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نیا َو اآلِخَرِة» کدام یک از مفاهیم زیر دریافت نمی گردد؟ نیا َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ از دقت در آیه ي شریفه ي: «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ  . 1

خداوند می خواهد که انسان ها عالوه بر بهره مندي از نعمت هاي مادي زندگی، کارهاي دنیوي خود را براي رضایت او انجام دهند تا جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر کنند و
سراي آخرت خویش را نیز آباد سازند.

برخی انسان ها در زندگی، هدف خود را به گونه اي انتخاب می کنند که هدف هاي دیگر را نیز در برمی گیرد؛ آن ها با یک تیر چند نشان می زنند.

از آن جایی که روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ، مقصد نهایی او باشد. 

تنها خدا می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و فقط زمینۀ شکوفا شدن استعدادهاي معنوي انسان را فراهم کند. 

از آیۀ شریفۀ  «من کان ُیریُد ثواَب الّدنیا َفِعْنَد اهللا ثواُب الّدنیا و اآلخرة»  کدام مفهوم مستفاد می گردد؟  . 2

افراد زیرك کسانی هستند که تمام کارهاي دنیوي خود را در جهت 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.

جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است. 

اصل قرار گرفتن هدف هاي دنیوي، مانع  بهره مندي انسان از نعمت هاي اخروي نمی شوند.

برنامه ریزي انسان باید هم در برگیرندة هم اهداف اخروي و اهداف دنیوي باشد و به گونه اي تنظیم شود که اهداف اخروي اصل قرار گیرند و هدف هاي دنیوي تابع آنها باشند. 

شناسایی و انتخاب هدف، کدامیک از ویژگی هاي انسان نسبت به سایر مخلوقات است و کدام آیه به این موضوع اشاره می کند؟  . 3

خاص - «ما خلقنا هما اّال بالحق»   مشترك - «من کان یرید ثواب  الّدنیا»...

خاص - «من کان یرید ثواب  الّدنیا»... مشترك - «ما خلقنا هما اّال بالحق»

»  به چه موضوعی اشاره دارد و این مفهوم به چه معنایی است و نشانی بر ْرَض َوَما بَْیَنُهَما َالِعِبیَن َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ بِالَْحقِّ َماَواِت َواْألَ آیۀ شریفۀ  «َوَما َخَلْقَنا السَّ  . 4
کدام صفت خداوند است؟

حق بودن آفرینش جهان ـ هدفدار بودن خلقت ـ قادر حق بودن آفرینش جهان ـ هدف دار بودن خلقت ـ حکیم

هدفمندي آفرینش جهان ـ حق بودن خلقت ـ قادر هدفمندي آفرینش جهان ـ حق بودن خلقت ـ حکیم

از دقت در ترجمۀ کدام یک از آیات می توان فهمید که «هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي است»؟  . 5

«آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است.»

«آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ــ به هرکس که اراده کنیم ــ می دهیم.»

«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 به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند.»

بیت «اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟» با کدام گزینه قرابت مفهومی بیشتري دارد؟  . 6

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

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

«و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.» 

آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی کند، پاداش داده می شود.
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از 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، ... کدام پیام  . 7
مستفاد می گردد؟

اصل قراردادن هدف هاي اخروي، مانع بهره مندي انسان از نعمت هاي دنیایی نمی شوند.

هدف هاي پایان پذیر، تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي مادي انسان هستند.

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

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

عبارت قرآنی «آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.» با کدام مستند وحیانی زیر  . 8
ارتباط مفهومی بیشتري دارد؟

 «من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الدنیا و اآلخرة»  «ما خلقنا هما اال بالحق» 

«من آمن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و ال هم  یحزنون»  «قل إن صالتی و نسکی و محیاي و مماتی اهللا رب العالمین» 

از کدام آیۀ شریفه می توان دریافت که «اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند»؟  . 9

«بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره اي ندارند.»

«بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.»

