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  درس اول
  

  هدف آفرینش
  

  واژگان کلیدی
  
  
  

  

  درسنامه
  

  كند، چه فكري خواهيد كرد؟ تخصصي و متفرقه مي هاي غير اي را تهيه و سپس از آن استفاده با ديدن فردي كه با قيمت باال وسيله :1پرسش 
ها شده،  اي كه براي آن اين وسايل با تمام امكاناتشان و هزينه - الفزيرا:  (چرا؟)؛در عقل و خرد چنين فردي شك خواهيد كرد  - 2متعجب خواهيد شد  -1 پاسخ:
  است.هدر دادن و اتالف سرمايه ها در كارهاي ديگر،  به كارگيري آن - باند.  ساخته شده هدف خاصيبراي 

  (در ادامه به اين پرسش، پاسخ خواهيم داد.)از زندگي ما در اين جهان چيست؟ » هدف«ايم و  براي چه آفريده شده» ها انسان«ما  :2پرسش 
صرف  زندگي خود را به اشتباهندانستن هدف، زيرا اين خطر وجود دارد كه در صورت (چرا؟)  است، مهم و حياتيدست يافتن به پاسخ اين پرسش، بسيار 

ي  تر از همه كه با ارزش از دست دهيم را» عمر خود«يا » زندگي«به نام ي بزرگي  سرمايهايم و اين گونه،  بكنيم كه براي آن كارها خلق نشده كارهايي
  هاست و امكان به دست آوردن مجدد آن وجود ندارد.  سرمايه

  
  دهد.  هيچ كاري را بيهوده انجام نمياست كه  خدايي حكيمها  زيرا خالق آن (چرا؟)هستند. هدفي تك موجودات اين جهان داراي  تك

  فرمايد: داند و از آن جمله مي مي» حق«كند و آفرينش جهان را  قرآن كريم در آيات گوناگون بر اين نكته تأكيد مي
  

      

 

  

  

      

 ي دخان سوره 39و  38آيات    )بالحقّ الّاما خلقناهما  العبينو ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما (

  ها را جز به حق خلق نكرديم. ها است را به بازيچه نيافريديم، آن چه بين آن ها و زمين و آن ما آسمانو  ي آيه: ترجمه

  :هاي آيهپيام
  كند. بودن را از آفرينش آن سلب ميكند و بازيچه و بيهوده  اين آيه به هدفمندي، ثمربخشي و حكيمانه بودن خلقت جهان اشاره مي -1
  .استهدفمندي جهان خلقت  حق بودن به معناي ،»هما الّا بالحقّ ما خلقنا«عبارت در  -2
كنـد، كـارش بيهـوده     كند و ... و تا ابد اين عمل را تكـرار مـي   ميراند و مجدداً خلق مي كند و سپس مي اگر فرض كنيم خدا موجوداتي را خلق مي - 3

 است و محال است خداوند چنين كاري انجام دهد، بايد عمل او حق و هدفمند باشد.

  :مطابقت معنايي
از نظر سلب بيهودگي و عبث بـودن از خلقـت جهـان آفـرينش، ارتبـاط مفهـومي دارد.       » جعونَ خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْ فَحسبتُم أَنَّماا«ي  با آيه

 ، سال دهم)4(درس 

عبادت
 و بندگي خدا

 هايهدف
 اصلي و فرعي 

 منديهدف
 خلقت

  جهان هدفمند
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  هاست. ها و زمين به معناي هدفدار بودن خلقت آن حق بودن آفرينش آسمان -1
به اين جهان گام نهاده است و به سوي  اي شده حساب ي برنامهنيست و هر موجودي بر اساس  هدف بيآيه به خوبي داللت بر اين دارد كه جهان آفرينش  -2

  در حركت است.  اي هدف حكيمانه
  

جدا نيست و قطعاً هدفي از آفرينش او وجود داشته است. هدفي كه  )(آفرينش حكيمانهي كلي  انسان نيز مانند ساير موجودات از جمله حيوانات و گياهان، از اين قاعده
چون  به هدف، ميان انسان و موجوداتي هم در چگونگي رسيدناست كه براي رسيدن به آن هدف به او داده شده است. البته  فرصتيگام نهادن او در اين دنيا، 
  هايي وجود دارد. حيوانات و گياهان، تفاوت

  

  

  :اولين تفاوت
  .گام برداردبه سوي آن  - كند و پ انتخاب - ، ببشناسد -الف :خود بايد هدف خلقت خود را انسان:

  كنند. به سوي هدف خود حركت مي غريزيبه صورت  حيواناتو  طبيعيبه صورت  گياهان:

  :دومين تفاوت

شود، بلكه روز به روز افزون  هايش نه تنها كم نمي يابي به خواسته است و عطش او در دست طلبنهايتبياي  داراي روحيه انسان:
طلب، در زندگي خود همواره در  نهايت . اين انسان بيشود تمام نميو  پذيرد پايان نميگردد. او به دنبال چيزي است كه هرگز  مي

  تمام نشود.و  پايان نيابدهايي كه  حال انتخاب هدف است؛ هدف
چنان كه گويي  شوند، متوقف ميرسند،  وقتي به سر حدي از رشد و كمال ميو دارند  هاي محدوديهدف حيوانات و گياهان:

 راهشان پايان يافته است.

