْنَد اهلِل َثَواُب الّد
ُ

َکاَن ُیِریُد َثَواَب الّد 3( ﴿َمْن 
ْهُر﴾ - شناخت مقصد و هدف نهایی

َ
 الّد

َّ
ْنَیا َنُموُت َو َنْحَیا َو َما ُیْهِلُکَنا ِإال

ُ
 َحَیاُتَنا الّد

َّ
4( ﴿َما ِهَي ِإال

کنیم در پس خلقت تک تک موجودات جهان هدفی وجود دارد؛ به علّیت ............ خالق آن ها می رسیم و آیۀ شریفۀ ............    2 که بیان  آن گاه 

 + درس 5 دوازدیم  دال بر همین موضوع است. 

ـَه ُیمِسُک الّسماواِت و ااَلرَض َان َتُزوال…﴾
ٰ
1( قدرت و علم - ﴿إّن الّل

ـَه ُیمِسُک الّسماواِت و ااَلرَض َان َتُزوال…﴾
ٰ
2( تدبیر و حکمت - ﴿إّن الّل

3( قدرت و علم - ﴿ما َخَلقَنا الّسماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن﴾
4( تدبیر و حکمت - ﴿ما َخَلقَنا الّسماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن﴾

نیز    3 دیگر  هدف های  به  رسیدن  مساوی  آن ها  به  رسیدن  و  بردارند  در نیز  را  دیگر  هدف های  که  هستند  گونه ای  به  هدف ها  از  »برخی  عبارت 

 خارج 98 با تغییر + درس 4 یازدیم  کدام مورد است؟  هست« مبّین 

1( ﴿و ما آسمان و زمین و آنچه بین آن هاست را به حق آفریدیم.﴾ 
کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.﴾ 2( ﴿هر 

کن ولی در آخرت بهره ای ندارند﴾ 3( ﴿بعضی از مردم می گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا 
که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم … تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.﴾ 4( ﴿به راستی 

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

کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است…﴾ 1( توجه به تفاوت های انسان با سایر مخلوقات - ﴿آنچه به شما داده شده، 
کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است…﴾ ک برای تشخیص اهداف - ﴿آنچه به شما داده شده،  2( داشتن معیار و مال

ینُهما الِعبیَن …﴾ ِبَ ماواِت و ااَلرَض و ما  ک برای تشخیص اهداف - ﴿ما َخَلقنا الّسَ 3( داشتن معیار و مال
ینُهما الِعبیَن …﴾ ِبَ ماواِت و ااَلرَض و ما  4( توجه به تفاوت های انسان با سایر مخلوقات - ﴿ما َخَلقنا الّسَ

 زبان 1400    5 بیان می کند؟  را  را می طلبد، چه سرانجامی  زودگذر دنیا  زندگی  تنها  که  کس  آن  برای  اسراء  یم در سورۀ مبارکۀ  کر قرآن 

کار خود نصیب و بهره ای ندارد و خداوند در آخرت، سریع الحساب است.  1( از 
2( خداوند به آن ها در دنیا نیکی عطا می کند، ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارد. 

خ را برای او قرار خواهیم داد.  که بخواهیم به او می دهیم، سپس دوز 3( آن مقدار از آن را 
کاالی زندگی دنیا و آرایش آن به او داده می شود، البته آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.   )4

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

کن …﴾ 1( اعتقاد خالصانه به خداوند - ﴿بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 
کن …﴾ 2( نزدیکی و تقرب به خداوند - ﴿بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا 

نیا و اآلِخرِة﴾
ُ

ـِه ثواُب الّد
ٰ
نیا َفِعنَد الّل

ُ
کاَن ُیریُد َثواَب الّد 3( نزدیکی و تقرب به خداوند - ﴿َمن 

نیا و اآلِخرِة﴾
ُ

ـِه ثواُب الّد
ٰ
نیا َفِعنَد الّل

ُ
کاَن ُیریُد َثواَب الّد 4( اعتقاد خالصانه به خداوند - ﴿َمن 

 زبان 98 با تغییر  + درس 4 دیم و 1 دوازدیم    7 کید می کند هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است؟  کدام عبارت قرآنی، تأ

﴾  ِبالَحِقّ
ّ

2( ﴿َما َخَلقَناُهَما ِاال نُتُم الُفَقراُء ِإلی اهلِل﴾  
َ
1( ﴿أ

نیا و اآلِخَرِة﴾
ُ

4( ﴿َفِعنَد اهلِل ثواُب الّد ُکم إَلی َیوِم الِقیاَمِة﴾   3( ﴿َلَیجَمَعّنَ
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 + درس 4 دوازدیم    8 کدام مورد نادرست است؟  در رابطه با بیت زیر، 

سازد؟ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ قمر  آنکه  یا  بهتر  قمر  خوبّی 

نیا و اآلِخرِة﴾ هم مفهوم است.
ُ

ـِه ثواُب الّد
ٰ
نیا َفِعنَد الّل

ُ
کاَن ُیریُد ثواَب الّد 1( این بیت با آیۀ شریفۀ ﴿َمن 

2( انتخاب دنیا به عنوان هدف، امری ناپسند و مذموم است. 
که هدف اصلی زندگی خود را رسیدن به تقرب به خداوند قرار دهیم تا به نعمت های دنیوی و اخروی برسیم.  3( بهتر آن است 

4( این بیت با عبارت قرآنی ﴿َاِن اعُبُدونی ٰهذا ِصراٌط ُمسَتِقیٌم﴾ هم مفهوم است. 

که برخاسته از ............ اوست، می باشد.    9 کنندۀ ............ آدمی  انتخاب خداوند و تقرب به او به عنوان هدف نهایی، ارضا

2( وجدان - فطرت و درون 1( وجدان - عقل و اندیشۀ  
4( روح بی نهایت طلب - فطرت و درون 3( روح بی نهایت طلب - عقل و اندیشۀ 

کرده ایم؟   10 کدام مفاهیم را ترسیم  که از »حق بودن خلقت« و »راه تکامل استعدادهای انسان« سخن بگوییم،  آن گاه 

2( هدفمند بودن آفرینش - بی نهایت طلبی 1( مشترک بودن هدف تمام مخلوقات - بی نهایت طلبی 
4( هدفمند بودن آفرینش - هدف گزینی 3( مشترک بودن هدف تمام مخلوقات - هدف گزینی 

پاسخنامه

کلیدی

12345678910سؤال

1422332244پاسخ

پاسخهایتشریحی

کان یرید ثواَب الّدنیا ...﴾ بیانگر برترین هدف اصلی انسان است.  آیۀ شریفه ﴿َمن   1
که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد.  تقرب به خداوند به همان میزان 

علت هدفمندی موجودات، تدبیر و حکمت خالق آن ها است و آیۀ ﴿ما َخَلقَنا الّسماواِت و ااَلرَض و ما َبیَنُهما الِعبیَن﴾ به همین   4
الّسماواِت﴾ اشاره به جهان حکیمانه دارد  ُیمِسُک  ـَه 

ٰ
الّل آیۀ ﴿إّن  که  هدفمندی خلقت و عبث نبودن آن اشاره دارد. توجه داشته باشید 

نه خلقت حکیمانه.
تیر چند نشان  با یک  آن ها  انتخاب  با  و  بردارند  نیز در را  که هدف های دیگر  کامل هستند  و  گونه ای جامع  به  از اهداف  برخی   2

گرفته است. کسی نعمت و پاداش دنیا را بخواهد …﴾ مورد اشاره قرار  می زنیم و این موضوع در آیۀ ﴿هر 

گی های  کی هستیم که بتوان با آن، هدف های همسو با ویژ برای انتخاب صحیح اهداف و دل بستن به آن ها نیازمند معیار و مال  2
…﴾ به معرفی  آرایش آن است  و  کاالی زندگی دنیا  آیۀ ﴿آنچه به شما داده شده،  که خداوند در  کنیم؛  را مشخص  انسان  خاص فطرت 

کنار تابع بودن دنیا، می پردازد. ک؛ یعنی اصالت آخرت در  این معیار و مال
خ خواهند شد. ضمنًا  که زندگی زودگذر دنیا را می طلبند با خواری و سرافکندگی وارد دوز کسانی  با توجه به آیه 18 سورۀ اسرا   3

این افراد به مقداری از نعمت های دنیوی دست خواهند یافت.
که قرآن  با یک تیر چند نشان می زنند  کامل زندگی  تقرب و نزدیکی به خداوند به عنوان هدف جامع و  انتخاب  با  افراد زیرک،   3

نیا و اآلِخَرِة﴾
ُ

نیا َفِعنَد اهلِل ثواُب الّد
ُ

کاَن ُیریُد َثواَب الّد کریم دربارۀ آن ها می گوید: ﴿َمن 
و  حق  زمین  و  آسمان ها  آفرینش   ،﴾ بالَحِقّ  

ّ
ِاال َخَلقناُهما  ما  و  الِعبیَن  َبیَنُهما  ما  و  ااَلرَض  و  ماواِت  الّسَ َخَلقَنا  ما  ﴿و  آیۀ  مطابق   2
گام نهاده است.  هدفمند است و هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان 

و  نیکو  امری  باشد،  اصلی  هدف  خداوند  بندگی  و  عبادت  و  بگیرد  قرار  فرعی  هدف  عنوان  به  دنیا  گر  ا که  داشت  توجه  باید   2
می باشد.  پسندیده 

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

هرگاه سخن از حق بودن خلقت به میان آید، منظور هدفمند بودن آن است. انسان به علت داشتن استعدادهای متنوع مادی   4
کمال برساند. گون خود را به  گونا استعدادهای  که از طریق آن،  و معنوی، به دنبال انتخاب اهدافی است 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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مقدمه

صفحه 28 کتاب درسه - متن کتاب 

رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او فقط با گام برداشتن به سوی جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی، یعنی نزدیکی و تقرب به خدا 

گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛ یعنی  شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای او و  میسر می شود. اولین 

چگونگی به کارگیری این سرمایه ها و همچنین شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوۀ مقابله یا اجتناب از این موانع. 

که خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است.  به همین دلیل است 

سرمایههایانسان

صفحه 29 کتاب درسه - متن کتاب 

این ها نشان  قرار داده است.  او  در وجود  را  آن ها  از  توانایی بهره مندی  و  آفریده  انسان  برای  زمین است،  و  آنچه در آسمان ها  خداوند 
می دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است. 

تقرب به خدا دست  هدف خلقت یعنی  کند و به  کمال خود حرکت  رشد و  همچنین، خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر 
یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. برخی از این سرمایه ها عبارت اند از:

1-تواناییتعقل

صفحه 29 کتاب درسه - متن کتاب 

از  و  را دریابیم  حقایق  تشخیص دهیم،  راه های غلط  از  را  زندگی  بیندیشیم و مسیر درست  آن  با  تا  کرده  نیرویی عنایت  به ما  پروردگار، 

جهل و نادانی دور شویم.

صفحه 29 کتاب درسه - مائده،58  عقل  فوایداستفادهاز

تعقل  که  هستند  وهی  گر آن ها  که  است  آن  خاطر  به  این  می گیرند؛  بازی  و  مسخره  به  را  آن  می خوانید،  فرا  نماز  به  را  مردم  که  هنگامی  ﴿آن ها 

نمی کنند.﴾

1 این آیه به پرهیز از جهل و نادانی، از فواید بهره گیری از عقل اشاره دارد. پیامآیه 

2 شیوۀ عاقالن، برخورد منطقی و شیوۀ نابخردان، استهزا و تمسخر است.

