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»ماجراهایمنودرسام«ماجرایاصلیزندگییهدانشآموزه.

ماتویخیلیسبزاینمجموعهروآمادهکردیمچونواقعندلمونمیخوادداستانمدرسهرفتنودرسخوندنشماواینعمریکه
بهپاشگذاشتین،پایانخیلیخوشوشکوهمندیداشتهباشه!

اگهماجراهایجالبخودتونبادرساتونروبهصورتمطلب،عکس،سلفی،خاطره،فیلموفیلمنامه...برامونبفرستین،خیلیرو
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ماجراهای من و دین  و  زندگی

معلممعارفماکاًلدرسنمیداد!درواقعفکرکنمکاًلعالقهایبهآموزشنداشت!هیچیدیگه...یهروزکاسهیصبرمنلبریزشد
وبااحترامبهایشونگفتم:»آقااجازه؟!میشهدرسبدیدونکاتکتابروبگید؟«ایشونهمبهیکیازدوستانمنگفتند:»ازروی
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نه؟توامتحاناکمکتونکردهیانه؟خیلیسبزبااینکتاببهترشدهیانه؟درواقعمامیخوایمبدونیمکهبااینکتابچهاتفاقاتی

براتونافتادهوچهماجراهاییداشتید؟

www.3gaam.com



»دربارهیخویشتِنخویشاندیشیدن،وحشتناکاست،امااینتنهاراهصمیمانهیکاراست.اندیشیدندربارهیخویشتنخویشم
بدانگونهکههستم.اندیشیدنبهجنبههایزشتم،اندیشیدنبهجنبههایزیبایمودرشگفتشدنازآنها.

چهآغازیمیتواندمحکمترواستوارترازاینباشد؟ازچهچیزیمیتوانمرشدخودراآغازکنمجزازخویشتِنخویشم؟«
»برگرفتهازیادداشتهایماریهاسکل« 

کتابیکهدردستدارید،یکیازسریکتابهای»ماجراهایمنودرسام«استکههدفازتألیفآن،فهمهرچهآسانتروبهتر
مفاهیمکتابدرسیوآمادگیهرچهبیشترشماعزیزانبرایشرکتدرامتحاناتمدرسهاست.

هردرساینکتابمتشکلازبخشهایزیراست:
1-مقدمهیدرس:اشارهایاستبههدفکلیدرس

2-آیاتوپیامآیات:آیاتوترجمهیدقیقآنهاستودرپایانهرآیهپیامهایمربوطبهآنآیهباتوجهبهمفاهیمدرسآورده
شدهاست.

3-درسنامه:متناصلیدرساستکهبهطورکاملوبانثریساده،روانوقابلفهمتوضیحدادهشدهودرحاشیهیآنبهتمامی
پرسشهایکتابدرسیاعمازپیامآیات،ارزیابی،اندیشهوتحقیقو...پاسخدادهشدهاست.

4-سؤاالتدرس:مجموعهایاستازسؤاالتمربوطبهامتحاناتمدارسنمونهیتهرانوسایرشهرستانهابههمراهسؤاالتتألیفی
کهدرسرابهطورکاملپوششمیدهدودرپایانبهتمامیاینسؤاالتبهطورتشریحیپاسخدادهشدهاست.

ششآزمون)دوآزمونمربوطبهنوبتاولوچهارآزمونمربوطبهنوبتدوم(بهسبکامتحاناتمدارسقراردادهشدهتابتوانید
خودراارزیابیکنید.

درپایانازهمهیدوستانیکهمارادرگردآوریاینمجموعهیاریرساندندسپاسگزاریم.
مثلهمیشهمنتظرنظراتسازندهیشماهستیم.

مریمسخایی 
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��جلو ه های ح�ت و تد ب

درس اول

مقدمه ی درس

 »مادرچگونهجهانیزندگیمیكنیم؟« یكی از سؤال های اصلی هر نوجوان و جوانی است که پاسخ به آن در نگاه او به زندگی تأثیر می گذارد 
و به برنامه ها و تصمیم های وی جهت می دهد.

