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 آیا آفرینش موجودات جهام هدفمند است چرا؟ نظر قران را در این باره بنویسید.-1

 هیچ که خدایی است؛یعنی حکیم خدایی آنها خالق زیرا دارد؛ وجود هدفی جهان این موجودات تک تک خلقت پس در

.و آفرینش جهان را "حق" می  کند می تأکید نکته براین گوناگون آیات در کریم قرآن .دهد نمی انجام بیهوده را کاری

 داند:

ل قن ا ما و    زمین و ها آسمان ما و          اال رض   و   السَّماوات   خ 

بین                      ب ین ُهما ما و    یدیم،نیافر بازیچه به را آنهاست بین آنچه و الع 

ل قناُهما ما . قا  ا الا  خ   نکردیم خلق حق به جز را آنها                   ب الح 

 پیام مهم آیه شریفه را بنویسید.-2

ل قن ا ما )و   بین  ما ب ین ُهما ما و    اال رض   و   السَّماوات   خ  ل قناُهما الع  قا  ا الا  خ        )              ب الح 

 به ای شده حساب برنامه   اساس بر موجودی هر و نیست هدف بی آفرینش جهان که دارد این رداللت ب خوبی به آیه این 

                    .است حرکت در ای حکیمانه هدف سوی به و است نهاده جهان گام این

 دارد؟ وجود هایی تفاوت گیاهان، و حیوانات همچون موجوداتی و انسان هدف چرامیان-3

 ویژگی به که هایی تفاوت .دارد وجود هایی تفاوت گیاهان، و حیوانات همچون موجوداتی و سانان هدف میان البته  

 گردد. می باز موجودات سایر از او تمایز و انسان خاص های

 دارد؟ وجود گیاهان، و حیوانات همچون موجوداتی و انسان هدف هایی میان تفاوت چه-4

 گیاهان که حالی در بردارد؛ گام آن سوی به و کند انتخاب را آن و ناسدبش را خود خلقت از هدف باید خود انسان -الف
 طبیعی صورت به گندم مثال دانه   کنند می حرکت خود هدف سوی به غریزی صورت به حیوانات و طبیعی صورت به
 کند. می حرکت ها دانه ده با ای خوشه به شدن تبدیل یعنی خود نهایی هدف به رسیدن جهت در

 و مادی استعدادهای از فراوان ای مجموعه دارند، مادی محدود استعدادهای که گیاهان و حیوانات خالفبر انسان -ب

 کمال به را خویش گوناگون استعدادهای آن، طریق از که است هایی هدف انتخاب دنبال به دلیل، همین به .است معنوی

 .رساند

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

 .گردد می افزون روز به روز

بسم هللاهللاهللاهللا الرحمن الرحیم

سواالالت درس به درس دین و زندگی دهم رشته انسانی سال 
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 چیست؟ هدف انتخاب در منشا و علت اختالف انسان ها -4

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

 هستیم ؟ مالک و چرا برای انتخاب درست هدف ها نیازمند معیار-5

 نیازمند کنیم، انتخاب را خود های هدف درست، نگاهی با بتوانیم اینکه برای ها، انسان اندیشه   و نگاه تفاوت به توجه با
 متنوع استعدادهای و طلب نهایت بی میل با همسو های هدف آن، وسیله   به بتوانیم که معیاری هستیم؛ مالک و معیار

 آنها به رسیدن برای را خود عمر و گزید درستی برخواهیم به را زندگی های هدف وسیله، بدین .کنیم مشخص را انسان

 .کرد خواهیم صرف

 .است شده یادآور نیز را آن نتایج و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب چراخدای رحیم و مهربان معیار-6

را  ما مورد نای در ،است تر آگاه ما نیازهای به ما خود   از و تر مهربان ما به همه از که مهربان و رحیم خدای

 .است شده یادآور نیز را آن نتایج و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب معیار و کرده راهنمایی و هدایت

 با توجه به آیات قران انسان دارای چند هدف می باشد ؟-7

 و ندباش می خوب دو هر که است، فرعی و اصلی های هدف از سخن اینجا دیدید، آیات در تدبار با که طور همان

 .هستند ضروری ما زندگی برای

 