A

1

خودشناسی

B

2

B

1

A

2

اولینومهمترینسرمایه

B A قوه

C

پر  پرواز
2

درس دوم

در این درس با ویژگی های خاص انسان، »سرمایه ها« آشنا می شویم و این درس، 

مبارزه با هوای نفس و شیطان را در گرو بهره گیری از این سرمایه ها می داند.

دهـــــــــم
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صفحه 29 کتاب درسه - ُملک،10  عقل  فوایداستفادهاز

گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.﴾ گر ما  ﴿و می گویند: ا

1 این آیه به تشخیص مسیر درست زندگی از راه های غلط از فواید بهره گیری از عقل اشاره دارد.  پیامآیه 

خ است. گرفتاری به آتش دوز 2 ثمرۀ عدم استفاده از عقل و تکذیب آیات دین، 

پرسش 

گی انسان اشاره    1 کدام ویژ ﴾به 
ً
کفورا ِاّما  و   

ً
ِکرا ِاّما شا  

َ
بیل الّسَ َهَدیناُه  آیۀ شریفۀ ﴿ِاّنا  کدام است و  برای حرکت در مسیر رستگاری  گام  اولین 

 تجربه 1400  دارد؟ 

1( شناخت جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی و تقرب به آن - هدایت و شکر

2( شناخت جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی و تقرب به آن - اختیار و انتخاب

3( شناخت توانایی ها و سرمایه های انسانی و شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب - هدایت و شکر

4( شناخت توانایی ها و سرمایه های انسانی و شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب - اختیار و انتخاب

گام برای حرکت در مسیر رستگاری  خودشناسی )شناخت سرمایه ها و توانایی ها و همچنین موانع رسیدن به هدف( 4پاسخ اولین 
«  اختیار انسان کفوراً ِاّما  ِکراً و  »ِاّما شا

به  برسیم؛  خود  اساسی  و  بنیادین  سؤاالت  پاسخ  به  تا  می شوند  ذکر  هم  کنار  وحی«  و  »عقل  دینی،  متون  در  ترکیبیبادرس1یازدهم 

گردش »هشام بن حکم« فرمود: »ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای  کاظم )ع( به شا که امام  ویژه آنجا 
کنند …« آنکه بندگان در پیام الهی )وحی( تعقل )عقل( 

واراده 2-اختیار

صفحه 29 کتاب درسه - متن کتاب 

با  تا  را به ما نشان داد  راه شقاوت  راه رستگاری و  مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس  آفرید و  اراده و اختیار  خداوند ما را صاحب 
برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم. استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاری را 

اختیار ناشی از تعقل است و قدرت اختیار سبب مسئولیت می شود.

صفحه 29 کتاب درسه - انسان،3  زادیعمل  وآ اختیار

 
َ

بیل ما راه را به او نشان دادیمِاّنا َهَدیناُه الّسَ

َکفوراً ِکراً و ِاّما  یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس.ِاّما شا

1 خداوند راه رستگاری را به انسان نشان داده و او در انتخاب راه سعادت و یا شقاوت مختار است. پیامآیه 

گاهی )نشان دادن راه( و آزادی )پذیرفتن یا نپذیرفتن( است. 2 آزمایش انسان، بر اساس آ

کلمۀ سبیل ُمفرد است؛ یعنی راه درست، یکی بیشتر نیست.  3

4 هدایت نعمتی درخور سپاس است.

5 انسان در مسیر بندگی و شکر از خدا، متوسط است، ولی در طریق سرکشی و تمّرد مرحلۀ باالیی را می پیماید.

ـِه 
ٰ
ریَن َو ُمنِذِریَن ِلَئاّل َیُکوَن ِللّناِس َعَلی الّل ترکیبیبادرس1یازدهم این آیه هم از باب اتمام حجت و هم از باب اختیار با آیۀ ﴿ُرُساًل ُمَبِشّ

ُسِل﴾ ارتباط دارد. ًة َبعَد الّرُ ُحّجَ

هدایتتشریعی)ویژه(

آمدهنهکافر کفور آمدهنهشکور شاکر
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3-سرشتخدایآشنا

صفحه 30 کتاب درسه - متن کتاب 

کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این رو هر کس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند،  او سرشت ما را با خود آشنا 
خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. 

صفحه 30 کتاب درسه - حدیث   

امیر مؤمنان علی )ع( می فرماید: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم«

صفحه 30 کتاب درسه - متن کتاب 

کنار خود می یابیم و می گوییم: که به خود باز می گردیم، او را در  گاهی غفلت ها سبب دوری ما از او و فراموشی یاد او می شود، ولی باز 

دورمدوســـت نزدیک تـــر از مـــن بـــه مـــن اســـت وی  از  مـــن  کـــه  عجب تـــر  ویـــن 
کـــه او  گفـــت  تـــوان  کـــه  بـــا  کنـــم  مهجـــورمچـــه  مـــن  و  مـــن  کنـــار  در 

گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. کرد و  1 بیت اول: خدا سرشت ما را با خود آشنا  پیامشعر 

کنار خود می یابیم. گاهی غفلت ها سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز به خود برگشته و او را  2 بیت دوم: 

بدیوزشتی یاز ونیکیوبیزار 4-گرایشبهخیر

صفحه 30 کتاب درسه - متن کتاب 

گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم  خدای متعال شناخت خیر و نیکی و 
چون  رذائلی  از  و  داریم  دوست  را  عدالت  و  نفس  عزت  صداقت،  چون  فضائلی  ما  همۀ  که  این روست  از  بپرهیزیم.  زشتی  و  گناه  از  و 

بیزاریم. دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم 

صفحه 30 کتاب درسه - شمس،7و8  بدیوزشتی  یاز ونیکیوبیزار گرایشبهخیر

سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشیدَو َنفٍس و ما َسّواها
جوَرها و َتقواها

ُ
لَهَمها ف

َ
ا

َ
کرد.ف آن گاه بدکاری ها و تقوایش را به او الهام 

که آن را سامان بخشیده، یعنی هر قوا و نیرویی  1 خداوند به دو چیز سوگند خورده، به نفس )انسانیِت آدمی( و به خودش  پیامآیات 

کرده است. کاری معین  را برای 
گریز و پرهیز از آن ها را بدانیم )تقّدم فجور بر تقوا(. 2 ابتدا باید پلیدی ها را بشناسیم، سپس راه 

5-نفسلوامهیاوجداناخالقی

صفحه 31 کتاب درسه - متن کتاب 

گناه آلوده شد،  که به  کنش نشان دهد و آن گاه  گناه و زشتی وا که انسان در مقابل  گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود 

نفس سرزنش گر،  را »نفس لوامه«، یعنی  کریم عامل درونی این حالت  برآید، قرآن  اندیشۀ جبران آن  کند و در  سرزنش و مالمت  را  خود 

نامیده و به آن سوگند خورده است:

آفاقی سیر انفسی سیر

A

C توبه B
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صفحه 31 کتاب درسه - قیامت،2  نفسلوامه)وجدان( 

ّواَمِة
َّ

فِس الل
َ
قِسُم ِبالّن

ُ
و سوگند به نفس مالمت کنندهَو ال ا

کم شدن خوبی ها هم در دنیا و هم  که در برابر انجام بدی ها یا  1 مراد از نفس لوامه همان وجدان اخالقی و آن حالتی است  پیامآیه 

در آخرت خود را مالمت می کند.
گرایش به نیکی است. 2 نفس لوامه یا وجدان برخاسته از 

کید در قسم و قطعیت وجود آن باشد. 3 »ال« می تواند تأ

که حقیقت توبه می باشد. )درس ۷ - دوازدهم( 4 این مالمت همان ندامت و پشیمانی است 

پرسش 

علت عکس العمل آدمی در مقابل گناه، آراستگی انسان به کدام استعداد خدادادی است و چه زمانی انسان خود را سرزنش و مالمت می کند؟   2

گرفتن گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها - بعد از مورد وسوسۀ شیطان قرار   )1
گناه 2( وجدان اخالقی - بعد از آلودگی به 

گرفتن 3( وجدان اخالقی - بعد از مورد وسوسۀ شیطان قرار 
گناه گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها - بعد از آلودگی به   )4

وجدان  به  مربوط  گناه  برابر  در  کنش  وا و  عکس العمل  خود  آمده.  کتاب  در  که  است  کنش  وا از  دیگری  تعبیر  عکس العمل،  4پاسخ 
گناه می شود  گرایش به نیکی است پس گرایش به نیکی سبب و علت عکس العمل در برابر  که وجدان برخاسته از  اخالقی است اما از آنجا 

گناه صورت می پذیرد. و سرزنش خود، پس از آلودگی به 

ونی 6-نعمتهدایتبیر

صفحه 31 کتاب درسه - متن کتاب 

کتاب راهنما برای  ک و دلسوزی را همراه با  گذاشته شده؛ خداوند پیامبران و پیشوایان پا که در انسان  عالوه بر سرمایه های بزرگ درونی 

کنند. ونی( تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک  ما فرستاد )بیر

راهنمایان  و  هدایت  نعمت  همان  بیرونی،  سرمایۀ  این  که  است  بیرونی  مورد   1 و  درونی  مورد   5 انسان  وجودی  سرمایه های  بین  در 
الهی است. 

سرمایهوهدف

صفحه 31 کتاب درسه - متن کتاب 

کوچک روی  کاری  کسی سرمایه ای اندک داشته باشد، به  گر  کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. ا هدف و مسیر حرکت هر 

کارهای ارزشمندتری رو آورد.  گردد، هدف های بزرگ تری را می تواند مدنظر قرار دهد و به  می آورد. ولی هرچه بر این سرمایه افزون 
آن  از  گیاهان  و  حیوانات  که  سرمایه هایی  دارد؛   … و  الهی  راهنمایان  و  وجدان  عقل،  همچون  ارزشمندی  و  عظیم  سرمایه های  انسان 
باشد. آن ها  از  متفاوت  باید  نیز  ما  مسیر  و  هدف  قطعًا  داریم،  استعداد  و  سرمایه  حیوانات  از  بیش  ما  که  آنجا  از  نیستند.   برخوردار 

 هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.

عقل با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند و وجدان با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز می دارد. 

گفته  با توجه به اینکه قرار دادن استعدادها و سرمایه های متنوع در وجود انسان، برگرفته از حکمت الهی است و با توجه به مفاهیم 
که هدف زندگی، راحت طلبی و خوشی در دنیا نباشد.  که حکمت الهی ایجاب می کند  شده، می توان فهمید 

ناِت...﴾)درس4-یازدهم( ناِبالَبیِّ
َ

رَسلناُرُسل
َ

دا
َ

ق
َ

﴿ل

شمارههای1تا5

B A
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پرسش 

گزینه پیرامون    3 گر بگوییم »با عنایت به حکمت خداوند، می توان فهمید که هدف زندگی راحت طلبی و خوشی در دنیا نبوده است.« کدام  ا

این موضوع صحیح است؟ 

1( عقل با محکمه هایش ما را از راحت طلبی باز می دارد و وجدان با دوراندیشی مانع ما از خوشی های زودگذر است. 
2( عقل با دوراندیشی مانع ما از خوشی های زودگذر است و وجدان با محکمه هایش ما را از راحت طلبی باز می دارد. 
3( وجدان با محکمه هایش مانع ما از خوشی های زودگذر است و عقل با دوراندیشی ما را از راحت طلبی باز می دارد. 

4( وجدان با دور اندیشی ما را از راحت طلبی باز می دارد و عقل با محکمه هایش مانع ما از خوشی های زودگذر است. 

