
پایۀ دهم

8 هدف زندگی درس اول

8 1کتابدرسی 6 1تا 4 صفحۀ 1 بسته

1 4 1کتابدرسی 9 1تا 6 صفحۀ 2 بسته

2 2 2کتابدرسی 3 2تا 0 صفحۀ 3 بسته

2 9 پر پرواز درس دوم

2 9 3کتابدرسی 1 2تا 8 صفحۀ 4 بسته

3 9 3کتابدرسی 5 3تا 3 صفحۀ 5 بسته

4 6 پنجره ای به روشنایی درس سوم

4 6 4کتابدرسی 3 4تا 0 صفحۀ 6 بسته

5 6 4کتابدرسی 7 4تا 4 صفحۀ 7 بسته

6 2 آیندۀ روشن درس چهارم

6 2 5کتابدرسی 4 5تا 2 صفحۀ 8 بسته

6 7 5کتابدرسی 6 5تا 4 صفحۀ 9 بسته

7 2 6کتابدرسی 0 5تا 6 صفحۀ 10 بسته

8 2 منزلگاه بعد درس پنجم

8 2 6کتابدرسی 6 6تا 4 صفحۀ 11 بسته

9 0 6کتابدرسی 9 6تا 6 صفحۀ 12 بسته

9 8 واقعۀ بزرگ درس ششم

9 8 7کتابدرسی 5 7و 4 صفحۀ 13 بسته

1 0 1 8کتابدرسی 0 7تا 5 صفحۀ 14 بسته

1 1 5 فرجام کار درس هفتم

1 1 5 8کتابدرسی 6 8تا 4 صفحۀ 15 بسته

1 2 0 8کتابدرسی 9 8و 8 صفحۀ 16 بسته

1 2 5 9کتابدرسی 3 8تا 9 صفحۀ 17 بسته

1 3 3 آهنگ سفر درس هشتم

1 3 3 1کتابدرسی 0 0 9تا 8 صفحۀ 18 بسته

1 4 1 1کتابدرسی 0 2 1و 0 1 صفحۀ 19 بسته

1 4 6 1کتابدرسی 0 6 1تا 0 3 صفحۀ 20 بسته

1 5 1 دوستی با خدا درس نهم

1 5 1 1کتابدرسی 1 2 1تا 1 0 صفحۀ 21 بسته

1 5 9 1کتابدرسی 1 8 1تا 1 3 صفحۀ 22 بسته

1 6 9 یاری از نماز و روزه درس دهم

1 6 9 1کتابدرسی 2 3 1و 2 2 صفحۀ 23 بسته

1 7 2 1کتابدرسی 2 8 1تا 2 4 صفحۀ 24 بسته

1 8 0 1کتابدرسی 3 1 1تا 2 9 صفحۀ 25 بسته

1 9 1 فضیلت آراستگی درس یازدهم

1 9 1 1کتابدرسی 3 8 1تا 3 6 صفحۀ 26 بسته

1 9 8 1کتابدرسی 4 1 1تا 3 9 صفحۀ 27 بسته

2 0 6 زیبایی پوشیدگی درس دوازدهم

2 0 6 1کتابدرسی 4 8 1تا 4 6 صفحۀ 28 بسته

2 1 4 1کتابدرسی 5 1 1تا 4 9 صفحۀ 29 بسته

پایۀ یازدهم

2 2 2 هدایت الهی درس اول

2 2 2 1کتابدرسی 2 8تا صفحۀ 30 بسته

2 2 6 1کتابدرسی 5 1تا 3 صفحۀ 31 بسته

2 3 6 1کتابدرسی 8 1تا 5 صفحۀ 32 بسته

فهرست



2 4 3 تداوم هدایت درس دوم

2 4 3 2کتابدرسی 5 2تا 2 صفحۀ 33 بسته

2 5 1 2کتابدرسی 7 2تا 5 صفحۀ 34 بسته

2 5 4 3کتابدرسی 1 2تا 8 صفحۀ 35 بسته

2 6 1 3کتابدرسی 2 3و 1 صفحۀ 36 بسته

2 6 5 معجزۀ جاویدان درس سوم

2 6 5 3کتابدرسی 8 3تا 6 صفحۀ 37 بسته

2 7 1 4کتابدرسی 4 3تا 9 صفحۀ 38 بسته

2 8 4 مسئولیت های پیامبر )ص( درس چهارم

2 8 4 5کتابدرسی 0 4تا 8 صفحۀ 39 بسته

2 8 7 5کتابدرسی 2 5تا 0 صفحۀ 40 بسته

2 9 5 5کتابدرسی 3 5و 2 صفحۀ 41 بسته

2 9 9 5کتابدرسی 4 5و 3 صفحۀ 42 بسته

3 0 3 5کتابدرسی 8 5تا 5 صفحۀ 43 بسته

3 0 8 امامت، تداوم رسالت درس پنجم

3 0 8 6کتابدرسی 3 6و 2 صفحۀ 44 بسته

3 1 1 6کتابدرسی 5 6و 4 صفحۀ 45 بسته

3 1 8 6کتابدرسی 8 6تا 6 صفحۀ 46 بسته

3 2 5 7کتابدرسی 0 6تا 8 صفحۀ 47 بسته

3 3 6 پیشوایان اسوه درس ششم

3 3 6 7کتابدرسی 8 7تا 4 صفحۀ 48 بسته

3 4 7 8کتابدرسی 2 7تا 9 صفحۀ 49 بسته

3 5 6 8کتابدرسی 4 8تا 2 صفحۀ 50 بسته

3 6 2 وضعیت فرهنگی،  اجتماعی و ... درس هفتم

3 6 2 9کتابدرسی 1 8تا 8 صفحۀ 51 بسته

3 7 1 9کتابدرسی 4 9تا 1 صفحۀ 52 بسته

3 8 0 احیای ارزش های راستین درس هشتم

3 8 0 9کتابدرسی 9 9و 8 صفحۀ 53 بسته

3 8 5 1کتابدرسی 0 3 1تا 0 0 صفحۀ 54 بسته

3 9 2 1کتابدرسی 0 5 1تا 0 3 صفحۀ 55 بسته

3 9 9 عصر غیبت درس نهم

3 9 9 1کتابدرسی 1 2 1تا 1 0 صفحۀ 56 بسته

4 0 6 1کتابدرسی 1 6 1تا 1 3 صفحۀ 57 بسته

4 1 6 1کتابدرسی 1 9 1تا 1 6 صفحۀ 58 بسته

4 2 3 1کتابدرسی 2 0 1و 1 9 صفحۀ 59 بسته

4 2 8 مرجعیت و والیت فقیه درس دهم

4 2 8 صفحۀ124تا127کتابدرسی 60 بسته

4 3 7 صفحۀ128و129کتابدرسی 61 بسته

4 4 1 صفحۀ129تا133کتابدرسی 62 بسته

4 5 0 عزت نفس درس یازدهم

4 5 0 صفحۀ138و139کتابدرسی 63 بسته

4 5 4 صفحۀ140و141کتابدرسی 64 بسته

4 6 0 صفحۀ141و142کتابدرسی 65 بسته

4 6 3 صفحۀ142و143کتابدرسی 66 بسته

4 6 9 پیوند مقدس درس دوازدهم

4 6 9 صفحۀ148تا151کتابدرسی 67 بسته

4 7 5 صفحۀ151تا153کتابدرسی 68 بسته

4 8 2 صفحۀ153تا156کتابدرسی 69 بسته

پاسخ نامۀ تشریحی

4 9 2 دهم

5 5 7 یازدهم



بخش اول

دهم
1دین و زندگی
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بستۀ آموزشی 1 14 تا 16
کتاب درسی

 مقدمه

صفحه 14 کتاب درسی - متن کتاب 

هدف از بیان این سخنان توسط موالنا، تبیین ارزش انسان و اهمیت دادن به کارها و اهداف او در زندگی است. به 

عبارتی دیگر موالنا این گونه بیان می کند که توجه به اهداف اصلی برای انسان ضروری است، در صورتی که توجه به 

اهداف فرعی برای او ضرورتی ندارد.

هدف زندگی اول
درس

بستۀ آموزشی 1

صفحه 14 تا 16 کتاب درسی

بستۀ آموزشی 3

صفحه 20 تا 23 کتاب درسی

بستۀ آموزشی 2

صفحه 16 تا 19 کتاب درسی

1
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1 در این کالم، مولوی به آفرینش هدفمند و حکیمانۀ انسان ها توسط خداوند اشاره دارد. پیامحدیث 

2 »قرار دادن شمشیر جواهرنشان به عنوان ساطور گوشت گندیده« و »پختن شلغم در دیگ زرین« نمونه ای از 

از قوۀ تعقل خود  و  را نمی شناسند  افرادی سر می زند که هدف ها  از  تنها  کارها  این  بیهوده است.  و  کارهای عبث 

استفاده نمی کنند.

3 سرگرم شدن به اهداف فرعی موجب غافل شدن انسان از اهداف اصلی و هدر دادن عمر می شود.

ارتباطمفهومی این سخن مولوی با سخنی از امام علی )ع( که می فرماید: »ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده 

تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وا نگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.« مفهوم یکسانی 

دارند، زیرا هر دو به ضرورت پرداختن به هدف اصلی زندگی اشاره دارند.

 جهان هدفمند

صفحه 15 کتاب درسی - متن کتاب 

حکمت الهی   علت    وجود داشتن هدف در خلقت موجودات   معلول  

صفحه 15 کتاب درسی - دخان، 38 و 39 

هر موجودی در جهان هستی توسط خداوند، هدفمند خلق شده و 

هدفمندی آن موجود در جهان هستی، از حکمت الهی نشأت می گیرد.

 »الِعبین«  نفی تصّور بیهوده بودن آفرینش

»ِبالحّق«  تأیید هدفمند بودن آفرینش

1 هر آنچه در جهان هستی وجود دارد، توسط خداوند خلق شده و او در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد. پیامآیات 

2 این آیات، تصور بیهوده و عبث بودن آفرینش جهان را منتفی و مردود می داند و در پی اثبات هدفمندی نظام 

خلقت است و آفرینش تمام اجزای جهان هستی را حق و هدفمند اعالم می دارد.

3 آفرینش هدفمند تمامی اجزای جهان هستی، از حکمت الهی نشأت می گیرد.
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ترکیبیبادرس4دهم بر اساس مفهوم حکمت الهی که یکی از استدالل های بیان ضرورت معاد است، عالوه بر آفرینش 

قناُکم َعَبًثا َو 
َ
ما َخل

َ
ّن
َ
َحِسبُتم ا

َ
ف
َ
جهان هستی، برپایی معاد نیز هدفمند است و این موضوع به وضوح در آیۀ شریفۀ ﴿ا

ینا ال ُترَجعوَن﴾مطرح شده است.
َ
ُکم ِال

َ
ّن
َ
ا

صفحه 15 کتاب درسی - متن کتاب 

این کالم امیرالمؤمنین امام علی )ع(، به لزوم توجه به هدف اصلی زندگی و دوری از کارهای عبث و بیهوده )لهو و 

لغو( توسط انسان اشاره دارد.

1 چنانچه انسان سرگرم انجام کارهای لهو شود، در حقیقت به هدف آفرینش خود بی توجهی نموده است. پیامحدیث 

2 برای اجتناب از انجام کارهای عبث و بیهوده، الزم است تا انسان اهداف اصلی زندگی خود را بشناسد و در مسیر 

رسیدن به آن اهداف در زندگی خود قدم بردارد.

رَض َو ما َبیَنُهما الِعبیَن . . .﴾ و سخن 
َ
ماواِت َو اال قَنا الّسَ

َ
ارتباطمفهومی این سخن امام علی )ع( با آیۀ شریفۀ ﴿َو ما َخل

مولوی در ابتدای درس، از این جهت که همگی به بیهوده نبودن آفرینش اشاره دارند، هم مفهوم است.

صفحه 15 و 16 کتاب درسی - متن کتاب 
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پرسش های چهارگزینه ای 14 تا 16
کتاب درسی

کدام گزینه در زمینۀ تفاوت »حرکت انسان با گیاهان و حیوانات« در رفتن به سوی هدف، صحیح است؟   1

گاهانه اهداف خود را شناخته و آن ها را برمی گزیند. 1 گیاهان و حیوانات به صورت غریزی، اّما انسان آ

2 انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و به سوی آن گام بردارد، اّما حیوانات بر اساس طبیعت خود، 

گزینش هدف می کنند.

3 انسان در مرحلۀ نخست باید هدف خود را بشناسد و در مرحلۀ بعد، باید آن را با قدرت اختیار خود برگزیند؛ اما 

گیاهان و حیوانات، به صورت طبیعی و غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند.

 به دنبال انتخاب اهداف هستند، اما گیاهان، بر اساس طبیعت خود، اهداف را شناخته 
ً
4 انسان ها و حیوانات غریزتا

و آن ها را انتخاب می کنند.

 سخن خود را اینگونه آغاز می کرد که ................ .   2
ً
حضرت علی )ع( هر گاه که ................ را نصیحت می کرد، معموال

1 مردم - »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است.«

2 مشرکان - »آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است.«

3 مردم - »هیچکس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«

4 مشرکان - »هیچکس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«

عملکرد حیوانات و گیاهان در قیاس با روحیۀ بی نهایت طلب انسان چگونه است؟   3

1 حیوانات و گیاهان هدف های نامحدودی دارند و به دنبال چیزی هستند که پایان نپذیرند.

2 حیوانات برخالف گیاهان هنگامی که به سرحّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند.

3 حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به سرحّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند.

4 حیوانات و گیاهان هدف های نامحدودی دارند ولی هنگامی که به سرحّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند.

ویژگی های »حرکت طبیعی به سوی هدف« ، »متوقف شدن به هنگام رسیدن به سرحّدی از رشد و کمال« و »بهره مندی    4

از استعدادهای فراوان مادی« به ترتیب متعلق به کدام گروه ها می باشد؟

1 گیاهان - فقط حیوانات - گیاهان و حیوانات

2 نباتات - هم گیاهان و هم حیوانات - انسان ها

3 گیاهان - هم گیاهان و هم حیوانات - گیاهان و انسان ها

4 حیوانات - فقط گیاهان - نباتات

کدام عبارت تفاوت انسان با سایر موجودات در دستیابی به هدف را به درستی بیان می کند؟   5

1 انسان همواره در حال انتخاب هدف است، آن هم فقط هدف های پایان ناپذیر و تمام نشدنی.

2 انسان بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش همواره ثابت می ماند.

3 انسان ابتدا نسبت به اهداف خود شناخت پیدا می کند و سپس آن را انتخاب می کند و به سوی آن حرکت می کند.

4 انسان ها همچون سایر موجودات استعدادهای مادی فراوانی دارند.
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انسان ها، حیوانات و گیاهان به ترتیب در »برخورداری از هدف« و »چگونگی رسیدن به آن« موصوف به کدام وصف هستند؟   6

2 یکسان - یکسان 1 یکسان - متفاوت  

4 متفاوت - متفاوت 3 متفاوت - یکسان  

در مورد انسان و ویژگی های او همۀ موارد زیر صحیح می باشد، به جز ............ .   7

1 میل و گرایش انسان در کسب خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه به مرور زمان بیشتر هم می شود.