 پیام با مرتبط آیات پیام

 و هستند پذیر پایان و محدود ها بستگی دل و ها هدف از برخی

 .هستند ما مادی استعدادهای از پاسخگوی برخی تنها 

به  است ممکن برگزیند، اصلی هدف عنوان به را ها هدف این کسی اگر

 .برسد آن از مقداری

 در آخرت هیچ بهره ایی ندارد کند انتخاب را ها هدف ینا فقط کسی اگر

 مادی استعدادهای پاسخگوی و اند همیشگی و ناپذیر پایان ها هدف برخی

 .هستند ما وجود در بیشتری ومعنوی

 به ……حتما…… و برگزیند اصلی هدف عنوان به را ها هدف این کسی اگر

 .رسید خواهد خود هدف

 .هستند اخروی های دفه همان ناپذیر پایان های هدف

 .هستند دنیوی های هدف همان پذیر پایان های هدف

 های نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل

 .شوند نمی دنیایی

 اخروی های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر

 200آیه   بقره، سورۀ

 

 18آیه   اسراء، سورۀ

 

 18آیه   اسراء، سورۀ

 

 201آیه   بقره، سورۀ

 19 آیه   اسراء، سورۀ

 

 19آیه   اسراء، سورۀ

 60آیه   قصص، سورۀ

 

 201آیه   بقره، سورۀ
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 آیه   و ، اسراء سوره 18 آیه   .شوند می

 بقره سوره 200

 که شود تنظیم ای گونه به و باشد دنیوی اهداف و اخروی اهداف برگیرنده   در باید انسان ریزی برنامه :نتیجه

 .باشند آنها تابع و فرعی دنیوی های هدف و گیرند قرار اصل خرویااهداف 

 نکات مهم در انتخاب هدف های اصلی و فرعی انسان را بنویسید.-8

 .هستند ضروری ما زندگی برای و باشند خوب می دو هر -الف

 ما مانع که نبندیم دل فرعی افاهد به قدر آن و قرار ندهیم اصلی هدف جای به را فرعی هدف که است این مهم --ب
 شوند. اصلی اهداف به رسیدن در

 برای که کنیم توجه باید فقط.است خوب و ضروری بلکه نیست، بد تنها نه دنیا های نعمت به رسیدن برای تالش-ج

 .نیمبما باز پایدار های زیبایی از نباشیم که آنها سرگرم قدر آن و نشویم گناه مرتکب دنیا های نعمت به رسیدن

 هدف های اصلی زندگی را تعریف کنید.-9

 نیز اهداف سایر به دستیابی با آنها برابر به رسیدن و هستند نیز دیگر های هدف بردارنده   در هدف های اصلی

 دهند. می جای خود درون در را های بیشتری هدف ترباشند، جامع و برتر ها هدف گونه این که میزانی به .هست

 هایی را انتخاب می کنند؟ هدف هوشمند چه نوع  و زیرک های آدم -10

 تیر یک"با  معروف قول به که کنند می انتخاب ای گونه به را خود های هدف هوشمند و زیرک های آدم معموالا 

 " بزنند نشان چند

 دو ویزگی مهم انسان را بنویسید؟-11

 انسان  طلبی نهایت بی -2انسان  استعدادهای بودن متنوع -1

 است؟ کدام هدف ترین کامل و برترین اصلی، های هدف میان در -13

 همه   که است هدفی آن ما اصلی برترین هدف.باشد  نیز دیگر های هدف به رسیدن مساوی به آن رسیدن که هدفی
 کند. تبدیل زیبا و پربار به درختی را ما وجود ونهال نشود متوقف جایی در و دربرگیرد را ما متنوع استعدادهای

 خداوند،چیست ؟ به تقرب و نزدیکی نظور ازم-14

 باشند کنار هم در مکان یک در نفر دو بسا چه .نیست ظاهری و مکانی نزدیکی خداوند، به تقرب و نزدیکی البته 

 هم او از که دوری طور همان است، حقیقی نزدیکی یک خدا به نزدیکی .نکنند احساس هم به نزدیکی هیچ ولی

 را ها خوبی و ها که زیبایی میزانی به ها انسان و هاست خوبی و ها زیبایی سرچشمه   خدا .است دوری نوع بدترین

 .شوند می تر نزدیک خدا به کنند کسب

 .پیام و مفهوم آیه رابنویسید-15

 ( اآلِخَرةِ  وَ  الدُّنیا ثَوابُ  ٰللّاِ  فَِعندَ  الدُّنیا ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن)