  
  شويم: ها مواجه مي هاي زيادي در انتخاب هدف ها با اختالف با نگاه به دنياي انسان

اي خدمت به خلق را سرلوحه زندگي خود قرار  اند، برخي به دنبال جاه و مقامند، دسته اند، برخي دل به كشف اسرار جهان سپرده پول و ثروتكساني به دنبال 
  كوشند و ... انديشند، گروهي در آرزوي قهرماني در ورزش پيوسته مي هاي هنري مي آفريني در عرصه اند، گروهي به هنرمندي و نقش داده

  

  کالسی عالیتف
   ها در انتخاب هدف چيست؟ منشأ اين اختالف

  ها دارد. انساني  انديشهها ريشه در نوع  اين اختالف پاسخ:
  

  رود:  خاص خود به سراغ هدفي مي بينش و نگرشهركس با 
  كوشد به ديگران كمك كند. مي(در نتيجه:) اگر كسي چنين بينديشد كه كمك به ديگران ارزشمند است،  - 

  دهد. ي زندگي خود را در مسير رسيدن به شهرت قرار مي همه (در نتيجه:)كند داشتن شهرت مهم است،  كسي هم كه فكر مي
نهايت طلب درونش را آرام  ميل بي  ها كند اين هدف رود و گمان مي به سوي همان مقصد مي در نتيجه:)(اگر كسي مقاصد كوچك در نظرش مهم جلوه كند،  - 

  كند.  مي
  كوشد.  ها مي بندد و براي رسيدن به آن ها دل مي به آن (در نتيجه:) هاي متعالي و بزرگ را شناخته، سي كه كماالت و خوبيآن ك

  

  ها بايد: ها و دل بستن به آن هدف انتخاب صحيحبراي 
هاي  هدفشوند؟)  (چه اهدافي تقسيم ميهاي زندگي به  چنين، هدف . اينرتبه دهيمها  متناسب با ارزشي كه دارند به آن - ها را مشخص كنيم. ب هدف ارزش -الف

  شوند. تقسيم مي اصلي و فرعي
(مانند خيرخواهي نسبت به  هميشگي و ناپذير پايانهاي  آيند و هدف به شمار ميفرعي هاي  (مثل مال و ثروت)، هدفپذير  پايانهاي  بستگي ها و دل هدف

  د. شون محسوب مي اصليديگران) هدف 
  :مهم اين است كه چه اهميت دارد چيست؟) (در ارتباط با انتخاب اهداف فرعي آنهستند.  ضروريباشند و براي زندگي ما  خوب مي هردوي اين اهدافالبته، 

  قدر به اهداف فرعي دل نبنديم كه مانع رسيدن به هدف اصلي شود.  آن - 2هدف فرعي را به جاي هدف اصلي قرار ندهيم.  -1

  اختالف در انتخاب هدف
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 (چيست؟)،گيرد. اين سرچشمه  نمي آرام و قرارو تا به آن نرسد،  هاست ها و زيبايي ي خوبي سرچشمهوجوي  در جست در درون خودهركس با اندكي تأمل 

هايش حد و اندازه ندارد. هر كمال و خوبي از او  و كماالت و خوبي نامحدود است، او كه خود هاست ي كماالت و زيبايي خالق همهاست كه  خداوندهمان 
  شود.  گيرد و در جهان گسترده مي سرچشمه مي

پذير او را سيراب كند پس شايسته است كه  نا تواند روح پايان خواهد، كسي جز خدا نمي پايان مي ها را به صورت بي طلب دارد و خوبي نهايت براي انساني كه روح بي
  خود انتخاب كند.  هدف نهايياو را به عنوان غايت و مقصد و  بندگي و خدا تنها

  داند:  را هم به خاطر همين هدف مي جن و انسانخداوند آفرينش 
      

 

  

  

      

  

  كه هدف انسان در زندگي بايستي عبادت و پرستش خداوند باشد، فقط انجام برخي اعمال عبادي است؟  آيا منظور از اين پرسش:
حركت و هر توانند عبادت تلقي شوند؟)  (چه اموري مياسالم،  تعاليم ديناگرچه نماز و روزه و ... عبادت هستند و عبادات با ارزشي نيز هستند، اما براساس  پاسخ:
  است.  عبادت، صورت گيرد معيارهاي دينيو براساس  رضايت خداوند نيز كه براي كسب عملي

به محرومان، آشپزي در آشپزخانه، طلب علم و دانش، خواندن سطري از كتاب، سكوت و دم فرو بستن، فرياد كشيدن و ... اگر ها از جمله: خدمت  ي كار مثال: همه
  شود.  محسوب مي عبادت (در حكم چيست؟)باشد،  خدا جلب رضايبراي 

  فرمايد: تعبير خود خداوند باشد كه مي» زندگي به خاطر خدا«ي  ترين تعبير درباره شايد كامل
  

      

 

  

  

      

)ما خَلَقْت و  الْإِنْس نإِالَّ  الجِنَّ ودوبعيي ذاريات  سوره 56ي  آيه  )ل 

  كه مرا عبادت كنند. مگر اينجن و انسان را نيافريدم  ي آيه: ترجمه

  :هاي آيهپيام
طلب خود را سيراب كند بنابراين شايسته است كه فقط خداوند و بندگي او را به عنوان هدف  نهايت تواند با بندگي خداوند، روح بي انسان مي -1

  گزيند.  نهايي خود بر
هـاي   منظور از عبادت و بندگي خداوند فقط انجام برخي اعمال عبادي نيست، بلكه هر كاري كه براي جلب رضايت الهي يا براسـاس مـالك   -2

   گيرد.  ديني انجام شود، عبادت نام مي
به كمالي برسد چون او هيچ نقص داند. البته عبادت براي اين نيست كه خدا  اي است كه هدف خلقت را منحصراً عبادت مي بيان آيه به گونه -3

 شود. اي است كه از عبادت نصيب بندگان مي و حاجتي ندارد، بلكه هدف فايده

 ي انعام سوره 162ي  آيه  )رب العالَمين هللاقل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي (

  بگو نمازم، تمامي اعمالم و زندگي و مرگ من براي خداست كه پروردگار جهانيان است. ي آيه: ترجمه

  :آيه  هايپيام
  ي شريفه باشد.  همين تعبير خود خداوند در اين آيه» زندگي به خاطر خدا«ي  ترين تعبير درباره شايد كامل -1
ي توحيدي يكتا پرستم، بلكه در مقام عمل نيز موحدم، يعني هر كار نيكي  شود بگويد من نه تنها از نظر عقيده رسول گرامي اسالم مأمور مي -2

كـنم،  ام در اطاعت مطلق اوسـت و هرچـه دارم در راه او فـدا مـي     دهم. نماز و عبادات و مرگ و زندگي نجام ميكنم، فقط براي رضاي او ا كه مي
مانم تا براي خدا كار كـنم و مـرگ مـن هـم بـراي       يعني من زنده مي» محياي و مماتي«تمام هستي و عشق و حب و بغض من به قصد اوست. 