2 روحیۀ بی نهایت طلب انسان او را همواره در معرض انتخاب اهداف گوناگون قرار داده است.

 در کسب و رسیدن به اهداف اصلی خلقت او است.
ً
3 عطش تمام نشدنی و سیری ناپذیر انسان صرفا

4 اهداف و خواسته های انسان برخالف حیوانات و گیاهان محدود نیستند و متوقف نمی شوند.

پاسخ به سؤال »ما انسان ها برای چه آفریده شده ایم؟« بیانگر چیست و کدام آیۀ شریفه به این مفهوم اشاره دارد؟   8

 بالحق﴾
ّ
1 سرمایه های درونی انسان - ﴿ما خلقناهما اال

 بالحق﴾
ّ
2 هدفمند بودن زندگی انسان - ﴿ما خلقناهما اال

ه ثواب الّدنیا و اآلخرة﴾
ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
3 هدفمند بودن زندگی انسان - ﴿ف

ه ثواب الّدنیا و اآلخرة﴾
ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
4 سرمایه های درونی انسان - ﴿ف

فراوان بودن استعدادهای مادی و معنوی در انسان برخالف حیوانات و گیاهان چه نتیجه ای ایجاد کرده است؟    9

 تجربی 99   1 نوع نگاه و اندیشۀ ویژه ای که موجب سیراب شدن روحیۀ بی نهایت طلب او شود. 

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

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

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

 انسانی 99    10 ْرَض َو َما َبْیَنُهَما الِعِبیَن ...﴾ با کدام عبارت، مشابه است؟ 
َ ْ
َماَواِت َو ال ْقَنا الّسَ

َ
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.

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

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

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

 زبان 98    11 کدام عبارت قرآنی، تأکید می کند هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است؟  

﴾ َحَقّ
ْ
 ِبال

َّ
ْقَناُهَما ِإال

َ
2 ﴿َما َخل ی اهَّلِل﴾  

َ
ُفَقَراُء ِإل

ْ
ْنُتُم ال

َ
1 ﴿أ

 ِلَیْعُبُدوِن﴾
َّ
ْنَس ِإال ِ

ْ
ِجّنَ َو ال

ْ
ْقُت ال

َ
4 ﴿َو َما َخل ِقَیاَمِة﴾  

ْ
ی َیْوِم ال

َ
ُکْم ِإل َیْجَمَعّنَ

َ
3 ﴿ل

اگر پرسیده شود »آفرینش انسان بر چه اساس است؟«عنایت در کدام آیه پاسخ صحیح را به ذهن انسان متبادر می کند؟   12

 ِبالَحّق﴾
ّ
ْقٰناُهما ِاال

َ
2 ﴿ما َخل ْرَض َو ما َبیَنُهما العبیَن﴾ 

ْ
ماواِت َو ال ْقَنا الّسَ

َ
1 ﴿َو ما َخل

نیا َو اآلِخَرة﴾
ُ
4 ﴿َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّد نیا َو اآلِخَرِة﴾ 

ُ
ِعْنَد اهَّلِل َثواُب الّد

َ
3 ﴿ف

کدام یک از موارد زیر از نتایج »حکمت خداوند« نیست؟   13

2 آفرینش جهان حق است. 1 هیچ کار  بیهوده ای انجام نمی دهد. 

4 انسان ها و حیوانات استعدادهای فراوان معنوی دارند. 3 جهان آفرینش، بازیچه نیست. 
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ت در پس خلقت تک تک موجودات    14
ّ
در آیۀ زیر، کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده بیانگر کدام مفهوم است و به چه عل

این جهان، هدفی وجود دارد؟

 ِبالَحق﴾
ّ

ْقناُهما ِاال
َ
الرَض َو ما َبْیَنُهما الِعبیَن ٰما َخل

َ
ماواِت َو ا ْقَنا الّسَ

َ
﴿ما َخل

1 هدفمندی آفرینش جهان - زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است.

2 عادالنه بودن نظام هستی - زیرا خالق آن ها خدایی عادل است.

3 عادالنه بودن نظام هستی - زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است.

4 هدفمندی آفرینش جهان - زیرا خالق آن ها خدایی عادل است.

آفرینش هدفمند جهان خلقت، نشأت گرفته از کدام صفت الهی است و مبّین کدام قانون عمومی است؟   15

1 حکمت - هر موجودی بر اساس برنامه ای حساب شده به این جهان گام نهاده است.

2 عدل - هر موجودی بر اساس برنامه ای حساب شده به این جهان گام نهاده است.

3 حکمت - هر موجودی در این جهان دارای مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است.

4 عدل - هر موجودی در این جهان دارای مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است.

کدام شخصیت تاریخ اسالم رشد و تکامل خود را زیر نظر  و با تربیت پیامبر اکرم )ص( آغاز کرد و جلوه گاه همۀ کماالت    16

که »ای مردم  آغاز می کرد  اینگونه  را  را موعظه می کرد، سخن خود  و زیبایی ها شد و ایشان به چه دلیل هرگاه مردم 

هیچکس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند«؟

1 حضرت علی )ع( - انسان بهره مند از استعدادهای فراوان مادی و محدود معنوی است و باید برای شکوفایی این 

استعدادها تالش کند.

2 ابوذر - انسان بهره مند از استعدادهای فراوان مادی و محدود معنوی است و باید برای شکوفایی این استعدادها 

تالش کند.

3 حضرت علی )ع( - آفرینش انسان هدفمند است و گام نهادن او به این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن 

هدف، به او داده شده است.

4 ابوذر - آفرینش انسان هدفمند است و گام نهادن او به این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف، به او 

داده شده است.

عبارت »در عالم یک چیز  است که آن فراموش کردنی نیست، اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی،    17

تو را باک نیست . . .« با کدام عبارت شریفه تناسب مفهومی دارد؟

1 »ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند...«.

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

3 »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما«.

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

 در ابتدای موعظه های خود به کار می برد، مربوط به کدام ویژگی جهان خلقت    18
ً
عبارتی که امیرالمؤمنین علی )ع( معموال

بوده و مرتبط با کدام آیۀ شریفه است؟

رَض َو  ما َبیَنُهما الِعبیَن﴾
َ
ماواِت َو اال قَنا الّسَ

َ
1 حکیمانه بودن - ﴿و ما َخل

نیا َو اآلِخَرِة﴾
ُ
ِه َثواُب الّد

ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
نیا ف

ُ
2 عادالنه بودن - ﴿َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّد

نیا َو اآلِخَرِة﴾
ُ
ِه َثواُب الّد

ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
نیا ف

ُ
3 حکیمانه بودن - ﴿َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّد

رَض َو  ما َبیَنُهما الِعبیَن﴾
َ
ماواِت َو اال قَنا الّسَ

َ
4 عادالنه بودن - ﴿و ما َخل
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شخصی که می گوید: »درست است که من خداوند را هدف و مقصد نهایی زندگی انتخاب نکرده ام، اما در زندگی همواره    19

اخالق مدار بوده ام و کارهای نیک بسیاری انجام داده ام« مصداق فردی است که ............ .

1 از دیگ برای پختن شلغم استفاده نموده است.

2 از شمشیر جواهرنشان برای بریدن گوشت گندیده استفاده می نماید.

3 از طرف پادشاه مأمور به انجام امری شده، اما توانایی انجام مأموریت را ندارد.

4 پزشک نیست اما طبابت می کند.

 بالحق﴾ منظور از واژۀ »حق« چیست؟    20
ّ

با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿و ما خلقنا الّسماوات و الرض و ما بینهما العبین ماخلقناهما إال

1 حق بودن خداوند در آفرینش جهان

2 داشتن برنامۀ حساب شده برای موجودات

3 انسجام و استحکام جهان و پیوستگی میان موجودات

4 خلقت آسمان و زمین برای انسان بی نهایت طلب

جهان آفرینش بر اساس کدام صفت خداوند و به چه صورت آفریده شده و این موضوع از کدام آیۀ شریفه برداشت می شود؟   21

 ِبالَحّق﴾
ّ
قناُهما ِاال

َ
1 حقانیت - هدفمند - ﴿ما َخل

نیا َو اآلِخَرِة﴾
ُ
ه َثواُب الّد

ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
نیا ف

ُ
2 حکمت - کامل - ﴿َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّد

 ِبالَحّق﴾
ّ
قناُهما ِاال

َ
3 حکمت - هدفمند - ﴿ما َخل

نیا َو اآلِخَرِة﴾
ُ
ه َثواُب الّد

ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
نیا ف

ُ
4 حقانیت - کامل - ﴿َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّد

22    
ّ

ِاال ْقٰناُهما 
َ
َخل َبْیَنُهما العبیَن، ما  َو ما  رَض 

ْ َ
اال َو  ماواِت  الّسَ ْقنا 

َ
َخل ﴿َو ما  آیۀ شریفۀ  در زمینۀ هدفمندی جهان خلقت، 

 ترکیبی با درس 4  ِبالَحّق﴾ با کدام یک از آیات زیر ارتباط معنایی دارد؟ 

قیَن َکالُفّجارِ﴾
 الُمّتَ

ُ
ْم َنْجَعل

َ
1 ﴿ا

ْرض﴾
َ
ُمْفِسدیَن ِفی أال

ْ
وا اِلّصالحاِت َکال

ُ
ذیَن آَمنوا َو َعِمل

َّ
 ال

ُ
ْم َنْجَعل

َ
2 ﴿ا

ِعْنَد اهَّلِل َثواُب الّدنیا َو اآلِخَرِة ﴾ 
َ
نیا ف

ُ
3 ﴿َمن کاَن ُیرُید ثواَب الّد

ْینا الُترَجعوَن﴾
َ
ُکم ِال

َ
ّن
َ
 َو ا

ً
ْقناُکم  َعَبثا

َ
ما َخل

َ
ّن
َ
َحِسْبُتم ا

َ
ف
َ
4 ﴿ا

بستۀ آموزشی 2 16 تا 19
کتاب درسی

 اختالف در انتخاب هدف

صفحه 16 کتاب درسی - متن کتاب 
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صفحه 16 کتاب درسی - فعالیت کالسی 

افراد مختلف،  انتخاب اهداف، نوع بینش و نگرش انسان ها به زندگی است که میان  ریشه و منشأ اختالف ها در 

متفاوت است.

صفحه 16 کتاب درسی - متن کتاب 

تفاوت در نوع نگاه و اندیشۀ انسان ها   علت    اختالف در انتخاب اهداف   معلول  

 معیارهای انتخاب هدف های اصلی
صفحه 17 کتاب درسی - متن کتاب 

اهداف انسان باید همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع او انتخاب شود تا سعادت او را به دنبال 

داشته باشد. در این راه، خداوند معیارهایی را برای انتخاب بهتر اهداف اصلی که متضّمن پاسخ به این دو ویژگی 

است را در اختیار انسان قرار می دهد.

صفحه 17 کتاب درسی - متن کتاب 

برخی از هدف ها و دلبستگی ها محدود و پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند. 

انسان با انتخاب انحصاری این اهداف اهل دوزخ می شود و در آخرت هیچ بهره ای ندارد.



1

16

دهم
بسته2

ی
دگ

 زن
ف

هد

| دین و زندگی جامع |

انتخاب انحصاری دنیا به عنوان هدف اصلی   علت    قرارگیری در زمرۀ دوزخیان   معلول  

1 اهداف دنیوی، همان اهداف پایان پذیر )اهداف فرعی( هستند و چنان چه در زندگی اصل و اساس قرار  پیامآیه 

خروی می شوند.
ُ
بگیرند، مانع رسیدن به اهداف ا

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

دیگر می توان گفت خداوند پاسخ کسی که تنها خواستار نعمات دنیا باشد را می دهد، اما نه به آن اندازه ای که فرد 

می خواهد، بلکه به آن مقدار که خود اراده کند و برای او بخواهد.

3 رسیدن دنیا طلبان به اهداف دنیوی و پایان پذیر، امری احتمالی است و به ارادۀ خداوند بستگی دارد.

و  خواری  حالت  با  دوزخ  به  ورود  خداوند،  از  آن ها  انحصاری  طلب  و  دنیوی  اهداف  دادن  قرار  اصل  نتیجۀ   4

سرافکندگی است.

صفحه 17 کتاب درسی - متن کتاب 

انسان  وجود  در  بیشتری  معنوی  و  مادی  استعدادهای  پاسخگوی  و  بوده  همیشگی  و  پایان ناپذیر  اهداف  برخی 

آن  به  برای رسیدن  ایمان،  برگزیند و ضمن داشتن  را به عنوان هدف اصلی  انسان این دسته اهداف  اگر  هستند. 

سعی و کوشش کند، از اجر و پاداش خداوند بهره مند خواهد شد.

طلب سرای آخرت، سعی و کوشش برای رسیدن به آن و داشتن ایمان   علت    بهره مندی از نعمات و پاداش های 

خروی   معلول  
ُ
ا

1 مؤمنان در صورتی که خواهان آخرت باشند و برای رسیدن به اهداف پایان ناپذیر تالش و کوشش نمایند،  پیامآیه 

پاداشی از طرف خداوند دریافت می کنند.

خروی نمی تواند به صورت زبانی و لسانی باشد، بلکه فرد مؤمن باید در جهت رسیدن به 
ُ
2 اصل قرار دادن اهداف ا

خروی سعی و تالش کند.
ُ
اهداف ا

 قطعی است.
ً
3 در صورت داشتن سعی و تالش، دستیابی مؤمناِن خواهاِن آخرت به اهداف پایان ناپذیرشان کامال

ترکیبیبادرس2دهم با توجه به آیات 18 و 19 سورۀ اسراء، می توان گفت همین که انسان می تواند میان اهداف دنیوی 

خروی، انتخاب انجام دهد، به قدرت اختیار او اشاره شده است.
ُ
و ا

صفحه 17 کتاب درسی - متن کتاب 
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اهداف  گرفتن  قرار  اصل  درحالی که  خروی می شود؛ 
ُ
ا اهداف  به  رسیدن  مانع  بگیرند،  قرار  اصل  دنیوی  اهداف  اگر 

خروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شود.
ُ
ا

خروی است.
ُ
 نعمت های دنیوی را از خداوند بخواهد، عدم بهره مندی از پاداش ا

ً
1 نتیجۀ اینکه انسان صرفا پیامآیات 

خروی را اصل قرار دهد و در کنار آن، خواستار اهداف دنیوی نیز باشد، هم در دنیا و هم در 
ُ
2 انسانی که اهداف ا

آخرت مورد توجه خداوند قرار گرفته و از پاداش های الهی بهره مند می شود.

خروی موردنظر خداوند نیست و این موضوع در 
ُ
3 بی توجهی به دنیا و اهداف دنیوی و توجه انحصاری به اهداف ا

آیۀ شریفه 201 سورۀ بقره مردود اعالم می شود.

4 سریع الحساب بودن خداوند از عدل الهی نشأت می گیرد و به معنای آن است که حِق کسی ضایع نمی شود و 

خداوند در کوتاه ترین زمان، پاداش و کیفر افراد را خواهد داد.

