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صفحه )آفـریـنـشدرس اول: (هـدف ردیف

15
دارند؟ارهموضوع اشآیات، به ایندارد و کداموجود » هدفی«جهان،تک موجودات اینلقت تکخچرا در پسِ

سوره  و 39 پاسخ: زیرا خالق آنها خدایی «حکیم» استکه هیچ کار بیهوده و عبث انجام نمیدهد. آیات 38
» ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ *** وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ« دخان: 

1

15 هاست. آن» خلقتدار بودنهدف«پاسخ: به معنايها و زمین به چه معناست؟آسمانآفرینش » حق بودن« 2

15
بـه » ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ/ وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ« سوره دخـان: 39و 38آیـات 

و هر موجودي بر اساس  پاسخ: که این جهانِ آفرینش، بیهدف نیست خوبی، داللت بر چه موضوعی دارند؟
اند.در حرکت» ايحکیمانه«ده است و به سوي هدف اي به این جهان گام نهاحساب شدهۀبرنام

3

15

اي در حرکت است و از این قاعدة کلّی انسان، مانند موجودات دیگر به سوي هدف حکیمانه«گوییم:چرا می
پاسخ: زیرا قطعاً هدفی از آفرینش او وجـود داشته است. هدفیکه گام نهادن او در ایـن دنیا،  جدا نیست؟»
فرصتی است کـه براي رسیدن بـه آن هـدف بـه او داده شـده اسـت. البته در چگونگی رسیدن بـه هدف، 

هایی وجود دارد.میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت

4

15

اي مردم « کرد: کرد، معموال سخن خود را با این عبارات آغاز میمی» موعظه«حضرت علی(ع) هر گاه مردم را 
اند تا به کارهاي ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند و او را به خود وا نگذاشته

دارد؟» ارتباط معنایی«؛ این سخنان، با کدام آیۀ درس »ارزش بپردازد. لغو و بی
»ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ/ وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ« پاسخ: 

5

15

که میان انسان و موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان وجود دارد را بنویسید. هاییتفاوت
د و به سوي آن گـام بردارد؛ هدف از خلقت خـود را بشناسد و آن را انتخاب کنانسان خـود باید - 1پاسخ: 

کنند.بـه سوي هدف خود حرکت می» غریزي«و حیوانات به صورت » طبیعی«ی که گیاهان به صورت الدر ح
انساندارايروحیهاي«بینهایتطلب»است و عطش او در دستیابیبه خواستههایشنه تنها کم نمیشود، بلکه  -2

گردد. روز به روز افزون می

6

15

است، آن را » نهایت طلبیبی«انـات و گیاهـان هـاي اساسی انسان بـا موجوداتی مانند حیویکی از تفاوت
توضیح دهید.

هایش نه تنها کم است وعطش او در دستیابی به خواسته» نهایت طلببی«اي که انسان داراي روحیهپاسخ: آن
و تمام  نمیشود، بلکه روز بـه روز افزون میگردد. او بـه دنبال چیزي است کـه هـرگز پایان نمیپذیرد

و  نمیشود. این انسان بینهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب است؛ هدفهایی که پایان نیابد
و  تمام نشود. در حالی که حیوانات و گیاهان هدفهاي «محدودي» دارند و هنگامی که به سر حـدي از رشد

یافته است.» پایان«شوند؛چنان که گویی راهشان می» متوقّف«رسند، کمال می

7

15 ه ـه از طریق آن استعدادهاي گوناگون خویش را بـاست کهاییه دنبال انتخاب هدفـب،انسان؛به چه دلیل
اي دارند،مجموعه»مادي«محدوداستعدادهايکه حیوانات و گیاهانپاسخ:زیرا انسان،برخالفبرساند؟» کمال«

8



٣

است.» معنوي«و » مادي«فراوان از استعدادهاي 

16

ها در انتخاب هدف، چیست؟ توضیح دهید.منشأ اختالف انسان
پاسخ: اندیشه و طرز تفکّر انسانها؛ زیرا هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی میرود. اگر کسی 

کند کسی هم کـه فکر میدیگران کمک کند. کوشد بهکه کمک به دیگران ارزشمند است،میچنین بیندیشد 
.دهدداشتن شهرت مهم است، همۀ زندگی خـود  را در مسیر رسیدن بـه شهرت قرار می

9

17

مالکی ها نیازمند چه معیار و بستن به آنها و دلها، براي انتخاب صحیح هدفبا توجه به تفاوت نگاه انسان
» استعدادهاي متنوع«و » نهایت طلببی«هاي همسو با میل معیاري که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدفهستیم؟ پاسخ: 

هاي زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را براي رسیدن انسان را مشخّص کنیم. بدین وسیله، هدف
ها صرف خواهیم کرد.به آن

10

18

براي زندگی انسان مهم هستند؟چرا؟» اصلی«آیا فقط اهداف 
پاسخ: خیر، بلکه هر دوي اهداف «اصلی» و «فرعی» مهم و خوباند و براي زندگی مـا ضرورياند. مهم این 
که مانع  و آن قدر به اهداف «فرعی» دل نبندیم است که هدف «فرعی» را به جاي هدف «اصلی» قرار ندهیم

باز دارند.» کمال«به سوي و از رفتندنشو» اصلی«رسیدن به هدف 

11

18
است؟توضیح دهید.» بـد«هاي دنیا،آیا تالش براي رسیدن به نعمت

پاسخ: خیر، بلکه ضروري و خوب است. فقط باید توجه کنیم که براي رسیدن به این نعمتها، مرتکب گناه 
بمانیم.هاي پایدار باز ها نباشیم که از زیبایینشویم و آن قدر سرگرم آن

12

19

؟توضیح دهید.»زنندبا یک تیر چند نشان می« افراد زیرك و باهوش با انجام چه هدفی، به اصطالح 
پاسخ: بـا انتخاب « عبادت و بنـدگی خـدا »؛ زیرا بـا این کار، هم از بهرههاي مادي زندگی استفادة درست 

دهند، جان و دل خـود را ا براي رضاي خدا انجام میجایی که تمام کارهاي دنیوي خود رکنند و هم از آنمی
سازند. اینان مانند کوهنوردي هستند که در کنند وسراي آخرت خویش را نیز آباد میتر میبه خداوند نزدیک

بـرند و هم کنند، هم از مناظر زیباي طبیعت لذّت میمسیر نزدیک شدن بـه قلّه، هم تندرستی خـود را تأمین می
دهند.خود را افزایش میاستقامت 

21

20
)) دربارة چه موضوعی است؟ من کَانَ یرِید ثَواب الدنْیا فَعند اللّه ثَواب الدنْیا واآلخرَةِ ، نساء (( 134آیۀ قرآنی

بر دهد و هاي بیشتري را در درون خود جاي میتر باشد، هدفپاسخ: به میزانی که هدف انسان برتر و جامع
عکس.

22

20
پاسخ: طلبد؟عبادت و رضایت خداوند، به همان میزان که بزرگ وضامن خوشبختی ماست، چه چیزي را می

همت بزرگ و ارادة محکم میطلبد؛ همان طور کـه دستیابی به گوهرهاي گرانقدر دریاها، پشتکاري شگرف 
خواهد.می

23

صفحه درس دوم ( پر پرواز ) ردیف
24 ت خداوندکریم، هدف خلقت انسان را چه چیزي بیان کرده است؟  پاسخ: عبودیقرآن 1