  خداست. 
  اما جدا ذكر شده تا اهميت آن را نشان دهد.  با آن كه نماز، جزء عبادات است، -3
  توان قصد قربت كرد. كنيم، در هر نفس كشيدن و زنده بودن و مردن هم مي گونه كه در نماز قصد قربت مي آن -4
د موفـق  شود و اگر به خداونـد نزديـك شـود، در زنـدگي خـو      اي مي وقتي هدف زندگي خداوند است، تمام كارهاي انسان داراي مفهوم تازه -5

  شود.  مي
 هاي انحرافي، با صراحت و افتخار اعالم كنيم. راه و روش و هدف خود را در برابر راه -6

  هدفنيبرتر
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ها و بسياري ديگر از مفاهيم كليدي زندگي،  ها و پيروزي ها، شكست ها و ناراحتي خوشحالي (كدام امور تعريف ديگري خواهند داشت؟)،اگر هدف و مقصد زندگي خدا باشد 
  كند.  پيدا مي تعريف جديد

  به خدا. نزديك شدن، (با مقصد الهي چيست؟) پيروزيشود و معناي  مي دور شدن از خدا (با اين مقصد الهي چيست؟)، شكستمعناي 
  كند كه ما را از خدا دور كند.  به خدا برساند و به او نزديك كند و چيزي ما را آزرده ميكند كه ما را  چيزي ما را خوشحال مي

  ]2معلول [. شود و به زندگي سعادتمندانه در دنيا و آخرت برسد ]1معلول [خداوند  لطف و رحمت ويژهي دريافت  انسان شايسته شود باعث مي :]علت [بندگي خداوند 

  
  انديشند: هاي مادي و سرگرم شدن به آن نمي ها به هدفي باالتر از لذت برخي انسان

  اند.  گرفتهآرام  به آن - 2اند و  شده راضيبه حيات دنيوي  - 1كساني هستند كه: اند؟)  (چه كسانيتعبير قرآناينان به 
  كنند.  ي خود را صرف كارهاي كم ارزش مي سرمايه ترين دارايي و اند كه بهترين و با ارزش كسانياند؟)  (چه كسانياينان مصداق 

   دانند كه: اما افراد زيرك مي
هاي ديگر نيز هست و به ميزاني كه هدف ما  ها مساوي رسيدن به هدف هاي ديگر را نيز در بردارند و رسيدن به آن اي هستند كه هدف ها به گونه برخي از هدف
يك تير ، با هدفبه عنوان  خدا. اين افراد با انتخاب عبادت و بندگي ]معلول[دهند  تري را در درون خود جاي مي هاي بيش ، هدف]علت [باشد  تر برتر و جامع
انجام  كنند و هم از آنجايي كه تمام كارهاي دنيوي خود را براي رضاي خدا ي درست مي هاي مادي زندگي استفاده هم از بهره (به عبارت ديگر:)زنند.  مي چند نشان

  كنند.  تر كرده و سراي آخرت خويش را نيز آباد مي دهند، جان و دل خود را به خداوند نزديك مي
هم از مناظر زيباي  -2كنند،  هم تندرستي و سالمت خود را تأمين مي -1چون كوهنوردي هستند كه در مسير نزديك شدن به قله:  هم اند؟) (شبيه چه كسانياينان 

  دهند.  هم استقامت خود را افزايش مي -3و برند  طبيعت لذت مي
  

      

 

  

  

      

  
  طلبد.  مي ي محكم همت بزرگ و اراده طلبد؟) (چه چيزي ميماست،  بزرگ و ضامن خوشبختي، به همان ميزان كه هدفالبته اين 

  خواهد.  يابي به گوهرهاي گرانقدر درياها، پشتكاري شگرف مي طور كه دست همان
  قمــر ســازد؟كه  خوبي قمـر بهـتر، يـا آن  ازد؟ـكر سـكه ش ا آنـهتر يـر بـت، شكـاي دوس

  يا آن كه برآرد گل، صد نـرگسِ تر ســازد؟  تر يا گلشـن و گل در تـو؟ اي بـاغ تويـي خوش
  كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ يا آن  اي عقـل تو بـه باشي در دانـش و در بيـنش؟

  نساءي  سوره 134ي  آيه  )ثواب الدنيا و اآلخرة فعند اهللامن كان يريد ثواب الدنيا (

  خواهد نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست.ب هركس نعمت و پاداش دنيا را  ي آيه:ترجمه

  :آيههايپيام
گزينش عبادت و بندگي خداوند به عنوان هدف زندگي، يعني با يك تير چند نشان زدن؛ به عبارت ديگر كسـي كـه بنـدگي خـدا را هـدف       -1

كند و هم از آن جايي كه تمام كارهايش بـراي رضـاي خداسـت، آخـرت      هاي مادي زندگي استفاده مي دهد هم از بهره اش قرار مي اصلي زندگي
  ند. ك خويش را نيز آباد مي

كند: هم ثواب و سعادت دنيا و هم ثواب و سعادت آخرت تنها  اند تا به پاداش دنيوي برسند روشن مي اين آيه خطاي افرادي را كه ترك تقوا كرده - 2
  خواهد بايد به خدا تقرّب جويد و تقوا پيشه كند. از جانب خداست پس حتي اگر كسي فقط سعادت دنيوي را مي

در جهـاد   تزنند و به مقـررات اسـالم ماننـد شـرك     كساني است كه ايمان ضعيف دارند و منافقاني كه دم از ايمان به خدا ميدر اين آيه سخن از  - 3
 كنند ولي منظورشان فقط به دست آوردن نتايج مادي مانند غنايمِ جنگي و غيره است كساني كه تنها در طلب دنيا هستند، پس بدانند كـه  عمل مي

باشد.و اخروي هردو مي خدا نتايج دنيوينزد

  مطابقت معنايي:
جايي كه با طرح پرسش بر اين نكته تأكيـد دارد   ، از آن»خوبي قمر بهتر، يا آن كه قمر سازد؟ /اي دوست شكر بهتر يا آن كه شكر سازد؟ «شعر 

 كه خداوند برترين هدف زندگي انسان است، با آيه ارتباط مفهومي دارد.