که  را  آن  از  مقدار  آن  می طلبد،  را  دنیا  زودگذر  زندگی  تنها  که  ﴿آن کس  آیۀ شریفۀ  با  بقره  200 سورۀ  آیۀ  ارتباطمعنایی 

بخواهیم و به هرکس اراده کنیم می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد 

شود.﴾ از آن جهت که هر دو به دنیاطلبان و عاقبت آن ها اشاره دارد، هم مفهوم است.

صفحه 17 کتاب درسی - متن کتاب 

خروی به تبیین 
ُ
خروی اشاره شده و با بیان جاودانه بودن اهداف ا

ُ
در این آیۀ شریفه، به مقایسۀ نعمت های دنیوی و ا

ارزش و اهمیت آن پرداخته شده است.

خروی هستند. در 
ُ
1 اهداف پایان پذیر همان اهداف دنیوی و اهداف پایان ناپذیر و جاودانه، همان اهداف ا پیامآیه 

خروی پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود انسان است و برای رسیدن به 
ُ
این میان اهداف ا

خروی الزم است تا اصل و اساس زندگی قرار بگیرند.
ُ
سعادت ا

خروی بر اهداف دنیوی می باشند.
ُ
2 تنها کسانی که اهل اندیشه و تفکر هستند، قادر به درک برتری اهداف ا

و کانوا 
َ
ِهَی الَحَیواُن ل

َ
ِعٌب َو ِاّنَ الّداَر اآلِخَرَة ل

َ
هٌو َو ل

َ
 ل
ّ
نیا ِاال

ُ
ترکیبیبادرس3دهم این آیه با آیۀ شریفۀ ﴿َو ما ٰهِذِه الَحیاُة الّد

خروی بر حیات دنیوی اشاره دارد.
ُ
موَن﴾ هم مفهوم است؛ چرا که هر دو به برتری حیات ا

َ
َیعل

صفحه 18 کتاب درسی - تدبر 
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آیۀ 18 سورۀ اسراء،
آیۀ 200 سورۀ بقره

آیۀ 18 سورۀ اسراء

آیۀ 18 سورۀ اسراء، آیۀ 200 سورۀ بقره

آیۀ 19 سورۀ اسراء، آیۀ 201 سورۀ بقره،
آیۀ 60 سورۀ قصص

آیۀ 19 سورۀ اسراء

آیۀ 60 سورۀ قصص

آیۀ 60 سورۀ قصص

آیات 201 و 202 سورۀ بقره

در زمرۀ دوزخیان قرار می گیرد 

و در آخرت بهره ای نصیبش نمی شود.

ضمن داشتن ایمان، 
سعی و تالش کند

دنیوی

خروی
ُ
فرعا

صفحه 18 کتاب درسی - متن کتاب 
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پرسش های چهارگزینه ای 16 تا 19
کتاب درسی

چگونه    23 او  دنیایی  زندگی  و  است  کدام  کند،  طلب  را  دنیا  زندگی  فقط  که  کسی  عاقبت  کریم،  قرآن  آیات  مطابق 
 هنر 99  خواهد بود؟  

1 برزخ - در دنیا نیکی می بیند ولی در آخرت از آن بهره ای ندارد.

2 دوزخ - در دنیا نیکی می بیند ولی در آخرت از آن بهره ای ندارد.

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

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

 زبان 99    24 مطابق آیات قرآن کریم، چه کسی »با خواری و سرافکندگی« در جهان آخرت وارد دوزخ می شود؟ 
1 از خداوند نیکی در زندگی دنیایی خواسته و از آخرت بی بهره مانده است.

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

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

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

با چه مالکی می توان هدف های صحیح را انتخاب نمود و به آن ها دل بست؟   25
1 مبتنی بر نوع نگاه و اندیشۀ انسان باشد.

2 همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان باشد.

خروی کند.
ُ
 متوجه اهداف اصلی و ا

ً
3 انسان را صرفا

4 طبیعت و غریزۀ انسان را پاسخگو باشد.

بر اساس آیۀ 60 سورۀ قصص تعبیر قرآن کریم از »آنچه نزد انسان« و »آنچه نزد خدا« است به ترتیب چیست؟    26
2 کاال و آرایش - بهتر و پایدارتر 1 بازیچه و سرگرمی - ضروری تر 

4 کاال و آرایش - ضروری تر 3 بازیچه و سرگرمی - بهتر و پایدارتر 

پاسخ قرآن کریم به کسانی که »تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبند« و افرادی که »فقط نیکی در دنیا را از خداوند    27
می خواهند« به ترتیب چیست؟

1 ورود به دوزخ با خواری و سرافکندگی - بی بهره بودن در آخرت

2 ورود به برزخ با خواری و سرافکندگی - بی بهره بودن در آخرت

3 ورود به دوزخ با خواری و سرافکندگی - خسران در دنیا و آخرت

4 ورود به برزخ با خواری و سرافکندگی - خسران در دنیا و آخرت

ویژگی مشترک اهداف اصلی با اهداف فرعی چیست و کدام یک باید فرع و تابع دیگری باشد؟   28
2 هر دو به زودی پایان نخواهند پذیرفت - دومی 1 هر دو برای زندگی خوب و ضروری هستند - اولی 

4 هر دو برای زندگی خوب و ضروری هستند - دومی 3 هر دو به زودی پایان نخواهند پذیرفت - اولی 

خروی پایان ناپذیر  و همیشگی بوده و پاسخگوی استعدادهای    29
ُ
که »هدف های ا آیه به این مطلب اشاره دارد  کدام 

مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند«؟
1 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.«

2 »بعضی می گویند: پروردگارا، به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما.«

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

4 »ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.«
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طبق آیات قرآن کریم کدام دسته از افراد، از کار خود نصیب و بهره ای دارند؟   30

1 آن ها که می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن.

2 آن دسته از افراد که می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما.

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

4 هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد.

کدام آیۀ شریفه به این نکته اشاره دارد که در دستیابی به اهداف فرعی، ارادۀ الهی مقدم بر خواست انسان است؟   31

1 »آن چه به شما داده شده کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است ...«

2 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ...«

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

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

در مواجهه با دنیای انسان ها چه عاملی سبب تحّیر و سردرگمی شده و منشأ این عامل چیست؟   32

1 اختالف در هدف ها - استعدادهای فراوان مادی و معنوی

2 معیار و مالک هدف ها - نوع نگاه و اندیشۀ افراد

3 معیار و مالک هدف ها - استعدادهای فراوان مادی و معنوی

4 اختالف در هدف ها - نوع نگاه و اندیشۀ افراد

داشتن معیار و مالک در انتخاب اهداف، چه نتیجه ای برای انسان به ارمغان می آورد و کدام دسته از اهداف برای    33

زندگی او به ترتیب متضّمن سعادت و ضروری است؟

1 ممانعت از سردرگمی میان تمامی اهداف - اصلی و فناناپذیر

2 تشخیص و گزینش درست اهداف - فرعی و فناپذیر

3 ممانعت از سردرگمی میان تمامی اهداف - فرعی و فناپذیر

4 تشخیص و گزینش درست اهداف - اصلی و فناپذیر

مطابق آیات کتاب راستین هدایت انسان ها یعنی قرآن کریم، برخورد خداوند با آن کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا    34

را می طلبد، چگونه است و سرانجام چنین افرادی چیست؟

1 آن مقدار از آن را که فرد بخواهد به او می دهد - در آخرت بهره ای ندارند.

2 آن مقدار از آن را که فرد بخواهد به او می دهد - با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ می شوند.

3 آن مقدار از آن را که خداوند خود بخواهد، به او می دهد - با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ می شوند.

4 آن مقدار از آن را که خداوند خود بخواهد، به او می دهد - در آخرت بهره ای ندارند.

هدف ها و دلبستگی های پایان پذیر و همیشگی به ترتیب اهداف ............ و ............ محسوب می شوند و ما باید    35

در زندگی خود ............ 

1 فرعی - اصلی - فقط به اهداف اصلی بها  دهیم.

2 اصلی - فرعی - فقط به اهداف اصلی بها  دهیم.

3 فرعی - اصلی - هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.

4 اصلی - فرعی - هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.
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هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان با استفاده از چه چیزی قابل تشخیص است و    36

گیاهان و حیوانات به ترتیب چگونه به سمت هدف خود در حرکت می باشند؟

1 معیار و مالک - غریزی - طبیعی

2 معیار و مالک - طبیعی - غریزی

3 نوع نگاه و اندیشه - غریزی - طبیعی

4 نوع نگاه و اندیشه - طبیعی - غریزی

تفّحص در مفاهیم کدام آیه ما را به این نتیجه می رساند که »برنامه ریزی انسان باید به گونه ای تنظیم شود که اهداف    37

خروی اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی فرع و تابع آن ها باشند.«؟
ُ
ا

1 »ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم، آن ها را جز به حق خلق نکردیم«

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

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

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

که    38 آن را  از  آن مقدار  که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد،  آیۀ شریفۀ »آن کس  از  کدام عبارت پیام قابل برداشت 

بخواهیم و به هر کس اراده کنیم می دهیم...« نیست؟

1 ارادۀ خداوند مقدم بر ارادۀ انسان است.

2 برخی از اهداف پایان پذیرند و تنها پاسخ گوی برخی استعدادهای مادی انسان هستند.

3 میزان بهره مندی دنیاطلبان از خواسته هایشان همانند یکدیگر و جایگاه همۀ آنان دوزخ است.

4 توجه انحصاری به اهداف دنیوی، سرانجامی جز سرافکندگی در آخرت ندارد.

موضوع »دنیاطلبی بدون توجه به عاقبت و سرنوشت در آخرت« از کدام آیۀ شریفه قابل استنباط است؟   39

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

2 »بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ...«

3 »آن چه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست، بهتر و پایدارتر است.« 

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

ضرورت انتخاب اهداف پایان ناپذیر و تمام نشدنی، ............ روحیۀ بی نهایت طلبی انسان است و »ضروری بودن« از    40

ویژگی های اهداف ............ در زندگی انسان است.

2 علت - اصلی 1 معلول - اصلی  

4 معلول - اصلی و فرعی 3 علت - اصلی و فرعی  

خروی« از کدام آیۀ شریفه قابل برداشت است؟   41
ُ
موضوع »فانی بودن اهداف دنیوی و باقی بودن اهداف ا

1 »و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.«

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

3 »آن چه به شما داده شده کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.«

4 »هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.«
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بستۀ آموزشی 3 20 تا 23
کتاب درسی

 برترین هدف
صفحه 20 کتاب درسی - متن کتاب 

123

و  زیرک  انسان های  باشند.  دیگر  هدف های  دربردارندۀ  و  جامع  که  هستند  هدف هایی  زندگی،  در  اهداف  برترین 

پیش  هم  نود  آمد  که صد  »چون  مصراع  به  توجه  با  که  گونه ای  به  اهداف هستند،  این  دنبال  به  همواره  باهوش 

ماست« بتوانند با یک تیر چند نشان را بزنند.

صفحه 20 و 21 کتاب درسی - متن کتاب 
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ترکیبیبادرس2دهم دو بیت شعر زیر نیز به موضوع تقرب حقیقی به خداوند اشاره دارد:

دورمدوست نزدیک تر از من به من است وی  از  من  که  عجب تر  وین 

او که  گفت  توان  که  با  کنم  مهجـورمچـه  من  و  من  کنار  در 

صفحه 21 کتاب درسی - نساء 134 

خروی معرفی می کند. به عبارتی افرادی که خداوند را 
ُ
این آیۀ شریفه خداوند را جامع تمامی اهداف و آرزوهای دنیوی و ا

به عنوان مقصد و هدف نهایی خود انتخاب می کنند، هم در این دنیا و هم در سرای آخرت از خداوند پاداش می گیرند.

1 انسان می تواند از خداوند، دنیا و آخرت را هم زمان بخواهد و از نعمت هاى هر دو سرا بهره مند شود، ولی  پیامآیه 

اگر تنها به دنیا اکتفا کند و در کارهاى نیک، در پی  اهداف ماّدى باشد، به شّدت در اشتباه بوده و زیان خواهد کرد.

2 نتیجۀ انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی، این است که انسان ابتدا در دنیا و سپس در آخرت از الطاف 

الهی بهره مند شده و پاداش می گیرد.

3 دنیا در نظر خداوند و بندگان او نه تنها مذموم و ناپسند نیست، بلکه دارای نعماتی است که مقّدمۀ نعمت ها و 

خروی به حساب می آید.
ُ
سعادت ا



1

24

دهم
بسته3

ی
دگ

 زن
ف

هد

| دین و زندگی جامع |

صفحه 21 کتاب درسی - متن کتاب 

این سه بیت با بیان یک استفهام انکاری، خداوند را به عنوان هدف برتر در زندگی انسان معرفی می کند.

1 لزوم توجه به اهداف اصلی و برتری دادن آنان نسبت به اهداف فرعی، در این سه بیت به وضوح مشخص  پیامشعر 

شده است.

آنجا که روح انسان، بی نهایت طلب و به دنبال کماالت نامحدود است، تنها خداوند می تواند روح بی نهایت  از   2

طلب او را سیراب کند.

نیا َو اآلِخَرِة﴾ هم مفهوم 
ُ
ِعنَد اهَّلِل َثواُب الّد

َ
نیا ف

ُ
ارتباطمفهومی این سه بیت شعر با آیۀ شریفۀ ﴿َمن کاَن ُیریُد َثواَب الّد

است و هر دو به ضرورت توجه به خداوند به عنوان اصلی ترین هدف زندگی انسان، اشاره دارند.

صفحه 22 کتاب درسی - انعام 162 

در  که  می دهد  فرمان  ایشان  به  اکرم )ص(،  پیامبر  قراردادن  با مخاطب  آیۀ شریفه  این 

میان مردم تمامی اعمال زندگی را برای رضای خداوند و برای خشنودی او معرفی نماید.
 »هلِِل« : »برای خداوند«

اینکه خداوند پروردگار جهان است   علت    ضرورت  قرارگیری تمامی اعمال انسان در زندگی برای خداوند   معلول  

1 در میان تمامی عبادات انسان، نماز جایگاه ویژه ای دارد و از همین روست که در این آیه به صورت جداگانه  پیامآیه 

و مقدم بر سایر اعمال عبادی مورد توجه قرار گرفته است.

2 این آیه بیانگر اخالص در بندگی است؛ یعنی اینکه انسان تمامی اعمالش را برای کسب رضایت خداوند انجام دهد.

3 مرگ نیز می تواند همانند زندگی، در راستای رضای خداوند قرار گیرد و مشمول اخالص در بندگی شود.

4 دلیل اینکه باید تمامی اعمال و عبادت های انسان برای کسب رضایت خداوند باشد این است که او تنها پروردگار 

جهان هستی است.
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صفحه 22 کتاب درسی - تدبر 

برای اینکه تمامی اعمال و زندگی انسان برای خداوند باشد، الزم است تا تمامی فعالیت های روزانه اش با هدف و 

نیت کسب رضایت الهی و مطابق دستورات و قوانین الهی باشد.

صفحه 23 کتاب درسی - اندیشه و تحقیق 

انتخاب  نیز  اهداف جزئی تر  اهداف جامع تر،  انتخاب  با  داریم،  نیز  را  نود  با داشتن عدد صد، عدد  که  1 همانطور 

می شوند. بنابراین شایسته است در انتخاب اهداف زندگی، اهداف جامع را مد نظر قرار داده تا عالوه بر سعادت 
خروی نیز  برسیم.