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

«هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.»

با تأمل در ذات پرتالطم انسانی که در جستجوي سرچشمۀ خوبی هاست، می توان دریافت که او چه زمانی آرامش خواهد یافت و نتیجۀ این تأمل  . 10
چیست؟

وقتی به منبع زیبایی ها برسد. - آنچه در دست ماست، کاالي دنیا و آرامش آن است.

هنگامی که به سوي سرچشمۀ نیکی ها حرکت کند. - آنچه در دست ماست، کاالي دنیا و آرامش آن است.

هنگامی که به سوي سرچشمۀ نیکی ها حرکت کند. - هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.

وقتی به منبع زیبایی ها برسد. - هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.

آیۀ شریفۀ «من کان ُیریُد ثواب الّدنیا... » بیانگر چه راهکاري است؟  . 11

بهره مندي از سعادت دنیوي در سایۀ تقّرب به خدا حاصل می شود. انسان با گذر از لّذت هاي دنیوي، آخرت را به دست می آورد.

انسان می تواند با بی توجهی به دنیا به آخرتی زیبا دست یابد.  انسان می تواند با سختی هاي دنیا به امید آخرت مقابله کند. 

ثمرة وصول انسان به سرچشمۀ کماالت و زیبایی ها چیست و این ثمرات در کدام آیۀ شریفه مصداق می یابد؟  . 12

قرب الهی -  «من آمن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و الهم  یحزنون»   قرب الهی - «من کان یرید ثواب الدنیا فعنداهللا ثواب الدنیا و اآلخرة»  

آرامش -   «من آمن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و الهم  یحزنون»   آرامش - «من کان یرید ثواب الدنیا فعنداهللا ثواب الدنیا و اآلخرة»  

بیت «اي باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ یا آنکه بر آرد گل، صد نرگس تر سازد؟» با کدام یک از آیات مرتبط می باشد و اختالف در نوع  . 13
هدف ها ریشه در چه چیز دارد؟

«و ما خلقنا السماواِت و االرض و ما بینهما العبین» - نوع نگاه و اندیشۀ انسان 

«من کان یرید ثواب الدنیا َفِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة» - نوع نگاه و اندیشۀ انسان 

«من کان یرید ثواب الدنیا َفِعند اهللا ثواب الدنیا و االخرة» - شناخت اهداف اصلی از فرعی 

«و ما خلقنا السماواِت و االرض و ما بینهما العبین» - شناخت اهداف اصلی از فرعی 

آن جا که قرآن کریم «انسان هاي زیرك را که به دنبال اهداف برتر و جامع تر هستند»، تصویر کرده است، کدام آیۀ شریفه را مورد توجه قرار داده ایم؟  . 14

ماواِت َو اَالرَض و ما بَیَنُهما الِعبیَن»   «ُقل اِنَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَي َو َمماتی ِهللاِ َربِّ العالَمیَن»  « َو ما َخَلقنا السَّ

بیَل اِّما شاِکراً َو اِّما َکفوراً»  نیا َو اآلِخَرِة»  «اِنّا َهَدیناُه السَّ نیا َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ  «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ
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با تأّمل در درون انسان ها به کدام خواسته می رسیم و دستیابی به آن چه نتیجه اي را در بر دارد؟  . 15

انتخاب خدا به عنوان غایت و هدف زندگی – آرامش و قرار تنوع طلبی و کمال گرایی – ثبات شخصیت

تنوع طلبی و کمال گرایی – آرامش و قرار انتخاب خدا به عنوان غایت و هدف زندگی – ثبات شخصیت

انسان هاي زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود چه چیزي را به دست می آورند و در مقابل، کسانی که دنیا را هدف مطلق خود قرار می دهند  . 16
طبق بیان قرآن به چه سرنوشتی گرفتار می شوند؟

اگرچه لذت هاي مادي را از دست می دهند، اما آخرتی آباد دارند. - به همین دنیا هم دست نمی یابند.