کنید. گان و ترتیب آن ها بازی شده، پس به الفاظ و ترتیب آن ها خوب دقت  2پاسخ در این سؤال فقط با واژ

موانعرسیدنبههدف

کرده است: گناه و دورماندن از هدف را نیز به ما معرفی  کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و  خدای متعال، عالوه بر اینکه عوامل رشد و 

1-نفساماره

صفحه 33 کتاب درسه - متن کتاب 

از  وی  پیر از  و  گناه دعوت می کند  به  به لذت های زودگذر دنیایی،  برای رسیدن  را  انسان ها  که عاملی درونی،  یادآوری می کند  به ما  او 

گناه فرامی خواند، »نفس اّماره«؛ یعنی فرمان دهنده  که در درون انسان طغیان می کند و وی را به  عقل و وجدان باز می دارد. میل سرکشی 

به بدی ها نامیده می شود. 

صفحه 33 کتاب درسه - حدیث   

که در درون توست«. حضرت علی )ع( دربارۀ این عامل درونی می فرمایند: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است 

پرسش 

 خارج 98    4 کدام عبارت، توصیف کنندۀ نفس اّماره است؟ 

گناه، خود را سرزنش می کند. کنش نشان می دهد و بعد از  گناه و زشتی وا 1( در مقابل 
کردن است. کارش فقط وسوسه  2( فرزندان آدم را فریب می دهد و از رسیدن به بهشت باز می دارد و 
کار او صرفًا فریب دادن انسان است. 3( انسان را از یاد خدا غافل می کند و به دنیا سرگرم می نماید و 

گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد.  4( انسان ها را برای رسیدن به لذت های دنیایی به 

وی از عقل و  پیر از  کرده و  گناه دعوت  به  که انسان را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیا،  عاملی درونی است  نفس اّماره  4پاسخ 
وجدان باز می دارد.

2-شیطان

صفحه 33 کتاب درسه - متن کتاب 

که فرزندان آدم را فریب دهد و از  کرده  که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یاد  ونی خبر می دهد  همچنین، خداوند از عاملی بیر
که به او  کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد. این خود ما هستیم  رسیدن به بهشت باز دارد. کار او وسوسه 

اجازۀ وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم.

A

مشترکباشیطان

B

عاملاصلیگناه/اختیار محدود
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اهل جهنم می گوید: »خداوند به شما وعدۀ حق داد؛ اما من  فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به  که  روز قیامت  همین دشمن، در 

کردم. این خودتان بودید  گناه دعوت  کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به  به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل 

کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید«. کمکی  کنید نه مرا. نه من می توانم به شما  که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش 

پرسش 

 ریاضه 1400    5 گناهکاران نباید هیچ کس را جز خودشان مالمت نمایند؟  چرا در قیامت 

کند. که او را فریب دهد و خود، باید تعقل  کرده  1( میل سرکش در درون انسان سوگند یاد 

2( عوامل بیرونی هیچ تسلطی بر انسان نداشته اند و او خود باید میان خیر و شّر انتخاب نماید.

که دعوت مرا پذیرفتید و شایسته سرزنش هستید. که این خودتان بودید  گفت  3( نفس اّماره در آن روز خواهد 

گناه فرا می خواند و وسوسه می کند. 4( عوامل درونی و نفس لواّمه انسان را برای رسیدن به لذات زودگذر دنیایی به 

که فرزندان آدم را فریب دهد. کرده  گزینه )1(: شیطان سوگند یاد  2پاسخ رّد 

گفت وگو می کند. )نفس اماره غلط است( گزینه )3(: شیطان در روز قیامت با اهل جهنم  رّد 

کننده به بدی است( گزینه )4(: نفس لوامه غلط است. )نفس اماره دعوت  رّد 

صفحه 34 کتاب درسه - متن کتاب 

راههایفریبشیطان

که شیطان سوگند خود را عملی می کند: راه هایی 

کینه و دشمنی میان مردم با ابزار خمر و میسر )مائده، 91(  1 ایجاد 

کردن از یاد خدا و نماز با ابزار خمر و میسر )مائده، 91(  2 غافل 

گناه )نه دنیا( )انعام، 43 و محمد، 25(  3 زیبا و لذت بخش نشان دادن 

4 سرگرم کردن به آرزوهای طوالنی برای پشت کنندگان به راه حق )ارتباط با حدیث »باهوش ترین مؤمنان …« / درس 3 - دهم( )محمد، 25(

صفحه 34 کتاب درسه - مائده،91  راههایفریبشیطان 

کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.﴾ کینه ایجاد  ﴿شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان شما عدوات و 

کردن از یاد خدا و نماز، از راه های فریب شیطان است. کینه و دشمنی میان مردم و غافل  1 ایجاد  پیامآیه 

کینه و دشمنی است. 2 قمار و شراب ابزار شیطان برای ایجاد 

صفحه 34 کتاب درسه - انعام،43  راههایفریبشیطان 

گناهکاران[ می کردند، در نظرشان زینت داد.﴾ که ] کاری  ﴿و شیطان، هر 

گناه، از راه های فریب شیطان است. 1 زیبا و لذت بخش نشان دادن  پیامآیه 

گی فطری او را اغفال می کند. که شیطان با استفاده از همین ویژ 2 انسان به صورت فطری زیبایی را دوست دارد تا آنجا 

احتجاجشیطان

مشترکبانفساماره فریبدادن وسوسهکردن

عاملاصلیگناه/اختیار

راههایفریبمتعدداست
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صفحه 34 کتاب درسه - محمد،25  راههایفریبشیطان 

کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای  که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق  ﴿کسانی 

طوالنی فریفته است.﴾

کردن به آرزوهای طوالنی، از راه های فریب شیطان است. گناه و سرگرم  1 زیبا و لذت بخش نشان دادن  پیامآیه 

گاهی، عملی ناپسند و شیطانی است. گاهی از آن مسئولیت آور است؛ یعنی پشت کردن به آن، پس از کسب آ 2 راه حق، روشن و واضح است و آ

ارتباط این آیه از آن نظر که به روشن شدن هدایت و بهره گیری انسان از اختیار خود برای پشت کردن به آن اشاره دارد، مصداق آیۀ ﴿ِاّنا َهَدیناُه 

﴾ می باشد. ً
ِکرًا و ِاّما َکفورا بیَل ِاّما شا الّسَ

پرسش 

 تجربه 99    6 کدام عمل است؟  کریم، فریفته شدن با آرزوهای طوالنی، نتیجۀ  مطابق آیات قرآن 

کینه و عداوت در میان مردم به وسیلۀ شراب و قمار 1( ایجاد 
گردانی از هدایت الهی پس از تبیین دین برای آن ها 2( رو 

3( غرق شدن در غرائز حیوانی و پذیرفتن دعوت شیطان
4( زینت دادن اعمال زشت ایشان در نزد مردم

کردند شیطان اعمال زشت آن ها را در نظرشان زینت خواهد  که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، به حق پشت  کسانی  2پاسخ 
داد و آن ها را با آرزوهای طوالنی فریفته است.

صفحه 35 کتاب درسه - اندیشهوتحقیق 

1 آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادۀ ما در تصمیم گیری ها می شود؟

2 چه رابطه ای میان »توانایی ها و سرمایه ها« و »هدف« وجود دارد؟

را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد. حال دیدگاه و  کرد، چون فرمان خدا  از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد  را  3 خداوند شیطان 

کنید.  کنند و بندگی شیطان را می پذیرند، بیان  که حاضر نیستند در برابر خدا سجده  احساس خود را نسبت به انسان هایی 

1 خیر، عامل اصلی گناه خود انسان است که با اختیار خود این راه را برمی گزیند و شیطان فقط انسان را وسوسه و او را به گناه دعوت می کند.

2 هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد؛ هدف هر کس باید به وسعت سرمایه هایش باشد و نه کم و بیش.

کرده و بر خدا  3 شیطان به خاطر نافرمانی از دستور خداوند مبنی بر سجده بر انسان، از درگاه خدا رانده شد؛ ولی آدمیان بی وفایی 

سجده نمی کنند و شیطان را به اطاعت می گیرند. 

پرسش 

کدام است؟    7 کینه و دشمنی میان مردم  ود برای ایجاد  علت طرد شدن شیطان از درگاه خداوند چیست و ابزار این دشمن مطر
کردن از یاد خدا و نماز  1( عدم سجده بر خدا - غافل 

2( عدم سجده بر خدا - شراب و قمار 
کردن از یاد خدا و نماز  3( نافرمانی از خدا - غافل 

4( نافرمانی از خدا - شراب و قمار 

4پاسخ شیطان به علت آنکه فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد، از درگاه خدا رانده شد و با توجه به آیۀ ﴿شیطان می خواهد 
به وسیلۀ شراب و قمار …﴾ ابزار شیطان برای ایجاد دشمنی میان مردم و غفلت از یادخدا و نماز، شراب و قمار است.

پشتکردنبهحق
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کرده است؟   1 ح  گزینه پاسخ به سؤاالت زیر را به درستی مطر کدام 

- منشأ اختالف در انتخاب اهداف

- برترین و جامع ترین هدف

گرامیداشت انسان از سوی خداوند متعال - نشانۀ 

گی های فطری انسان - تقرب و نزدیکی به خدا - آفرینش جهان و مخلوقات برای انسان 1( ویژ
2( نوع نگاه و اندیشه انسان - عبودیت و بندگی - امداد انسان برای بهره گیری از سرمایه های الهی
گی های فطری انسان - عبودیت و بندگی - امداد انسان برای بهره گیری از سرمایه های الهی 3( ویژ

4( نوع نگاه و اندیشه انسان - تقرب و نزدیکی به خدا - آفرینش جهان و مخلوقات برای انسان

 + درس 4 یازدیم    2 کی از آن است؟  کدام آیه حا کدام سرمایۀ آدمی اشاره شده و پیام  ح شود، به  گزینش« مطر که سخن از »تشخیص و  آن گاه 

َکُفورًا﴾ ِاّما  ِکرًا و  بیَل ِاّما شا 1( تعقل و اختیار - ﴿ِاّنا َهَدیناُه الّسَ
َکُفورًا﴾ ِاّما  ِکرًا و  بیَل ِاّما شا 2( نعمت هدایت - ﴿ِاّنا َهَدیناُه الّسَ

َانَزلنا َمَعُهم الکتاَب و المیزاَن﴾ 3( نعمت هدایت - ﴿لقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالبّیناِت و 
َانَزلنا َمَعُهم الکتاَب و المیزاَن﴾ 4( تعقل و اختیار - ﴿لقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالبّیناِت و 

 ریاضه 98    3 کدام موضوع نشان می دهد خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است؟ 

گردیده است. کمال تبیین  1( راه رستگاری و شقاوت برای انسان در مسیر رشد و 
2( توانایی بهره مندی انسان از آنچه در آسمان ها و زمین برای او قرار داده شده است.

