
هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی  می رود. اختالف در هدف ها، ریشه در نوع اندیشۀ انسان دارد. گزینه 2  1
بنابراین براي انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند، به آن ها رتبه دهیم.

در تفاوت هاي انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان در رسیدن به هدف (نحوه ي انتخاب هدف) باید گفت: گزینه 3  2

) این فقط انسان است که همواره در برابر چندین کار و چندین راه مختلف قرار می گیرد و از آن ها یکی را برمی گزیند. توانایی انتخاب و گزینش ناشی از اختیار است. گزینۀ 

) این فقط انسان است که با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. پس اختالف در انتخاب هدف، ریشه در نوع اندیشۀ انسان دارد. گزینۀ 

) انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوي آن گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزي به سوي هدف خویش گزینۀ 
حرکت می کنند.

) و اما این جمله که انسان ها در انتخاب اهداف حتمًا آخرت را در نظر می گیرند، نادرست است. گزینۀ 

با توجه به دو ویژگی «متنوع بودن استعدادهاي انسان» و «بی نهایت طلبی او» اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوي این دو ویژگی باشد، آن هدف، گزینه 3  3
کامل تر است.

برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که:

این آیه به خوبی داللت دراد که «جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودي بر اساس برنامۀ حساب شده اي به سوي هدف حکمانه اي در حرکت است. گزینه 3  4

از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را براي رضاي خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد گزینه 4  5
می سازند.

بر اساس تعالیم اسالم هر حرکت و عملی که براي کسب رضایت خداوند و براساس معیار هاي دینی صورت گیرد عبادت است. گزینه 4  6

» متوّجه می شویم که این عبارت، خواستۀ شخصی است که هدف هاي دنیوي او در اولویت قرار دارد. با دقت در مفهوم گزینۀ « گزینه 3  7

قرآن کریم می فرماید: «آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.» گزینه 3  8
هم چنین می فرماید: «بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن؛ ولی در آخرت هیچ بهره اي ندارند.»

دنبال کردن کاري غیر از آنچه که خداوند انسان را براي آن آفریده است، پرداختن به اهداف فرعی است که قرآن کریم در این باره می فرماید: «آن کس که تنها گزینه 3  9
زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کسی اراده کنیم - می دهیم؛ سپس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود.»

اوًال اینکه تمام موجودات عالم در «اصل حرکت به سوي هدف» با هم یکسان اند و این چگونگی حرکت است که موجب تفاوت می شود، ثانیًا توقف ناپذیري انسان به گزینه 4  10
بی نهایت طلبی او اشاره دارد.
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بھ طوری کھ سراسر وجود ما را شادابی،

بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد.
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ھمۀ استعدادھای متنوع ما را در برگیرد.1)
و در جایی متوقف نشود.2)
و نھال وجود ما را بھ درختی پربار و زیبا تبدیل کند.3)
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