ُ
دنیوی، به سعادت ا

2 الف( 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 آباد می سازند. از آنجایی که مؤمنان خداوند را به عنوان مقصود نهایی خود انتخاب 

می کنند، می توان گفت زیرک ترین افراد هستند.
تمام  از  حال  هر  به  اما  برسند،  خود  دنیوی  خواسته های  از  بخشی  به  است  ممکن  اینکه  با  افرادی،  چنین  ب( 

استعدادهای انسانی خود بهره نبرده اند و همچنین، در آخرت بهره ای نداشته و زیان کارند.
3 دیدگاه مورد نظر دیدگاه صحیحی نیست؛ زیرا انسانی که هدف اصلی او تقرب به خداوند متعال است، همۀ امور 

دنیوی خود را نیز در جهت رضای خدا انجام می دهد و از این رو، کسب مال و ثروت او، منافاتی با هدف اصلی شخص 
ندارد. به عبارتی دیگر کسب مال و ثروت که جزء اهداف فرعی به شمار می رود برای زندگی دنیوی خوب و ضروری 

است؛ نکتۀ حائز اهمیت این است که کسب مال و ثروت، موجب غفلت فرد در رسیدن به اهداف اصلی نشود.
4 حکایت مذکور، به موضوع »ضرورت شناخت هدف زندگی انسان« اشاره دارد؛ زیرا انسانی که نمی داند برای چه 

هدفی خلق شده و برای چه هدفی زندگی می کند، نمی تواند راه درست زندگی در دنیا را بشناسد و آن را انتخاب کند.
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پرسش های چهارگزینه ای 20 تا 23
کتاب درسی

ت    42
ّ
کدام  دسته از افراد، ضرب المثل »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« را آویزۀ گوش خود کرده اند و به چه عل

تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند؟

مین﴾
َ
2 مؤمن و باتقوا - ﴿هَّلِل َرَبّ العال مین﴾ 

َ
1 زیرک و باهوش - ﴿هَّلِل َرَبّ العال

نیا َو اآلِخَرِة﴾
ُ
ِعْنَد اهَّلِل َثواُب الّد

َ
4 مؤمن و باتقوا - ﴿ف نیا َو اآلِخَرِة﴾ 

ُ
ِعْنَد اهَّلِل َثواُب الّد

َ
3 زیرک و باهوش - ﴿ف

شایسته است که انسان بی نهایت طلب مقصود و هدف نهایی خود را چه چیز انتخاب کند و کدام مورد او را هر چه    43

بیشتر به این هدف نزدیک می سازد؟

1 اهداف اصلی و پایان پذیر - زیرکی و هوشمندی

2 تقّرب و نزدیکی به خدای متعال - کسب خوبی ها و زیبایی های بیشتر

3 اهداف اصلی و پایان پذیر - کسب خوبی ها و زیبایی های بیشتر

4 تقّرب و نزدیکی به خدای متعال - زیرکی و هوشمندی

کدام جمله در ارتباط با افراد زیرک صحیح نمی باشد؟   44

1 با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی، از بهره های مادی زندگی نیز استفاده می کنند.

2 اغلب کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند.

3 جان و دل خود را به خداوند نزدیک می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند.

4 اهداف خود را به گونه ای انتخاب می کنند که با یک تیر چند نشان بزنند.

کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های برترین هدفی که می توانیم انتخاب کنیم، نیست؟   45

2 همۀ استعدادهای متنّوع ما را در برگیرد. 1 به نعمات دنیوی بی توجه باشد. 

4 نهال وجود ما را به درختی پر بار تبدیل کند. 3 در جایی متوقف نشود.  

آیۀ شریفۀ ﴿َمن کاَن    46 برترین هدف اصلی انسان باید دارای چه ویژگی هایی باشد و رسیدن به هدف مورد اشاره در 

نیا َو اآلِخَرِة﴾ نیازمند چیست؟
ُ

واُب الّد
َ
ِه ث

ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
نیا ف

ُ
واَب الّد

َ
ُیریُد ث

1 دربرگیرندۀ همۀ استعدادهای متنوع انسان و ارضا  کنندۀ میل بی نهایت طلبی او - معرفت کامل نسبت به هدف

2 دربرگیرندۀ همۀ استعدادهای متنوع انسان و ارضا  کنندۀ میل بی نهایت طلبی او - همت بزرگ و ارادۀ محکم

3 متناسب با ویژگی  زیرکی و هوشمندی افراد و ایجادکنندۀ حس شادابی و نشاط - معرفت کامل نسبت به هدف

4 متناسب با ویژگی  زیرکی و هوشمندی افراد و ایجادکنندۀ حس شادابی و نشاط - همت بزرگ و ارادۀ محکم

انسان های زیرک به دنبال اهدافی هستند که ............ باشد و چون خداوند را هدف اصلی قرار می دهند، کارهای    47

دنیوی را ............ انجام می دهند، تا سرای آخرت خویش را آباد سازند.

2 دربردارندۀ سعادت اخروی - برای رضای خدا 1 جامع - برای رضای خدا  

4 دربردارندۀ سعادت اخروی - مطابق دستور خدا 3 جامع - مطابق دستور خدا 

 خارج انسانی 99    48 بیِت زیر، در پی بیان کدام مفهوم است؟ 

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

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

2 انسان های هوشمند با بهره گیری از عقل خود، هدفی را انتخاب می کنند که کامل تر باشد.

3 نزدیکی و تقرب به خداوند، از جنس مکان و ظاهری نیست، بلکه یک تقرب حقیقی است.

4 انسان با تنوع طلبی، به دنبال اهداف متنوعی است که بتواند استعدادهای او را شکوفا سازد.
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 تجربی 98    49 بیِت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟  
»ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو  /  یا آن که برآرد گل، صد نرگِس تر سازد «

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.

3 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند.

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

میَن﴾ کدام پیام دریافت نمی شود؟   50
َ
 َصالتی َو ُنُسکی و َمْحیاَی و َمماتی هلِِل َرّبِ العال

َ
 ِاّن

ْ
ل

ُ
از آیۀ ﴿ق

1  این آیه خطاب به پیامبر اکرم )ص( بیان شده و پیامبر )ص( وظیفه دارد تا آن را به اطالع مردم برساند.

2 زیباترین و بهترین تعبیر دربارۀ زندگی به خاطر خدا در این آیه بیان شده است.

3 مهم ترین عمل عبادی، نماز است که در این آیه نیز مورد تأکید واقع شده است.

4 در این آیه به ترتیب نماز، کلیۀ اعمال، مرگ و زندگی انسان برای خدا شایسته بر شمرده شده است.

کدام عبارت، درک درستی از تقّرب و نزدیکی به خداوند متعال می دهد و عامل نزدیک شدن هر چه بیشتر به خدا چیست؟   51
2 نزدیکی حقیقی - دفع بدی ها و زشتی ها از خود 1 نزدیکی مکانی و ظاهری - کسب زیبایی ها و خوبی ها 

4 نزدیکی حقیقی - کسب زیبایی ها و خوبی ها 3 نزدیکی مکانی و ظاهری - دفع بدی ها و زشتی ها از خود 

واُب الّدنیا َو اآلِخَرِة﴾ با کدام یک از موارد زیر مرتبط است؟   52
َ
ِعْنَد اهلِل ث

َ
نیا ف

ُ
واَب الّد

َ
آیه ﴿َمْن کاَن ُیریُد ث

الف( »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم«
ب( »ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر، یا آنکه قمر سازد؟«

ج( »با یک تیر چند نشان زدن«
د( »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست«

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

پاسخگویی بهتر به کدام دو ویژگی، هدف انتخاب شده توسط انسان را کامل تر جلوه می دهد؟   53
1 متنوع بودن استعدادهای انسان - نزدیک کردن انسان به خداوند

2 بی نهایت طلبی انسان - متنوع بودن استعدادهای انسان

3 بی نهایت طلبی انسان - نزدیک کردن انسان به خداوند

4 کمک به شناخت اهداف اصلی از فرعی - نزدیک کردن انسان به خداوند

کدام مفهوم از بیت »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ /یا آنکه برآرد گل، صد نرگس  تر سازد؟« برداشت می گردد؟   54
1 افراد مؤمن و زیرک، از لّذات دنیوی بهره نمی برند ولی به آن دل می بندند.

2 انسان با اندکی تأمل درمی یابد که باید هدف اصلی زندگی خود را خداوند قرار دهد.

3 الزمۀ تقّرب به خداوند این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور فرعی هستند، کنار گذاشته شوند.

خروی و اهداف فرعی به صورت هم زمان با یکدیگر باشد.
ُ
4 برنامه ریزی انسان باید در برگیرندۀ اهداف ا

بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش/ یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«  با کدام عبارت تناسب    55
مفهومی دارد؟

1 دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.

2 هدف، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی است، همت و ارادۀ محکم می طلبد.

3 نزدیکی و تقرب به زیبایی ها و خوبی ها نزدیکی به واقعیت و حقیقت است.

4 هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.
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انسان های  زیرک با بهره گیری از مفاهیم موجود در کدام آیۀ شریفه می توانند با یک تیر چند نشان بزنند و ثمرۀ این    56
سبک زندگی چیست؟

خروی
ُ
نیا و اآلِخَرِة﴾ - بهره مندی توأمان از نعمت های دنیوی و ا

ُ
ِعنَد اهَّلِل ثواُب الّد

َ
1 ﴿ف

نیا و اآلِخَرِة﴾ - آشنایی با هدف خلقت حکیمانه
ُ
ِعنَد اهَّلِل ثواُب الّد

َ
2 ﴿ف

خروی
ُ
 ِبالَحّق﴾ - بهره مندی توأمان از نعمت های دنیوی و ا

ّ
قناُهما ِاال

َ
3 ﴿ما َخل

 ِبالَحّق﴾ - آشنایی با هدف خلقت حکیمانه
ّ
قناُهما ِاال

َ
4 ﴿ما َخل

مضمون بیت »ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟« با کدام سخن الهی    57
ارتباط مفهومی دارد؟

1 »ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم، آن ها را جز به حق خلق نکردیم.«

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

3 »ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«

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

آیۀ    58 کدام  از  کار می رود و این موضوع پیام قابل استنباط  کسانی به  تعبیر »با یک تیر چند نشان زدن« دربارۀ چه 
شریفه است؟

ه ثواب الّدنیا و اآلخره﴾
ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
1 دارایی ها و سرمایه های خود را صرف زندگی دنیایی می کنند - ﴿َمن کاَن یرید ثواب الّدنیا ف

ه ثواب 
ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
2 با بهرۀ درست از زندگی دنیایی سرای آخرتشان را هم آباد می سازند - ﴿َمن کاَن یرید ثواب الّدنیا ف

الّدنیا و اآلخره﴾
رَض و ما َبیَنهما الِعبیَن﴾

َ
ماواِت واال قَنا الّسَ

َ
3 دارایی ها و سرمایه های خود را صرف زندگی دنیایی می کنند - ﴿و ما َخل

رَض و ما َبیَنهما الِعبیَن﴾
َ
ماواِت واال قَنا الّسَ

َ
4 با بهرۀ درست از زندگی دنیایی سرای آخرتشان را هم آباد می سازند - ﴿و ما َخل

ه ثواب الّدنیا و اآلخرة﴾ در کدام بیت وجود ندارد؟    59
ّٰ
ِعنَد ال ل

َ
مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿من کان یرید ثواب الّدنیا ف

1 »ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازد؟  /  خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟«

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

3 »نام احمد نام جمله انبیاست  /  چون که صد آمد نود هم پیش ماست«

4 »دوست نزدیک تر از من به من است  /  وین عجب تر که من از وی دورم«

از ابیات زیر به خوبی بیانگر »نوع نزدیکی خداوند به انسان« است و تصّور غلط در این زمینه چیست؟    60 کدام یک 
 ترکیبی با درس 2   

1  »ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟« - نزدیکی مکانی و جسمانی

2 »ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟« - نزدیکی حقیقی و روحانی

3 »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم« - نزدیکی حقیقی و روحانی

4 »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم« - نزدیکی مکانی و جسمانی

این    61 ارائه دهیم می  گوییم  انسان ها  زندگی  نهادینه شده در  برترین و جامع ترین هدف  از  اگر بخواهیم تعریف دقیقی 

هدف همان هدفی است که ............

1 بتواند پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی و معنوی ما باشد.

2 فقط در صورت رسیدن به سر حدی از رشد و کمال متوقف شود.

3 پاسخگوی دو ویژگی »بی نهایت طلبی« و »استعدادهای متنوع« انسان باشد.

4 گزینش آن برابر با دستیابی به سایر اهداف  باشد.



بخش دوم

یازدهم
2دین و زندگی
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بستۀ آموزشی 30 8 تا 12
کتاب درسی

 یادآوری
صفحه 8 کتاب درسی - متن کتاب 

صفحه 9 کتاب درسی - متن کتاب 

هدایت الهی اول
درس

بستۀ آموزشی 30

صفحه 8 تا 12 کتاب درسی

بستۀ آموزشی 31

صفحه 13 تا 15 کتاب درسی

بستۀ آموزشی 32

صفحه 15 تا 18 کتاب درسی

1
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صفحه 9 کتاب درسی - انبیاء 30 

 الماء - َحّیٍو هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم

« مفعول آن است و منظور   شیٍء َحّیٍ
َّ

« به معنای خلق و جملۀ »ُکل
َ

در این قسمت از آیۀ 30 سورۀ انبیاء، کلمۀ »َجَعل

این است که آب، عامل دخیل در هستی یافتن موجودات است.

» 1 سرچشمۀ همۀ موجودات زنده، از آب است. »کل شیٍء َحّیٍ پیامآیه 

2 آب، پاسخگوی نیازهای طبیعی و جسمانی همۀ موجودات زنده می باشد.

3 آب، حیات بخش همۀ جهان مادی، از جمله ما انسان هاست.

4 آب، مایۀ حیات )مادی( و اساس زندگی در جهان هستی است.

صفحه 9 کتاب درسی - متن کتاب 

صفحه 9 کتاب درسی - فرقان، 49 

 ِلُنحِیَیتا به وسیلۀ آن )آب باران( سرزمین مرده را زنده کنیم

خداوند در این آیه به این نکته اشاره دارد که زمیِن مرده به وسیلۀ آب باران سرسبز و خرم می شود و به آن زندگی 

بخشیده می شود.

1 آب عامل اصلی حیات مادی می باشد. پیامآیه 

2 انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد.

« در این آیه بیانگر این موضوع است که حیات زمین از آب سرچشمه می گیرد.
ً
3 عبارت »بلدًة میتا

﴾ هم مفهوم است.  َشیٍء َحٍیّ
َّ

ارتباطمفهومی این آیه با آیۀ ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء ُکل

ترکیبیبادرس4دهم آیۀ باال با آیۀ زیر از درس 4 دهم ارتباط مفهومی دارد و هر دو به نظام مرگ و زندگی در طبیعت و 

امکان معاد اشاره می کنند:

»خداست که باد ها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را 

بدان ]وسیله[ پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.«

صفحه 9 کتاب درسی - انفال، 24 
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خداوند در این آیه مؤمنین را به استجابت خدا و رسولش و پذیرش دعوت آنان 

سفارش می کند و نتیجۀ این دعوت این است که آدمی را از پرتگاه  فنا رهایی داده 

و حیات حقیقی به او می بخشد.