هم از بهره هاي مادي استفاده می کنند و هم آخرت خویش را آباد می سازند. - به همین دنیا هم دست نمی یابند.

اگرچه لذت هاي مادي را از دست می دهند، اما آخرتی آباد دارند. - جایگاه آن ها دوزخ است. 

هم از بهره هاي مادي استفاده می کنند و هم آخرت خویش را آباد می سازند. - جایگاه آن ها دوزخ است. 

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ  سورة قصص که می فرماید: «آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خدا است بهتر  . 17
و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی کنید؟» کدام پیام دریافت نمی شود؟

برخی هدف ها پایان ناپذیرند و فقط پاسخگوي استعداد معنوي بیشتري در وجود ما هستند.

برنامه ریزي انسان باید به گونه اي باشد که اهداف اخروي اصل قرار گیرند و اهداف  دنیوي پیرو و تابع آن باشند.

هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي هستند.

هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي دنیوي هستند.

60

رَض َو ما بَیَنُهما ... »، اساس گام نهادن موجودات به این جهان کدام است و چه نتیجه اي در پی دارد؟ ماواِت َواالَّ با توجه به آیۀ شریفۀ :« و ما َخَلقنا السَّ  . 18

برنامۀ حساب شده - تدبیر مستحکم  هدف حکیمانه اي - برنامۀ حساب شده 

هدف حکیمانه اي - تدبیر مستحکم  برنامۀ حساب شده - هدف حکیمانه اي

بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد» چه مفهومی دارد و با کدام آیۀ شریفه ارتباط معنایی  . 19
دارد؟

ْنَیا َواْآلِخَرِة»   ْنَیا َفِعنَد اِهللا َثَواُب الدُّ افراد عاقل و زیرك هم از لذات دنیوي بهره می برند و هم به آن دل می بندند. ـ  «مَّن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة»   ْنَیا َفِعنَد اِهللا َثَواُب الدُّ انسان با اندکی تأمل درمی یابد که در ذات خود به دنبال سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست. ـ  «مَّن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ

افراد عاقل و زیرك هم از لذات دنیوي بهره می برند و هم به آن دل می بندند. ـ  «ُقْل ِإنَّ َصَالِتی َونُُسِکی َوَمْحَیاَي َوَمَماِتی ِهللاِ َربِّ اْلَعالَِمیَن»  

انسان با اندکی تأمل درمی یابد که در ذات خود به دنبال سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست. ـ  «ُقْل ِإنَّ َصَالِتی َونُُسِکی َوَمْحَیاَي َوَمَماِتی ِهللاِ َربِّ اْلَعالَِمیَن»  

هدف هاي پایان پذیر چگونه هدف هایی هستند و اصل قرار دادن آنها چه فرجامی در پی دارد؟  . 20

کوتاه مدت - عدم بهره مندي از اهداف مادي و معنوي  دنیوي - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.

کوتاه مدت - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. دنیوي - عدم بهره مندي از اهداف مادي و معنوي 

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها خدایی .................. است و آیۀ شریفۀ .................. خدا بر این مفهوم  . 21
است.

ماوات و االرض و ما بینهما العبین ....» حکیم - «و ما خلقنا السَّ ماوات و االرض و ما بینهما العبین ....»   قادر - «و ما خلقنا السَّ

قادر - «من کان یریُد الثواب الدنیا...» حکیم - «من کان یریُد الثواب الدنیا...» 

نسبت انسان با سایر موجودات در قاعدة هدفمندي چگونه است و با چنین نگاهی، تعریف دنیا چیست؟  . 22

مستثنی - فرصت وصول به هدف  هماهنگ - فرصت وصول به هدف  هماهنگ - لهو و لعب  مستثنی - لهو و لعب 
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بیِت زیر، در پی بیان کدام مفهوم است؟   . 23
یا آن که برآرد گل، صد نرگس  تر سازد» «اي باغ تویی خوش تر، یا گلشن و گل در تو

هدف هاي بزرگ به همان میزان که ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادة محکم می طلبد.

