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براي انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها، کدام فرایند الزم است؟  . 1

هر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ هدفی برود و آن را انتخاب کند.

تنها اهدافی باید انتخاب شوند که میِل بی نهایت طلبِی درون انسان را آرام کنند.

باید ارزش هدف ها مشخص شود و متناسب با ارزشی که دارند، به آن ها رتبه داده شود.

هدف هاي زندگی به اصلی و فرعی تقسیم شوند و فقط هدف هاي اصلی مورد توجه قرار گیرند.

تعبیر«یک تیر و چند نشان» مربوط به کدام نوع هدف است و تعبیر قرآن آیه در مورد آن چیست؟  . 2

نیا و االخرة» مادي و معنوي - «و ما خلقنا السماوات و األرض و...»  جامع و برتر - « فعند اهللا ثواب الدُّ

نیا و االخرة»  جامع و برتر - «و ما خلقنا السماوات و األرض و...» مادي و معنوي  - «فعند اهللا ثواب الدُّ

در مورد اهداف اصلی و فرعی کدام مورد درست است؟  . 3

هدف هاي فرعی غیرضروري و هدف هاي اصلی ضروري هستند.

 ضرورت دارد که هدف هاي اصلی مانع رسیدن به هدف هاي فرعی نباشند.

هم هدف هاي پایان پذیر و هم پایان ناپذیر براي زندگی ما ضروري هستند.

هدف هاي پایان پذیر را می توان به جاي هدف هاي پایان ناپذیر قرار داد، به شرط آن که وابسته به آن ها شویم.

اهداف انسان با توجه به روحیۀ بی نهایت طلبش برخالف حیوانات و گیاهان کدام یک از ویژگی هاي مطرح را ندارد؟  . 4

معین و محدود پایان ناپذیر و تمام نشدنی 

عدم توقف به هنگام رشد و کمال  فزون تر شدن عطش او در دستیابی به خواسته هایش 

انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهاي  ..................  دارند، مجموعه اي فراوان از استعدادهاي  .................. است.  . 5

محدود مادي - مادي و معنوي  نامحدود مادي - مادي و معنوي 

محدود مادي و نامحدود معنوي - معنوي  نامحدود مادي و محدود معنوي - معنوي 

اگر بگوییم: «هدف و مقصود زندگی، خداست» ، پیام کدام آیۀ شریفه را بیان کرده ایم؟  . 6

 «و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض»  «من کان یرید ثواب الّدنیا و اآلخرة»  

 «و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین»   «قل اّن صالتی و نسکی و محیاي ومماتی هللا رب العالمین»  

اگر روح انسان  ..................  است و خوبی ها را به صورت  ..................  می خواهد، شایسته است که تنها خدا را هدف نهایی خود قرار دهد.  . 7

بی نهایت طلب - حقیقی  بی نهایت طلب - بی پایان حقیقت طلب - بی پایان حقیقت طلب - حقیقی 

بیت: «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» با کدام یک از آیات زیر هم مضمون است؟  . 8

نیا و اآلخرة»   «من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهللا ثواب الدُّ «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف و هم یحزنون»  

«و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین»   «ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

منشأ اختالف در انتخاب هدف  چیست و کدام دسته از هدف ها براي زندگی ما ضروري است؟  . 9

نوع  نگاه و اندیشۀ انسان - اهداف اصلی و فرعی نوع عمل و رفتار انسان - فقط اهداف اصلی

نوع  نگاه و اندیشۀ انسان- فقط اهداف اصلی نوع عمل و رفتار انسان - اهداف اصلی و فرعی

وقتی به افراد مختلف نگاه می کنیم، مشاهده می کنیم که اهداف متفاوتش را براي خود در نظر گرفته اند. این اختالف در اهداف، ریشه در کدام یک از  . 10
عوامل زیر دارد؟

نیازها و اندیشۀ او  نوع نگاه و اندیشۀ او  نیازها و سبک زندگی او  نوع نگاه و سبک زندگی او 
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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 داللت بر چه  . 11
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 

عبارت «داشتن استعدادهاي محدود مادي»، «حرکت به سوي هدف به صورت غریزي» و «کم نشدن عطش او در دستیابی به خواسته ها»، به ترتیب  . 12
مربوط به انتخاب هدف در ..................، .................. و .................. است.

گیاه و حیوان– انسان – حیوان انسان – انسان – حیوان گیاه و حیوان– حیوان – انسان انسان – حیوان – انسان

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم،  . 13
پس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود»، کدام پیام مستفاد نمی گردد؟

اگر کسی فقط هدف هاي پایان پذیر را انتخاب کند، در پایان ضرر و زیان آن را خواهد دید.

اگر کسی دلبستگی هاي پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیده، حتمًا تالش وي نتیجه بخش است.

اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف اخروي می شوند.

