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 سواالت درس یک

  به معنای هدف داربودن خلقت آنهاستحق بودن آفرینش آسمان ها وزمین به چه معتاست؟ -1

هدف داربودن آفرینش –حق بودن آفرینش آسمان ها وزمین )به معنی هدف داربودن آفرینش آنها(سوره دخان به چه نکاتی داللت می نمایند؟ 83و83آیات -2

 جهان    

انسان خودبایدهدف ازخلقت خودرابشناسدوآن راانتخاب کندوبه سوی آن گام  -(1) انسان باسایرموجودات درمورد انتخاب هدف چه تفاوتی دارد؟-8

(انسان برخالف حیوانات وگیاهان که 2بردارددرحالی که گیاهان به صورت طبیعی وحیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند. )

.به همین دلیل ،به دنبال انتخاب هدف هایی است که ازطریق است داراادی ومعنوی استعدادهای محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان ازاستعدادهای م

( انسان داردای روحیه ای بی نهایت طلب است وعطش اودردسیابی به خواسته هایش نه تنها کم 3آن، استعدادهای گوناگون خویش رابه کمال رساند.)

 نمی شود بلکه روز به روز افزون می گردد.

انسان داردای روحیه ای بی نهایت طلب است وعطش اودردسیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود  ت طلبی روحیه انسان چیست؟مفهوم بی نهای-4

اره همو بلکه روز به روز افزون می گردد.اوبه دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد وتمتم نمی شود. این انسان بی نهایت طلب ، درزندگی خود

 خاب هدف است، هدف هایی پایان ناپذیروتمام نشدنیدرحال انت

     ریشه درنوع نگاه واندیشه انسان دارد.منشاء اختالف درانتخاب اهداف درانسانها چیست؟-5

 تقرب  ونزدیکی به خدای بزرگتنها چه چیزی شایسته است که مقصد نهایی انسان باشد؟ -6

تابوسیله آن ، هدف های همسو بامیل بی نهایت طلب واستعدادهای متنوع به معیار نیازمندیم؟ چرابرای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها -7

 انسان رامشخص کنیم.

ریاضی-تجربی الت درس دین وزندگی پایه دهماسو  

 دبیر: سیدرحیم موسوی نسب
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 نیازمند معیار ومالک هستیمبرای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها به چه چیزی نیازمندیم ؟  -3

 قرآن کریمبهترین معیار انتخاب اهداف اصلی ازفرعی چیست؟ -3

؟ هردو خوب می باشند وبرای زندگی ماضروری هستند مهم این است که هدف آیا اهداف اصلی وفرعی هردوبرای زندگی ماضروری هستند؟چرا -11

فرعی رابه جای هدف اصلی قرار ندیم وآن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما دررسیدن به اهداف اصلی شوند وازرفتن به سوی کماالت 

 بازدارند.

هدفی که همه استعدادهای متنوع مارادربرگیرد ودرجایی متوقف نشود ونهال وجود مارا به برترین هدف اصلی انسان  چه ویژگی هایی دارد؟  -11

 درختی پرباروزیبا تبدیل کند به طوری که سراسروجودماراشادابی ، بالندگی شور ونشاط فراگیرد.

وتقرب به خداوند، نزدیکی مکانی وظاهری نیست. چه بسا دونفردریک مکان درکنارهم باشند  نزدیکیمنظور ازنزدیکی تقرب به خداوند چیست؟ -12

 ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است.

نی که زیبایی وخوبی ها را خدا سرچشمه زیبایی ها وخوبی هاست وانسان ها به میزاانسان چگونه می تواند به خداوند نزدیکی و تقرب پیداکند؟  -18

 کسب کنند به خدانزدیک تر می شوند.

 درصورتی که هدف های بیشتری رادردرون خودجای دهد.درچه صورتی هدف جامع تر است؟-14

طلبد همان هدف به همان میزان که بزرگ وضامن خوشبختی ماست همت بزرگ اراده محکم می رابطه سعادت وهمت انسان رابایک مثال توضیح دهید؟ -15

 طورکه دست یابی به گوهرهای گرانقدر دریاها پشتکاری شگرف می خواهد.

