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 دین و زندگی دهم ریاضی تجربی فصل اول 

تشریحی

آفرینش جهان .................. است. - 1

اگر روح انسان بی نهایت طلب باشد و خوبی ها را به صورت بی پایان بخواهد، شایسته است چه چیزي و چه کسی را مقصد نهایی خود برگزیند؟ - 2

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان .................. وجود دارد. - 3

حق  بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معناي .................. خلقت آنهاست. - 4

- .................. آفرینش آسمان ها و زمین به معناي هدفدار بودن خلقت آنهاست. 5

انسان داراي روحیه اي .................. است. - 6

انسان بی نهایت طلب در زندگی خود همواره درحال انتخاب .................. است. - 7

حیوانات و گیاهان هدف هاي .................. دارد. - 8

وقتی به دنیاي انسان ها می نگریم با دنیاي .................. مواجه می شویم. - 9

برخی هدف ها و دلبستگی ها .................. هستند و تنها پاسخگوي برخی از استعدادهاي ما هستند. - 10

برخی هدف ها و دل بستگی ها پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوي برخی از .................. ما هستند. - 11

اگر کسی هدف هاي فرعی را به عنوان هدف هاي اصلی برگزیند ممکن است .................. از آن برسد. - 12

هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي .................. هستند. - 13

هدف هاي .................. همان هدف هاي اخروي هستند. - 14

هدف هاي .................. همان هدف هاي دنیوي هستند. - 15

هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي .................. هستند. - 16

اگر هدف هاي .................. اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. - 17

زیرك ترین افراد این جهان .................. هستند. - 18

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. - 19

در چگونگی رسیدن به هدف میان انسان و سایر موجودات تفاوتی وجود ندارد.

انسان داراي روحیه اي بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش سیراب می شود.

  خلقت همۀ موجودات هدفمند است.

حضرت علی (ع): اي مؤمنان، هیچ کس بیهوده آفریده نشده است تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان چه چیزي وجود دارد و چرا؟ - 20

در ِآیات زیر قرآن کریم آفرینش جهان را چگونه می داند؟  - 21
ماوات و االرض و ما بینهما العبین»   «و ما خلقنا السَّ

 «  «ما خلقناهما اّال بالحقِّ
و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم. 

آنها را جز به حق خلق نکردیم. 

تفاوت ها میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان به چیزي باز می گردد؟ - 22

با ذکر مثال بگویید که چگونه هر انسان در انتخاب هدف با دیگر انسان ها اختالف دارد؟ ذکر  مورد کافیست. - 234

چه کسی خواستار سعادت ماست و در کجا ما را بدان هدایت و راهنمایی می کند و در راستاي رسیدن ما به سعادت چه چیزي را مشخص کرده و چرا؟ - 24

اهداف به چند دسته تقسیم می شوند، کدام یک خوب بوده و براي زندگی ما ضروریست؟ و نکتۀ مهمی که درباره اهداف باید بدانیم چیست؟ - 25

آیا تالش براي رسیدن به نعمت هاي دنیا بد است؟ چرا؟ ذکر چه نکته اي در پاسخ این سؤال اهمیت دارد؟ - 26
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چگونه هدفی می تواند، هدف کامل تر باشد؟ - 27

امیرالمومنین علی (ع) رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت چه کسی آغاز کرد و جلوه گاه چه چیزهایی شد و وقتی به شخصیت ایشان می نگریم - 28
پی می بریم که ایشان در چه چیزهایی بی نظیر است؟ [ذکر نمونه هایی از بی نظیر بودن ایشان].

با اندکی تأمل در درون خود می توان فهمید که در جست و جوي چه چیزي هستیم و در چه صورت آرام و قرار خواهیم گرفت؟ - 29

سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها چه کسی است؟ و چرا؟ - 30

در چه صورت شایسته است، تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ مقصد نهایی انسان باشد؟ - 31

انسان باید  .................. از خلقت خود را بشناسد و آن را .................. کند. - 32

گیاهان به صورت .................. و حیوانات به صورت .................. به سوي هدف خود حرکت می کنند. - 33

هرکس با .................. و .................. خاص خود به سراغ هدفی می رود. - 34

اختالف در هدف ها، ریشه در .................. و .................. انسان  دارد. - 35

خداي رحیم و مهربان که خواستار .................. انسان است، در قرآن کریم در این مورد ما را .................. و .................. می کند. - 36

برخی هدف ها .................. و .................. اند و پاسخگوي استعدادهاي مادي و معنوي بیشتري در وجود ما هستند. - 37

اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، .................. رسیدن به هدف هاي .................. می شوند. - 38

هر دو هدف فرعی و اصلی براي زندگی ما .................. و .................. هستند. - 39

با توجه به ترجمۀ آیات زیر بگویید چگونه مفهومی با در نظر گرفتن معیارهاي انتخاب هدف دریافت می گردد؟ - 40

الف) آن کس تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم - و به هر کس اراده کنیم - می دهیم؛ سپس دوزخ را براي او

18قرار خواهیم داد تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود.  اسراء

19ب) و آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد شد.  اسراء

200ج) بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی کن. ولی در آخرت بهره اي ندارند.  بقره

201د) و 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.  بقره

202ه) اینان از کار خود نصیب و بهره اي دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.  بقره

60و) آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟  قصص

دلیل بیاورید:  - 41
الف) زیرك ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند. 

ب) کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد، دچار خسران می شود.

»  حق بودن آفرینش آسمان ها و ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اّال بالحقِّ از دقت در آیات شریفۀ  و  سورة دخان:  «و ما خلقنا السَّ - 42
زمین به چه معناست و این آیه به خوبی داللت بر چه چیزي دارد؟

3839

با توجه به اینکه آفرینش آسمان ها و زمین حق می باشد (هدف دار بودن)، آیا انسان از این قاعدة کلی جداست؟ (توضیح دهید )   - 43
از این رو امام علی (ع) هنگام موعظه مردم سخن خود را با کدام عبارت آغاز می کرد؟

اولین تفاوت میان انسان با گیاهان و حیوانات در چه چیزي است؟ با ذکر مثال توضیح دهید. - 44

دومین تفاوت میان  انسان با گیاهان و حیوانات در چه چیزي است؟ توضیح دهید. - 45

سومین تفاوت میان انسان و گیاهان و حیوانات در چه چیزي است؟ - 46

با ذکر مثال بگویید منشا اختالف در انتخاب هدف چیست و یا اختالف در هدف ها ریشه در چه چیزي دارد؟ - 47

با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، براي انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها نیازمند به چه چیزي هستیم و چرا؟ - 48

از این مصرع مولوي که می گوید «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» چه برداشتی می توان داشت (با در نظر گرفتن اهداف اصلی و فرعی)؟ - 49

مقصد و هدف نهایی ما انسان ها چه کسی است و از او به عنوان چگونه هدفی یاد می شود و او می تواند چگونه روحی را سیراب کرده و زمینۀ چه چیزي - 50
را فراهم آورد؟
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