  و چند نشانريتكي
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 ترين هدف انسان، انتخاب خداوند به عنوان غايت و مقصد زندگي است. باارزش  
 ناپذير انسان را سيراب كند. تواند روح پايان خداست كه مي تنها   

  

  اندیشه و تحقیق
  چون حيوان و گياه وجود دارد، بيان كنيد. هايي كه در چگونگي رسيدن انسان به هدف، با موجوداتي هم تفاوت -1

و  طبيعيكه گياهان به صورت  به سوي آن گام بردارد؛ درحالي - 3آن را انتخاب كند و  - 2بشناسد  - 1: انسان خود بايد هدف خلقت خود را اولين تفاوت
 كنند.  به سوي هدف خود حركت مي غريزيحيوانات به صورت 

گردد. او به  شود، بلكه روز به روز افزون مي هايش نه تنها كم نمي يابي به خواسته است و عطش او در دست طلب بي نهايتاي  انسان داراي روحيه دومين تفاوت:
هايي كه  هدف انتخاب هدف است؛طلب، در زندگي خود همواره در حال  نهايت شود. اين انسان بي و تمام نمي پذيرد هرگز پايان نميدنبال چيزي است كه 

شوند، چنان كه گويي  رسند، متوقف مي ي محدودي دارند وقتي به سر حدي از رشد و كمال ميها پايان نيابد و تمام نشود. در حالي كه حيوانات و گياهان هدف
  راهشان پايان يافته است.

  ها چيست؟  هاي مختلف در بين انسان علت انتخاب هدف - 2
  .رود ها دارد و هركس با بينش و نگرش خاص خود به سراغ هدفي مي اين اختالف ريشه در نوع انديشه و تفكر انسان

 
 

 
 )97فروردين  17 - آزمون كانون( )16ي  (كتاب درسي، صفحه   رود؟ اسالمي، هر كس بر چه اساسي به سراغ هدفي خاص مي هاي آموزهبا توجه به . 1 .1

  ) قدرت اراده و اختيار2    ) بينش و نگرش1
 آخرتمندي به دنيا و يا  ) نوع عالقه4    ) شرايط سني و محيطي3

دومين  .........جهان بوده و  .........، منظور از حق، »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحقّ«ي  ي مباركه در آيه. 2 .2
 )96فروردين  18 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه  تفاوت انسان با ساير موجودات است. 

  طلبي نهايت ي بي داشتن روحيه - ) واقعيت داشتن1
 طلبي نهايت داشتن روحيه بي -دار بودن ) هدف2

  شناسايي هدف خلقت - ) واقعيت داشتن3
  شناسايي هدف خلقت -دار بودن ) هدف4

دهد و اين خواهد، شايسته است چه چيزي را مقصد نهايي خويش قرار  پايان مي ها را به صورت بي نهايت طلب است و خوبي اگر روح انسان بي. 3 .3
 )96مهر  21 - آزمون كانون( )20و  17هاي   (كتاب درسي، صفحه  وجو كرد؟ توان در كدام آيه جست موضوع را مي

    »فعنداهللا ثواب الدنيا و االخرة« - خداوند و بندگي او ) 1
  »ما خلقناهما اال بالحقّ« -  خداوند و بندگي او) 2
    »نيا و االخرةفعنداهللا ثواب الد« - ) رسيدن به ايمان و تقوا3
  »ما خلقناهما اال بالحق« - ) رسيدن به ايمان و تقوا4

    سازد؟ ترين مفهوم را به ذهن متبادر مي هاي زير، صحيح يك از گزينه ها، كدام بستن به آن بندي اهداف براي انتخاب صحيح و دل با توجه به رتبه. 4 .4
 )96مهر  21 - آزمون كانون( )16ي  (كتاب درسي، صفحه     

    ناپذير براي زندگي ما ضروري هستند. پايان  تنها اهداف) 1
  دارند. پذير، ما را از رسيدن به اهداف اصلي باز مي پايان  ) اهداف2
    ) دلبستگي به اهداف فرعي بايد بتواند مانع رسيدن به اهداف اصلي شود.3
  ) دلبستگي به اهداف فرعي نبايد مانع رسيدن به اهداف اصلي شود.4

 هدف آفرينش
1 3 2 
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توانيم مستمسك تأييد كالم خود قرار  وييم عملكرد انسان براي رسيدن به هدف با گياهان و حيوانات تفاوت دارد، كدام گزينه را مياگر بگ. 5 .5
 )96مهر  21 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه     دهيم؟

  روند.  هان به صورت طبيعي به سوي هدف مي) انسان بايد هدف خويش را بشناسد و با كمك غريزه به سمت آن برود اما حيوانات و گيا1
  روند. غريزي به سمت هدف ميبه طور رود اما حيوانات به صورت طبيعي و گياهان  كند و به سمت آن مي ) انسان هدفش را انتخاب مي2
  رود. هدف به سمت آن مي روند اما انسان پس از تشخيص و انتخاب ) گياهان به صورت طبيعي و حيوانات به صورت غريزي به سمت هدف مي3
  كنند. ها با استفاده از غريزه و به صورت كامالً طبيعي به سمت هدفشان حركت مي ) گياهان، حيوانات و انسان4

 )96مهر  21 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه  داند و اين مفهوم به چه معناست؟ قرآن كريم در آيات گوناگون آفرينش جهان را چه مي. 6 .6

  برابري و مساوات - ) حق2ّ    برابري و مساوات - عدل) 1
  هدفداري خلقت جهان - ) حق4    هدفداري خلقت جهان - ) عدل3

 )96آبان  5 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه  ؟نيستهاي انسان و گياهان و حيوانات  كدام گزينه از تفاوت. 7 .7