گناه به انسان نشان داده شده است. کمال و همچنین عوامل سقوط و  3( عوامل رشد و 
گردیده است. 4( امکان شناخت سرمایه ها و استعدادهای انسان و شناخت موانع حرکت برای او مشخص 

کنش در مقابل زشتی و گناه« به میان آوریم، به کدام سرمایۀ ذاتی انسان اشاره داریم و کدام آیۀ قرآنی با ما هم منظور است؟   4 آن گاه که سخن از »وا

فِس الّلّواَمِة﴾ قِسُم بالّنَ 2( وجدان اخالقی - ﴿و ال اُ 1( وجدان اخالقی - ﴿و َنفٍس و ما سّواها﴾ 
گرایش به نیکی ها - ﴿و َنفٍس و ما سّواها﴾  )4 فِس الّلّواَمِة﴾  قِسُم بالّنَ گرایش به نیکی ها - ﴿و ال اُ  )3

کدام سرمایۀ الهی بوده و حدیث امام علی )ع(: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر    5 گرفتن احکام دین ناشی از عدم برخورداری از  به سخره 

کدام ودیعۀ الهی است؟ اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.« بیانگر 

گرایش به خیر و نیکی 2( تعقل و اندیشه -  1( تعقل و اندیشه - سرشت خدای آشنا 
گرایش به خیر و نیکی 4( اختیار و آزادی عمل -  3( اختیار و آزادی عمل - سرشت خدای آشنا 

اشاره    6 شریفه  عبارات  کدام  به  ترتیب  به  آوریم،  میان  به  سخن  رستگاری،  ونی  بیر عامل  و  هدف  از  دوری  ونی  در عامل  از  که  آن گاه 

یازدیم   2  + درس  کرده ایم؟ 

یطاَن﴾
َ

1( ﴿و َنفٍس و ما سّواها﴾ - ﴿َاَلم َاعَهد ِالیُکم یا َبِنی آَدَم َان ال َتعُبُدوا الّش
یطاَن﴾

َ
که در درون توست« - ﴿َاَلم َاعَهد ِالیُکم یا َبِنی آَدَم َان ال َتعُبُدوا الّش 2( »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است 

َم الّناَس َعلی َقدِر ُعقوِلهم« که در درون توست« - »ِاّنا َمعاِشَر ااَلنبیاِء ُاِمرنا َان ُنکِلّ 3( »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است 
َم الّناَس َعلی َقدِر ُعقوِلهم« 4( ﴿و َنفٍس و ما سّواها﴾ - »ِاّنا َمعاِشَر ااَلنبیاِء ُاِمرنا َان ُنکِلّ

 ینر 98    7 گمراهی ما می شود؟  در میان موانع رسیدن به هدف، دشمن ترین دشمن از چه راهی موجب سقوط و 

کینه در میان مردم کردن و فریب دادن انسان - ایجاد دشمنی و  1( وسوسه 
کردن و فریب دادن انسان - بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان 2( وسوسه 

کینه در میان مردم 3( طغیان در درون انسان - ایجاد دشمنی و 
4( طغیان در درون انسان - بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان
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گزینه نادرست است؟   8 کدام  پیرامون موضوع عوامل رشد و موانع آن، 
کردن آدمی توسط نفس اّماره، عدم توجه به عقل و وجدان است.  گمراه  1( از راه های 

کردنش است.  2( راه نفوذ شیطان در آدمی، فقط فریب دادن او و وسوسه 
3( زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا، از راه های فریب انسان، توسط شیطان است. 

گناه است.  4( خود انسان عامل اصلی انجام 

 انسانه 98 + درس 11 یازدیم    9 کدام است؟  کماالت  مهم ترین موانع بندگی انسان و رسیدن او به 
کردن و فریب دادن باعث سقوط انسان می شود. که با وسوسه  1( تمایالت دانی و شیطان 

کردن و فریب دادن باعث سقوط انسان می شود. که با وسوسه  2( نفس اماره و شیطان 
که با زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا باعث سقوط انسان می شود. 3( نفس اماره و شیطان 

که با زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا باعث سقوط انسان می شود. 4( تمایالت دانی و شیطان 

گزینه درست است؟   10 کدام  پیرامون موضوع عوامل و موانع رشد، 
خ، از اهل جهنم بیزاری خواهد جست.  1( شیطان در برز

که در درون توست«. 2( امام علی )ع( دربارۀ نفس لوامه می فرمایند: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است 
گرایش به نیکی ها و خوبی ها است.  گناه و پشیمانی او بعد از ارتکاب به آن، برخورداری وی از سرمایۀ  3( عّلت بیزاری انسان از 
کنار خود می یابد.  گاهی غرور آدمی سبب دوری او از خدا و فراموشی یاد پروردگار می شود، ولی باز به خود برمی گردد و او را   )4

پاسخنامه

کلیدی

12345678910سؤال

4122134323پاسخ

پاسخهایتشریحی

گزینه ها صحیح است. قسمت دوم همۀ   4
منشأ اختالف در انتخاب اهداف  بینش و نگرش انسان )نوع نگاه و اندیشه(

گرامیداشت انسان است. خداوند آنچه در آسمان و زمین است برای انسان ها آفرید  این آفرینش نشانۀ 
تشخیص دهد، نام این نیروی  کرده تا مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد  خداوند به انسان نیرویی عنایت   1

خدادادی عقل است. 
بیَل  همچنین خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفریده تا رستگاری یا شقاوت خود را به دست خودمان انتخاب و گزینش کنیم، آیۀ ﴿ِاّنا َهَدیناُه الّسَ

ِکرًا و ِاّما کفورًا﴾ حاوی همین پیام و مفهوم اختیار است. ِاّما شا
خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده است. این نشان   2

گرامی داشته و برای او در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.  می دهد خداوند متعال انسان را 
گناه، بیانگر وجدان اخالقی یا نفس لّوامه  گناهان و سرزنش و مالمت خود، هنگام آلوده شدن به  کنش در مقابل زشتی ها و  وا  2

فِس الّلّواَمِة﴾ به همین وجدان اخالقی اشاره دارد. است و آیۀ ﴿و ال ُاقِسُم ِبالّنَ

کنید! این سؤال را با پرسش )2( درسنامه مقایسه 

که مردم را به نماز فرا می خوانید …﴾، استهزاء احکام الهی؛ مانند نماز، ناشی از بی بهره  با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿آن ها هنگامی   1
سرشت خدای آشنا می پردازد. بودن از سرمایۀ عقل بوده و حدیث »هیچ چیزی را …« از امام علی )ع( به معرفی 

که در درون توست.« عامل درونی دوری از هدف )مانع(  نفس اّماره  »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است   3
ونی رستگاری )سرمایه(  پیامبران و امامان )هدایت(  »ِاّنا َمعاِشَر ااَلنبیاِء ُاِمرنا َان ُنِکّلَم الّناَس َعلی َقدِر ُعقوِلِهم« عامل بیر

وی از  از پیر طغیان می کند و او را  که در وجود انسان  نفس اّماره است، میل سرکشی است  که همان  دشمن ترین دشمن انسان   4
گناه فرا می خواند. عقل و وجدان باز داشته و به 

گناه  خود انسان با قوۀ اختیارش عامل اصلی ارتکاب 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه، از راه های فریب انسان، توسط شیطان است.  3

»زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه« و »سرگرم شدن به آرزوهای سراب گونۀ دنیا«، راه های مختلف فریب انسان، توسط شیطان است، 
این دو را با یکدیگر اشتباه نگیرید.

کردن و فریب دادن باعث سقوط انسان می شود، هستند. که با وسوسه  کمال، نفس اماره و شیطان  مهم ترین موانع رسیدن به   2

که تمایالت دانی، فی نفسه بد و ناپسند نیستند. توجه داشته باشید 

از  بیزاری  و  نیکی ها  به  گرایش  سرمایۀ  گناه،  از  پشیمانی  آن  نتیجۀ  در  و  اخالقی  وجدان  وجود  و  گناه  از  انسان  بیزاری  ت 
ّ

عل  3
بدی هاست. 

گزینه ها: بررسی سایر 

گزینۀ )1(: شیطان در قیامت، از اهل جهنم برائت خواهد جست. 
گزینۀ )2(: حدیث ذکر شده در مورد نفس اّماره است. 

گاهی غفلت ها سبب دوری انسان از خدا و فراموشی یاد او می شود.  گزینۀ )4(: 

8  

9  

10  
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7دقیقه نزمون

درس اول پایۀ دهم1

کدام آیۀ شریفه بیانگر آن است؟    1 کردنی نیست« چیست و  که آن فراموش  منظور مولوی از عبارت »در عالم یک چیز است 
 َلهٌو َو لِعٌب﴾

َّ
نَیا ِاال

ُ
1( رسیدن به مقام قرب الهی - ﴿َو َما هِذِه الَحَیاُة الّد

 َلهٌو َو لِعٌب﴾ 
َّ

نَیا ِاال
ُ

2(کسب توجه و تفکر بر اهداف زندگی - ﴿َو َما هِذِه الَحَیاُة الّد
نیا َو اآلِخَرِة﴾ 

ُ
3( رسیدن به مقام قرب الهی - ﴿َفِعنَد اهلِل َثواُب الّد

نیا َو اآلِخَرِة﴾ 
ُ

کسب توجه و تفکر بر اهداف زندگی - ﴿َفِعنَد اهلِل َثواُب الّد  )4

کی از آن است؟   2 کدام آیۀ شریفه حا کم بر جهان خلقت نتیجه چیست و   هدفمندی پدیده های حا
﴾  ِبالَحِقّ

َّ
ِعِبیَن َما َخَلقَناُهَما ِاال

َ
َماَواِت َو ااَلرَض َو َما َبیَنُهَما ال 1( مخلوقیت پدیده ها - ﴿َو َما َخَلقَنا الّسَ

اُر﴾ ُکِلّ َشیٍء َو ُهَو الَواِحُد الَقّهَ 2( حکمت خالق آن - ﴿ُقِل اهلُل َخاِلُق 
﴾  ِبالَحِقّ

َّ
ِعِبیَن َما َخَلقَناُهَما ِاال

َ
َماَواِت َو ااَلرَض َو َما َبیَنُهَما ال 3( حکمت خالق آن - ﴿َو َما َخَلقَنا الّسَ

اُر﴾ ُکِلّ َشیٍء َو ُهَو الَواِحُد الَقّهَ 4( مخلوقیت پدیده ها - ﴿ُقِل اهلُل َخاِلُق 

میان هدف انسان و سایر موجودات تفاوت هایی وجود دارد، منشأ این تفاوت ها چیست و به چه معناست؟   3
1( خلقت حکیمانۀ خالق - انسان دارای استعدادهای محدوِد مادی و معنوی است.

کارهای خود را برمی گزیند. 2( خلقت حکیمانۀ خالق - انسان همواره دست به انتخاب می زند و 
کارهای خود را برمی گزیند. گی های فطری انسان - انسان همواره دست به انتخاب می زند و  3( ویژ

گی های فطری انسان - انسان دارای استعدادهای محدوِد مادی و معنوی است. 4( ویژ

او قرار داده است و حضرت علی )ع( در    4 را پیش روی  او در این دنیا، چه فرصتی  گام نهادن  کلی جهان خلقت و  با قاعدۀ  هماهنگی انسان 
این باره می فرماید: ............ 