 اسَتجیبوا - َدعاُکم - ُیحییُکم

ها الذین آمنوا« ّیُ
َ
1 مخاطب این آیه مؤمنان می باشند »ا پیامآیه 

2 شرط ایمان واقعی، اجابت دعوت خدا و رسول می باشد »آمنوا اسَتجیبوا«

3 این آیه شریفه ناظر بر زندگی حقیقی انسان است و شرط دستیابی به آن را اجابت خدا و رسولش بیان می کند. 

»استجیبوا - یحییُکم«

4 منظور از دعوت پیامبر )ص(، دعوت به تعالیم الهی است که به آن هدایت تشریعی می گویند.

5 قرآن کریم در این آیه اجابت دعوت خدا و پیامبر را زندگی بخش و مایۀ حیات روح بشر می داند.

6 دین به انسان حیات معنوی می بخشد.

مایه حیات )حیات بخش جهان مادی( = اساس زندگی در جهان = عامل تداوم زندگی انسان = آب: ِلُنحِیَی ِبٖه َبلَدة َمیًتا

 اکسیر حیات روح انسان )حیات حقیقی( = آنچه خدا و پیامبر، انسان را به آن دعوت کرده اند: استجیبوا هَّلِل و للّرسول /

ِاذا َدعاُکم ِلما یحییُکم

اجابت خدا و دعوت پیامبر   علت    دستیابی به حیات طیبه و معنوی   معلول  

﴿استجیبوا هَّلل و للرسول﴾   علت    ﴿ُیحییُکم﴾   معلول    

ارتباطمعنایی آیه ﴿اسَتجیبوا هَّلل و للرسول﴾ از آن جهت که اجابت خدا و رسول اکرم )ص( را به عنوان راه درست زندگی 

معرفی می کند، بیانگر نیاز بنیادین سوم یعنی کشف راه درست زندگی است.

ترکیبیبادرس3دهم در آیه زیر از درس 3 دهم نیز به زندگی حقیقی اشاره شده و از این نظر با آیه گفته شده ارتباط مفهومی دارد:

مون﴾
َ
و کانوا َیعل

َ
ِهی الَحَیواُن ل

َ
عٌب و اّنَ الّدار االخرَة ل

َ
هٌو و ل

َ
 ل
ّ
نیا اال

ُ
﴿َو ما هِذِه الَحیاُة الّد

 مقدمه

صفحه 12 کتاب درسی - متن کتاب 
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احتیاج دائمی انسان به برنامه ای با دو ویژگی »پاسخگویی به نیازها« و »تضمین کننده سعادت«   علت  

 ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری   معلول  

پرسش های چهارگزینه ای 8 تا 12
کتاب درسی

انسان همواره در زندگی نیاز به برنامه ای دارد که ............ و ............ و به سبب همین امر است که ............    609

1 سعادت او را تضمین کند - او را به خدا نزدیک کند - خدا سرمایه های ویژه ای به انسان عطا کرده است. 

2 پاسخگوی نیازهای او باشد - راه درست را به او نشان دهد - خدا سرمایه های ویژه ای به انسان عطا کرده است. 

3 سعادت او را تضمین کند - راه درست را به او نشان دهد - همواره شاهد ارائۀ برنامه های متفاوت از جانب مکاتب 

بشری بوده ایم. 

4 پاسخگوی نیازهای او باشد - سعادت او را تضمین کند - همواره شاهد ارائۀ برنامه های متفاوت از جانب مکاتب 

بشری بوده ایم.

ُسوِل ...﴾ کدام رابطۀ علت و معلولی قابل برداشت است    610 ِ و ِللّرَ
ذیَن آَمُنوا اسَتجیُبوا هلِلَّ

َّ
َها ال ّیُ

َ
با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿یا أ

و در راستای کدام نوع هدایت قرار می گیرد؟

1 زندگی و حیات معنوی معلول اجابت دعوت خدا و رسول - هدایت تکوینی

2 اجابت دعوت خدا و رسول معلول زندگی و حیات معنوی - هدایت تکوینی

3 اجابت دعوت خدا و رسول معلول زندگی و حیات معنوی - هدایت تشریعی

4 زندگی و حیات معنوی معلول اجابت دعوت خدا و رسول - هدایت تشریعی

سوِل ِاذا َدعاکُ م ِلما ُیحییُکم﴾ چه موضوعی مفهوم می گردد؟   611 ذیَن آَمنوا ِاسَتجیبوا هلِلّ و ِللّرَ
َّ
ها ال  ّیُ

َ
از دقت در آیۀ شریفۀ ﴿یا ا

1 دین، زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است.

2 مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهی انسان است.

3 مخاطب دعوت خدا و رسول، زندگانند و نه مردگان.

4 دین، مظاهر حیات را ارج می نهد و به آن تشویق می کند.



1

226

یازدهم
بسته31

ی
له

ت ا
دای

ه

| دین و زندگی جامع |

بستۀ آموزشی 31 13 تا 15
کتاب درسی

 نیاز های برتر

صفحه 13 کتاب درسی - متن کتاب 

انواع نیاز های انسان

مشترک میان انسان و سایر موجودات زنده
گاه شدن به انسان داده شده است. پاسخ این نیازها در عالم طبیعت آماده شده و قدرت آ

﴿و جعلنا من الماء کل شیٍء حی﴾
﴾
ً
﴿لنحیی به بلدة َمیتا مثال: آب  آیه 

طبیعی و غریزی 

ویژۀ انسان
برآمده از سرمایه های ویژۀ اعطایی به انسان

پاسخ صحیح به این نیازها  تضمین سعادت
شناخت هدف زندگی

درک آیندۀ خویش
کشف راه درست زندگی

برخی از این نیازها عبارتند از: 

اساسی، برتر و بنیادین 

ترکیبیبادرس2دهم سرمایه های ویژه انسان عبارتند از:

2 قدرت اختیار و انتخاب 1 قدرت تفکر و تعقل 

4 گرایش به خیر و نیکی 3 سرشت خداآشنا 

6 هدایت الهی توسط پیامبران و پیشوایان 5 نفس لّوامه 
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صفحه 13 کتاب درسی - متن کتاب 

1 همان طور که در سال دهم درس یک خواندید هدف حقیقی زندگی انسان تقرب و نزدیکی به خداست.

2 باید توجه کرد که به نیاز اول انسان، یعنی »شناخت هدف زندگی«، »چرا زیستن« یا »فلسفۀ حیات« هم گفته می شود.

نشناختن هدف زندگی یا خطا در شناخت هدف   علت    از دست دادن عمر )اتالف عمر(   معلول  
)2( )1( 

صفحه 13 کتاب درسی - متن کتاب 

اهمیت  بیانگر  قرار دادن عمر در مسیر هدف خلقت  بر  امام سجاد )ع( مبنی  درخواست 

باالی شناخت هدف زندگی به عنوان نیاز بنیادین اول است.

 برای آن آفریده ای

پیامدعا درخواست امام سجاد )ع( از خداوند مبنی بر صرف ایام در جهت رسیدن به هدف اصلی زندگی، با نیاز برتر 

اول مرتبط می باشد.

ارتباطمعنایی حدیث باال با آیه زیر از درس 1 دهم ارتباط معنایی دارد و هردو به هدفمندی خلقت اشاره می کنند:

﴿و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین﴾

صفحه 13 کتاب درسی - متن کتاب 

1

2

45

3

باید توجه کرد که در نیاز برتر دوم یعنی درک آیندۀ خویش، تمامی سؤاالت مربوط به حیات پس از مرگ و اصل معاد می باشد.

صفحه 13 کتاب درسی - متن کتاب 
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آیندۀ  »درک  یعنی  دوم  و  زندگی«  هدف  »شناخت  اول  برتر  نیازهای  بیانگر  بیت  دو  این  کلی  مفهوم   1 پیامشعر 

خویش« می باشد.

2 بیت اول به این نکته اشاره دارد که زمانی که انسان از سطح زندگی روزمره فراتر رود خود را با نیازهایی مهم تر روبه رو 

می بیند که به دغدغه و دل مشغولی تبدیل می شوند که در صورت عدم پاسخگویی به آن ها، آرام و قرار از او گرفته می شود.

3 در بیت دوم مصراع اول »آمدنم بهر چه بود« به نیاز شناخت هدف زندگی و مصراع دوم »به کجا می روم آخر« به 

نیاز درک آیندۀ خویش اشاره دارند.

ارتباطمفهومی مصراع اول بیت دوم از جهت اشاره به شناخت هدف زندگی با دعای 

امام سجاد )ع( »خدایا، ایام زندگانی مرا ...« هم مفهوم است. 

 از کجا - بهر چه - به کجا

صفحه 14 کتاب درسی - متن کتاب 

به نیاز »کشف راه درست زندگی« چگونه زیستن یا کیفیت زندگی نیز گفته می شود و باید دقت کنیم که با نیاز اول 

اشتباه نکنیم.

چگونه زیستن؟  کشف راه درست زندگی  چرا زیستن؟  شناخت هدف زندگی 

محدود بودن عمر  ضرورت و اهمیت کشف راه درست زندگی اتالف عمر  عدم شناخت هدف زندگی 

انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند )محدود بودن عمر(   علت    جدی بودن 

دغدغۀ کشف راه درست زندگی   معلول  

صفحه 14 کتاب درسی - سوره عصر 

خسران  در  انسان  همانا  زمان،  به  سوگند 

است مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای 

شایسته و نیک انجام دادند و یکدیگر را به 

حق سفارش کردند و به صبر توصیه نمودند.

خداوند در سورۀ عصر به سرمایۀ گران بهای آدمی یعنی عمر و زمان سوگند یاد کرده و راه 

رهایی از خسران عظیم را برای آدمی تبیین می کند.

فی ُخسرٍ  - آمنوا - 
َ
 ل

عملوا - تواصوا
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1 »و« در عبارت »َوالَعْصر« نشانۀ واو سوگند یا قسم است. پیامآیات 

2 منظور از »عصر« در عبارت »والعصر« زمان، روزگار و عمر آدمی می باشد که به خاطر ارزش و اهمیت باال به آن 

سوگند یاد شده است.

3 کلمۀ »ُخسر«، »ُخسران« همگی به معنای نقص در سرمایه است و منظور آیه این است که انسان در خسرانی 

عظیم یا در نوع خاصی از خسران قرار دارد.

4 تنها امری که می تواند مانع این زیان بزرگ شود و آن را به منفعت و سودی عظیم تبدیل کند، ایمان، عمل صالح 

و توصیه و سفارش دیگران به حق و صبر است.

5 خداوند در قرآن کریم برای نجات از خسران عظیم برنامه ای تنظیم کرده که بر چهار اصل تکیه دارد:

اصل اول در این برنامه »ایمان« است که شامل ایمان به همۀ مقدسات مانند ایمان به خدا، آخرت، انبیای   

الهی می شود. »آَمنوا«

ایمان مقدم بر عمل    باید توجه کرد  ایمان یعنی عمل صالح اشاره می کند و  اصل دوم به میوه و ثمرۀ درخت 

است و ایمان و عمل صالح الزم و ملزوم یکدیگر هستند. »َعِملوا الصاِلحات« 

اصل سوم دعوت همگانی و عمومی به حق می باشد که منظور از آن عمل به وظیفۀ امر به معروف و نهی از   

» منکر است. »َتواَصوا ِبالَحَقّ

انسان    موانع،  برابر  در  استقامت  بدون  که  چرا  می باشد،  و شکیبایی  استقامت  به صبر،  توصیه  چهارم  اصل 

بر« باید توجه داشت  نمی تواند احقاق حق کند و عمل صالحی انجام دهد و ایمان خود را حفظ کند »َتواَصوا ِبالّصَ

که تواصی به حق، مقدم بر تواصی به صبر است.

6 این آیه از جهت ضرورت توجه به عمر محدود انسان و تبیین سبک صحیح زندگی او، بیانگر نیاز برتر سوم یعنی 

کشف راه درست زندگی است.

«   معلول   فی ُخسرٍ
َ
   علت    رهایی از خسران عظیم »ل

ایمان »آمنوا«

وا الّصاِلحات«
ُ
انجام کارهای نیک و شایسته »َعِمل

» سفارش و دعوت به حق »َتواَصوا ِبالَحّقِ

برِ«
توصیه به صبر »َتواَصوا ِبالّصَ

 
ُ

الَحّق الَحّقِ و  َمَع  ترکیبیبادرس6یازدهم با توجه به سخن پیامبر )ص( که در مورد امام علی )ع( می فرمایند: »َعلی 

«، می توان دریافت که امام علی مصداق کامل و بارز حق می باشند و پیروی از ایشان در راستای عمل به  َمَع َعلّیٍ

« است. دستور قرآنی »َتواَصوا ِبالَحَقّ

راه  کشف  اهمیت  به  گفته شده،  آیه  در  بشر(  تاریخ  و  زمان  ایام،  )روزگار،  عصر  به  خداوند  سوگند  ارتباطمفهومی 

درست زندگی برای انسان اشاره دارد و با آیه زیر از ابتدای درس ارتباط مفهومی دارد: 

﴿یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هَّلل و للرسول، اذا دعاکم لما یحییکم﴾ 
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صفحه 14 کتاب درسی - تدبر در قرآن 

و  دارد  اختیار  در  زمان محدودی  به هدف خلقت،  رسیدن  برای  انسان  است،  ارزشمند  بسیار  زمان  زیرا  زمان،   1

فرصت جبران زمان از دست رفته را ندارد.

2 زیان از دست دادن زمان و سرمایۀ عمر و نرسیدن به هدفی که به خاطر آن آفریده شده است.

3 کسانی که الف( ایمان داشته باشند، ب( عمل شایسته انجام دهند، ج( دیگران را به حق سفارش کنند، د( دیگران 

را به صبر سفارش کنند.

صفحه 14 کتاب درسی - متن کتاب 

 کسی می تواند پاسخ صحیح این سؤال ها را بدهد که:

صفحه 14 کتاب درسی - متن کتاب 
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دو ویژگی

نیازمند تجربه و آزمون بودن پاسخ احتمالی
کافی نبودن عمر محدود آدمی برای تجربه
زیاد و گوناگون بودن راه های پیشنهادی

 درست و قابل اعتماد 
ً
کامال

ارتباط کامل و تنگاتنگ ابعاد مختلف انسان
عدم توانایی در برنامه ریزی جداگانه برای هر بعد

همه جانبه 

پاسخ به نیازهای برتر 

گاهی کامل از  خلقت، جایگاه و ابعاد انسان آ
دانستن  سرنوشت و عاقبت انسان بعد از مرگ پاسخ دهنده به نیازهای برتر 

صفحه 15 کتاب درسی - فعالیت کالسی 

گاهی کاملی از خلقت  الف( کسی می تواند انسان را در جهت پاسخگویی درست به نیازهای برتر رهنمون کند که آ

انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او، چگونگی زندگی در 

جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنیا داشته باشد. اما با توجه به اینکه دستگاه تفکر و اندیشۀ انسان دارای محدودیت 

است و نیز از طریق علوم بشری نمی تواند اطالعات مذکور را به طور کامل و دقیق بگیرد، پس اگر انسانی بخواهد 

خودش به جست وجوی پاسخ برخیزد، سال های متمادی از عمر خود را باید صرف تحقیق و مطالعه کند و باز هم 

به پاسخ کامل نرسد. حتی اگر هم برسد، بخش عمدۀ عمر خود را از دست داده است و تازه باید حرکت را آغاز کند؛ 

یعنی بیشتر عمر خود را تلف کرده است. اما اگر خداوند این برنامه را از ابتدا برای انسان آماده کرده باشد، هر انسانی 

می تواند از همان آغاز جوانی قدم در راه سعادت بگذارد و از تمام ظرفیت عمر خود برای کسب کماالت استفاده کند. 

