


و ( علت)، زیرا خالق آن خداوند حکیم است (معلول)جهان هدفمند خلقت جهان نمی تواند بیهوده و بی هدف باشد ❖
.خدای حکیم هیچ کاری را بیهوده انجام نمیدهد

تفکر و اندیشه: بخش اول
هدف زندگی: درس اول

در این درس چه می خوانیم؟ 

کهخوانیممیهمچنین.استآنبودنهدفمندوجهانآفرینشنبودنبیهودهازسخندرسایندر❖
بیشتریارزشمازندگیدرهاهدفکدامکهبریممیپیوچیستانسانخلقتازاصلیهدف
.هستندفرعیهدفهدفهاکداموشوندمیمحسوباصلیهدفودارند

1درس 



َلَ ماَخَ وَ » َقناَالس  َالَ وَ ماوات  «قَ الحَ َبَ ماَإاّلَقناهَ لَ ماَخَ ينَ بَ ماَالعَ هَ ينَ ماَبَ وَ رض 

.استهدفمند بودن آنحق بودن آفرینش جهان به معنی -۱
)دینی دوازدهم۲ترکیبی با درس . )اشاره داردتوحید در خالقیت به « خلقنا»عبارت -۲
.استحکمت الهی آفرینش هدفمند نشانه -۳
سیدن دارد و باید در راستای رآفرینشی هدفمند انسان نیز همانند سایر مخلوقات، -۴

.به آن هدف حرکت کند

۳۹و ۳۸آیات -سورۂ دخان  آیات مرتبط

. ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم، آنها را جز به حق خلق نکرده ایمو

خلقت هدفمند جهان آفرینش :مفهوم آیات

نکات آیات 

ر دو به در درس چهارم دینی دهم ارتباط دارد؛ زیرا ه« أفحسبتمَأنماَخلقناكمَعبثاَوأنكمَإليناَالَترجعونَ»این آیات با آیة : ارتباط
.بیهوده نبودن خلقت براساس حکمت الهی اشاره می کنند

1درس 



: در آغاز اغلب موعظه ها(ع)سخن حضرت علی •

ه هیچ کسی بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشته اند تا ب... ای مردم »
«.کارهای لغو و بی ارزش بپردازد

(  حق بودن آفرينش)انسان ( بیهوده آفریده نشدن)آفرینش هدفمند مفهوم حديث 

1درس 



سایر موجوداتانسانتفاوتها

تفاوت اول
ز برخورداری ا)خود باید هدفش را بشناسد 

و آن را انتخاب کند ( قدرت تعقل
ن و به سوی آ( برخورداری از سرمایه اختیار)

گام بردارد

و حیوانات به صورتطبیعیگیاهان به صورت 
.  هدف خود حرکت می کنندبه سویغریزی

ا به تبدیل دانه گندم به خوشه یا نهال خرم: نمونه
نخل تنومند

تفاوت دوم
ه همواره بروحیه بی نهایت طلبی به خاطر 

ی اهداف پایان ناپذیر و تمام نشدندنبال 
.  است

دارند و هدف محدودی هم حیوانات و هم گیاهان 
میزانی از رشد و کمال می رسند، متوقف وقتی به

می شوند

تفاوت سوم

انسان مجموعه ای از استعدادهای مادی و 
اب پس به دنبال انتخ( علت)معنوی است 

هدف هایی است تا از آن طریق،
.کمال برسانداستعدادهای خود را به

حیوانات و گیاهان استعدادهای محدود مادی 
دارند

به ، در چگونگی رسیدن(علت)انسان به دلیل ویژگی های خاص و تمایز او از سایر موجودات : تفاوت در هدف
( معلول. )هدف خود، تفاوت هایی با سایر موجودات دارد
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ها اختالف انسان

هرازیر؛(علت)استانساناندیشهنوعدراختالف،(معلول)هدفانتخابدرهاانساناختالفمنشأ➢
.رودمیهدفیدنبالبهخودخاصنگرشوبینشباکسی