انسان هاي هوشمند با بهره گیري از عقل خود، هدفی را انتخاب می کنند که کامل تر باشد.

نزدیکی و تقرب به خداوند، از جنس مکان و ظاهري نیست، بلکه یک تقرب حقیقی است. 

انسان با تنوع طلبی، به دنبال اهداف متنوعی است که بتواند استعدادهاي او را شکوفا سازد. 

بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» به انتخاب .................. به عنوان .................. اشاره  . 24
دارد.

خداوند - هدف برتر دینی  آخرت - هدف برتر دینی  آخرت - هدف برتر زندگی  خداوند - هدف برتر زندگی 

بدکاران در واکنش به گواهی اعضاي بدن خویش در عرصۀ دادگاه عدل الهی چه می گویند و چه می شنوند؟  . 25

(چرا علیه ما شهادت می دهید؟) ـ (ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.)

(چرا علیه ما شهادت می دهید؟) ـ (بی گمان براي شما نگهبانانی هستند.)

(چرا دروغ می گویید؟) ـ ( ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.)

(چرا دروغ می گویید؟) ـ (بی گمان براي شما نگهبانانی هستند.)
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تنها خدا می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینۀ شکوفا شدن استعدادهاي متنوع مادي و معنوي انسان را فراهم آورد.  گزینه 4  . 1

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 انجام می دهند، گزینه 1  . 2
جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سراي آخرت خویش را آباد می سازند.

شناسایی و انتخاب هدف (همان اختیاري بودن گزینش هدف و مختار بودن انسان)، ویژگی خاص انسان است و آیۀ «من کان یرید ثواب  الّدنیا» نمونه اي از همین انتخاب اختیاري هدف گزینه 4  . 3
زندگی است. 

آیۀ شریفه به حق بودن آفرینش جهان اشاره دارد که به معناي هدف دار بودن خلقت است و دلیل بر حکمت خداوند.  گزینه 1  . 4

 گزینۀ  در عین حال که هدفمندي نیز موضوع آیه می باشد، اما حق بودن به معناي هدف داري خلقت و یا هدفمندي آفرینش جهان می باشد، نه هدفمندي به معناي حق بودن.
از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «و آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.»، مفهوم «هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي گزینه 3  . 5

است و پاسخ گوي استعدادهاي مادي و معنوي بیشتري در وجود ما هستند»، دریافت می گردد.  

) ویژگی هاي هدف پایان پذیر (هدف هاي دنیوي) است.  ) و ( ) ،( و اما گزینه هاي (

این بیت در پی بیان این نکته است که اگر کسی هدفی باالتر را مدنظر داشته باشد، به هدف پایین تر هم می رسد و این مفهوم در گزینۀ  بیان شده است.  گزینه 1  . 6

، سورة اسراء که بیان می دارد: «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، پس دوزخ را از دقت در آیۀ  گزینه 3  . 7
براي او قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود»، این پیام برداشت می شود: «اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.» 

آیۀ  «قل إن صالتی و نسکی و محیاي و مماتی اهللا رب العالمین» مستند وحیانی بازتاب استقرار سبک زندگی دینی است. به عبارت دیگر وقتی انسان سبک زندگی و تمام افعال خود را براي گزینه 3  . 8
خدا قرار دهد، یعنی آخرت را طلبیده و براي آن سعی و کوشش می کند و این مؤمنان پاداش اعمال خود را خواهند دید.

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره اي ندارند.»، این مفهوم دریافت می گردد که «اگر هدف هاي دنیوي اصل گزینه 1  . 9
قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.»

هرکس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جستجوي سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پاي نخواهد نشست. این سرچشمه گزینه 4  . 10
همان خداوند است که خالق همۀ کماالت و زیبایی ها است، پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است.