  هاي محدودي دارند.  كه حيوانات و گياهان هدف طلب است در حالي نهايت بي ي ) انسان داراي روحيه1
  كنند. ) انسان، خود بايد هدف خلقت خود را بشناسد، ولي گياهان به صورت غريزي و حيوانات به صورت طبيعي به سوي هدف حركت مي2
  فراواني از استعدادهاي مادي و معنوي است.  ي تعداد محدودي دارند، داراي مجموعه) انسان برخالف حيوانات و گياهان كه اس3
  شوند.  شان برسند، متوقف مي ناپذير و تمام نشدني است، در حالي كه حيوانات و گياهان وقتي به هدف هاي انسان پايان ) هدف4

را از تدبر در پيام كدام آيه/ آيات ، »دهد كاري را بيهوده انجام نمي تك موجودات جهان هدفي وجود دارد و خداوند هيچ در خلقت تك«كه  اين. 8 .8
 )96آبان  5 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه  كنيم؟ شريفه درك مي

  »من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة) «2 »…ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين ) «1
  »قل ان صالتي و نسكي و محياي و مماتي ) «4 »يعبدونالْإِنس إِلَّا ل ونَّ ما خلَقت الج و) «3

 )96آبان  19 - آزمون كانون( )20و  17هاي   (كتاب درسي، صفحه  بيت زير به كدام پيام اشاره دارد؟. 9 .9

  »يا آن كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟/ اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش؟«
  ، مقصد نهايي انسان باشد.بندگي اوخداوند و ) شايسته است كه تنها 1
  ) براي رسيدن به كماالت نامتناهي هر كاري بايد انجام داد.2
  بزرگ ضامن خوشبختي و سعادت ابدي است. ي ه) همت و اراد3
  ) براي رسيدن به سعادت در آخرت بايد كوشش كرد.4

     ، چه چيزي را بايد بداند؟»واهدهر كس نعمت و پاداش دنيا را بخ«نساء  ي سوره 134ي  با توجه به آيه. 10 .10
 )96آبان  19 - آزمون كانون( )20ي  (كتاب درسي، صفحه     

  »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين) «2    »اما شاكراً و اما كفوراً) «1
  »فألهمها فجورها و تقواها) «4    »فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة) «3

است  .........آمده و ويژگي حركت انسان به سوي هدف برخالف ديگر موجودات،  .........دار بودن جهان خلقت در قرآن كريم، با تعبير  تعبير هدف. 11 .11
 )96آبان  19 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه  . .........و انسان به دنبال چيزي است كه 

  اهداف مشخص دارد. - اختياري - ) عند اهللا2  رد.پذي هرگز پايان نمي -اختياري - ) حق1
  اهداف مشخص دارد. - طبيعي - ) عند اهللا4  پذيرد. هرگز پايان نمي - طبيعي - ) حق3

چيست و علّت » و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحقّ« ي در آيات شريفه» حق«كريم از عبارت منظور قرآن . 12 .12
 )96بهمن  6 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه  گردد؟ آن به چه چيز برمي

  حكمت الهي -) هدفمند بودن خلقت2    حكمت الهي -) يگانگي خدا1
  رحمت الهي -خلقت ) هدفمند بودن4    رحمت الهي -) يگانگي خدا3

   گردد؟ هاي زير مفهوم مي ، كدام يك از پيام»و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحقّ«ي  ي شريفه با دقت در آيه. 13 .13
 )95مهر  23 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه     

  باشد. تنها مخلوق داراي هدف مي ) در آفرينش هستي، انسان به عنوان موجود برتر،1
 باشد. گر هدفي خاص ميداراي خلقتي مشابه هستند كه بيانها و زمين  ) آسمان2

    ها حكيم است. ) در پس خلقت موجودات جهان، هدفي وجود دارد، زيرا خالق آن3
  ) خلقت جهان هستي عبث بوده و در پرتو حكمت الهي انجام گرفته است.4
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    . .........مهم و حياتي است؛ زيرا در صورت عدم دسترسي، اين خطر وجود دارد كه  .........سخ سؤال دست يافتن به پا. 14 .14
 )95مهر  23 - آزمون كانون( )14ي  (كتاب درسي، صفحه     

    عمر خود را تلف كنيم -»هدف از زندگي ما در اين جهان چيست؟) «1
 هاي زندگي را از دست بدهيم سرمايه - »در دنياي امروز چه كاري بايد انجام دهيم؟) «2

  نتوانيم به اهداف دنيايي خود برسيم - »در دنياي امروز چه كاري بايد انجام دهيم؟) «3
  نتوانيم به اهداف دنيايي خود برسيم -»هدف از زندگي ما در اين جهان چيست؟) «4

    به آن اشاره شده است. .........ي  است كه در آيه .........نمايد  مي ي خداوند ي دريافت لطف و رحمت ويژه اي كه انسان را شايسته عامل اصلي. 15 .15
 )95مهر  23 - آزمون كانون( )18و  17هاي   (كتاب درسي، صفحه     

  »و ما خلقنا السماوات و األرض ما بينهما العبين« -) بندگي1
 »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين« -دار بودن ) هدف2

  »و ما خلقت الجنّ و اإلنس إلّا ليعبدون« -دار بودن دف) ه3
  »و ما خلقت الجنّ و اإلنس إّلا ليعبدون« -) بندگي4

   باشد. مي .........است كه ميان انسان و جن  .........گر بيان» لجنّ و اإلنس الّا ليعبدونو ما خلقت ا«ي  ي شريفه آيه. 16 .16
 )95مهر  23 - كانونآزمون ( )17ي  (كتاب درسي، صفحه      

 متفاوت - ) هدف اصلي خلقت موجودات2 مشترك - ) هدف نهايي خلقت موجودات1

  متفاوت -) هدف اصلي آفرينش انسان4 مشترك -) هدف نهايي آفرينش انسان3

     .......... جز بههاي زير را دارد،  ي ويژگي اهداف انسان و روحياتش، برخالف حيوانات و گياهان همه. 17 .17
 )95مهر  23 - آزمون كانون( )15ي  (كتاب درسي، صفحه     

 ) معين و محدود بودن2    ناپذير بودن ) پايان1

  ) متعدد بودن4    طلبي  نهايت ي بي ) روحيه3

 )95آبان  7 - آزمون كانون( )16ي  (كتاب درسي، صفحه  كدام گزينه صحيح است؟. 18 .18

  اند. زندگي ما ضروريپذير و هم پايان ناپذير براي  هاي پايان ) هم هدف1
 اند. ناپذير براي ما ضروري هاي پايان پذير غيرضروري و هدف هاي پايان ) هدف2