هدف ها و دلبستگی هاي پایان پذیر تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي مادي ما هستند.

آنجا که قرآن کریم «انسان هاي زیرك را که به دنبال اهداف جامع تر هستند»، تصویر کرده است، کدام آیۀ شریفه را مورد توجه قرار می دهد؟  . 14

نیا َو االِخرِة»   نیا َفِعنَد اهللاِّ َثواُب الدُّ «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ «قل ان َصالتی و نُُسکی و َمحیاي و َمماتی ّهللا رب العالمین»  

بیَل اِّما شاِکراً َو اِّما َکفوراً»   «اِنّا َهَدیناُه السَّ ماواِت َو اَالرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَن»   «َو ما َخَلقنا السَّ

خداوند در قرآن پس از بیان سرنوشت کسانی که می گویند: «خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن» که عبارت است از  .................. ، شیوة درست  . 15
درخواست را چگونه بیان می کند؟

عدم بهره مندي در آخرت - طلب نیکی در دنیا و آخرت و رهایی از عذاب 

حسرت و پشیمانی در آخرت - طلب  نیکی دردنیا و آخرت و رهایی از عذاب 

عدم بهره مندي در آخرت - طلب بهره مندي آخرت که بهره مندي دنیا را هم در پی دارد. 

حسرت و پشیمانی در آخرت - طلب بهره مندي آخرت که بهره مندي دنیا را هم در پی دارد. 

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است؛ این موضوع برخاسته از کدام ویژگی خالق است؟  . 16

هدف دار عادل حکیم بر حق 

انسان هاي زیرك به دنبال چگونه اهدافی هستند و انسان هایی که بندگی خدا را هدف اصلی قرار می دهند، چون تمام کارهاي دنیوي خود را ..................  . 17
انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و آخرت خویش را نیز آباد می کنند.

جنبۀ معنوي بیشتر داشته باشد - براي رضاي خدا جامع تر و برتر باشد - براي رضاي خدا

جنبۀ معنوي بیشتر داشته باشد - مطابق دستور خدا  جامع تر و برتر باشد - مطابق دستور خدا 

مفهوم نهفته در بیت: «اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟» ، در کدام گزینه به  درستی ذکر شده است؟  . 18

اختالف در انتخاب هدف ها، ریشه در نوع اندیشۀ انسان دارد. هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود.

می توان با انتخاب بعضی از اهداف که جامع هستند به اهداف دیگر هم رسید.  عبادت، عملی مطابق معیارهاي دینی براي جلب رضایت خدا است.

در مقام قیاس هدف هاي انسان و سایر موجودات، وقتی از کمال گرایی انسان سخن می گوییم، در تقابل آن با اهداف حیوانات و گیاهان باید گفت:  . 19
«............»

گیاهان به صورت غریزي و حیوانات به صورت طبیعی به سوي هدف خود حرکت می کنند.

حیوانات و گیاهان بر خالف انسان، استعدادهاي محدود مادي ندارند.

گیاهان و حیوانات هدف هاي محدودي دارند و هنگامی که به سرحدي از رشد رسند، متوقف می شوند.

گیاهان و حیوانات استعدادهاي نهفتۀ فراوانی دارند که عوامل طبیعی سبب شکوفایی آنها می شوند.
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منشاء اختالف در انتخاب اهداف در بین انسان ها کدام است و در چه صورت یک فرد می کوشد به دیگران کمک  کند؟  . 20

نوع بینش و اندیشۀ انسان ها - اگر فکر کند می تواند با این کار شهرت به دست آورد. 

نوع بینش و اندیشۀ انسان ها - اگر فکر کند می تواند با این کار روحیۀ بی نهایت طلب خود را سیراب کند. 

جهان بینی هر فرد - اگر فکر کند می تواند با این کار روحیۀ بی نهایت طلب خود را سیراب کند.

جهان بینی هر فرد - اگر فکر کند می تواند با این کار شهرت به دست آورد.

حضرت علی (ع) با مقصود قرار دادن «قرب الهی» به چه موهبتی رسید و از نظر ایشان نهی امور لغو، معلول چیست؟  . 21

شخصیتی مؤمن و زیرك - عدم واگذاري انسان به خود  شخصی مؤمن و زیرك - عبث نبودن خلقت انسان 

شخصیتی بی نظیر و جامع الفضائل - عدم واگذاري انسان  شخصیتی بی نظیر و جامع الفضایل - عبث نبودن خلقت لبنان 

«مشابهت انسان با سایر موجودات» و «تفاوت انسان با سایر موجودات» در کدام موضوعات مطرح است؟  . 22

هدفمندي - چگونگی رسیدن به هدف  هدفمندي - نحوة زندگی و مرگ 

ویژگی هاي فطري - چگونگی رسیدن به هدف  ویژگی هاي فطري - نحوة زندگی و مرگ 

رسول خدا (ص) می فرمایند: «براي تو به ناچار همنشینی خواهد بود که در رستاخیز هرگز از تو جدا نمی گردد... . اگر او نیک باشد  ..................  تو  . 23
خواهد بود و در غیر این صورت  ..................  تو می شود.»