اما کسی که چندین نکند و خودش دست به جست وجو بزند، آخرش خواهد گفت:

جوانی صرف ره کردم که یابم زندگانی را / نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

ب(  از آن جا که طراحی مسیر سعادت انسان بستگی به پاسخ کامل و جامع به سؤاالت و نیازهای بنیادین دارد و 

انسان نمی تواند به تنهایی به آنها پاسخ دهد، نمی تواند به تنهایی مسیر سعادت خویش را طراحی نماید.

پرسش های چهارگزینه ای 13 تا 15
کتاب درسی

 زبان 98    612 با توجه به آیات قرآن چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟ 

﴾
ً
 َو ِاّما َکُفورا

ً
 ِاّما شاِکرا

َ
بیل 1 ﴿ِاّنا َهَدْیناُه الّسَ

ْبِلَك﴾
َ
 ِمْن ق

َ
ْنزِل

ُ
ْیَك َو ما ا

َ
 ِال

َ
ْنزِل

ُ
ُهم آَمُنوا ِبما ا

َ
ّن
َ
ذیَن َیْزُعموَن ا

َّ
2 ﴿ال

برِ﴾
اِلحاِت َو َتواَصوا ِبالَحّقِ َو َتواَصوا ِبالّصَ وا الّصَ

ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
3 ﴿ال

الَة َو ُیؤتوَن الّزَ َکاَة َو ُهْم راِکُعوَن﴾ ذیَن ُیقیموَن الّصَ
َّ
ل
َ
ذیَن آَمنوا ا

َّ
ه َو ال

ُ
ُکُم اهَّلُل َو َرسول ما َوِلّیُ

َ
4 ﴿ِاّن



1

232

یازدهم
بسته31

ی
له

ت ا
دای

ه

| دین و زندگی جامع |

 ریاضی 95    613 اشکال مهم پاسخ های احتمالی به نیازهای انسان، چیست؟   

1 قدرت انتخاب انسان در آن نادیده گرفته شده است.

2 نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی آن مشخص شود.

3 نیازمند تعقل و ادراک است تا درست بودن آن مشخص شود.

4 بررسی همه جانبۀ نیازهای انسان در آن نادیده گرفته شده است.

 کدام نیاز از نیازهای متعالی انسان است که خود را در سؤال »چگونه زیستن« نشان می دهد و »جامعیت و قابلیت    614

 خارج 91 - با تغییر  کسب اعتماد« از ویژگی های ............ انسان است.  

1 کشف راه درست زندگی - سؤال های مطرح شده از سوی 

2 درک هدف زندگی - سؤال های مطرح شده از سوی 

3 کشف راه درست زندگی - پاسخ های داده شده به پرسش های ناگزیر 

4 درک هدف زندگی - پاسخ های داده شده به پرسش های ناگزیر 

نیاز ............ ارتباط دقیقی با سایر نیازهای برتر دارد و وجود پاسخ های ناهمگون به اصیل ترین نیاز بشر، نشانۀ    615

 زبان 88  ............ می باشد. 

1 کشف راه درست زندگی - آزادی و اختیار انسان در انتخاب راه و حرکت در راستای آن

2 کشف راه درست زندگی - ناتوانی انسان از به دست آوردن پاسخ درست و کامل به نیازها

3 درک آیندۀ خویش - ناتوانی انسان از به دست آوردن پاسخ درست و کامل به نیازها

4 درک آیندۀ خویش - آزادی و اختیار انسان در انتخاب راه و حرکت در راستای آن

 خارج 88 - با تغییر    616 کدام نیازها مسّبب دل مشغولی و دغدغه های انسان است و پاسخ صحیح به آن ها، ضامن چیست؟ 

4 متعالی - سعادت 3 متعالی - انسانّیت  2 روزمره - سعادت  1 روزمره - انسانّیت 

عدم توجه به کدام یک از نیازهای برتر موجب می شود که انسان عمر خود را از دست بدهد؟   617

2 درک آیندۀ خویش 1 شناخت هدف زندگی  

4 کشف راه درست زندگی 3 کمال و خوبی های بی انتها  

وقتی انسان در افقی فراتر از زندگی روزمره بیندیشد خود را با نیازهایی روبه رو می بیند که برآمده از ............ است و    618

پاسخ صحیح به این نیازها ............ .

1 سرمایه های ویژه - سعادت انسان را تضمین می کند

2 فطرت مشترک - سعادت انسان را تضمین می کند

3 سرمایه های ویژه - نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانّیت است

4 فطرت مشترک - نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانّیت است

انسان در ارتباط با آیندۀ خویش با کدام یک از سؤاالت مهم و اساسی زیر رو به رو نمی شود؟   619

1 خوشبختی در سرای آخرت در گرو انجام چه کارهایی است؟

2 آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟

3 زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟

4 سرنوشت انسان بعد از مرگ چگونه است؟
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دل مشغولی و درد متعالی انسان در چه عاملی ریشه دارد و پاسخ صحیح به نیازهای اساسی او ضامن چیست؟   620

1 طرح جّدی سؤاالت مربوط به عمیق ترین نیازهای او - رشد و بالندگی

2 ناتوانی عقل مصلحت اندیش از پاسخ گویی به سؤاالت او - رشد و بالندگی

3 ناتوانی عقل مصلحت اندیش از پاسخ گویی به سؤاالت او - سعادت

4 طرح جّدی سؤاالت مربوط به عمیق ترین نیازهای او - سعادت

چه عواملی را می توان به ترتیب به عنوان زمینه ساز و پیامد وجود نیازهای برتر در انسان ها معرفی نمود؟   621

1 تالش برای درک آیندۀ خویش - کشف راه درست زندگی

2 وجود سرمایه های ویژه - کشف راه درست زندگی

3 وجود سرمایه های ویژه - ایجاد دل مشغولی و دغدغه

4 تالش برای درک آیندۀ خویش - ایجاد دل مشغولی و دغدغه

کدام یک از گزاره های زیر دربارۀ نیازهای اساسی انسان نادرست است؟   622

برای  پاسخی صحیح  به  انسان  دائمی  احتیاج  و متضاد مکاتب بشری معلوِل  متفاوت  برنامه های  ترویج  و  ایجاد   1

نیازهایش است.

2 زمانی که انسان از سطح زندگی روزمره فراتر رود، از شدت نیازهای مادی اش کاسته می شود.

3 ُخسران انسان ناسپاس ناشی از عدم پاسخ صحیح به نیازهایش از سوی برنامه های غیر الهی است.

گاه شدن از آن به انسان نشان داده  4 پاسخ به نیازهای مادی از سوی خداوند در جهان خلقت نهاده شده و راه آ

شده است.

 تجربی 98    623 دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند چیست و کدام آیۀ شریفه پاسخگوی آن می باشد؟ 

وا الّصاِلحاِت﴾
ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
فی ُخْسرٍ ِاال

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
1 شناخت هدف زندگی - ﴿ِاّنَ اال

وا الّصاِلحاِت﴾
ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
فی ُخْسرٍ ِاال

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
2 کشف راه درست زندگی - ﴿ِاّنَ اال

﴾
ً
منا

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهم ا ّنَ

َ
ل ُیَبّدِ

َ
ُهْم َو ل

َ
ِذي اْرَتضی ل

َّ
ُهْم ِدیَنُهُم ال

َ
َنّنَ ل ُیَمّکِ

َ
3 شناخت هدف زندگی - ﴿ل

﴾
ً
منا

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم ا ّنَ

َ
ل ُیَبّدِ

َ
ُهْم َو ل

َ
ِذي اْرَتضی ل

َّ
ُهْم ِدیَنُهُم ال

َ
َنّنَ ل ُیَمّکِ

َ
4 کشف راه درست زندگی - ﴿ل

 انسانی 98    624 ابیات زیر بیانگر کدام نیاز انسان می باشد و با پیام کدام آیۀ شریفه، مرتبط است؟ 

عمــر دو بایســـت در ایـن روزگــار »مــــرد خــردمنــــد هنرپیشـــه را
با دگـــری تجــــربه بـــردن به کـار« آمــوختــن تجـــربه  یکــی  به  تـا 

ُسِل ...﴾  َبْعَد الّرُ
ٌ
ة ی اهَّلِل ُحّجَ

َ
اِس َعل  َیُکوَن ِللّنَ

ّ
ریَن َو ُمْنِذریَن ِلَئال  ُمَبّشِ

ً
1 کشف راه درست زندگی - ﴿ُرُسال

ُسل...﴾  َبْعَد الّرُ
ٌ
ة ی اهَّلِل ُحّجَ

َ
اِس َعل  َیُکوَن ِللّنَ

ّ
ریَن َو ُمْنِذریَن ِلَئال  ُمَبّشِ

ً
2 درک آیندۀ خویش - ﴿ُرُسال

وا الّصاِلحاِت ...﴾
ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
فی ُخْسرٍ ِاال

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
3 کشف راه درست زندگی - ﴿ِاّنَ اال

وا الّصاِلحاِت ...﴾
ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
فی ُخْسرٍ ِاال

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
4 درک آیندۀ خویش - ﴿ِاّنَ اال

دو سؤال »آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟« و »چگونه باید زیست؟« هر کدام به ترتیب با کدام یک از نیازهای برتر    625

انسان مرتبط هستند؟

2 درک آیندۀ خویش - شناخت هدف زندگی 1 شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی 

4 درک آیندۀ خویش - کشف راه درست زندگی 3 شناخت هدف زندگی - درک آیندۀ خویش 
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در پاسخ به این سؤال که »چرا پاسخ به نیازهای برتر انسان باید درست و قابل اعتماد باشد؟« کدام موارد را می توان    626

مطرح کرد؟

1 ابعاد مختلف انسان پیوند تنگاتنگی با هم دارند - راه های پیشنهادی زیاد و گوناگون است.

2 ابعاد مختلف انسان پیوند تنگاتنگی با هم دارند - نمی توان برای هر بعد انسان جداگانه برنامه ریزی کرد.

3 عمر آدمی محدود است - نمی توان برای هر بعد انسان جداگانه برنامه ریزی کرد.

4 عمر آدمی محدود است - راه های پیشنهادی زیاد و گوناگون است.

»ارتباط تنگاتنگ ابعاد مختلف وجود انسان«، »نیاز به تجربه و آزمون« و »محدودیت عمر آدمی« هر کدام به ترتیب    627

لزوم کدام یک از موارد زیر را در پاسخ به سؤاالت بنیادین ایجاب می کند؟

1 درست و قابل اعتماد بودن - همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن

2 درست و قابل اعتماد بودن - درست و قابل اعتماد بودن - درست و قابل اعتماد بودن

3 همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن - درست و قابل اعتماد بودن

4 همه جانبه بودن - همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن

بیت »از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم« به ترتیب بیانگر ............ و ............    628

است که از نیازهای برتر انسان می باشند و »چگونه زیستن« یا ............ ارتباط دقیقی با ............ و ............ دارد. 

1 شناخت هدف زندگی - درک آیندۀ خویش - کشف راه درست زندگی - درک آیندۀ خویش - شناخت هدف زندگی

2 شناخت هدف زندگی - درک آیندۀ خویش - شناخت هدف زندگی - درک آیندۀ خویش - کشف راه درست زندگی 

3 درک آیندۀ خویش - شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی - درک آیندۀ خویش - شناخت هدف زندگی 

4 درک آیندۀ خویش - شناخت هدف زندگی - شناخت هدف زندگی - درک آیندۀ خویش - کشف راه درست زندگی 

في ُخسر ...﴾ چه صفاتی موجب می شود که انسان دچار خسران    629
َ
 ااِلنساَن ل

َ
مطابق آیات شریفۀ سورۀ عصر ﴿َو الَعصر ِاّن

و زیان نشود؟ 

1 ایمان - عمل صالح - سفارش به حق و صبر

2 اجابت دعوت خدا و رسول - اخالص - سفارش به حق و صبر

3 ایمان - صبر - نماز و زکات 

4 ایمان - عمل صالح - نماز و زکات 

»از دست رفتن عمر« و »نرسیدن به هدف خلقت« هر کدام به ترتیب حاصل عدم توجه به کدام یک از نیازهای برتر    630

انسان است؟

2 درک آیندۀ خویش - کشف راه درست زندگی 1 درک آیندۀ خویش - شناخت هدف زندگی 

4 شناخت هدف زندگی - شناخت هدف زندگی 3 شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی 

کدام یک از موارد زیر، از آیات شریفۀ سورۀ عصر قابل استدراک نیست؟   631

1 توصیه نمودن دیگران به صبر، موجب نیکوکار گشتن فرد مؤمن می شود.

2 افراد اهل ایمان و عمل صالح، در زندگی و آخرت خود زیان نمی بینند.

3 علت سوگند یاد کردن خداوند به زمان، ارزش بسیار زیاد آن است.

4 یکی از راه های مهم جلوگیری از خسران در جامعه، انجام عمل امر به معروف و نهی از منکر است.
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نتیجۀ زیان بار نشناختن هدف زندگی یا دچار خطا شدن در شناخت آن چیست و راه برآورده کردن نیازهای جسمی    632
انسان از تدبر در کدام آیۀ شریفه به دست می آید؟ 

﴾  شیٍء َحّیٍ
َّ

1 از دست دادن عمر - ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء کل

ِذیَن آَمُنوا اسَتِجیبوا ...﴾ 
ّ
ها ال ّیُ

َ
2 از دست دادن عمر - ﴿یا أ

﴾  َشیٍء َحّیٍ
َّ

3 نرسیدن به هدف برتر خلقت - ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء کل

ِذیَن آَمُنوا اسَتِجیبوا ...﴾
ّ
ها ال ّیُ

َ
4 نرسیدن به هدف برتر خلقت - ﴿یا أ

توانایی تنها یک بار تجربه کردن زندگی که در بیت »مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار« مورد    633
اشاره قرار گرفته و سوال »خوشبختی انسان در سرای آخرت در گرو انجام چه کارهایی است؟« هر کدام به ترتیب به 

کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط می شوند؟
2 شناخت هدف زندگی - درک آیندۀ خویش 1 کشف راه درست زندگی - درک آیندۀ خویش 

4 شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی 3 کشف راه درست زندگی - کشف راه درست زندگی 

وا الّصاِلحاِت َو    634
ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
، ِاال فی ُخْسرٍ

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
 اإل

َ
، ِاّن َعْصرِ

ْ
چه تعداد از موارد مطرح شده از آیات شریفۀ ﴿َو ال

ْبرِ﴾ برداشت می شود؟ َحّقِ َو َتواَصوا ِبالّصَ
ْ
َتواَصوا ِبال

الف( داشتن حق و صبر به تنهایی کافی نیست، بلکه باید دیگران را نیز به آن توصیه نمود.