  هاي فرعي شود. هاي اصلي نبايد مانع رسيدن به هدف ) هدف3
  دل نبنديم.  ها كه به آن هاي اصلي قرار داد به شرط آن توان جاي هدف هاي فرعي را مي ) هدف4

    ؟اشاره دارد به كدام موضوع »كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ باشي در دانش و در بينش / يا آناي عقل تو به «شعر . 19 .19
 )95آبان  7 - آزمون كانون( )20و  19هاي   (كتاب درسي، صفحه      

  اند. هاي خود را از دست داده ترين دارايي و سرمايه ) مصداق كساني است كه بهترين و با ارزش1
 اي هستند كه هدف ديگر را نيز دربردارند. گونه ها به هدف) برخي از 2

  ي اهداف دنيايي رسيد. توان با يك تير چند نشان را زد و به همه ) مي3
  توان به حيات دنيايي راضي شد و به اين حيات آرام گرفت. ) مي4

 )95آبان  7 - آزمون كانون( )20و  19هاي   ه(كتاب درسي، صفح  ؟تجلّي دارد  عبارت شريفهكدام در » يك تير و چندنشان«تعبير . 20 .20

 »ما خلقناهما الّا بالحق) «2    »فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة) «1

  »هللا رب العالمين) «4  »ما خلقت الجنّ و اإلنس الّا ليعبدون) «3
  

  

    گردد؟ ي شريفه دريافت مي از كدام آيه ي زندگي به خاطر خداوند ترين تعبير خداوند درباره كامل. 1 .21
 )95آبان  7 - آزمون كانون( )18و  17هاي   (كتاب درسي، صفحه     

  »و ما خلقت الجنّ و اإلنس إلّا ليعبدون) «1
 »قل إنّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين) «2

  »ةمن كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخر) «3
  »و ما خلقنا السماوات و األرض و مابينهما العبين ما خلقناهما اّلا بالحقّ) «4

 نشيهدف آفر
2 3 1 
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    ؟گردد نمييك از مفاهيم زير دريافت  ، كدام»من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة«ي  ي شريفه از دقت در آيه. 2 .22
 )95آبان  21 - آزمون كانون() 20و  19هاي   (كتاب درسي، صفحه     

  كارهاي خود را براي رضايت او انجام دهند و سراي آخرت خويش را نيز آباد سازند.  هاي مادي، مندي از نعمت بر بهره ها عالوه خواهد كه انسان ) خداوند مي1
 زنند. ها با يك تير چند نشان مي آنگيرد؛  هاي ديگر را نيز دربرمي كنند كه هدف اي انتخاب مي زندگي هدف خود را به گونه در ها ) برخي انسان2

كنند و هم از مناظر زيباي طبيعت بهره  ) بندگان واقعي خداوند مانند كوهنورداني هستند كه در مسير رسيدن به قله، هم تندرستي خود را تأمين مي3
  برند. مي
قدر  يابي به گوهرهاي گران باشد؛ چرا كه دست ي محكم نيز مي ههاست، نيازمند همت و اراد ها، به همان ميزان كه ضامن خوشبختي آن ) هدف بزرگ انسان4

  خواهد. درياها، پشتكاري شگرف مي

 )95آبان  21 - آزمون كانون( )17ي  (كتاب درسي، صفحه  ي شريفه به برترين هدف خلقت انسان اشاره دارد؟ كدام آيه. 3 .23

 »خلقت الجنّ و اإلنس الّا ليعبدون و ما) «2  »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما العبين) «1

  »من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة) «4  »قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين) «3

    به آن اشاره دارد.  .........ي  ي شريفه و آيه .........آن است كه  .........براساس تعاليم دين اسالم، . 4 .24
 )95بهمن  8 - آزمون كانون( )18و  17ي  ها (كتاب درسي، صفحه     

  »قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين« - ها براي رضايت الهي باشد ها و عمل حركت - ) عبادت1
 »و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون« - انسان نبايد به حيات دنيوي راضي بشود - ) عبادت2

  »قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين« - انسان نبايد به حيات دنيوي راضي بشود - ايمان) 3
  »و ما خلقت الجن و االنس الّا ليعبدون« - ها براي رضايت الهي باشد ها و عمل حركت - ) ايمان4

 )15ي  صفحه(كتاب درسي،    ر اين سخن يافت كه انسان ...........توان د اولين تفاوت انسان با ساير موجودات در چگونگي انتخاب هدف را مي. 5 .25

  هاي طبيعي است و به سوي هدف خلقت در حركت است. به دنبال خواسته )1
  خود بايد هدف خلقتش را بشناسد و آن را انتخاب كند. )2
  هاي غريزي است و به سوي هدف خلقت در حركت است. به دنبال خواسته )3
 هدف بايد به عبادت خداوند بپردازد. براي رسيدن به )4

 )17ي  صفحه(كتاب درسي،   گر اين مطلب است؟ ي شريفه، بيان داند و كدام آيه خداوند در قرآن كريم هدف از آفرينش انسان و جن را چه مي. 6 .26

  قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين - رحمت الهي )1
  قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين -بندگي )2
  و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون -بندگي )3
 و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون - رحمت الهي )4

 )16ي  صفحه(كتاب درسي،   ها چيست؟ راه انتخاب صحيح اهداف و دل بستن به آن. 7 .27

  ي خداوند شود.  ي دريافت لطف و رحمت ويژه شود انسان شايسته يبندگي خداست كه باعث م )1
  شود انسان خوشحال شود و به خدا برسد و چيزي او را آزرده نكند. نزديك شدن به خداست كه باعث مي )2
  به تعبير قرآن به حيات دنيوي راضي شدن و به آن آرام گرفتن است. )3
 ها متناسب ارزشي كه دارند، است. نمشخص كردن ارزش اهداف و رتبه دادن به آ )4