مایۀ رحمت - موجب عذاب  مایۀ رحمت - موجب وحشت  مایۀ انس - موجب وحشت  مایۀ انس - موجب عذاب 

هدف هاي بی پایان و همسو با میل بی نهایت طلب انسان چه هدف هایی هستند و آثار انتخاب این هدف ها در کدام عبارت به درستی بیان شده است؟  . 24

هدف اخروي - در صورت سعی و کوشش پاداش داده خواهد شد.  هدف دنیوي - در صورت سعی و کوشش پاداش داده خواهد شد. 

هدف اخروي - دوري از دوزخ و عذاب آتش  هدف دنیوي - دوري از دوزخ و عذاب آتش 

ابیات زیر از دیوان شمس موالنا با کدام آیه، ارتباط مفهومی بیشتري دارد؟   . 25
         خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟» «اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟

ْنَیا َواْآلِخَرِة»   ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ   « ْرَض َوَما بَْیَنُهَما َالِعِبیَن َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ بِاْلَحقِّ َماَواِت َواْألَ  «َوَما َخَلْقَنا السَّ

اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها»   َوَما َسوَّ «َونَْفٍس ا َکُفوًرا»   ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ
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براي انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند، به آنها رتبه دهیم. بدین ترتیب هدف هاي زندگی به دو دستۀ گزینه 3  . 1
هدف هاي اصلی و فرعی تقسیم می شوند. 

): قید هاي «تنها» و «فقط» براي هدف هاي اصلی، نادرست اند. زیرا هدف هاي فرعی نیز خوب و ضروري اند.  دلیل نادرستی گزینه هاي ( و 

): اگر هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی برود، لزومًا هدف صحیح انتخاب نمی شود. دلیل نادرستی گزینۀ (

برخی از افراد با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، با یک تیر چند نشان می زنند، هم از بهره هاي مادي زندگی استفاده می کنند و هم از آنجایی که تمام کار هاي دنیوي خود را براي گزینه 1  . 2
نیا و االخرة»   نیا عند اهللا ثواب الدُّ رضاي خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد می سازند.  «من کان یرید ثواب الدُّ

گزینه 3 تقسیم بندي هدف هاي زندگی به هدف هاي اصلی و فرعی:   . 3
اهداف اصلی و فرعی: 

) هر دوي این اهداف خوب  هستند و براي زندگی ما ضروري اند. 

) مهم این است که هدف فرعی را به جاي هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به هدف اصلی شود و ما را از رفتن به سوي کماالت باز دارند. 

سومین تفاوت میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان:  گزینه 2  . 4

: الف) انسان: داراي روحیه اي بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش روز به روز افزون می گردد. 
ب) او به دنبال چیزي است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. 

ج) همواره در حال انتخاب هدف هایی پایان ناپذیر و تمام نشدنی است. 

:  حیوانات و گیاهان: هدف هاي محدودي دارند و هنگامی که به سرحدي از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند. چنان که گویی راهشان پایان یافته است. 

انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهاي محدود مادي دارند، مجموعه اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است.  گزینه 2  . 5

(هدف و مقصود زندگی خداست) ،  پیام عبارت:  «هللا رّب العالمین» ، است.   گزینه 4  . 6
«اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدا را به عنوان هدف نهایی قرار دهد».  گزینه 3  . 7

بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟»  گزینه 2  . 8
به این مفهوم اشاره دارد که افراد زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره هاي مادي زندگی استفاده می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را در جهت رضاي خدا
نیا و اآلخرة» ، هم پیام انجام دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد می سازند. از این جهت با آیۀ شریفۀ:  «من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اّهللا ثواب الدُّ

است. 

الف) هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اختالف در اهداف، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.  گزینه 2  . 9
ب) و امّا تقسیم بندي هدف هاي زندگی به هدف هاي اصلی و فرعی: 

هدف هاي اصلی و فرعی: 

) هر دوي این اهداف خوب اند و براي زندگی ما ضروري اند. 

) مهم این است که هدف فرعی را به جاي هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شود و ما را از رفتن به سوي کماالت بازدارند. 
این اختالف در هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.  گزینه 3  . 10

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 بی نهایت طلبی او گزینه 4  . 11
اشاره دارد.