کماالت - »آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست به بازیچه آفریده نشده است.« گرایش به   )1
2( رسیدن به هدف - »آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست به بازیچه آفریده نشده است.«

کند.« کارهای لهو  کماالت - »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم  گرایش به   )3
کند.« کارهای لهو   4( رسیدن به هدف - »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم 

کدام یک به درستی بیان شده است؟   5  پیرامون انتخاب هدف توسط انسان و معیار انتخاب هدف های اصلی، 
گیرند. 1( هدف های زندگی به اصلی و فرعی تقسیم شوند و فقط هدف های اصلی مورد توجه قرار 

کنیم. که بتوانیم هدف های هم سو با میل بی نهایت  طلب خود را مشخص  2( نیازمند ارزش گذاری هستیم 
کنند. که میل بی نهایت  طلب درون انسان را آرام  3( تنها هدف هایی باید انتخاب شوند 

کند. 4( هر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ هدفی برود و آن را انتخاب 

 زبان 99    6 خ می شود؟  کسی »با خواری و سرافکندگی« در جهان آخرت وارد دوز کریم چه  مطابق آیات قرآن 
1( از خداوند نیکی در زندگی دنیایی خواسته و از آخرت بی بهره مانده است.
کرده است. 2( به زندگی دنیا و آرایش و زینت آن پرداخته و در آسایش زندگی 

3( فقط به دنبال زندگی زودگذر دنیا بوده است و به مقداری از آن دست یافته است.
کرده و به همۀ نصیب خود در این جهان رسیده است. 4( زندگی پایدار اخروی را فراموش 

کسانی متذکر شده است؟   7 کدام مورد مشهود است و این مفهوم برای چه  وی در   مقایسۀ نعمت ها و مواهب دنیوی و اخر

کنیم، می دهیم﴾ - عالمان کس اراده  که بخواهیم و به هر  که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد آن مقدار از آن را  کس  1( ﴿آن 
کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است﴾ - عالمان 2( ﴿آن چه به شما داده شده 

کنیم، می دهیم﴾ - اندیشمندان کس اراده  که بخواهیم و به هر  که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد آن مقدار از آن را  کس  3( ﴿آن 
کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است﴾ - اندیشمندان 4( ﴿آن چه به شما داده شده 
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گزاره استنتاج می شود؟    8 کدام  که صد آمد نود هم پیش ماست«  پس از تعمق در ضرب المثل »چون 
کند. 1( هر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ هدفی برود و آن را انتخاب 

2( هدف های زندگی به اصلی و فرعی تقسیم می شوند و فقط هدف های اصلی مورد توجه قرار می گیرند.
ک هستیم. 3( برای انتخاب صحیح هدف ها و دلبستن به آن ها نیازمند معیار و مال

4( انتخاب برترین هدف زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم می آورد.

آیۀ    9 و  اوست   ............ از  برخاسته  که  است  آدمی   ............ کنندۀ  اقناع  زندگی،  نهایی  مقصد  و  هدف  عنوان  به  او  به  تقرب  و  خداوند  انتخاب   
شریفه ............ بیانگر آن است.

﴾  ِبالَحِقّ
َّ

1( استعدادهای متنوع - عقل و اندیشه - ﴿َما َخَلقَناُهَما ِاال
نَیا َو اآلِخَرِة﴾

ُ
2( روح بی نهایت طلب - عقل و اندیشه - ﴿َفِعنَد اهلِل َثَواُب الّد

نَیا َو اآلِخَرِة﴾
ُ

3( روح بی نهایت طلب - فطرت و درون - ﴿َفِعنَد اهلِل َثَواُب الّد
﴾  ِبالَحِقّ

َّ
4( استعدادهای متنوع - فطرت و درون - ﴿َما َخَلقَناُهَما ِاال

گذاشته شود« صحت این سخن    10 کنار  که از امور فرعی است  وت  کسب مال و ثر کارهایی مانند  که  گر بگوییم »الزمۀ تقرب به خدا این است   ا
براساس معیارهای اسالمی چگونه بوده و واقعیت امر چیست؟

1( درست - هر انسانی در درون خود در جست وجوی همۀ خوبی ها و زیبایی ها است.
2( نادرست - هر انسانی در درون خود در جست وجوی همۀ خوبی ها و زیبایی ها است.

3( نادرست - اهداف فرعی و اصلی برای زندگی انسان خوب و ضروری است.
4( درست - اهداف فرعی و اصلی برای زندگی انسان خوب و ضروری است.

7دقیقه نزمون

درس دوم پایۀ دهم2

کدام مورد بیان شده است؟   11 گام برای حرکت به سوی هدف در  کند؛ اولین  کمال خود حرکت   با توجه به این که الزم است انسان در مسیر رشد و 
گام بعد گام نخست - انتخاب در  1( عقل و اراده در 

2( شناخت سرمایه ها و استعدادها - آشنایی با عوامل سقوط
گناه و زشتی گرایش انسان به نیکی و زیبایی - دوری از   )3

کشف راه درست زندگی 4( شناخت هدف زندگی و درک آینده - 

کدام مورد یادآور نقش اختیار و تعقل می باشد؟   12 در میان سرمایه های انسان در مسیر رسیدن به هدف به ترتیب 
1( تشخیص راه رستگاری و دوری از شقاوت - تشخیص مسیر درست زندگی از راه های غلط

کمک به انسان در پیمودن راه حق 2( برعهده داشتن مسئولیت سرنوشت خویش - 
کمک به انسان در پیمودن راه حق 3( تشخیص راه رستگاری و دوری از شقاوت - 

4( برعهده داشتن مسئولیت سرنوشت خویش - تشخیص مسیر درست زندگی از راه های غلط

 انسانه 99    13 کدام است؟  گرامیداشت انسان از سوی خداوند متعال و جایگاه ویژۀ او در نظام هستی،   نشانۀ 
1( آفرینش جهان و مخلوقات برای انسان و اعطای توانمندی بهره مند شدن از آن ها
که با آن بیندیشد و توان تشخیص راه های غلط و درست در زندگی 2( اعطای نیرویی 

3( امداد انسان برای بهره گیری از سرمایه های الهی و شناخت موانع حرکت او به سمت خدا
کارگیری این سرمایه ها 4( شناخت سرمایه ها و توانایی ها و استعدادهای انسان و چگونگی به 

کدام یک از سرمایه های الهی انسان    14 جوَرها و َتقواها﴾ خداوند چه چیزی را در وجود انسان قرار داده است و 
ُ
لَهَمها ف

َ
ا

َ
 با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿ف
را از راحت طلبی باز می دارد؟

گرایش به بدکاری و تقوا - عقل  )2 1( شناخت بدکاری و پرهیزکاری - وجدان 
گرایش به بدکاری و تقوا - وجدان  )4 3( شناخت بدکاری و پرهیزکاری - عقل 
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کدام عبارت توصیف کنندۀ نفس لّوامه است و مسّبب آن چیست؟   15  
اَمِة﴾ ّوَ

َ
فِس الّل قِسُم ِبالّنَ

ُ
 أ

َ
گناه، در اندیشه جبران فرو می رود. - ﴿ال که بعد از ارتکاب به  1( طغیانگر درونی 

اَمِة﴾ ّوَ
َ
فِس الّل قِسُم ِبالّنَ

ُ
 أ

َ
گناه خود را سرزنش می کند. - ﴿ال کنش نشان می دهد و بعد از  گناه و زشتی وا 2( در مقابل 

گناه خود را سرزنش می کند. - ﴿َفَالَهَمَها ُفُجوَرَها َو َتقَواَها﴾ کنش نشان می دهد و بعد از  گناه و زشتی وا 3( در مقابل 
گناه، در اندیشه جبران فرو می رود. - ﴿َفَالَهَمَها ُفُجوَرَها َو َتقَواَها﴾ که بعد از ارتکاب به  4( طغیانگر درونی 

کدام مسئله است؟    16 که »هیچ چیزی را مشاهده نکردم مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم« نشانۀ فهم  این اعتراف 
1( »ای عقل تو ِبه باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد«

که صد آمد نود هم پیش ماست« 2( »نام احمد نام جمله انبیاست / چون 
کاری صعب در راه« که خواهد بود  گاه /  کرده آ 3( »تو را چندین پیمبر 

کنار من و من مهجورم« که او / در  گفت  که توان  کنم با  4( »چه 

را در    17 الهی ما  کدام ودیعۀ  که در درون توست« به چه مفهومی اشاره می نماید و  تو،  همان نفسی است  عبارت شریفۀ »دشمن ترین دشمن 
این مورد یاری می رساند؟

1( برای مبارزه با نفس باید در انتظار رحمت الهی بود. - نفس اماره
2( هر انسانی باید برای مقابله با دشمن درونی آماده باشد. - نفس اماره
3( هر انسانی باید برای مقابله با دشمن درونی آماده باشد. - نفس لوامه

4( برای مبارزه با نفس باید در انتظار رحمت الهی بود. - نفس لوامه

روز    18 در  شیطان  احتجاج  هم چنین  و  هدف  از  انسان  کردن  دور  در  اماره  نفس  و  شیطان  مشترک  نقش  و  گناه  به  انسان  ارتکاب  اصلی  عامل 
قیامت با اهل جهنم چیست؟

کنید نه مرا« 1( اختیار انسان - وسوسه و فریب - »امروز خود را سرزنش 
کنید نه مرا« گناه - »امروز خود را سرزنش  2( نفس اّماره - دعوت به 
گناه - »من بر شما تسلطی نداشته ام« 3( اختیار انسان - دعوت به 

4( نفس اّماره - وسوسه و فریب - »من بر شما تسلطی نداشته ام«

خداوند در مورد چه کسانی می فرماید: ﴿شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده﴾ و شیطان برای فریب آنان از چه راهی استفاده می کند؟   19
که به تمسخر احکام نماز می پردازند﴾ - آرزوهای طوالنی 1( ﴿کسانی 

کینه که به تمسخر احکام نماز می پردازند﴾ - عداوت و  2( ﴿کسانی 
کرده اند﴾ - آرزوهای طوالنی 3( ﴿بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، به حق پشت 

کینه کرده اند﴾ عداوت و  4( ﴿بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، به حق پشت 

ود از چه راهی می تواند در وجود انسان نفوذ نماید؟   20 کرد و این دشمن مطر  چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد 
کردن و فریب دادن 1( شیطان فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد - وسوسه 

کردن و فریب دادن که فرزندان آدم را فریب دهد - وسوسه  کرده  2( شیطان سوگند یاد 
گناهان که فرزندان آدم را فریب دهد - زینت دادن به  کرده  3( شیطان سوگند یاد 

گناهان 4( شیطان فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد - زینت دادن به 

7دقیقه نزمون
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کدام است و پیامد اعتقاد به آن چیست؟   21 کرده،  که در طول تاریخ ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول  گیری   پرسش فرا
نیا و اآلِخَرِة﴾

ُ
1( شناخت دیدگاه های مختلف در مورد مرگ - ﴿َفِعنَد اهلِل َثواُب الّد

نیا و اآلِخَرِة﴾ 
ُ

2( چیستی مرگ و آیندۀ انسان پس از آن - ﴿َفِعنَد اهلِل َثواُب الّد
3( شناخت دیدگاه های مختلف در مورد مرگ - ﴿َفال َخوٌف َعَلیِهم َو ال ُهم َیحَزُنوَن﴾

4( چیستی مرگ و آیندۀ انسان پس از آن - ﴿َفال َخوٌف َعَلیِهم َو ال ُهم َیحَزُنوَن﴾
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کدام آیۀ شریفه است؟   22 کدام عبارت رابطۀ میان زندگی دنیوی و حیات حقیقی در جهان آخرت را بیان می کند و این عبارت هم مفهوم با   
 َلهٌو َو َلِعٌب﴾ 

ّ
نیا ِاال

ُ
 الَدهُر﴾ - ﴿َو ما َهِذِه الَحیاُة الّد

َّ
1( ﴿َنموُت َو َنحیا َو ما ُیهِلکنا ِاال

 َلهٌو َو َلِعٌب﴾ 
ّ

نیا ِاال
ُ

ِانَتَبُهوا﴾ - ﴿َو ما َهِذِه الَحیاُة الّد 2( ﴿الّناُس ِنیاٌم َفاِذا ماُتوا 
نیا﴾ 

ُ
 َحیاُتَنا الّد

ّ
ِانَتَبُهوا﴾ - ﴿َو قاُلوا ما ِهَی ِاال 3( ﴿الّناُس ِنیاٌم َفاِذا ماُتوا 

نیا﴾ 
ُ

 َحیاُتَنا الّد
ّ

 الَدهُر﴾ - ﴿َو قاُلوا ما ِهَی ِاال
َّ

4( ﴿َنموُت َو َنحیا َو ما ُیهِلکنا ِاال

کدام    23 کرد و  ﴾، الهیون پس از فهمیدن حقیقت دنیا چه چیزی را درک خواهند   لهٌو و لِعٌب... 
ّ

نَیا ِاال
ُ

﴿َو َما هِذِه الَحَیاُة الّد با توجه به آیۀ شریفۀ 
روایت شریفه در ارتباط با آن است؟

اَر اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیَواُن﴾ - »من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم«
َ

1( ﴿إّنَ الّد
هُر﴾ - »من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم«

َ
 الّد

َّ
2( ﴿َنُموُت َو َنحَیا َو َما ُیهِلُکَنا ِاال

هُر﴾ - »برای نابودی و فنا خلق نشده اید بلکه برای بقا آفریده شده اید ...«
َ

 الّد
َّ

3( ﴿َنُموُت َو َنحَیا َو َما ُیهِلُکَنا ِاال
اَر اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیَواُن﴾ - »برای نابودی و فنا خلق نشده اید بلکه برای بقا آفریده شده اید ...« 

َ
4( ﴿إّنَ الّد

با توجه به تعالیم دین اسالم، »باهوش ترین مؤمنان« و »خداپرستان حقیقی« دارای چه اوصافی هستند؟   24
که حیات دنیا جز ننگ و ذلت نباشد به استقبال از شهادت می روند. 1( متفکران در نظام آفرینش - آن گاه 

که حیات دنیا جز ننگ و ذلت نباشد به استقبال از شهادت می روند. 2( فراوان به یاد مرگ اند - آن گاه 
3( فراوان به یاد مرگ اند - آنان آرزوی مرگ می کنند و به همین دلیل به استقبال شهادت می روند.