 )16ي  صفحه(كتاب درسي،   ها در انتخاب هدف چيست؟ ريشه و منشأ اختالف. 8 .28

  ي انسان نوع انديشه )2    هاي رسيدن به هدف ابزار )1
 طلبي انسان نهايت ميزان بي )4    ها ميزان كماالت و خوبي )3

    مفهوم ...... جز توان برداشت كرد به مفاهيم زير را مي» خوبي قمر بهتر يا آن كه قمر سازداي دوست شكر بهتر يا آن كه شكر سازد؟ /  «از شعر . 9 .29
 )20ي  صفحه(كتاب درسي،      

  هاست تا به آن برسد. ي خوبي انسان در جست و جوي سرچشمه )1
   .و پاداش دنيا و آخرت هر دو نزد خداست  نعمت )2
  ناپذير انسان را سيراب كند. تواند روح پايان چه كسي جز خداوند مي )3
 انديشند. هاي مادي و سرگرم شدن به آن نمي ها به هدفي باالتر از لذت برخي انسان )4
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 )18 و 17ي  ها صفحه(كتاب درسي،   توان يافت؟ ي كريمه مي ، را در كدام آيه»زندگي به خاطر خدا«ترين تعبير در مورد  كامل. 10 .30

  و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون )1
  من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و االخرة  )2
  قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين  )3
 ما خلقنا السماوات و االرض وما بينهما العبين )4

به ترتيب .............. و .............. » رسيدن به زندگي سعادتمندانه در دنيا و آخرت«و » دني خداوند ش ي دريافت لطف و رحمت ويژه شايسته«. 11 .31
 )18ي  صفحه(كتاب درسي،    بندگي خداوند تبارك و تعالي است.

  معلول - علت )2    معلول - معلول )1
  علت - معلول )4    علت - علت )3

 )15ي  صفحه(كتاب درسي،   است؟ انسان در زندگي خود به دنبال انتخاب چگونه اهدافي. 12 .32

      پذير و دست نيافتني پايان )1
  موقتي و زودگذر )2
      نهايت و پايان ناپذير بي )3
  پايان ناپذير و دست يافتني )4

همواره در حال  گردد و در زندگي خود هايش روز به روز افزوده مي يابي به خواسته اي ............... است و عطش او در دست انسان داراي روحيه. 13 .33
 )15ي  صفحه(كتاب درسي،    هايي است كه ............. انتخاب هدف

    و دست نيافتني است.  آل ايده - جو ستيزه )1
  آل و دست نيافتني است. ايده -نهايت طلب بي )2
    پايان نيابد و تمام نشود. -نهايت طلب بي )3
 پايان نيابد و تمام نشود. - جو ستيزه )4

  اي به اين جهان، گام نهاده است، توجه ما به كدام موضوع جلب خواهد شد؟ ي حساب شده موجودي بر اساس برنامه  هر  بگوييماگر . 14 .34
 )15ي  صفحه(كتاب درسي،      

    نهايت طلب است.  اي بي انسان داراي روحيه )1
  ي خداوند است. انسان برترين آفريده )2
    انسان نيز آفرينشي هدفمند دارد. )3
 انسان همواره در حال انتخاب اهداف خود است.  )4

 )16ي  صفحه(كتاب درسي،   ها، مشخص شدن كدام موضوع الزم و ضروري است؟ ها و دلبستگي به آن در مسير انتخاب صحيح هدف. 15 .35

    ابزار رسيدن به هدف )2    ارزش هدف )1
 هاي رسيدن به هدف ها و راه شيوه )4    ها چگونگي و نحوه خواسته )3

 )17ي  صفحه(كتاب درسي،    بيان شده است؟»  خلقت انسان«در كدام آيه هدف از . 16 .36

  »قل انّ صالتي و نسكي محياي و مماتي هللا رب العالمين« )2  »ما خلقت الجن و االنس الّا ليعبدون« )1
 »و ما بينهما اال بالحق ما خلقنا السماوات و االرض « )4  »من كان يريد ثواب الدنيا فعنداهللا ثواب الدنيا و االخرة« )3

 )19ي  صفحه(كتاب درسي،   انديشند مشمول كدام تعبير قرآني هستند؟ ها كه به هدفي باالتر از لذات مادي و سرگرم شدن به آن نمي برخي انسان. 17 .37

  كنند. ترين سرمايه خود را صرف كاالي كم ارزش مي بهترين و با ارزش )1
  زنند. عنوان هدف، با يك تير چند نشان ميبا انتخاب عبادت و بندگي خدا به  )2
  اند. به حيات دنيوي راضي شده و به آن آرام گرفته )3
 كنند. جان و دل خويش را به خدا نزديك كرده و سراي آخرت خويش را آباد مي )4

نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد  ،قرآنطلبد و از ديدگاه  وصول به هدف بزرگ و با ارزشي چون بندگي و عبادت خداوند ................ مي. 18 .38
 )20ي  صفحه(كتاب درسي،     ................ است.

  خداوند -مجاهده و تالش و فداكاري )2  خود انسان -جلب رضايت الهي و پشتكاري شگرف )1
 خداوند - ي محكم همت بزرگ و اراده )4  خود انسان - استقامت و صبر و ايمان پايدار )3



  17  هدف آفرينش  
 درس اول (پايه دهم)  

 

ي ما  ي شريفه بر اين گفته كدام آيه» زند، انسان با انتخاب عبادت و بندگي خداوند به عنوان هدف، با يك تير چند نشان مي« هرگاه بگوييم،. 19 .39
 )20و  19ي ها  صفحه(كتاب درسي،   گذارد؟ صحه مي

    من كان يريد ثواب الدنيا فعنداهللا ثواب الدنيا و االخرة )1
  دونو ما خلقت الجن و االنس الّا ليعب )2
3( العالمين  قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب    
 و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين )4

حركت به سوي هدف در پي شناخت و «و » توقف در سرحدي از رشد و كمال«، »حركت به سوي هدف به صورت طبيعي«هريك از موارد . 20 .40
 )15ي  صفحه(كتاب درسي،    چگونگي انتخاب هدف در .......... ، .......... و ......... است.به ترتيب مربوط به » انتخاب