راراسکشفمقام،وجاهثروت،وپولبهرسیدنمثلدارند؛مختلفیاهدافهاانسانهدفانتخابدر➢
.....وجهان
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خگویپاسوطلبنهایتبیروحیهکنندهسیراب،ارزشمندرادیگرانبهکمککسیاگر
شتنداکسیاگریاکندکمکدیگرانبهتاکوشدمیبداند،گوناگونشاستعدادهای

کهکسیوکندمیشهرتبهرسیدنصرفراخودزندگیهمهداند،میمهمراشهرت
آنهاهبرسیدنبرایوبنددمیدلآنهابهشناخته،رابزرگومتعالیهایخوبیوکماالت

.میکوشد

مثال
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معیار ارزش گذاری هدف ها 

:با توجه به آیات قرآن، هدف های انسان در زندگی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد❑

( های دنیویهدف)اهداف فرعی ❖(های اخرویهدف)اهداف اصلی ❖

1درس 



(هدف های اخروی)اهداف اصلی 

.کوشش کند، پاداش داده خواهد شدو آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و : سوره اسراء۱۹آیه 
موا در وجووداستعدادهای مادی و معنوی بیشتری و همیشگی اند و پاسخگویپایان ناپذیر برخی هدف ها ۱پیام آیه 
(سوره قصص۶۰آیه پیام مشترک با)هستند 

مشوترک پیام. )بکوشد، به هدف خود خواهد رسیداگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن
(سوره بقره۲۰۲و ۲۰۱با آیات 

ی نیکوی عطوا کون و در آخورت نیوز نیکوپروردگارا به ما در دنیا : و بعضی از مردم می گویند: سوره بقره۲۰۲و ۲۰۱آیات 
.مرحمت فرما و ما را از آتش نگاه دار

.اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است
رک آیوه پیام مشوت. )اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شودپیام آیات 

(سوره قصص۶۰
دارتر آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداسوت بهتور و پایو: سوره قصص۶۰آیه 

است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟
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( هدف های دنیوی)اهداف فرعی 

سوی آن کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر ک: سوره اسراء۱۸آیه 
. میدهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود-اراده کنیم 

پیام آیه

.ما هستنداستعدادهای مادی پاسخگوی برخی از و تنها پایان پذیرند برخی از هدف ها و دلبستگی ها ۱

۲۰۰ه پیوام مشوترک بوا آیو. )اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ممکن است به مقداری از آن برسد۲
(سوره بقره

.اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند، سرانجام او خواری و سرافکندگی و دوزخ است-

۲۰۰پیام مشترک بوا آیوه . )اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند۴
(سوره بقره

. ارندولی در آخرت بهره ای ند. خداوندا به ما در دنیانیکی عطا کن: بعضی از مردم می گویند: سوره بقره۴۰۰آيه 
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هر دوی این اهداف خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند، اما مهم این است که هدف فرعی را بههه تنک
. ودجای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به اهداف اصلی ش

برترین هدف
طلبهی او بی نهایتو متنوع بودن استعدادهای انسان هدفی کامل تر و برتر است که پاسخگوی دو نیاز 

.ماستهمه استعدادهای متنوعبنابراین باید به دنبال آن هدف اصلی باشیم که دربرگیرنده . باشد
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بهیدنرسبااستبرابرآنهابهرسیدنوهستندنیزدیگرهدفهایدربردارندهوجامعهاهدفبرخینکته
.اهدافسایر

ماستپیشهمنودآمدصدکهچون:مرتبطشعر

قراروآرامنرسد،آنبهتاوهاستزیباییوخوبیهاسرچشمهوجویجستدرخوددرونکسیهر
(.استفطریامریخدابهگرایش.ندارد

خالقخداوندطرفیازخواهد،میپایانبیصورتبهراخوبیهاواستطلبنهایتبیانسان،روح
.آنهاستسرچشمهوزیباییهاوکماالت