4( متفکران در نظام آفرینش - آنان آرزوی مرگ می کنند و به همین دلیل به استقبال شهادت می روند.

وند و علت این که آرزوی عمر طوالنی از خداوند دارند، چیست؟   25 کدام عامل سبب می شود تا خداپرستان حقیقی به استقبال از شهادت بر  
1( محدود یافتن زندگی در دنیا - عدم دلبستگی به دنیا و نعمت های آن

کاری در راه خدا - عدم دلبستگی به دنیا و نعمت های آن 2( ضرورت یافتن فدا
کامل کاری در راه خدا - مالقات خدا با اندوخته و ذخیرۀ  3( ضرورت یافتن فدا

کامل 4( محدود یافتن زندگی در دنیا - مالقات خدا با اندوخته و ذخیرۀ 

 با توجه به آیات قرآن کریم، منکران معاد مرگ خود را به کدام مورد نسبت می دهند و کدام آیۀ شریفه بیانگر آن است و سخن آنان براساس چیست؟   26
 لهٌو َو لِعٌب﴾ - جهل و نادانی

َّ
نَیا ِاال

ُ
1( تقدیر و سرنوشت - ﴿َو َما هِذِه الَحَیاُة الّد

 لهٌو َو لِعٌب﴾ - ظن و خیال
َّ

نَیا ِاال
ُ

گذشت روزگار - ﴿َو َما هِذِه الَحَیاُة الّد  )2
نَیا﴾ - ظن و خیال

ُ
 َحَیاُتَنا الّد

َّ
گذشت روزگار - ﴿َو َقاُلوا َما ِهَی ِاال  )3

نَیا﴾ - جهل و نادانی
ُ

 َحَیاُتَنا الّد
َّ

4( تقدیر و سرنوشت - ﴿َو َقاُلوا َما ِهَی ِاال

 زبان 99    27 کدام است؟  هُر﴾ 
َ

 الّد
ّ

که می گویند ﴿َو َما ُیهِلُکنا ِاال کسانی  غرض اصلی 
که این جهان را خلق نموده 2( انکار وجود آفرینندۀ حکیمی  1( اثبات اثر مرور زمان در زندگی و حیات انسان ها 

4( تأیید نظر منکرین معاد در زمینۀ متالشی شدن جسم و روح انسان 3( ابطال گفته های موحدان در وجود آثار ماتأخر اعمال انسان 

که بی نهایت طلب است و میل به جاودانگی دارد چه سرنوشتی را رقم خواهد زد؟   28 انکار معاد برای انسانی 
1( آرزوی عمر طوالنی دارند تا بتوانند اندیشۀ مرگ را از ذهن خود بیرون برانند.

گناه مواجه نشوند. کوله باری از  2( با این که معاد را قبول ندارند اما تالش می کنند تا با 
3( به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند.

کردن و غفلت از مرگ را در پیش می گیرد تا آیندۀ تلخ خویش را فراموش سازد. 4( راه فراموش 

گویی آخرتی در پیش    29 که  گونه ای عمل می کنند  که »برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند اما در زندگی خود به  پیامد این تفکر 
 تجربه 98  کدام مورد است؟   ندارند« 

1( به دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند.
2( با این که قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است اما به لطف و رحمت الهی امیدوارند.
کار دارند اما در عمل با منکران معاد تفاوت دارند. 3( در دنیا با شور و نشاط هستند و انگیزۀ فعالیت و 

4( زندگی چند روزۀ دنیا برایشان بی ارزش می شود و به انواع بیماری های روحی دچار می شوند.
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| سیرتاپیاز دین و زندگی جامع کنکور |

درس اول پایۀ دهم آزمون 1

عالم  »در  می گوید  که  خود  سخنان  در  مولوی  مقصود   3

است  انسان  هدف  نیست«،  فراموش کردنی  آن  و  است  چیز  یک 
نیا َو االِخَرِة﴾ اشاره به 

ُ
)تقرب به خداوند( و آیۀ ﴿َفِعنَد اهلِل َثواُب الّد

اول  ح شده در صفحۀ  به مقدمات مطر )توجه  انسان دارد.  هدف 
هر درس اهمیت فراوانی دارد.( 

جملۀ موالنا به هدفمندی جهان نیز اشاره دارد. پس این جمله 
می تواند با آیۀ ﴿الِعبین﴾ نیز در ارتباط باشد.

زیرا  دارد،  وجود  هدفی  جهان  موجودات  خلقت  در   3

 ِبالَحّقِ ...﴾ 
ّ

خالق آن ها خدایی حکیم است و آیۀ ﴿َما َخَلقَناُهَما ِاال

اشاره به آن دارد. 
می گویند.  فطرت  را  انسان  آفرینش  خاص  گی های  ویژ  3

)درس 2 - یازدهم( و این که حیوانات استعداد مادی و محدود دارند 
و انسان استعدادهای فراوان مادی و معنوی دارد. 

حیات،  و  زندگی   / جهان  هدفمندی   = کلی  قاعدۀ   4

کنید این حدیث علی )ع(  فرصتی برای رسیدن به هدف./ توجه 
ماواِت  که »هیچ کس بیهوده آفریده نشده ...« با آیۀ ﴿َو ما َخَلقَنا الّسَ

َو ااَلرَض َو ما َبیَنُهما الِعِبیَن﴾ ارتباط دارد. 
آن ها  به  بستن  دل  و  هدف ها  صحیح  انتخاب  برای   4

دستۀ  دو  به  انسان  هدف های  هستیم./  ک  مال و  معیار  نیازمند 
وری  ضر و  خوب  هدف  دو  هر  که  می شوند  تقسیم  فرعی  و  اصلی 

گزینه های )1( و )3((. می باشند )رد 
را  تنها زندگی زودگذر دنیا  که  کس  آیۀ ﴿آن  به  با توجه   3

قرار  هدف  سرانجام   ﴾... بخواهیم  که  را  آن  از  مقدار  آن  می طلبد، 
سرافکندگی  و  خواری  با  ورود  و  آن  از  مقداری  به  رسیدن  دنیا،  دادن 

خ است.  به دوز

کریم می فرماید: ﴿آن چه به شما داده  خداوند در قرآن   4

شده، کاالی زندگی دنیا و آرامش آن است و آن چه نزد خداست بهتر 
و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی کنید؟﴾

که صد آمد ...« یک چیز  با توجه به ضرب المثل »چون   4

مقصود  بنابراین  باشد  دیگر  چیزهای  بردارندۀ  در و  جامع  می تواند 
روح  نمی تواند  خداوند  جز  کسی  است.  خداوند  ما  نهایی  هدف  و 

کند و زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای  پایان ناپذیر انسان را سیراب 

متنوع مادی و معنوی انسان را پدید آورد. 

هدف های  به  آخرت(  یا  )قرب  برتر  هدف  انتخاب  با   3

گر روح انسان )فطرت درون( بی نهایت طلب  بیشتری می رسیم. / ا
که تنها تقرب و نزدیکی به خداوند را به عنوان  است، شایسته است 

کند. هدف نهایی خود انتخاب 

نیا 
ُ

قسمت اول هر 4 گزینه صحیح است و آیۀ ﴿َفِعنَد اهلِل َثواُب الّد
َو اآلِخَرِة﴾ بیانگر تقرب و نزدیکی به خداوند می باشد.

هدف های اصلی و فرعی هر دو خوب و ضروری می باشند.   3

که هدف های فرعی را به جای اصلی نگیریم.  مهم این است 

درس دوم پایۀ دهم آزمون 2

کمال، شناخت  گام برای حرکت انسان در مسیر  اولین   2

انسان است یعنی شناخت سرمایه ها و استعدادها و شناخت موانع 
حرکت )عوامل سقوط و دور ماندن از هدف(.

مسئول سرنوشت خویش  اختیار دارد پس  انسان  چون   4

است./ انسان به کمک عقل مسیر درست زندگی را از راه های غلط 
و خوب را از بد تشخیص می دهد، حقایق را درمی یابد و از جهل و 

نادانی دور می شود.
خداوند آن چه در آسمان ها و زمین است، برای انسان   1

آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده است. 
و  گرامی داشته  را  انسان  که خداوند متعال  این ها نشان می دهد 

برای او در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است. 
با  توجه به آیۀ ﴿فالهمها فجورها و تقواها ...﴾ خداوند   1

گرایش به آن و هم چنین شناخت بدی و زشتی  شناخت خیر و نیکی و 
و بیزاری از آن را در وجود انسان قرار داده است. 

وجدان با محکمه هایش  بازدارنده از راحت طلبی
عقل با دوراندیشی  منع خوشی های زودگذر 

ُجوَرها 
ُ
لَهَمها ف

َ
ا

َ
گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها ﴿ف  3

کنش  وا زشتی  و  گناه  مقابل  در  انسان  تا  می شود  سبب  َتقواها﴾  َو 
گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت  که به  نشان دهد و آن گاه 

می کند.
این  از  »فطرت و سرشت خداآشنا«،  توضیح سرمایۀ  در   4

حدیث و ابیات استفاده شده و بهتر است در هر دو بیت کلمۀ »َمن 
کنید.  کلیدواژه استفاده  و َمْن« و »َمن به َمن« را به عنوان 

گر دشمنی در درون ما هست پس باید آمادۀ مبارزه با  ا  3

کمک خواهد  آن باشیم و تقویت عقل و وجدان )نفس لوامه(، ما را 
کرد. 