 یافتن پاسخ درست این پرسش، نیازمند بهره مندی از آیات قرآن کریم و مشاهده و دقت در موجودات جهان پیرامون ماست.

آیات 2 و 3 سوره ی اعلی

ى همان ]خداوندی[ که آفرید سپس آراست.﴿الَّذی َخلََق َفَسوَّ
َر َفَهدى﴾ و آن که اندازه گیری کرد، سپس هدایت نمود.َو الَّذی َقدَّ

 هر یك از موجودات، دارای ساختار منظم ویژه ی خود است و به گونه ای ساخته شده که هدف خاصی را دنبال می کند.

آیات 190 و 191 سوره ی آل عمران

ماواِت وَ  ااَلرِض همانا در خلقت آسمان ها و زمین﴿ِانَّ فی َخلِْق السَّ
و آمد  و  شد شب و روزَو اْخِتالِف اللّیِل و الّنهار

نشانه هایی است برای خردمندانَلیاٍت اِلُولی ااَللباِب
کسانی که خدا را یاد می کنندالّذیَن َیذُكروَن اللَّه

در حال ایستاده و نشستهِقیاماً و ُقعوداً
و در حالی که بر پهلو آرمیده اندوَ  َعلی ُجُنوبهم

ماواِت َو ااَلرِض و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشندَو َیَتَفّكرُوَن فی َخلِق السَّ
]می گویند:[ پروردگارا تو این ها را بیهوده نیافریدیربَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطاًل

تو پاك و منزهیُسبحاَنَك
پس ما را از عذاب آتش حفظ  کن.َفِقنا َعذاَب الّناِر﴾

 در آفرینشآسمانهاوزمینوآمدوشدشبوروز، نشانه هایی برای خردمندان »اولوااللباب« وجود دارد. 
الف در همه حال به یاد خدا هستند.  در خلقت آسمان ها و زمین می اندیشند.  خردمندان کسانی هستند که: 

 خردمندان پس از تفكر در آفرینش جهان، به این نتیجه می رسند که بیهودگیوعبثبودن در موجودات جهان راه ندارد و خلقت خداوند 
هدفمند است )نتیجه ی تفكر خردمندان(.

۴ خردمندان پس از درك هدفمندی خلقت، خداوند را از هرگونه عیب و نقص، پاك و منزه می دانند، او را تسبیح می گویند و از او می خواهند 

که از عذاب آتش حفظشان کند.
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آیه ی 88 سوره ی نمل

و كوه ها را می بينی﴿ َو َتری الـجباَل
تو آن ها را ساكن می پنداریتـحَسُبها جامدًة

حاِب در حالی كه همچون ابرها در حركت اندَو ِهی َتُمرُّ َمرَّ السَّ
ساخته ی آن خدايی است كهُصنَع اللِّه الّذی
هر چيزی را استوار ساخته است. اَتَقَن ُكلَّ َشیٍء

َـّه  خبیٌر ِبما َتفَعلون﴾ همانا او از كارهايی كه انجام می دهيد آگاه است.ِانــ

 خداوند جهان را در نهايت استواری پديد آورده است )اتقانصنع(، به طوری كه هيچ گونه بی نظمی در آن مشاهده نمی شود. اين استحكام، 
نظم و هدفمندی مخلوقات جهان، نشانه ی حكيمانه بودن نظام آفرينش است.

 كوه ها نمونه ای از اين خلقت استوار خداوند هستند، به طوری كه وقتی به آن ها نگاه می كنيم، فكر می كنيم ساكن و بدون حركت هستند در 
حالی كه مانند ابرهای آسمان حركت می كنند )با توجه به حركت كره ی زمين(.