بهتقربودیکینزکند؛انتخابخودزندگیاصلیهدفعنوانبهرابزرگخدایبهنزدیکیوتقربتنهاانسان،کهاستشایسته:نتیجه
.استحقیقینزدیکییکاوبهنزدیکینیست؛ظاهریومکانینزدیکیخداوند،
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افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود➢

از بهره های مادی زندگی درست استفاده میکنند( ۱

با انجام تمام کارهای دنیوی برای رضای خدا( ۲

جان و دل خود را به خدا نزدیک تر می کنند

سرای آخرت خویش را آباد میسازند

1درس 



َثَ ريدَ يَ نَكانَ مَ » ندَ نياَالدَ واب  ع  َثَ ّلهالف  «ةَ رَ نياَواآلخَ الدَ واب 
۱۳۴آیه -سوره نساء آية مرتبط

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

:مفهوم آیه

.بهره مندی از همه نعمت های دنیا و آخرت نتيجة تقرب به خداست

آیه نکات
های که هدفش رسیدن به نعمت های دنیاست، نه تقرب به خدا، به آن نمی رسد و زیان میکند؛ زیرا نعمتکسی•

.این پیام مخالف با سنت امداد الهی است. دنیا و آخرت نزد خداوند است

.  تآخرهاینعمتبههمورسدمیدنیاهاینعمتبهباشد، هماوبندگیوخدابهتقربهدفشکهکسی•
. زندمینشاندوتیریکباکسیچنین

.میدهدقراراصلوهدفراخدابهتقربکهاستکسیآنازواقعیپاداش•
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:این آیه با ابیات زیر از موالنا ارتباط دارد: ارتباط

یا آن که به هرلحظه صد عقل و نظرسازد؟***ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟***ای باغ تویی خوش تریا گلشن و گل در تو؟

خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟***ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟
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.هدفی برود و آن را انتخاب کندهر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ( 1

.  هایی باید انتخاب شوند که میل بی نهایت طلبی درون انسان را آرام کنندتنها هدف( ۲

.  باید با مالک و معیاری ، هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای انسان مشخص شوند( ۳

. هدف های زندگی به اصلی و فرعی تقسیم شوند و فقط هدف های اصلی مورد توجه قرار گیرند( 4

است؟الزمفرایندکدامآنها،بهبستندلوهاهدفصحیحانتخاببرای

سواالت درس اول

1.

❑ باتغییر-98ریاضی-سراسری

1درس 



گامجهاناینبهایشدهحساببرنامهبراساسموجودیهرکندمیتأکیدقرآنی،عبارتکدام
است؟نهاده

2.

َاهَ قتَ لَ خَ اَمَ »( 2«                   هىَاللَّإلَ راءَ قَ الفَ مَ أنتَ »( 1 َالحَ َبَ ماَإال  «ق 

« رجعونَ يناَالَتَ مَإلَ كَ أنَ وَ »( 4«            ةَ امَ يَّالقَ ومَ ىَيَ مَإلَ كَ نَ عَ جمَ يَ لَ »( 3

سواالت درس اول

❑ 98زبان -سراسری

1درس 



وبردارنددرنیزرادیگرهدفهایکههستندایگونهبههاهدفازبرخی»عبارت
ت؟اسموردکداممبین«هستنیزدیگرهدفهایبهرسیدنمساویآنهابهرسیدن

3.

. و ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را به حق آفریدیم( ۱

.هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست( 2

.بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است( 3

.  یزندتا مردم به اقامه عدل و داد برخ... به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم ( 4

سواالت درس اول

❑ 98خارج از کشور 

1درس 



؟است«نشانچندوتیریک»مصداقشریفهآیهکدامهدف،انتخابفرآینددر

سواالت درس اول

4.