خداوند در این آیه می فرماید که ثواب دنیا و آخرت نزد خداست؛ پس گزینۀ  صحیح است. (دقت کنید، عباراتی که براي اثبات آخرت در پی رّد بهره هاي دنیا هستند، صحیح گزینه 2  . 11
نیست). 

هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جستجوي سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به منبع آن نرسد، «آرامش نیافته و از پاي نخواهد نشست»  گزینه 4  . 12
آیۀ «من امن باهللا و الیوم اآلخر فالخوف علیهم و الهم یحزنون» مؤید نداشتن خوف و ترس و غم و اندوه است و کسی که خوف و غمی نداشته باشد، در واقع داراي آرامش است.» 

این بیت به این موضوع اشاره دارد که خدا سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و با آیۀ «من کان یرید ثواب الدنیا َفِعند اهللا ثواب الدنیا و اآلخرة»مرتبط است. هرکس نعمت و پاداش دنیا را گزینه 2  . 13
بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. اختالف در هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد. 

گزینه 3  . 14

قرآن کریم بر نکتۀ فوق تأکید می کند و می فرماید: 
نیا                                    هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد  «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

نیا َو اآلِخَرِة                            نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.» َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ
هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در درون خود در جستجوي سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست (خدا به عنوان غایت و مقصد زندگی) و تا به آن نرسد آرام و قرار ندارد. گزینه 2  . 15

انتخاب خدا به عنوان هدف، هم دنیا و هم آخرت فرد را آباد می کند. مطابق آیات قرآن کریم جایگاه دنیا طلبان دوزخ است.  گزینه 4  . 16

از دقت در آیۀ شریفۀ  سورة  قصص که می فرماید: آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خدا است بهتر و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی کنید؟   گزینه 1  . 17
این پیام دریافت می شود: «برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوي استعدادهاي مادي و معنوي بیشتر در وجود ما هستند و نه فقط استعدادهاي معنوي.»

ماواِت َواألرَض َو ما َبیَنهما ال عبیَن ما َخَلقنا هما إّال بالحّق »، جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام مطابق آیۀ شریفۀ: « َو ما َخَلقنا السَّ گزینه 3  . 18
نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است. 

با توجه به بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد» درمی یابیم که خداوند سرچشمۀ همۀ خوبی ها و زیبایی است و برترین هدفی که گزینه 2  . 19
ْنَیا َواْآلِخَرِة»  ارتباط مفهومی دارد و می فرماید: «هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت ْنَیا َفِعنَد اِهللا َثَواُب الدُّ می توان براي زندگی انتخاب کرد، خداست. این بیت با آیۀ شریفۀ  «مَّن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ

و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.»
هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي دنیوي هستند و اگر اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. گزینه 1  . 20

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاري را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم بر این نکته تأکید گزینه 2  . 21
می کند و آفرینش جهان را «حق» می داند: «و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما اّال بالحق»  

انسان مانند سایر موجودات دیگر، از قاعدة کلی هدفمندي جهان جدا (مستثنی) نیست؛ بلکه با آن هماهنگ است و قطعًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این گزینه 3  . 22
دنیا، فرصتی است که براي رسیدن به آن هدف به او داده شده است. 

انسان هاي زیرك و هوشمند معموًال هدف هاي خود را به گونه اي انتخاب می کنند که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند». باتوجه به دو ویژگی «متنوع بودن استعدادهاي گزینه 2  . 23
انسان» و «بی نهایت طلبی او»، اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوي این دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل تر است. 

این بیت به انتخاب خداوند به عنوان هدف برتر زندگی اشاره دارد.  گزینه 1  . 24

بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضاي خود با لحن سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می هید؟  گزینه 1  . 25
آنها به پوست خود می گویند: (چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند ـ ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.) 
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برخی از ھدف ھا بھ گونھ ای ھستند کھ ھدف ھای دیگر را نیز در بردارند. (1
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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افراد زیرک، می دانند کھ:
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