راه نفوذ )کار( شیطان در وجود انسان، وسوسه و فریب   3

است و این خود ما هستیم که به او اجازۀ وسوسه می دهیم )اختیار 
گناه  به  انسان  دعوت کنندۀ  دو  هر  اماره  نفس  و  شیطان  انسان(./ 
به  را  نداشته ام فقط شما  بر شما تسلطی  هستند./ عبارات ﴿من 
کنید ...﴾ هر دو بیانگر  کردم﴾ و ﴿امروز خود را سرزنش  گناه دعوت 

احتجاج شیطان با اهل جهنم است. 
ح شده و  در این مدل سؤاالت، وسط آیه در سؤال مطر  3

که بعد از روشن شدن هدایت  قبل و بعد آن خواسته شده. ﴿آنان 
کردند﴾ - ﴿آرزوهای طوالنی﴾ پشت به حق 

1  

  معلول  

2  

  علت  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  
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فرمان  از  سرپیچی  الهی   درگاه  از  شیطان  طرد  علت   1
الهی و عدم سجده بر انسان

کار شیطان  وسوسه و فریب راه نفوذ = 

راه نفوذ یا همان کار شیطان یکی است که همان وسوسه کردن 
که  و فریب دادن است اما راه های فریب شیطان متعدد است 
گناه می باشد؛ پس توجه  یکی از این راه های فریب زینت دادن 

که راه نفوذ و راه های فریب، چه تفاوتی دارند. کنید 

درس سوم پایۀ دهم آزمون 3

گیری  چیستی مرگ و آیندۀ انسان پس از آن پرسش فرا  4
مشغول  خود  به  را  انسان ها  عموم  ذهن  تاریخ  طول  در  که  است 
کرده است و آیۀ ﴿َفال َخوٌف َعَلیِهم َو ال ُهم یحَزُنوَن﴾ پیامد اعتقاد 

کرده است. به معاد را بیان 
اس 

َ
ِعٌب﴾ و حدیث »الّن

َ
هٌو َو ل

َ
 ل

َّ
نَیا ِاال

ُ
آیۀ ﴿َو َما هِذِه الَحَیاُة الّد  2

ا َماُتوا انَتَبُهوا«، هر دو بیانگر مقایسۀ دنیا و آخرت است. 
َ

ِاذ
َ
ِنَیاٌم ف

 ﴾... َلِعٌب  َو  َلهٌو   
َّ

ِاال نَیا 
ُ

الّد الَحَیاُة  هِذِه  َما  ﴿َو  شریفۀ  آیۀ   4
و حدیث »برای نابودی و فنا خلق نشده اید بلکه برای بقا آفریده 

وی است شده اید« بیانگر مقایسۀ حیات دنیوی و اخر
حیات اخروی  ﴿الَحَیواُن﴾ )زندگی حقیقی(

زندگی دنیوی  ﴿َلهٌو َو َلِعٌب﴾ )سرگرمی و بازی(
مؤمنان  باهوش ترین  )ص(:  پیامبر  احادیث  به  توجه  با   2
کسانی اند که فراوان به یاد مرگ اند./ خداپرستان حقیقی آرزوی مرگ 
کامل تر خدا را  نمی کنند بلکه آرزوی عمر طوالنی دارند تا با اندوختۀ 

کنند. مالقات 
چیزی  دنیا  این  حیات  که  زمانی  حقیقی  خداپرستان   3
به  یابد،  ورت  ضر خدا  راه  در  کاری  فدا و  نباشد  ذلت  و  ننگ  جز 
آرزوی عمر  از خدا  استقبال شهادت می روند. خداپرستان حقیقی 
کنند و  کامل تر، خدا را مالقات  دارند تا بتوانند با اندوختۀ  طوالنی 

به درجات برتر بهشت نائل شوند.
و  نابودی  عامل  گار  روز گذشت  معتقدند  معاد  منکران   3
نَیا﴾ اشاره 

ُ
 َحَیاُتَنا الّد

َّ
مرگ انسان است و عبارت ﴿َو َقاُلوا َما ِهَی ِاال

خیال  و  ظن  را  منکران  دیدگاه  آیه،  این  در  خداوند  و  دارد  آن  به 
معرفی می کند.

که در واقع  بیان آیۀ سؤال از جانب منکرین معاد است   2
که هدف داری  به انکار هدف و سرانجام دنیا می پردازند؛ می دانیم 
دنیا به سبب حکمت خالق ضروری است؛ پس انکار معاد، همان 

انکار وجود خالق حکیم است.
گزینه ها:  بررسی سایر 

1( آیه مربوط به انکار معاد است و با موضوع اثر مرور زمان ارتباط 
کمی دارد.

2( آیه ارتباطی با اعمال ماتقدم و ماتأخر ندارد.
انسان  برای  ُبعد روحی  کل  که منکرین معاد به طور  3( می دانیم 

قائل نیستند.

جاودانگی  به  میل  و  است  بی نهایت طلب  که  انسانی   4
و  گیرد  پیش  را  مرگ  از  غفلت  و  کردن  فراموش  راه  می کوشد  دارد، 
انتظار  در  که  تلخی  آیندۀ  تا  می سازد  سرگرم  کاری  هر  به  را  خود 

کند.  اوست، فراموش 
به  داشتن  قبول  این  اما  دارند  قبول  را  معاد  که  کسانی   1
و رفتن در هوس ها دنیا  فر ایمان و باور قلبی تبدیل نشده به دلیل 

را معبود خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند. 
توجه به آخرت لزومًا موجب بی توجهی به دنیا نمی شود./   2
نَیا ...﴾، دیدگاه کافران را بیان می کند که زندگی 

ُ
 َحَیاُتَنا الّد

َّ
آیۀ ﴿َما ِهَی ِاال

را منحصر به دنیا می دانند، پس این آیه صحیح نیست. 

درس اول تا سوم پایۀ دهم آزمون 4

نزدیک شدن به خداوند  حقیقی / بدترین نوع دوری   4
 دوری از خداوند / خداوند سرچشمۀ زیبایی ها و خوبی هاست 
کند به خداوند  کسب  که زیبایی ها و خوبی ها را  و انسان به میزانی 

نزدیک خواهد شد. 
گام  با  او  رستگاری  نتیجه  در  و  انسان  کمال  و  رشد   3
برداشتن به سوی هدف )نزدیکی و تقرب به خداوند( میسر خواهد 
عوامل  و  رشد  سرمایه های  شناخت  مسیر  این  در  گام  اولین  و  شد 

سقوط انسان است )خودشناسی(.
زندگی با ظالمان را جز  سعادت و  شعار »من مرگ را جز   2
به  اعتقاد  آثار  از  شجاعت و نشاط  بیانگر  نمی بینم«  ننگ و خواری 
معاد است. آیۀ ﴿َمن آَمَن ِباهلِل َو الَیوِم اآلِخِر َو َعِمَل َصاِلحًا ...﴾ اشاره 

به آن دارد. 
را  دنیا  زودگذر  زندگی  تنها  که  کس  ﴿آن  آیۀ  به  توجه  با   4
  معلول      سرافکندگی  و  خواری  با  خ  دوز به  ورود   ،﴾... می طلبد 
اختالف   /   علت    دنیوی  هدف های  گرفتن  قرار  اصل  و  دنیاطلبی 
و  )بینش  جهان بینی  در  ریشه  انسان ها  میان  اهداف  انتخاب  در 

نگرش( انسان ها دارد. 
رسیدن  برای  را  انسان ها  اماره(  )نفس  درونی  عامل   4
پیروی  از  و  می کند  دعوت  گناه  به  دنیایی  زودگذر  لذت های  به 
اّماره  »نفس  )ع(:  علی  حضرت  بیان  به  بازمی دارد.  وجدان  و  عقل 

دشمن ترین دشمن انسان است.«
کافران  نَیا ...﴾  دیدگاه 

ُ
 َحَیاُتَنا الّد

َّ
آیۀ ﴿َو َقاُلوا َما ِهَی ِاال  2

در مورد مرگ / عبارت ﴿َفال َخوٌف َعَلیِهم َو ال ُهم یحَزُنوَن ...﴾  ثمرۀ 
اعتقاد به معاد

از  انسان و سایر موجودات  ناشی  تفاوت میان هدف   3
گی های خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات است. / آیۀ شریفۀ  ویژ

اها َفَالَهَمها ...﴾ اشاره به سرمایه های انسان دارد که  ﴿َو َنفٍس َو ما َسّوَ
این سرمایه ها تمایز انسان از سایر مخلوقات را نشان می دهند. 

سبب  است  معاد  به  اعتقاد  پیامد  که  مرگ  از  نترسیدن   1
آسان  خداوند  راه  در  کاری  فدا و  مظلوم  و  حق  از  دفاع  که  می شود 

شود و شجاعت به مرحلۀ عالی برسد. 
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| سیرتاپیاز دین و زندگی جامع کنکور |

ماواِت َو ااَلرَض ...﴾ نظام  با توجه به آیۀ ﴿َو ما َخَلقَنا الّسَ  4

موجودی  هر  و  است  حرکت  در  حکیمانه  هدفی  سوی  به  هستی 
گام نهاده است.  براساس برنامه ای حساب شده در جهان 

از آن جا که انسان بیش از حیوانات از سرمایه و استعداد   4

متفاوت  باید  نیز  او  حرکت  مسیر  و  هدف    علت  ،  است  برخوردار 
باشد   معلول  .

خ  ثمرۀ تعقل و تفکر دوری از عذاب دوز
گروهی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن بیرون کنند.    2

کناره می گیرند و زندگی چند روزۀ دنیا برایشان بی ارزش  از دیگران 
کسانی که معاد را قبول دارند و این باور به ایمان قلبی  می شود. / 
دنیا را معبود  و رفتن در هوس ها  فر تبدیل نشده است.  به دلیل 

قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند. 
با توجه به عبارت ﴿نموُت و َنحیا﴾ کافران به تداوم نسل   3

همواره  گروهی  و  می میریم  همواره  ما  می گویند  و  هستند  معتقد 
زنده خواهند شد.

غرق شدن در گرداب آلودگی ها  راه غفلت از مرگ را در پیش می گیرند. 
و رفتن در هوس ها  ایمان آن ها به معاد هنوز قلبی نشده است.  فر
آیۀ ﴿هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ...﴾ مرتبط با   2

مفهوم یک تیر و چند نشان است. در واقع برخی از هدف ها به گونه ای 
بر می گیرند. )یک تیر و چند نشان( که سایر اهداف را نیز در هستند 
که آیۀ شریفۀ ﴿َمن آَمَن ِباهلِل َو الَیوِم اآلِخِر َو  توجه شود   1

شور  َعِمَل صالحًا ...﴾ مربوط به اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی 
کار و فعالیت است. و نشاط و انگیزۀ 

وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی   3

که  دارد  وجود  هدف  انتخاب  در  اختالفی  چنان  می شویم؛  مواجه 
ابتدا سردرگم می شویم. )این اختالف ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ 
استعدادهای  از  فراوان  مجموعه ای  دارای  انسان   / دارد.(  انسان 
مادی و معنوی است. به همین دلیل به دنبال انتخاب هدف هایی 
گون خویش  گونا که از طریق آن، استعدادهای  )هدف گزینی( است 

کمال برساند. را به 
راه های  از  را  مسیر درست زندگی  کمک عقل   انسان به   3

از  و  درمی  یابد  را  حقایق  می دهد،  تشخیص  بد  از  را  خوب  و  غلط  
جهل و نادانی دور می شود. / پیامبران و پیشوایان راه سعادت را به 
کمک می کنند.  انسان نشان می دهند و در پیمودن راه حق به ما 
مخلوقات  مقایسۀ  با   »... به  باشی  تو  عقل  »ای  بیت   3

که  الهی  قرب  مسیر  در  تا  است  کرده  توصیه  انسان  به  خداوند،  و 
 / نشان(.  چند  و  تیر  )یک  نماید  حرکت  است،  برتر  و  جامع  هدفی 

نَیا َو اآلِخَرِة﴾ ارتباط دارد. 
ُ

این بیت با آیۀ ﴿َفِعنَد اهلِل َثَواُب الّد
و  دنیا  مقایسۀ  بیانگر   ﴾... نیا 

ُ
الّد الَحیاُة  هِذِه  ما  ﴿َو  آیۀ   3

تشبیه  سرگرمی  و  بازی  به  دنیایی  زندگی  آیه  این  ودر  است  آخرت 
شده است و حیات آخرت به زندگی حقیقی تشبیه شده است.