    انسان - حيوان - گياهان )2    حيوان - انسان - گياهان )1
  گياهان -انسان -حيوان )4    انسان - گياهان -حيوان )3

  

 

 )15ي  صفحه(كتاب درسي،   شريفه صراحتاً متجلّي است؟، در كدام عبارت »معناي هدفداري خلقت«. 1 .41

  ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين )1
  ما خلقت الجن و االنس الّا ليعبدون )2
    ما خلقناهما الّا بالحقّ )3
  فعند اهللا ثواب الدنيا و االخرة )4

 )14ي  (كتاب درسي، صفحه  است و علت اين اهميت چيست؟  مهم و حياتيدستيابي پاسخ كدام سؤال براي انسان امري . 2 .42

  كنيم.  مي امور دنياييتن هدف، زندگي را به ناچار صرف نسدر صورت ندا -  ؟هدف از آفرينش جهان خلقت چيست )1
  شود.  كه بخواهيم كوتاه مي سرمايه عمرمان بدون آن -  ؟هدف از آفرينش جهان خلقت چيست )2
  ايم.  كنيم كه براي آن خلق نشده هدف، زندگي خود را به اشتباه صرف اموري ميتن نسندادر صورت  - هدف از زندگي انسان در اين جهان چيست؟ )3
كه براي  آوريم روي مي ييها هاي اخالقي را از دست داده و به رذايل و زشتي امكان كسب فضايل و زيبايي - هدف از زندگي انسان در اين جهان چيست؟ )4

  ايم.  نشده آن خلق

ي است كه ادراشتمال آن بر افتعبيري كامل از ................ است و » قل ان صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين«ي  ي شريفه آيه. 3 .43
 )18و 17هاي   (كتاب درسي، صفحه  باشد.  بخش وجودشان ................ مي مسرت

  عوامل رساننده به خدا  –زندگي به خاطر خدا  )1
  عوامل رساننده به خدا –عبادت و بندگي خدا  )2
  ويژه خدا لطف و رحمتدريافت  –زندگي به خاطر خدا  )3
  ويژه خدا  لطف و رحمتدريافت  –خدا  عبادت و بندگي )4

   )18ي  (كتاب درسي، صفحه   بخشي به كدام عبارت شريفه است؟  نا ها در زندگي  انسان در گرو مع ها و ناخوشي تحقق مفهوم جديدي از خوشي. 4 .44

  اال ليعبدون و ما خلقت الجن و االنس )2 العالمين صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب قل انّ )1
  ما خلقناهما إال بالحق )4  و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين )3

 )15ي  (كتاب درسي، صفحه  كدام گزينه مشهود است؟  در» استمهلتي كه خداوند براي وصول انسان به هدف آفرينش داده «. 5 .45

  تالش براي وصول به هدف  )2    گام گذاشتن در مسير حق )1
  تالش براي كسب خشنودي خداوند  )4    گام نهادن انسان در دنيا  )3

 ) 17ي  (كتاب درسي، صفحه  باشد؟ چيست و درك اين امر مستلزم برخورداري از كدام ويژگي ميشرط استقرار و آرامش انسان در زندگي . 6 .46

  ذكاوت  –انتخاب عبوديت خدا به عنوان هدف  )2 تأمل  –ها و كماالت  يابي به سرچشمه خوبي دست )1
  جستجو  –انحصار زندگي به اهداف اخروي  )4 تفكر  –عدم توجه به اهداف فرعي و دنيوي  )3

 هدف آفرينش
3 2 1 
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    باشد؟  به ترتيب در كدام گزينه قابل رويت مي »اثبات هدفمندي خلقت«و  »انجام امور زندگي مطابق معيارهاي الهي«. 7 .47
 )17و  15هاي  (كتاب درسي، صفحه     

   الْعاَلمينَو نُسكي و محياي و مماتي للَّه ربِّ  قُلْ إِنَّ صالتي –ن دوا ليعبو االنس الّ ما خلقت الجنّ )1
  ندوو االنس اال ليعب ما خلقت الجن –صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين  قل انّ )2
  اآلخرة الدنيا و عند اهللا ثوابفمن كان يريد ثواب الدنيا  –صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين  قل انّ )3
  هما اال بالحق و ما بينهما العبين ما خلقناما خلقنا السماوات و االرض  و  –ن دوو االنس اال ليعب ) ما خلقت الجن4

    مندي از رحمت خالص الهي و رسيدن به خوشبختي دنيا و آخرت را به دنبال خواهد داشت؟ ي شريفه بهره فعليت بخشي به پيام كدام آيه. 8 .48
 )20ي  (كتاب درسي، صفحه     

  ا بالحق هما الّ و ما بينهما العبين ما خلقنا )1
  قل ان صالتي و نسكي و محياي و مماتي  )2
    فعند اهللامن كان يريد ثواب الدنيا  )3
  يعبدون لما خلقت الجن و االنس اال  )4

    ؟هستندكنند. از ديدگاه قرآن كريم چه كساني  ارزش مي ترين دارايي خود را صرف كارهاي كم مصداق بارز آناني كه بهترين و با ارزش. 9 .49
 )19درسي، صفحه  (كتاب     

  اند.  كساني كه به حيات دنيوي رضايت داده و آرام گرفته )2  زنند. آناني كه با يك تير، چند نشان مي )1
  كنند.  طور كامل استفاده مي كساني كه از نعمات دنيوي به )4  دهند.  ناپذير را اصل قرار مي افرادي كه اهداف پايان )3

ي شريفه را به ذهن مؤمن  پيام كدام آيه» يا آن كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟/ در دانش و در بينش؟ اي عقل تو به باشي«بيت زيباي . 10 .50
 )20(كتاب درسي، صفحه   سازد؟  قرآن پژوه متبلور مي

  رب العالمين  هللاقل ان صالتي و نسكي و محياي و مماتي  )1
2( ةاآلخراهللا ثواب الدنيا و  عندفنيا من كان يريد ثواب الد   
  و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين )3
  يعبدونلا و االنس الّ و ما خلقت الجنّ )4

  