 آنجایی از وهم کنند می استفاده زندگی مادی های بهره از هم خود اصلی هدف وانعن به خدا انتخاب با زیرک افراد
 کنند می تر نزدیک به خداوند را خود ودل جان دهند، می انجام خدا رضای جهت در را خود دنیوی کارهای تمام که

 .سازند می آباد نیز را خویش آخرت سرای و
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 برای ما وزندگی اعمال تمامی زیر، آیه براساس تا باشد باید چگونه شما و من روزانه   زندگی برنامه   شما نظر به
 باشد؟ خدا

  العالَمینَ  َرِب   لِِلّ  َمماتی وَ  َمحیایَ  وَ  نُُسکی وَ  َصالتی اِن   قُل

 است. جهانیان پروردگار که خداست برای من مرگ و زندگی و اعمالم تمامی نمازم، بگو

د طوری برنامه ریزی شود که اوقات ما به غفلت و بی خبری نگذرد و برای شمابای و من روزانه   زندگی برنامه  

تمام وقت های زندگی برنامه منسجم بر اساس آیات قران و دستورات خداوند داشته باشیم و به خوبی ان را اجرا 

 و عمل نماییم.

 

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

 استفاده دیگر است، چیزهای بردارنده   در و جامع چیز، یک که جایی در المثل ضرب یک صورت به را مصرع این

پس اگر هدف ها کلی عام ،صد که از نود کلی تر و بیشتر است شامل هم نود می شود و هم بیشتر از ان .کنند می

 باشند شامل هدف های جزئی هم می شوند.

 :بیاورید دلیل  -2

 .هستند مؤمنان جهان، این افراد ترین یرکز )الف

بزنند "هم از دنیا و  نشان چند تیر معروف "با یک قول به که کنند می انتخاب ای گونه به را خود های زیرا هدف

 هم از آخرت بهره مند می شوند.

 .شود می خسران دچار دهد، قرار شدن ثروتمند را خود زندگی اصلی هدف که کسی )ب

 رگ تمام ثروت خود را ازدست می دهد.چون روزی با م

 فرعی امور از که ثروت و مال کسب مانند کارهایی که است این خدا به تقرب الزمه   »گوید:  می شخصی  -3
 چرا؟ خیر؟ یا موافقید او شود  با گذاشته کنار هستند،

صحیح و حالل به دست آید موافق نیستیم ، اتفاقا  کسب مال و ثروت بر اساس آیت قران و روایات اگر از طریق 

 عبادت است و باعث تقرب انسان به خداوند می شود.

 .دهید پاسخ سؤال به آن به توجه با و بخوانید را زیر حکایت -4

 دو این از یک کدام از من :پرسید بود نشسته آنجا در که پیرمردی از .رسید راهی دو یک به خود سفر در مسافری

 به دانی نمی وقتی :پیرمردگفت!نمیدانم :داد جواب مسافر بروی؟ کجا به داری قصد :گفت پیرمرد بروم؟ باید راه

 کنی انتخاب را راه کدام که کند نمی تفاوتی بروی، خواهی می کجا

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

 ف ها در زندگی انسان ارتباط دارد.این حکایت با بحث شناخت هدف در زندگی و انتخاب بهترین هد
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 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب

 می داند. "حق"گوناگون آفرینش جهان را  آیات در کریم قرآن -1

 .آنهاست خلقت بودن دار هدف معنای به زمین و ها آسمان آفرینش بودن حق -2

    یاهانگ و حیوانات که است درحالی   طلب نهایت بی ای روحیه دارای انسان -3

 دارند. های محدودی هدف 

 دارد. انسان اندیشۀ و نگاه نوع در ریشه ها، درهدف اختالف -4

 فرموده است. مشخص را هدف انتخاب مهربان معیار و رحیم خدای -5

 است. فرعی و اصلی های هدفآیات خواهیم دید که انسان دارای  در تدبار با -6

 دهند. می جای خود درون در را های بیشتری هدف باشند، تر جامع و برتر ها هدف گونه این که میزانی به -7

 هاست. زیبایی و ها خوبی سرچشمه  خداوند  -8

 .است خداوند ما نهایی هدف و مقصود -9

 باشد. انسان مقصد نهایی بزرگ خدای به نزدیکی و تقرب تنها که است شایسته -10

 اراده   و بزرگ همت ماست، خوشبختی ضامن و بزرگ که میزان همان به  خدارسیدن به هدف اصلی یعنی  -11
 .طلبد میمحکم 
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