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آموزشگاه پرسا

منشأ اختالف در انتخاب هدف ها .................. است لذا نیاز داریم به .................. هدف ها توجه کنیم.  1

نوع اندیشه ها - گستردگی نوع عمل ها - ارزش نوع اندیشه ها - ارزش نوع عمل ها - گستردگی

تفاوت بارز انسان با سایر موجودات در نحوه ي انتخاب هدف، چیست؟  2

انسان در انتخاب هدف به دنبال کماالت نامتناهی است. امّا دیگر موجودات، اهداف محدود را انتخاب می کنند.

هر کدام از انسان ها با بینش و نگرش خاص خود به دنبال هدفی می روند، امّا سایر مخلوقات با وجود نگرش هاي مختلف هدف هاي متنوع را انتخاب نمی کنند.

انسان باید خود هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند، امّا گیاهان و حیوانات به صورت طبیعی و غریزي به سمت هدف می روند.

انسان ها در انتخاب هر هدفی، حتمًا آخرت را در نظر می گیرند، در حالی که اهداف حیوانات و دیگر موجودات، صرفًا محدود به دنیا است.

برترین هدف اصلی انسان ها، چه هدفی است؟  3

کمک به دیگران و تالش براي کسب شهرت که هر دو می توانند روحیۀ بی نهایت طلب او را سیراب کنند.

انسان به اهداف محدودش و هنگامی که به سر حدي از رشد و کمال رسید، متوقف نشود.

همۀ استعدادهاي متنوع انسان را دربر گیرد و در جایی متوقف نشود و نهال وجود او را به درختی پربار تبدیل کند.

این است که براي رسیدن به نعمت هاي دنیا مرتکب گناه نشود و آ ن قدر سرگرم دنیا نباشد که از زیبایی هاي پایدار بازبماند.

ماواِت َو االأرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَن»، کدام پیام مفهوم می گردد و هر موجودي بر چه اساسی به جهان گام از دقت در آیۀ شریفۀ  «َو ما َخَلقَنا السَّ  4
نهاده است؟

جهان آفرینش بی هدف آفریده نشده است - دل بستگی هاي پایان ناپذیر این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازي نیست - دل بستگی هاي پایان ناپذیر

این زنگی دنیا جز سرگرمی و بازي نیست - برنامۀ حساب شده جهان آفرینش بی هدف آفریده نشده است - برنامۀ حساب شده

مطابق اندیشۀ اسالمی عامل تقّرب جان و دل به خدا و ثمرة آن به ترتیب از کدام گزاره هاي زیر مستفاد می گردند؟  5

انجام کارهاي دنیوي براي رضاي خدا - رسیدن به همۀ اهداف دنیایی آبادي سراي آخرت - رسیدن به همۀ اهداف دنیایی

انجام کارهاي دنیوي براي رضاي خدا - آبادي سراي آخرت آبادي سراي آخرت - انجام کارهاي دنیوي براي رضاي خدا

اگر بخواهیم براساس تعالیم اسالم، معناي دقیقی براي « عبادت » ارائه دهیم، کدام یک ما را به آن رهنمون می کند؟   6

آن چه در کردار و رفتار و سخن آدمی است که می تواند یاري دهندة دیگران باشد.

انحصار به انجام اعمال و مناسکی مانند نماز و روزه که بسیار با ارزش هستند.

تمام رفتارهایی که براساس معیارهاي اصلی و مهم اخالقی صورت می گیرد.

آن چه از حرکات و سکنات انسان که براساس رضایت الهی و شاخصه هاي دینی باشد.

از کدام ترجمۀ آیه می توان به این نتیجه رسید که «اگر هدف هاي دنیوي، اصل و اولویت زندگی کسی قرار گیرند، مانع رسیدن به اهداف  7
اخروي می شوند»؟

هرکس نعمت و پاداش دنیا را می خواهد، پاداش دنیا و آخرت هر دو نزد خداست.

و آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.

بعضی از مردم می گویند: خداوندا، در دنیا به ما نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارد.

و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار.
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آیات قرآن کریم به ترتیب در مورد چه کسانی می فرماید: «پاداش داده خواهند شد» و «در آخرت هیچ بهره اي ندارند»؟  8

کسانی که خواستار دوري از آتش جهنم اند - کسانی که می گویند خداوندا در دنیا به ما نیکی عطا کن.

کسانی که خواستار دوري از آتش جهنم اند - کسانی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبند.

کسانی که سراي آخرت را طلب کنند و همراه ایمان، کوشش کنند - کسانی که می گویند خداوندا در دنیا به ما نیکی عطا کن.

کسانی که سراي آخرت را طلب کنند و همراه ایمان، کوشش کنند - کسانی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبند.

قرآن کریم، مصداق این بیان مولوي که می گوید: «اگر تو گویی اگر چه آن کاري که خدا مرا براي آن آفریده نمی کنم، در عوض چندین  9
کار دیگر انجام می دهم، گویم آدمی را براي آن کار هاي دیگر دیگر نیافریده اند»، را چه کسی معرفی کرده است و عاقبت او را چه می داند؟

آنچه به او داده شده، کاالي زندگی دنیاست - بی بهرگی در سراي باقی آنچه به او داده شده، کاالي زندگی دنیاست - ورود ذلیالنه به دوزخ

تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد - بی بهرگی در سراي باقی تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد - ورود ذلیالنه به دوزخ

حیوانات وقتی به سرحدي از رشد می رسند، متوقف می شوند، این مسئله کدام جنبه از تفاوت آنها را نسبت به انسان نشان می دهد و  10
داللت بر چه دارد؟

اصل حرکت به سوي هدف - بی نهایت طلبی حرکت انسان اصل حرکت به سوي هدف - اختیاري بودن حرکت انسان

چگونگی حرکت به سوي هدف - بی نهایت طلبی حرکت انسان چگونگی حرکت به سوي هدف - اختیاري  بودن حرکت انسان
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