بیانگر   »... است  من  به  من  از  نزدیک  تر  »دوست  بیت   3

کس در خود می نگرد  فطرت خدا آشنای انسان است و در واقع هر 
را  خدا  آفاقی(  )سیر  می نشیند  جهان  تماشای  به  یا  انفسی(  )سیر 

می یابد و محبتش را در دل احساس می کند.
است  این  بیانگر   ﴾ ِبالَحّقِ  

َّ
ِاال َخَلقَناُهَما  ﴿َما  شریفه  آیۀ   3

گام  این جهان  به  برنامه ای حساب شده  براساس  که هر موجودی 
نهاده و به سوی هدفی حکیمانه در حرکت است. / عبارت ﴿َفِعنَد 
که همان  نَیا َو اآلِخَرِة﴾ مقصود و هدف نهایی انسان را 

ُ
اهلِل َثَواُب الّد

کرده است. قرب الهی است، ترسیم 

درس چهارم پایۀ دهم آزمون 5

کتاب دین و زندگی، اشعار و آیات ذیل یک  همواره در   4

تیتر با هم ارتباط مفهومی دارند و هر تیتر، اصلی ترین پیام آیات و 
...﴾ و  ِاَلَه  دفع خطر احتمالی با آیۀ ﴿اهلُل ال  ابیات ذیل آن است. / 

گویمت ظاهر بیندیش ...« ارتباط معنایی دارد.  ابیات »مثالی 
معاد.  اثبات  نه  می کند  بیان  را  معاد«  از  »خبر  آیه  این   2

 َریَب 
َ

ُکم﴾ و هم چنین عبارت ﴿ال کید در ﴿َلَیجَمَعّنَ ضمنًا حروف تأ
کید دارند. ِفیِه﴾ اشاره به تأ

...﴾ به پیدایش نخستیِن  ﴿برای  ما مثلی زد  آیۀ شریفه   2

شدنی  و  ممکن  امری  را  معاد  و  دارد  اشاره  معاد  امکان  و  انسان 
گزینه های )3( و )4( به ضرورت معاد در حکمت و  معرفی می کند. 

عدل اشاره دارد.
اول  حالت  به  را  آن ها  استخوان های  تنها  ﴿نه  عبارت   4

که بوده مجدداً  درمی آوریم بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه 
خلق می کنیم.﴾  زنده شدن مردگان / عبارت ﴿خداست که بادها 

را می فرستد تا ابر را برانگیزد﴾  نظام مرگ و زندگی در طبیعت

ل های امکان معاد  قدرت نامحدود خداوند پشتوانۀ تمام استدال
که اشاره به نمونه هایی از زنده شدن  است و نیز برای آیۀ اول 

مردگان دارد مصداق می یابد.

گزینۀ )2(  ل بر آن،  گزینۀ )1( خبر از معاد است نه استدال  4

لی به ضرورت معاد.  گزینۀ )4( استدال و )3( هم امکان معاد است و 
جاودانگی  به  میل  یعنی  هستیم  گریزان  نابودی  از  گر  ا  3

عبث  آفرینش  نداشت،  هدفی  جهان  یعنی  نبود  معاد  گر  ا و  داریم 
استفهام  یک  با   ﴾... َعَبثًا  ُکم  َخَلقنا ما 

َ
َاّن ﴿َاَفَحِسبُتم  آیۀ  و  می شد 

کید بر ضرورت حکیمانۀ وقوع معاد است. انکاری تأ
که  است  آن  او  حکمت  الزمه  و  است  حکیم  خداوند   3

گرایشات  دیگر  عبارت  به  نزند.  سر  او  از  بی دلیلی  و  عبث  کار  هیچ 
از  استفاده  با  باید  آدمی  و  نیستند  بی علت  آدمی  استعدادهای  و 
علت  به  معاد  جهت  همین  به  برسد  کمال  به  استعدادها  همین 
گزینۀ )3( به آن  ح شده در  حکمت الهی ضرورت می یابد و آیه مطر

کرده است. اشاره 
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نکرده  قناعت  آخرت  از  دادن  خبر  به  تنها  کریم  قرآن   3

قرآن  )دالیل  است  کرده  ثابت  را  آن  برهان  و  دالیل  به  بارها  بلکه 
ورت معاد می شود(. / از طرفی  کریم شامل اثبات امکان معاد و ضر
که امکان تحقق وعده های الهی را  گونه ای است  زندگی انسان ها به 
گر جهان دیگری نباشد تا ظالمان را به مجازات  نمی دهد بنابراین ا
کرد.  واقعی شان برساند می توان بر نظام عادالنۀ خداوند ایراد وارد 
و  حکمت(  )براساس  باشد  داشته  پاسخ  باید  میلی  هر   2

آیۀ ﴿الِعبیَن﴾ با آیۀ ﴿َعَبثًا﴾ هم مفهوم است.
﴿دوزخیان در دنیا مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان   4

اصرار می کردند و می گفتند، هنگامی که ما مردیم و استخوان  بزرگ 
شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد﴾ و خداوند در پاسخ به این موضوع 

کرده است. ح  ُکم ِاَلی َیوِم الِقیاَمِة ...﴾ را مطر آیۀ ﴿َلَیجَمَعّنَ

درس پنجم پایۀ دهم آزمون 6

ُهَو  َکِلَمٌة  ها 
َ
ِاّن ﴿َکاّلً  می گویند  آن ها  به  خداوند  وقتی   3

خداوند  پس  می گوید«  او  که   است  سخنی  »این  یعنی  قاِئُلها﴾ 
هرگز  و  می کند  ادعا  او  که  می داند  است  خفیات  همۀ  به  گاه  آ که 
ی  ﴿َلَعِلّ عبارت  و  کرد  نخواهد  جبران  را  خود  عمل  گشت،  باز از  بعد 
انجام  که در دنیا عمل صالح  که نشان می دهد   ﴾... َصاِلحًا  عَمُل  اَ

نداده اند، اشاره به مشرک بودن آنان دارد.
َحَدُهــُم الَمــوُت ...﴾ پاســخ  اَ مطابــق آیــۀ ﴿َحّتــی ِاذا جــاَء   2

گشــت دارند  قطعــی خداونــد بــه کافرانــی کــه پــس از مــرگ تقاضــای باز
 

ٌ
َکِلَمــة هــا 

َ
ِاّن  

ّ
َکال ﴿ ﴿َرِبّ ارِجعــوِن﴾، پاســخ منفــی و تغییرناپذیــر اســت 

هــا﴾
ُ

ُهــَو قاِئل
و  روحانی  بعد  خ   برز در  گاهی  آ و  شعور  عامل   4

غیرجسمانی انسان می باشد و گفت وگوی فرشتگان با انسان اشاره 
خ دارد. گاهی در عالم برز به نشانه های شعور و آ

است  دور  به  کت  هال از  و  است  تجزیه ناپذیر  روحانی  بعد 
)غیرمستهلک(.

و  شعور  وجود  َتَرکُت﴾   ِفیَما  َصاِلحًا  َاعَمُل  ی  ﴿َلَعِلّ آیۀ   2

َر﴾  وجود ارتباط 
َ

ّخ
َ
َم َو ا

َ
ُؤا ااِلنساُن َیوَمِئٍذ ِبما َقّد گاهی / آیۀ ﴿ُیَنّبِ آ

خ و دنیا )بسته نشدن پروندۀ عمل( میان عالم برز
در  گاهی  آ و  شعور  وجود  به  مربوط  ح شده  مطر روایت   1

خ سخن می گوید  که از عالم برز گزینه ای  خ می باشد و تنها  عالم برز
گزینۀ )1( است. و در واقع نزدیک ترین پاسخ، 

َکِلَمٌة  ها 
َ
خ با توجه به عبارت ﴿َکاّل ِاّن جبران اعمال در برز  1

خ ادامه دارد.  خ ناممکن است و آثار اعمال در برز ُهَو قاِئُلها﴾ در برز
که ارتباط  کاظم )ع( درمی یابیم  با توجه به حدیث امام   3

خ با دنیا پس از مرگ برقرار است. انسان در عالم برز
عمل  وندۀ  پر نشدن  بسته   )1 ارتباط:  وجود  نشانه های   4

2( ارتباط متوفی با خانواده 3( پاداش خیرات بازماندگان

دنیا  در  ﴿شما  می گویند:  ظالمان  به  خ  برز در  فرشتگان   3

چگونه بودید؟﴾ ظالمان می گویند: ﴿تحت فشار و مستضعف بودیم﴾، 
فرشتگان می گویند: ﴿مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید.﴾

اما  دارد  خ  برز عالم  در  گاهی  آ و  شعور  وجود  به  اشاره  آیه  این 
وجود  و  توفی  بیانگر  می کنند«  دریافت  را  آن ها  »روح  عبارت 
گزینه   4 هر  اول  )قسمت  می باشد  نیز  خ  برز عالم  در  حیات 

صحیح است(.

خ و در  عبارت ﴿شما در دنیا چگونه بودید﴾ در عالم برز  4

پاسخ آن ﴿تحت فشار و مستضعف بودیم﴾ بیان شده است.
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شده  داده  وعده  و  حتمی  امری  قیامت  وقوع  امکان   2

)موعود( است و زمان برپایی آن مجهول و نامعلوم است و ما آن را 
دور می پنداریم.

هیبت روز قیامت هم چون افراد مست به نظر  از  مردم   4

می رسند در حالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است 
و تنها نیکوکاران از عذاب در امان خواهند بود.

که اولین  پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است   1

گهانی  که نا حادثۀ قیامت شنیده شدن صدایی مهیب و سهمگین 
بوده و همگان را غافلگیر می کند، است.

گهانی  نفخ صور )شنیده شدن صدایی  غافلگیرکنندۀ نا  4

مهیب( / آغاز حیات مجدد انسان ها  زنده شدن مردگان / آشکار 
کنار رفتن پرده از حقایق عالم شدن حقایق  

گذشته بر زمین  قیامت دوم /  بروز واقعیات حوادث   3

َترُجُف  ﴿َیوَم   / اول  قیامت  زمین   و  آسمان ها  ساختار  در  تغییر 
ااَلرُض َو الِجباُل﴾  قیامت اول

که آیۀ ﴿َیوَم َترُجُف ااَلرُض  ح شده است  در سؤال این گونه مطر
منظور  که  دارد  اشاره  سؤال  صورت  مورد  کدام  به  الِجَباُل﴾  َو 

دومین مورد است.

در قیامت با تابیده شدن نور حقیقت از جانب پروردگار   3

نیات  و  رفتار  اعمال،   - عالم  حقایق  و  )اسرار  می رود  کنار  پرده ها 
انسان ها - حوادث تلخ و شیرین آشکار می شود( / آیۀ شریفۀ ﴿الَیوَم 
َنخِتُم َعَلی َافواِهِهم ...﴾ اشاره به سلب اختیار از انسان در قیامت دارد. 
فرشتگان  با  مرتبط  وَن﴾ 

ُ
َتفَعل ما  ُموَن 

َ
﴿َیعل قرآنی  عبارت   3

انسان ها  مراقب  زندگی  طول  در  همواره  فرشتگان   / است.  الهی 
کرده اند. بوده اند و تمامی اعمال انسان ها را ثبت و ضبط 

گناهکاران با دیدن نامۀ عمل خود )تجسم عینی اعمال(،   3

این  در  دهند،  نجات  مهلکه  از  را  خود  تا  می خورند  دروغ  سوگند 
هنگام خداوند مهر خاموشی بر دهان ایشان می زند و شاهدانی را 
که در آیۀ ﴿َو ِاّنَ َعَلیُکم َلحاِفظیَن ...﴾ به یک دسته  احضار می کند 

گواهان اشاره شده است. از این 
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