َنياَإالَلهوَ دَ الوَماَهذهَالحياةَ »( ۱ «يوانَ الحَ يَ هَ لَ اآلخرةَارَ الدَّإنَّووَلعب 

َمنَكانَيريدَ » )۲ «نياَوَاآلخرةَنياَفعندَاللهَثوابَالدَ دَ الثواب 

سوَ ىَاللهَفهَ لَعلَ توكَّنَيَ مَ وَ »( 3 «هَ أمرالغَ بَ اللهَ هَإنَّبَ ح 

هَ هَاللَّلَ فَ ةَ زَ العَ يريدَ نَكانَ مَ »( ۴ ز  «جميعاَ ع 

❑ 98خارج از کشور انسانی 
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است؟دهشترسیمآیهکدامپیام«.استدوربهجهانهایپدیدهازآفرینیعبث»:شودگفتهاگر

سواالت درس اول

5.

َاَالّسَقنَ لَ ماَخَ و»( 1 «.....بينَ ماَالعَ وماَبينهَ وَالرضَ ماوات 

«حياهنياَنموتَوَنَ ناَالدَّالَحياتَ إَّيَ وَقالواَماَهَ »( 2

َمنَكانَيريدَ » ( 3 «نياَوَاآلخرةَنياَفعندَاللهَثوابَالدَ دَ الثواب 

یتاهَ اَإنَّ»( 4 د  َاله  «فوراَ اَكَ وَإمَّا َراَشاكَ بيلَإمَّس 

.  مورد بحث است«انهجپدیده هاآفرینش »به موضوع آیات شریفه باید توجه داشته باشید، در صورت سؤال سرنخ
❑ باتغییر-92تجربی -سراسری

1درس 



َماَخَ و»( 1 َوالَ نَ الجَ لقت  حکمت-«دونَ عبَ َليَ إال َنس 

َماَخَ و»( 2 َوالَ نَ الجَ لقت  عدل-« دونَ عبَ َليَ إال َنس 

َاَالّسَقنَ لَ ماَخَ و»( ۳ حکمت-«......بينَ ماَالعَ وماَبينهَ وَالرضَ ماوات 

َاَالّسَقنَ لَ ماَخَ و»( 4 عدل -«.....بينَ ماَالعَ وماَبينهَ وَالرضَ ماوات 

معلولهدفمندیاینوآیدمیدستبهآیهکداممفهومدردقتاز«آفرینشنظامداریهدف»
است؟تعالیباریصفتکدام

سواالت درس اول

6.

❑ باتغییر-91زبان -سراسری

1درس 



عدل الهی-هدفمندی آفرینش جهان ( 1

عدل الهی-هدفمندی آفرینش انسان (۲

حکمت الهی-هدفمندی آفرینش انسان ( ۳

حکمت الهی–هدفمندی آفرینش جهان (۴

َالحَ بَ إاّلَمااهَ قنَ لَ خَ ما»آیهبهتوجهبا:بگوییماگر ارهاشموردکدامبهاست«حق»جهانآفرینش«ق 
است؟الهیصفتکدامنتیجهمورداینوایمکرده

سواالت درس اول

7.

1درس 



بهره مندی انسان از نیروی تعقل و تفکر و لزوم انتخاب راه درست-هدف آفرینش انسان 1)

امکان از دست رفتن سرمایه های ارزشمند در صورت نداشتن پاسخ-هدفمندی نظام آفرینش 2)

امکان از دست رفتن سرمایه های ارزشمند در صورت نداشتن پاسخ-هدف آفرینش انسان 3)

بهره مندی انسان از نیروی تعقل و تفکر و لزوم انتخاب راه درست–هدفمندی نظام آفرینش 4)

دامکروشنگر«ایم؟شدهآفریدهچهبرایانسانهاما»:کهپرسشاینبهپاسخالهیحکمت
است؟عاملکداممعلولآناهمیتواستمفهوم

سواالت درس اول

8.
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.  خلقت هر موجودی نظمی دارد و هر نظمی هدفی را دنبال می کند( 1

.خالق آنها خدایی حکیم است و خدای حکیم هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد( ۲

.  خلقت هر موجودی براساس برنامه ای مشخص بوده است( ۳

.  هر موجودی به سوی مقصدی در حرکت است که همان هدف اوست( 4

تکتکخلقتپیدر»کهنکتهاینودرستراهانتخابلزوموتفکروتعقلنیرویازانسانمندیبهره
است؟استداللکدامنتیجه«استداشتهوجودهدفیجهاناینموجودات

سواالت درس اول

9.