 درجستجوی سرچشمه خوبی ها است وتابه آن نرسدآرام وقرارندارد.انسان باتآمل درخود به این نتیجه می رسد که درجستجوی چیست؟-16

 کی به خداوند است.تقرب ونزدی؟مقصود وهدف نهایی یابرترین واصلی ترین هدف انسان چیست-17

  زیراخداوندحکیم است وهیچ کاری رابیهوده انجام نمی دهد.چراآفرینش جهان به وسیله خداوند باطل وبازیچه نیست؟-13

ی همت بزرگ واراده محکم مخداوند به همان میزان که بزرگ وضامن خوشبختی ماست چه چیزی رامی طلبد؟  برترین هدف انسان ،یعنی؛ تقرب ونزدیکی به-13

 طلبد

افراد زیرک باانتخاب خدابه عنوان هدف اصلی خود هم ازبهره های ، بایک تیر چند نشان می زنند؟اصلی خودافرادزیرک چگونه باانتخاب خدا به عنوان هدف -21

رابه خداوند نزدیک تر مادی زندگی استفاده می کنند وهم ازآنجایی که تمام کارهای دنیوی خود رادرجهت رضای خدا انجام می دهند، جان ودل خود 

 می کنند وسرای خویش رانیزآباد می سازند

اگرروح انسان بی نهایت طلب است وخوبی ها رابه صورت بی پایان می خواهد، شایسته است  ند روح انسان را سیراب کند؟اچراهیچ کس جز خدانمی تو-21

 که تنها تقرب ونزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی اوباشد.

زیرا خالق آنها خدایی حکیم است ؛ یعنی خدایی که هیچ کاری رابیهوده انجام نمی لقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجودداشته است؟ چرادرپس خ-22

 دهد.

 درستی یانادرستی گزاره های زیر را با)ص/غ( مشخص کنید.

  غلط                               هدف ها ودلبستگی های پایان پذیر,هدفهای فرعی به شمار می آیند که برای زندگی ضروری به نظر نمی رسند.  -28
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     صحیح                                 اگرهدف ومقصد زندگی خداباشد شکست ،دورشدن ازخدا معنا می شود.                                                -24

 صحیحبه معیارنیازمندیم                                                                                     برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها  -25

 جمالت زیراراباکلمات مناسب تکمیل کنید.

                             ف داربودنهد                                                                    ها وزمین به معنای ...............خلقت آن هاست.  حق بودن آفرینش آسمان -26

                            انتخاب کند                                                                انسان باید هدف خود رابشناسد آن را.......................وه به سوی آن گام بردارد. -27

                                    نگرش–بینش                                                                             هرکس با...............و....................خاص خود به سراغ هدفی می رود.    -23

   بهره های مادی                                       از.........................زندگی استفاده می کنند.  خود افراد زیرک باانتخاب خدابه عنوان هدف اصلی -23

 بی نهایت طلبی او –متنوع بودن استعدادهای انسان ........... انسان باشد.          هدفی کامل تر است که پاسخگوی دوویژگی .................و........ -81

 معیار ومالک              برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها نیازمند............هستیم.     -81

 

 

سواالت   درس دوم

»سرمایه رشدمورد اشاره درعبارت-1                  » گرایش  به خیر ونیکیچیست؟ 

)مطابق آیه ی -2          ) مالمت گر انسان درهنگام آلودگی به گناهنقش نفس لوامه چیست؟ 

 قدرت اختیار وانتخاببیانگرکدام یک ازسرمایه های رشدانسان است؟(       )آیه )-8

 درستی یانادرستی جمله های زیررابا)ص/غ( مشخص کنید.

 صحیح                                                                          .      جامع ترین واصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی وتقرب به خداست -4

 صحیح                       وراه درست زندگی راتشخیص دهیم وآن نیروی  عقل وتفکر است.    پروردگاربه مانیرویی عنایت کرده تاباآن بیندیشیم-5

 صحیح                                                                هدف ومسیر حرکت هرکس باتوانایی وسرمایه هایش هماهنگی دارد.                     -6

 صحیح                                       شیطان خوررابرتر ازآدمیان می پنداردوسوگندیادکرده است که فرزندان آدم  رافریب دهد.                    -7

 جمالت زیرراباکلمات مناسب کامل کنید.

 شناخت انسان                                                 ........................است.    اولین گام برای حرکت انسان درمسیرهدف نهایی خلقت-3

 مسئول                                                       صاحب اراده واختیارآفرید و...................سرنوشت خویش قرارداد.  راخداوندما-3

 بیزاری-گرایش                 خداوند شناخت خیرونیکی و.....................به آن وشناخت بدی وزشتی و.................ازآن رادرماقرارداده است. -11
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