ب( صراط مستقیم یا همان راه درست زندگی، در این آیات شریفه معرفی شده است.

ج( جامعۀ توحیدی انسان را در مسیر هدایت الهی قرار می دهد؛ لذا توصیه به حق و صبر بر داشتن ایمان و عمل صالح 

مقدم است.

دوران های  و  زمان  به  خداوند  همین رو  از  است،  زمان  گذشت  می شود  خسران  از  انسان  رهایی  موجب  که  آنچه  د( 

تاریخی مختلف سوگند خورده است.
4 چهار 3 سه  2 دو  1 یک 

آدمی«،    635 عمر  محدودیت  عین  در  پیشنهادی  راه های  »گوناگونی  و  آدمی«  وجود  مختلف  ابعاد  تنگاتنگ  »ارتباط 
ویژگی  که  است  انسان  بنیادین  سواالت  به  پاسخ  برای   ............ و   ............ ویژگی های  ایجاب  دالیل  از  به ترتیب 

............ مؤید عدم امکان برنامه ریزی جداگانه برای زندگی فردی و اجتماعی انسان محسوب می شود.

2 درست و قابل اعتماد بودن - همه جانبه بودن - اول 1 درست و قابل اعتماد بودن - همه جانبه بودن - دوم 

4 همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن - اول 3 همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن - دوم 

شعر زیر از استاد سخن، سعدی علیه الرحمة به کدام یک از نیازهای بنیادین انسان اشاره داشته و دربارۀ این نیاز    636
کدام عبارت صحیح است؟

عمــر دو بایســـت در ایـن روزگــار »مــــرد خــردمنــــد هنرپیشـــه را
با دگـــری تجــــربه بـــردن به کـار« آمــوختــن تجـــربه  یکــی  به  تـا 

 َیُکوَن 
َّ
ریَن و ُمنِذرین ِلَئال  ُمَبّشِ

ً
1 چگونه زیستن - یافتن پاسخی برای این نیاز معلوِل درک مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿ُرُسال

ُسِل...﴾ است.  َبعَد الّرُ
ٌ
ة ی اهَّلِل ُحّجَ

َ
اِس َعل ِللّنَ

2 چرا زیستن - سخن امام سجاد که می فرمایند: »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن 

آفریده ای« به اهمیت این نیاز اشاره دارد.
3 چگونه زیستن - انتخاب راهی که انسان را به هدف خلقت برساند از تدبر در آیات سورۀ عصر تحقق می یابد.

4 چرا زیستن - انسان می داند که اگر پاسخی درخور به این نیاز ندهد و هدفش را نشناسد، عمر خود را از دست 

داده است.
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َحّقِ    637
ْ
وا الَصاِلحاِت َو َتواَصوا ِبال

ُ
ذیَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
 ال

َّ
، ِاال فی ُخْسرٍ

َ
نساَن ل ِ

ْ
 اال

َ
، ِاّن َعْصرِ

ْ
با توجه به آیات مبارکۀ سورۀ عصر ﴿َوال

ْبرِ﴾ کدام موضوع مستفاد نمی گردد؟ َو َتواَصوا ِبالّصَ

1 سوگند به زمان، نشانۀ ارزشمندی و اهمیت آن است.

2 یکی از روش های از بین بردن ُخسران در جامعه ترویج فرهنگ امر به معروف است.

3 درک عمیق مفاهیم این آیۀ شریفه و به کار بردن آن در زندگی با دیدگاه »هرچه پیش آید خوش آید« در تضاد است.

4 علت وجود ایمان در قلب مؤمنان، انجام عمل صالح و توصیۀ دیگران به حق و صبر است.

بستۀ آموزشی 32 15 تا 18
کتاب درسی

 شیوۀ هدایت خداوند

صفحه 15 کتاب درسی - متن کتاب 

باید به این نکته توجه داشت که هدایت انسان هم تکوینی و هم تشریعی می باشد که هدایت تشریعی به صورت 

خاص ویژه انسان می باشد.

هدایت

عمومی  هدایت همه موجودات از طریق غرایز و استعدادها
وابسته به آمدن یا نیامدن پیامبران نیست

تکوینی 

ویژۀ انسان ها  از طریق ارسال پیامبران، انزال کتاب و ابالغ وحی
از مسیر دو ویژگی )سرمایه( تعقل و اختیار می گذرد.

تشریعی 

ویژۀ انسان های خاص
از طریق والیت معنوی پیامبر )ص(  نمونۀ کامل تربیت حضرت علی )ع(

معنوی )درس چهارم( 



بخش سوم

3پاسخ های تشریحی
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هدف زندگی درس 1

3  1 در انتخاب اهداف توسط انسان ها با  گیاهان 

و حیوانات تفاوت هایی وجود دارد:

در  خود  هدف  سوی  به  طبیعی  صورت  به  گیاهان   -1 

حال حرکت اند.

در  خود  هدف  سوی  به  غریزی  صورت  به  حیوانات   -2

حال حرکت اند.

)مرحلۀ  بشناسد  را  الف( هدف خود  باید  انسان  اّما   -3

اول(، ب( آن را انتخاب کند )مرحلۀ دوم( و ج( به سوی 

آن گام بردارد )مرحلۀ سوم(.

مردم  می خواستند  هرگاه  )ع(  علی  حضرت   2  3

سخن   ])4( و   )2( گزینه های  ]نادرستی  کنند  موعظه  را 

خود را این گونه آغاز می کردند که: »ای مردم ... هیچکس 

بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«

3  3 انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است 

کم  تنها  نه  خواسته هایش  به  دستیابی  در  او  عطش  و 

که  حالی  در  می گردد.  افزون  روز  به  روز  بلکه  نمی شود 

حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی 

که به سرحّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند.

 4  2
حرکت به سوی هدف

در گیاهان و نباتات  به صورت طبیعی

در حیوانات  به صورت غریزی

هم گیاهان و هم حیوانات هنگام رسیدن به سرحدی از 

رشد و کمال، متوقف می شوند.

انسان ها  بهره مند از استعدادهای فراوان مادی و معنوی

حیوانات و گیاهان  بهره مند از استعدادهای محدود مادی

نباتات همان گیاهان هستند.

این  موجودات  با سایر  انسان  تفاوت  اولین   5  3

است که انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد 

بنابراین  بردارد،  گام  آن  به سوی  و  کند  انتخاب  را  آن  و 

گزینۀ )3( صحیح است.

بررسی سایر گزینه ها 

انتخاب  را  پایان ناپذیر  اهداف  فقط  انسان  این که   )1

می کند سخن نادرستی است؛ زیرا هم اهداف پایان ناپذیر 

او  زندگی  برای  )فرعی(  پایان پذیر  اهداف  هم  و  )اصلی( 

الزم و ضروری هستند. فقط باید دقت شود که به اهداف 

آن قدر دل بسته نشود که مانع رسیدن به اهداف  فرعی 

اصلی شوند.

افزون  روز  به  روز  به خواسته هایش  انسان  2( دستیابی 

می گردد و ثابت نمی ماند.

4( انسان ها استعدادهای مادی و معنوی فراوانی دارند در 

صورتی که سایر موجودات استعدادهای محدود مادی دارند.

آیۀ شریفۀ »و ما خلقنا الّسماوات  با توجه به   6  1

و االرض و ما بینهما العبین ...« تمامی مخلوقات خداوند 

حیوان  انسان،  بنابراین  شده اند.  آفریده  هدفمند 

از  برخورداری  در  همگی  و  ندارند  هم  با  فرقی  گیاه  و 

هدف  به  رسیدن  چگونگی  در  اما  مشترک اند.  هدف 

متفاوت اند، زیرا هدف انسان رسیدن به تمامی کماالت 

وجود  او  اهداف  در  محدودیتی  هیچ  و  زیبایی هاست  و 

ندارد اما حیوانات و گیاهان به محض این که به سرحد 

مشخص شده از اهداف خود می رسند، متوقف می شوند.

3  7 وقتی پیرامون بی نهایت طلبی اهداف انسان 

بحث می شود، قیدی در رابطه با اهداف اصلی و فرعی در 

آن ذکر نمی شود و تمامی اهداف را شامل می شود که این 

جهت گیری به بینش و نگرش افراد بستگی دارد.

به عبارتی دیگر انسان هم در رسیدن به اهداف اصلی و 

هم در رسیدن به اهداف فرعی عطشی سیری ناپذیر دارد.

آفریده  چه  برای  انسان ها  »ما  سؤال  پاسخ   8  2

شده ایم؟« بیانگر هدفمند بودن زندگی انسان ها است.

در هر آیه ای که از حق بودن آفرینش سخن به میان آمده، 

دارد؛  اشاره  آفرینش  بودن  هدفمند  و  هدف  به  آیه  آن 

 
ّ
اال خلقناُهما  ما  »و  شریفۀ  آیۀ  درست،  پاسخ  بنابراین 

بالحّق« است. 

3  9 برای حل سریع تر و راحت تر این گونه سؤاالت، 

یا  گزینه ها، یک جمله  از  در یکسری  اینکه  بگردید دنبال 

عبارت غلط پیدا کنید و بر اساس آن گزینه را حذف نمایید.

بررسی گزینه ها 

سیراب  راحتی  این  به  انسان  بی نهایت طلبی  روحیۀ   )1

نمی شود، فقط با رسیدن به خدا این اتفاق می افتد.

 در کتاب درسی نداشتید، داشتید؟
ً
2( چنین جمله ای کال
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1 از  و  اهداف  سوی  به  رفتن  همان  یعنی  پیگیری   )3

گزینه  این  کتاب،  متن  و  مفهوم  اساس  بر  گزینه ها،  بین 

درست ترین است. 

متوقف  کمال  و  رشد  از  سرحّدی  در  هیچ گاه  انسان   )4

نمی شود )متوقف شدن برای حیوانات و گیاهان است.(

4  10 آیه ای که در صورت سؤال به آن اشاره شده 

است، به »هدفمندی نظام خلقت« اشاره دارد که انسان 

نیز  انسان  آفرینش  )پس  است.  نظام  این  از  جزئی  هم 

هدفمند و حکیمانه بوده است.(

حال باید به دنبال عبارتی باشیم که به نوعی به »هدفمندی 

خلقت« اشاره کند.

بررسی گزینه ها 

1( این جمله به گرامی داشتن و اشرف مخلوقات بودن 

انسان اشاره دارد نه هدفمندی 

میان  که  هدف هایی  تفاوت های  به  نیز  عبارت  این   )2

مخلوقات وجود دارد، اشاره دارد.

صورت  به  حیوانات  است،  نادرست  عبارت  این   )3

غریزی و گیاهان به صورت طبیعی به سوی هدف خود 

حرکت می کنند.

4( مخاطب این جمله »انسان ها« هستند و به هدفمندی 

صحیح،  گزینه  بنابراین،  و  می کند  اشاره  آن ها  خلقت 

همین گزینه است.

 بالحق: آن ها 
ّ
اال قناهما 

َ
َخل 2  11 عبارت شریفۀ »ما 

بودن  هدفمند  به  نیافریدیم.«  ]هدفمند[  حق  به  جز  را 

نظام آفرینش و داشتن برنامه ای حساب شده برای تمام 

موجودات اشاره دارد.

هدفمندی  و  حق  اساس  بر  انسان  آفرینش   12  2

انسان، خالقی حکیم است. عبارتی  که خالق  است، چرا 

دارد،  اشاره  انسان  آفرینش  هدفمندی  به   
ً
مستقیما که 

 ِبالَحّق« است که کلید واژۀ 
ّ
ْقٰنا ُهما ِاال

َ
عبارت قرآنی »ما َخل

»حق« در آن به معنای هدفمندی است.

حکیم  جهان  این  خالق  اینکه  به  توجه  با   13  4

است   علت   پس: 

1- هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد )نتیجۀ اول(

2- آفرینش جهان، حق و هدفمند است )نتیجۀ دوم(

3- جهان آفرینش، بیهوده و بازیچه نیست )نتیجۀ سوم(

را  حیوانات  که  است  غلط  دلیل  این  به   )4( گزینه 

در  فراوان معنوی می داند،  استعدادهای  از  بهره مند 

حالی که حیوانات، فقط دارای استعدادهای محدود 

مادی می باشند.

کلمۀ حق دو معنا دارد: الف( راست و درست    14  1

و ب( هدفمند، که در این آیه و آیات مشابه آن، به معنای 

»هدفمند« به کار رفته است.

و  آسمان ها  خلقت  با  رابطه  در  که  آیه  کلّیت  به  توجه  با 

زمین صحبت نموده، پس می توان از این آیه، »هدفمندی 

آفرینش جهان« را برداشت نمود.

هم چنین طبق متن کتاب داریم: »در پس خلقت تک تک 

موجودات این جهان هدفی وجود دارد   معلول   زیرا خالق 

آن ها خدایی حکیم )نه عادل( است   علت  .«

صفت  با  مرتبط  انسان  آفرینش  هدفمندی  موضوع 

»حکمت« الهی است و نه عدل الهی.

  علت  ،  به این خاطر که خداوند حکیم است   15  1

جهان  آفرینش  و  نمی دهد  انجام  بیهوده ای  هیچ  کار 

هدفمند است   معلول  . بنابراین می توان گفت که آفرینش 

هدفمند جهان، نشأت گرفته از حکمت خداوند است.

که »هر  گفته می شود  آفرینش هدفمند جهان  بر اساس 

موجودی بر اساس برنامه ای حساب شده به این جهان 

قانون عمومی در  این مطلب، یک  که  نهاده است.«  گام 

و  گیاهان  حیوانات،  همۀ  شامل  و  است  خلقت  جهان 

انسان ها و .. می شود.

ندارند،  معنوی  استعدادهای  گیاهان  و  حیوانات 

بلکه دارای استعدادهای محدود مادی می باشند.

3  16 امیرالمؤمنین علی )ع( رشد و تکامل خود را 

آغاز کرد و جلوه گاه  اکرم)ص(  با تربیت پیامبر  زیر نظر و 

همۀ کماالت و زیبایی ها شد.