) عبارت: «داشتن استعدادهاي محدود مادي»  مربوط به انتخاب هدف در گیاه و حیوان  گزینه 2  . 12

) عبارت: «حرکت به سوي هدف به صورت طبیعی و غریزي»  به ترتیب مربوط به انتخاب هدف در گیاه و حیوان 

مربوط به انتخاب هدف در انسان  ) عبارت: «داشتن روحیۀ بی نهایت طلب و کم نشدن عطش او در دستیابی به خواسته هایش» 
اگر کسی هدف ها و دلبستگی هاي پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، تالش وي حتمًا و ضرورتًا نتیجه بخش نیست. (ممکن است به نتیجه برسد) گزینه 2  . 13

نیا َفِعنَد اهللاِّ بعضی از هدف ها در بر گیرندة هدف هاي دیگر هستند و افراد زیرك به دنبال اینگونه اهداف اند. قرآن کریم بر این مفهوم تأکید کرده و می فرماید: «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ گزینه 2  . 14
نیا َو االِخرِة»   َثواُب الدُّ

خداوند ابتدا گروهی را که دنیا را طلب می کنند، به بی بهره بودن در آخرت وعده می دهد و سپس شیوة درست درخواست را طلب نیکی در دنیا  وآخرت و طلب رهایی از عذاب بیان گزینه 1  . 15
می کند.

«در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است». دقت کنید که کلمۀ «زیرا» در این سؤال اشاره به علت هدفمندي مخلوقات گزینه 2  . 16
دارد و آن هم حکمت خداست. 

گزینه 1  . 17

برخی از اهداف جامع سایر اهداف نیز هستند و می توان با انتخاب آن ها به سایر اهداف هم رسید.   گزینه 4  . 18

انسان داراي روحیه اي بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود گزینه 3  . 19
همواره درحال انتخاب هدف است؛ هدف هایی پایان ناپذیر و تمام نشدنی، در حالی که حیوانات و  گیاهان هدف هاي محدودي دارند و هنگامی که به سرحدي از رشد و کمال می رسند، متوقف

می شوند؛ گویی راهشان پایان یافته است.
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کھ برخی از ھدف ھا بھ گونھ ای ھستند کھ ھدف ھای دیگر را نیز در بردارند. (1
کھ رسیدن بھ برخی ھدف ھا مساوی رسیدن بھ ھدف ھای دیگر نیز ھست. (2

بھ میزانی کھ ھدف ما برتر و جامع تر باشد، ھدف ھای بیشتری را در درون خود جای می دھد. (3

⎫
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⎬
⎪⎪
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افراد زیرک، می دانند:

ھم از بھره ھای مادی زندگی استفاده  می کنند. (1
و ھم از آنجایی کھ تمام کارھای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دھند،

جان و دل خود را بھ خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند.

(2
⎫

⎭
⎬
⎪⎪
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این افراد (زیرک) با انتخاب خداوند

بھ عنوان ھدف اصل خود:
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اختالف در هدف ها ریشه در نوع نگاه (بینش) و اندیشۀ انسان ها دارد.  گزینه 2  . 20
هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر چنین بیندیشد که «کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوي استعداد هاي

گوناگونش باشد»، می کوشد به دیگران کمک کند. 

امیرالمومنین با تقرب و نزدیکی به خدا زیر نظر و با تربیت پیامبر اکرم (ص) جلوگاه همه کماالت و زیبائی ها شد، ایشان در میدان علم و دانش، رشادت و جنگاوري، سخنوري، گزینه 4  . 21
مهربانی و دوستی و ... پس از رسول خدا به شخصیتی بی نظیر و جامع همه فضایل اخالقی تبدیل گشت. 

ایشان در سخنانی خطاب به مردم فرمودند: 
اي مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند و او را به خود وا نگذاشته اند تا به کارهاي لهو و بی ارزش بپردازد. 

انسان با سایر موجودات در هدفمندي خلقت، مشترك است، اما در چگونگی رسیدن به این هدف، میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد.  گزینه 2  . 22

رسول خدا (ص) می فرمایند: «براي تو به ناچار همنشینی خواهد بود، که در رستاخیز هرگز از تو جدا نمی گردد... . اگر او نیک باشد مایۀ انس تو خواهد بود و در غیر این صورت گزینه 2  . 23
موجب وحشت تو می شود.»

هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي هستند.  گزینه 2  . 24
آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد (انتخاب هدف هاي دنیوي). 

براساس آیۀ  سورة شریفۀ اسراء،«... - آن مقدار از آن را که بخواهیم - به هر کس اراده کنیم - می دهیم.» 
- سپس دوزخ را براي او قرار می دهیم. 

- تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد می شود. 

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

ابیات مذکور بیان گر این حقیقت هستند که انسان با انتخاب هدف جامع تر و کامل تر می تواند هم به اهداف جزئی و فرعی و مادي برسد، هم اهدف غیر مادي و معنوي.  گزینه 2  . 25

ْنَیا َواْآلِخَرِة : هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خدا است»  ْنَیا َفِعْنَد اِهللا َثَواُب الدُّ در آیۀ  سورة نساء می خوانیم «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ
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