1درس 



طبیعی-غریزی -شناخت و بینش ( 1

غریزی –طبیعی -شناخت و اختیار( ۲

طبیعی-غریزی -شناخت و اختیار ( ۳

غریزی -طبیعی -شناخت و بینش ( ۴)

ترتیببهگیاهانوحیواناتبارابطهدرامراینومیگیردصورتاساسیچهبرانسانبرایهدفانتخاب
است؟چگونه

سواالت درس اول

10.

1درس 



اختالف در نوع بینش -معلول ( ۱

اختالف در نوع بینش-علت ( ۲

اختالف در فرهنگ اجتماعی-علت (3

در فرهنگ اجتماعیاختالف -معلول ( ۴

وزندگیاصلیهدفعنوانبهخداانتخاب...........خدابهانساندلوجانشدنترنزدیک
.است..............معلولزندگی،هایهدفانتخابدراختالف

سواالت درس اول

11.

1درس 



داشتن اراده و اختیار( 1

داشتن روحیه بی نهایت طلبی داستان( ۲

بهره مندی از عقل و فکر( ۳

شناخت اهداف ها ( ۴

اوست؟ریفطویژگیکدامازناشیاست،ناپذیرپایاناهدافدنبالبهانساناینکهواجتماعیفرهنگدر

سواالت درس اول

12.

1درس 



َثَ اللهَ ندَ عَ َ ف»-زیرک -صلی ا( 1 «  ةَ رَ اآلخَ نياَوَ الدَ واب 

«نياهدَ َحياتناَالماَهيَااّلَ»-مؤمن -برتر ( ۲

َثَ اللهَ ندَ عَ فَ »-زیرک -برتر ( ۳ «ةَ رَ اآلخَ نياَوَ الدَ واب 

«نياهدَ َحياتناَالماَهيَااّلَ»-مؤمن -اصلی (4

آیهمکدامفهومواستافرادیچگونهانتخابنتیجهوهدفکداممعرف«نشانچندوتیریک»عبارت
مدعاست؟اینبرتأییدی

سواالت درس اول

13.

1درس 



َاَالّسَقنَ لَ ماَخَ و»( 1 آباد شدن سرای آخرت-«بينَ ماَالعَ وماَبينهَ وَالرضَ ماوات 

َثَ اللهَ ندَ عَ فَ »( ۲ آباد شدن سرای آخرت-« ةَ رَ اآلخَ نياَوَ الدَ واب 

َاَالّسَقنَ لَ ماَخَ و»( ۳ صرف نشدن سرمایه ها برای کارهای کم ارزش-«بينَ ماَالعَ وماَبينهَ وَالرضَ ماوات 

َثَ اللهَ ندَ عَ فَ »( 4 صرف نشدن سرمایه ها برای کارهای کم ارزش-« ةَ رَ اآلخَ نياَوَ الدَ واب 

اینامپیدرکواستشریفهآیهکدامهستند،دنیاییهاینعمتخواهانکهآنانبهکریمقرآنپاسخ
دارد؟دنبالبهرانتیجهکدامآنبهعملوآیه

سواالت درس اول

14.

1درس 



َعَ وَلَ َلهوَ نياَإاّلَالدَّياةَ الحَ هَ وَماَهذَ »-ربوبیت -حق بودن ( ۱ «ب 

َعَ وَلَ َلهوَ نياَإاّلَالدَّياةَ الحَ هَ وَماَهذَ »-حکمت -انسجام ( ۲ «ب 

َالحَ َبَ ماَإاّلَقناهَ لَ ماَخَ »-ربوبیت -انسجام ( ۳ «ق 

َالحَ َبَ ماَإاّلَقناهَ لَ ماَخَ »-حکمت -حق بودن ( ۴ «ق 

قتخلویژگیکدامبه،«استنهفتههدفیجهاناینموجوداتتکتکخلقتپسدر»:بگوییماگر
است؟شریفهآیهکدامازشدهدریافتمفهوموخداوندویژگیکدامبردلیلیخوداینوایمکردهاشاره

سواالت درس اول

15.