 سخن 
ً
ایشان، هر گاه که مردم را موعظه می کرد، معموال

خود را با این عبارت آغاز می کرد که : »ای مردم ... هیچکس 

بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم ...«   معلول   چرا که 

ی هدفمندی جهان جدا نیست و 
ّ
انسان نیز  از قاعده کل

 هدفی از آفرینش او وجود داشته است.
ً
قطعا



494

دهم
پاسخنامه

ی
دگ

 زن
ف

هد

1

| دین و زندگی جامع |

1  17 عبارت »در عالم یک چیز است که آن فراموش 

را  آن  و  کنی  فراموش  را  چیزها  جمله  اگر  نیست،  کردنی 

فراموش نکنی، تو را باک نیست ...« از کتاب فیه  ما فیه 

موالناست که در مقدمۀ درس اول آمده و به هدفمندی 

المؤمنین علی )ع(  امیر  آفرینش اشاره دارد.  خداوند در 

بیهوده  هیچ کس  مردم...  »ای  فرمودند:  رابطه  همین  در 

به  را  او  و  لهو کند  کارهای  را سرگرم  تا خود  آفریده نشده 

خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.«

موعظه  را  مردم  که  هرگاه  )ع(  علی  حضرت   18  1

 سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد: 
ً
می کرد، معموال

را  خود  تا  نشده  آفریده  بیهوده  هیچ کس   ... مردم  »ای 

تا  وانگذاشته اند  خود  به  را  او  و  کند  لهو  کارهای  سرگرم 

به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد« این عبارت، با ویژگی 

از آن جا  آفرینش مرتبط است و  حکیمانه و هدفمند بودن 

بیهوده  و  انسان ها  و  جهان  آفرینش  هدفمندی  به  که 

ماواِت  نبودن آن اشاره دارد، با آیۀ شریفۀ »و ما خلقنا الّسَ

رَض َو ما َبیَنُهما الِعبیَن« ارتباط مفهومی دارد.
َ
َو اال

مافیه«،  »فیه  کتاب  در  مولوی  تعبیر  مطابق   19  2

عمل چنین فردی، مانند »پختن شلغم در دیگ زّرین« و 

»بریدن گوشت گندیده با شمشیر جواهرنشان« است.

عمل  مولوی  که  است  این   )1( گزینه  نادرستی  علت 

چنین کسی را به پختن شلغم در دیگ زّرین تعبیر کرده 

است و نه هر دیگی.

2  20 در آیۀ شریفۀ »و ما خلقنا الّسماوات و االرض 

 بالحّق« منظور از حق، 
ّ
و ما بینهما العبین ما خلقناُهما اال

آفرینش  جهان  این که  و  است  خلقت  بودن  هدف دار 

بی هدف نیست و هر موجودی طبق برنامۀ حساب شده ای 

به این جهان گام نهاده است.

3  21 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان 

هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است که 

هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. پس جهان خلقت بر 

اساس صفت حکمت خداوند و به صورت هدفمند آفریده 

 
ّ
ِاال قناُهما 

َ
آیۀ شریفۀ »ما َخل از  شده است که این مفهوم 

ِبالَحق« برداشت می شود.

با توجه به کلمۀ »حق«، به هدفمند بودن خلقت جهان 

بیهوده  و  بی هدف  که  خلقت  نوع  این  پی  می  بریم. 

واژۀ  دارد.  آن  تدبیر خالق  و  از حکمت  نشان  نیست 

حق در این جا به هدفمندی آفرینش و حکمت خداوند 

اشاره دارد، نه حقانیت پروردگار؛ بنابراین نباید گزینۀ 

)1( را به اشتباه انتخاب کنید.

ْقٰنا ُهما 
َ
ْقنا ... ما َخل

َ
4  22 لغت »حق« در آیات »َو ما َخل

 ِبالَحّق« به موضوع هدفمندی جهان خلقت اشاره دارد و 
ّ
ِاال

صورت سؤال، آیه ای را می خواهد که به این موضوع اشاره 

کند. بنابراین تک تک گزینه ها را بررسی می کنیم.

بررسی گزینه ها 

1( این آیه با سؤال کردن از نوع استفهام انکاری، موضوع 

بر  معاد  وقوع  ضرورت  به  و  می دارد  بیان  را  الهی  عدل 

اساس عدل خداوند اشاره دارد.

انکاری،  استفهام  نوع  از  کردن  سؤال  با  نیز  آیه  این   )2

وقوع  ضرورت  به  و  می دارد  بیان  را  الهی  عدل  موضوع 

معاد بر اساس عدل خداوند اشاره دارد.

زیرک  افراد  توسط  جامع  اهداف  انتخاب  به  آیه  این   )3

 ربطی به خواستۀ سؤال ندارد.
ً
اشاره دارد و اصال

پرتوی  در  معاد  ضرورت  به  که  آنجا  از  اّما  آیه  این   )4

آفرینش  هدفمندی  بیانگر  دارد،  اشاره  خداوند  حکمت 

انسان است و با آیه مطرح شده در صورت سؤال قرابت 

معنایی دارد.

4  23 بر اساس آیۀ »آن کس که تنها زندگی زودگذر 

دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر 

قرار  او  برای  را  دوزخ  می دهیم؛ سپس  کنیم-  اراده  کس 

را  دنیا  فقط  که  کسی  عاقبت  و  نتیجه  داد...«،  خواهیم 

دنیایی  زندگی  در  شخص،  این  و  است  دوزخ  بخواهد، 

بهره مند  دنیا  از  می خواهد  خودش  که  آن قدر  نیز،  خود 

نمی شود. بلکه فقط آن مقدار که خدا بخواهد و اراده کند 

از زندگی دنیوی کام خواهد دید.

3  24 برای یادگیری آیاتی که فقط ترجمۀ فارسی آن 

در کتاب درسی آمده است، به کلید واژه های اصلی و مهم 

هر آیه دقت کنید. 
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1 را  دنیا  زودگذر  زندگی  تنها  که  کس  »آن  آیۀ  اساس  بر 

هر کس  به  و   - بخواهیم  که  را  آن  از  مقدار  آن  می طلبد، 

قرار  او  برای  را  دوزخ  سپس  می دهیم؛   - کنیم  اراده 

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

اهداف  و  دنیوی  زندگی  دنبال  به  فقط  افراد،  گونه  این 

که  مقدار  )همان  آن  از  مقداری  به  و  بوده اند  آن  زودگذر 

خداوند بخواهد( دست پیدا می کنند.

2  25 با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب 

صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها نیازمند معیار و مالک 

هدف های  آن،  وسیلۀ  به  بتوانیم  که  معیاری  هستیم؛ 

متنوع  استعدادهای  و  بی نهایت طلب  میل  با  همسو 

انسان را مشخص کنیم.

بررسی سایر گزینه ها 

بنابراین  و  دارد  را  اندیشۀ مخصوص خود  انسانی  هر   )1

مختلف  انسان های  توّسط  که  اهدافی  همۀ  نمی توان 

انتخاب می شوند را اهداف درستی دانست.

فرعی  اهداف  هم  و  اصلی  اهداف  هم  که  کنید  دقت   )3

برای زندگی انسان ضروری هستند.

4( حواستان باشد که انسان با عقل و اختیار خود اهداف 

را انتخاب می کند، نه از روی غریزه و یا طبیعت خود.

به  »آن چه  قصص:  سورۀ   60 آیۀ  به  توجه  با   26  2

و  است  آن  آرایش  و  دنیا  زندگی  کاالی  داده شده،  شما 

اندیشه  آیا  است؛  پایدارتر  و  بهتر  خداست  نزد  آن چه 

زندگی  »کاالی  است،  انسان  نزد  که  آن چه  نمی کنید؟« 

دنیا و آرایش آن« است و آنچه که نزد خداست، »بهتر و 

پایدارتر« است.

لغت »بازیچه و بیهوده« از این آیه برداشت نمی شود 

اّما از تعبیرهای قرآن کریم در رابطه با حیات دنیوی 

است که با آن در درس های بعد آشنا می شوید. 

اهداف  که  کنید  دقت  »ضروری تر«  لغت  با  رابطه  در 

اصلی و اهداف فرعی هر دو ضروری هستند، اّما اهداف 

فرعی باید تابع و در کنار اهداف اصلی قرار بگیرند.

1  27 بر اساس آیۀ »آن کس که تنها زندگی زودگذر 

دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر 

قرار  او  برای  را  دوزخ  می دهیم؛ سپس   - کنیم  اراده  کس 

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

بطلبند،  را  دنیا  زودگذر  زندگی  تنها  که  کسانی  سرنوشت 

این است که »با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ شوند.«

خروی است و برزخ فاصله و حایل 
ُ
دوزخ همان جهنم ا

خروی است.
ُ
میان دنیا و جهان ا

هم چنین بر اساس آیۀ »بعضی از مردم می گویند: خداوندا 

بهره ای  آخرت هیچ  به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در 

بهره مندی  خواستار  فقط  انسان  اینکه  نتیجۀ  ندارند«، 

هیچ  آخرت  »در  که  است  این  باشد،  دنیا  در  نیکی ها  از 

بهره ای نخواهد داشت.«

این  به  باید  فرعی  و  اصلی  اهداف  زمینۀ  در   28  4

نکته توجه شود که »هر دو ضروری و خوب هستند« در 

حالی که اهداف اصلی پایان ناپذیرند اما اهداف دنیوی، 

پایان می پذیرند.

اهداف اصلی، مهم تر از اهداف فرعی هستند و باید به آن ها 

توّجه بیشتری شود )بنابراین، این اهداف فرعی و دنیوی 

هستند که باید فرع و تابِع اهداف اصلی قرار بگیرند(.

خروی 
ُ
ا اهداف  با  ارتباط  در  سؤال  صورت   29  2

مطرح شده است که از ویژگی های آن، پایان ناپذیر بودن 

این  به  که  آیه ای  بنابراین  آن هاست.  بودن  همیشگی  و 

»بعضی  است:  بقره  سورۀ   201 آیۀ  دارد،  اشاره  مطلب 

می گویند: پروردگارا، به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت 

نیز  نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.«

2  30 طبق آیات 201 و 202 سورۀ بقره داریم: »بعضی 

در  و  کن  عطا  نیکی  دنیا  در  ما  به  پروردگارا،  می گویند: 

آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه 

خداوند  و  دارند  بهره ای  و  نصیب  خود  کار  از  اینان  دار. 

سریع الحساب است.«

آن  برای  و  بطلبد  را  آخرت  که سرای  »آن کس  نتیجۀ 

سعی و کوشش کند و مؤمن باشد«، دریافت پاداش 

با  را  آیه  دو  این  که  باشد  )بنابراین حواستان  است. 

یکدیگر اشتباه نکنید.(

3  31 در دستیابی به اهداف دنیوی )فرعی( خواست 

معنا  بدین  است؛  انسان  خواست  بر  مقدم  الهی  ارادۀ  و 

درخواست  مقدار  مردم  به  نعمت بخشی  در  خداوند  که 



496

دهم
پاسخنامه

ی
دگ

 زن
ف

هد

1

| دین و زندگی جامع |

دنیاطلبان را در نظر نمی گیرد. این موضوع از آیۀ شریفۀ »آن 

کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن 

را که بخواهیم و به هر کس اراده کنیم می دهیم ...« قابل 

برداشت است.

4  32 وقتی به دنیای انسان ها می نگریم ، با دنیای 

حیرت انگیزی مواجه می شویم، چنان اختالفی در هدف ها 

وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی کدام 

انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب انسان و 

استعدادهای فراوان مادی و معنوی اوست. این اختالف 

در هدف ها ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

دل  و  هدف ها  صحیح  انتخاب  برای  انسان   33  4

به  بتواند  تا  و مالک است  نیازمند معیار  آن ها  به  بستن 

و  بی نهایت طلب  میل  با  همسو  هدف های  آن،  وسیلۀ 

استعدادهای متنوع خود را مشخص کند )تشخیص دهد( 

گزینش  درستی  به  را  زندگی  هدف های  وسیله،  بدین  و 

نماید و عمر خود را برای رسیدن به آن ها صرف نماید.

اهداف به دو دستۀ اصلی )فنا ناپذیر( و فرعی )فنا پذیر( 

تقسیم شده اند و هر دو برای زندگی انسان الزم و ضروری 

هستند. 

انتخاب اهداف اصلی در زندگی، متضمن )ضمانت کنندۀ( 

سعادت انسان است.

3  34 خداوند در آیۀ 18 سورۀ  اسراء می فرماید: »آن 

 کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن 

را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم- می دهیم؛ سپس 

دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی 

در آن وارد شود.«

 35  3

اهداف زندگی

اصلی: هدف های پایان ناپذیر و همیشگی  خیرخواهی 
نسبت به دیگران

فرعی: هدف ها و دل بستگی های پایان پذیر  کسب 
مال و ثروت

برای  و  خوب  اند  اهداف  این  دوی  هر  که  بدانیم  باید 

زندگی ما ضروری اند. مهم این است که هدف های فرعی 

اهداف  به  آن قدر  و  ندهیم  قرار  اصلی  هدف  جای  به  را 

فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به اهداف اصلی شوند.

از معیار و مالک مناسب،  2  36 انسان  با استفاده 

و  بی نهایت طلب  میل  با  همسو  هدف های  می تواند 

استعدادهای متنوع خود را تشخیص دهد و با استفاده 

از قوۀ اختیار خود، آن ها را برگزیند و به سوی آن حرکت 

کند؛ درحالی که گیاهان و حیوانات به ترتیب، به صورت 

طبیعی و غریزی به سمت هدف خود حرکت می کنند.

قرار  و فرع  خروی 
ُ
ا اهداف  گرفتن  قرار  4  37 »اصل 

به  آمده،  سؤال  صورت  در  که  دنیوی«،  اهداف  گرفتن 

این معناست که اهداف اصلی باید مورد تأکید و اهّمیت 

بیشتری قرار بگیرند. این نکته در آیۀ »آنچه به شما داده 

نزد  آنچه  و  است  آن  آرایش  و  دنیا  زندگی  کاالی  شده، 

گرفته  قرار  اشاره  مورد  است«  پایدارتر  و  بهتر  خداست 

است، چرا که مقصود از »آنچه به شما داده شده«، کاالی 

زندگی دنیاست و طبق بیان این آیه، آنچه دارای اهمّیت 

و  اصلی  »اهداف  است،  پایدارتر  و  می باشد  بیشتری 

خروی« است.
ُ
ا

زندگی  تنها  که  »آن  کس  شریفۀ:  آیۀ  طبق   38  3

زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و 

برای  را  دوزخ  می دهیم؛ سپس   - کنیم  اراده  کس  هر  به 

او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد 

اراده  به  تنها  از دنیا  شود.« میزان بهره مندی دنیاطلبان 

خدا بستگی داشته و خداوند هر مقدار را که بخواهد به 

از  دنیاطلبان  بهره مندی  میزان  نتیجه  در  می دهد،  آنان 

دنیا می تواند متفاوت باشد، زیرا این بهره مندی به ارادۀ 

خداوند وابسته است.

و  آخرت  به  توجه  بدون  »دنیاطلبی  موضوع   39  2

از مردم  آیۀ شریفۀ »بعضی  از  تنها  عاقبت و سرنوشت« 

در  ولی  کن،  نیکی عطا  دنیا  در  ما  به  می گویند: خداوندا 

آخرت بهره ای ندارند.« قابل برداشت است.

آغاز  »پروردگارا«  کلمۀ  با  که  آیه ای  شود  دقت  باید 

خروی را در 
ُ
شده زبان حال کسانی است که اهداف ا

زندگی خود، اصل و هدف قرار داده اند.

4  40 این که انسان اهدافی پایان ناپذیر و تمام نشدنی 

نوع  دو  هر  و  اوست  بی نهایت طلبی  روحیۀ  معلول  دارد، 

هدف های اصلی و فرعی، برای زندگی انسان ضروری هستند.
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