آیه ی 49 سوره ی قمر

همانا ما هر چيزی را به اندازه آفريديم.﴿ اّنا كلَّ شیٍء َخلقناُه بَقَدٍر﴾

 نظام آفرينش قانونمند است و هر يك از موجودات، براساس نظم و اندازه ی مخصوص به خود آفريده شده اند.

آیه ی 44 سوره ی عنکبوت

َماَواِت َو اْلَْرَض بالَْحقِّ خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفريد﴿َخلََق اللّه السَّ
همانا در اين نشانه هايی است برای مؤمنان.ِإنَّ فی ذلَك اَلیًة للُْمْؤمنیَن﴾

 خلقت آسمان ها و زمين براساس حق و درستی است، يعنی »ثمربخش« و »هدفمند« است.
 درك اين هدفمندی برای مؤمنان امكان پذير است.

پیام آیات

1- در آیات ابتدای درس بیندیشید و با تکمیل جمالت زیر بنویسید قرآن کریم چه تصویری از جهان به ما نشان می دهد:

سوره / آیهپیام آیاتردیف

هر يك از موجودات جهان دارای ساختارمنظمویژهیخوداست.1
»الّذی خلق فسّوی و الّذی قّدر فهدی« اعلی / 2 و 3

»صنع اللّٰه الّذی اتقن کّل شیء« نمل / 88
»اّنا کّل شیء خلقناہ بقدر« قمر / 49

»الّذی خلق فسّوی و الّذی قّدر فهدی« اعلی / 2 و 3هر موجودی به گونه ای ساخته شده كه هدفخاصی را دنبال می كند.2

»رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« آل عمران / 191بیهودگیوعبثبودن در موجودات جهان راه ندارد.3

4
كه  درمی يابيم  استوار جهان می نگريم،  نظم  و  روابط مستحكم  به  وقتی 

جهان بر حقودرستی استوار است.
»خلق اللّٰه الّسماوات و االرض بالحّق« عنكبوت / 44 
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9 درس اول

سوره / آیهپیام آیاتردیف

5
تدبیر و حکمت نشانه ی  جهان  مخلوقات  هدفمندی  و  نظم  استحكام، 

خداونداست.
»خلق اللّٰه الّسماوات و االرض بالحّق« عنكبوت / 44

»رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« آل عمران / 191

6
و تعقل اهل كه  دريابد  درستی  به  را  جهان  حقيقت  می تواند  كسی 

خردورزیباشد.
»اّن فی خلق الّسماوات و االرض و اختالف اللیل و 

النهار الیات الولی االلباب« آل عمران / 190

در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟

 قرآن كريم از جهانی كه در آن زندگی می كنيم تصويری ارائه می دهد و از انسان ها می خواهد در پديده هايی مثل آمد  و  شد شب و روز، 
خورشيد، ماه، ستارگان، كوه ها، دشت ها، سپيده  دم، گياهان، جانوران، مراحل خلقت انسان، حركت ابرها و نزول باران كه تفکر در آن ها برای هر

كس امكان پذير است، فكر كنند و با عقلواستدالل و منطق آن را بپذيرند. 
 بنابراين با وجود نشانه های فراوانی كه در پيرامون انسان ها وجود دارد، هر كس خردمندی پیشهنکند و خوبنیندیشد:

الف جايگاه خود را در جهان نخواهد شناخت.

 زيان آن را خواهد ديد. 
 سعدی درباره ی اهمیت تفکر در جهان و شناختجایگاهخود می گويد: 

هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديواراين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود

جهان غیرواقعی

 اين جهان خيالی است و وجود خارجی ندارد و می توان ويژگی های زير را برايش تصور كرد:
 در آن قانون و قانون مندی وجود ندارد، يعنی هر لحظه ممكن است بدون علت خاصی حادثه ای رخ دهد، موجودی پديد آيد يا از بين برود و 

اشيا خصوصيات خود را از دست بدهند و يا از موجودات، حركت غيرمنتظره ای سر بزند. 
 رسيدن به علم و دانش در آن امكان پذير نيست. 
 نمی تواند سازنده ای حكيم و خبير داشته باشد. 