1درس 



دوم-فرعی –اصلی ( ۱

اول -اصلی -اصلی ( ۲

اول-فرعی -فرعی ( ۳

دوم -اصلی -فرعی ( ۴

ودهستناهدافازدستهکدامجزءترتیببهدیگرانبهنسبتخیرخواهیوثروتومالبهرسیدن
است؟موردکدامبهمربوطبودنناپذیرپایان

سواالت درس اول

16.

1درس 



. در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد، زیرا خالق آنها خدایی حکیم است( 1

.انسان روحیه ای بی نهایت طلب دارد، او به دنبال چیزهایی است که هرگز پایان نمی پذیرند( ۲

.مها و زیبایی هاست و شایسته است که او را به عنوان هدف جامع برگزینیخداوند سرچشمه خوبی( ۳

. رسیدن به هدف بزرگ ، همت و اراده بزرگ می خواهد( ۴

بر«ازد؟سنظروعقلصدهرلحظهبهکهآنیا/بینش؟درودانشدرباشیبهتوعقلای»بیت
دارد؟داللتمفهومکدام

سواالت درس اول

17.

1درس 



خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟/ ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ ( 1

یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ / ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو ؟ ( ۲

گاهیم بسوزد پر، گاهی سر و پر سازد/ بیخود شده آنم، سرگشته و حیرانم ( ۳

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟/ ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟( ۴

َثَ ريدَ يَ كانَ نمَ »شریفهآیهبابیتکدام َثَ اللهَ ندَ عَ فَ نياالدَ واب  ؟نداردمفهومیارتباط«ةرَ اآلخَ وَ نياالدَ واب 

سواالت درس اول

18.

1درس 



بی نهایت طلبی روح انسان-سعادت اخروی ( ۱

بی نهایت طلبی روح انسان-تقرب به خدا ( ۲

نامحدود بودن کماالت معبود-سعادت اخروی ( ۳

نامحدود بودن کماالت معبود -تقرب به خدا ( ۴

هدفنعنوابهانتخابشایستههدفکدام«...نياالدَ وابثَ ريدَ يَ كانَ نمَ »شریفهآیهمفهومبهتوجهبا
است؟عاملکداممعلولانسانانتخابایناست؟نهایی

سواالت درس اول

19.

1درس 



.یدهیم م-آن کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هرکسی که اراده کنیم ( ۱

.خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن؛ ولی در آخرت بهره ای ندارند: بعضی از مردم می گویند( ۲

نگاه پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش: و بعضی می گویند( 3

.دار

یشه آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؟ آیا اند( ۴

نمیکنید؟ 

ت؟اسیکسانآیهکداممفهومبا«ماستپیشهمنودآمدصدکهچون»مصراعازشدهدریافتمفهوم

سواالت درس اول

20.

. ببینید کرام آیه به مفهومی جامع و برتر اشاره کرده است. است و آن را دربر می گیرددجامع تر از نودصسرنخ

1درس 



.تآنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر اس( ۱

.و ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم( ۲

س آن کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم به او می دهیم؛ سپ( ۳

.دوزخ را برای او قرار خواهیم داد

.  ما راه را به او نشان دادیم، یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس( ۴

فریدهآبیهودههیچکسمردمای»:فرمودکهطالامیرمؤمنانگرانقدرموعظهبراستتأییدیمهرشریفهآیهکدام
؟«.بپردازدارزشبیولغوکارهایبهتااندوانگذاشتهخودبهرااووکندلهوکارهایسرگرمراخودتانشده

سواالت درس اول

21.

«غوکارهای ل»، «وهکارهای ل»، «بیهوده آفریده نشدن»: به واژه های کلیدی این سخن دقت کنیدسرنخ

1درس 