برای مثال، در اين جهان ممكن است از شيرآب، به جای آب، آتش خارج شود و يا مثاًل شكر موجب شورشدن چای شود و يا قانون جاذبه غيرفعال 
شود و به طور خالصه، از هر موجودی حركت غيرمنتظره ای سر زند به طوری كه هر چه تالش كنيد نتوانيد خود را با آن هماهنگ كنيد.

ارزیابی

1- آیا در جهان خیالی می توان از قانون و قانونمندی سخن گفت؟ چرا؟
خير، زيرا زمانی می توان از قانون سخن گفت كه اشيا ويژگی های ثابتی داشته باشند و روابط ثابتی ميانشان حكم فرما باشد. 

2- در چنین جهانی، رسیدن به علم و دانش تا چه اندازه  امکان پذیر است؟ چرا؟
علم و دانش، نتيجه ی قانونمندی و خصوصيات ثابت موجودات و روابط ميانشان است، در نتيجه اگر جهان به گونه ای باشد كه هر لحظه   بدون 

علت خاصی حادثه ای رخ دهد، رسيدن به علم و دانش غيرممكن خواهد بود. 
با  ناتوانی در هماهنگی  الف رخ دادن حوادث بدون علت،  عدم امكان آسايش و محاسبه،   در چنين جهانی، به علت وجود چند ويژگی: 

ويژگی های موجودات، نمی توان از علم و دانش سخن گفت.
3- اگر بخواهیم نامی برای این جهان خیالی انتخاب کنیم، آن نام چیست؟

جهان بی نظم، جهان سردرگم
4- شما در چنین جهانی چه احساسی خواهید داشت؟

زندگی در چنين جهانی محال است. در اين جهان دست به هيچ  كاری نمی توان زد و هيچ قدمی نمی توان برداشت، زيرا نمی توان پيش بينی كرد 
كه در لحظه ی بعد چه حادثه ای رخ خواهد داد، حتی ممكن است به نوعی ترس و دلهره برای تصور زندگی در اين جهان دچار شويم.

5- آیا با دیدن چنین جهانی می پذیرید که سازنده ای حکیم و خبیر داشته باشد؟ چرا؟
خير، زيرا حكيم كسی است كه كار عبث و بيهوده انجام نمی دهد و الزمه ی عبث نبودن، وجود هدف مشخص برای هر موجود است كه در چنين 

جهان بی قانونی، هدفمندی بی معناست. 
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جهان واقعی

 ويژگی های جهان واقعی )مجموعه ی نظام مند( كه همان جهان پيرامون ماست، عبارت اند از: 
 هر موجودی از اجزای خاص و معینی تشكيل شده است.

 اين اجزا با آرایشمخصوص به خود، در كنار يكديگر قرار گرفته اند. 
 هر جزء، كار مخصوصی انجام می دهد و وظیفهیمعینی بر عهده دارد. 

۴ ميان وظايف و مسئوليت ها پیوستگی و ارتباط وجود دارد، به طوری كه كار هر يك، مکمل و ادامهی كار ديگری است و كارها و مسئوليت ها، 

در ارتباط با هم معنا می يابند و به تنهايی ناقص و ناتمام هستند. 
۵ هر سامان و نظمی و هر همكاری و فعاليتی هدفخاصی دارد كه آن را از ساير سامان دهی ها و همكاری ها جدا می كند. 

شاخصه ی اصلی: هدف و غایت

 شاخصه ی اصلی همه ی مجموعه های بزرگ و كوچك جهان محسوب می شود كه آن ها را به يك نظام تبديل می كند.
 در همه ی اجزا و فعاليت های يك مجموعه حضور دارد و به آن ها معنا می بخشد.

 باعث می شود فعاليت های يك مجموعه »ثمربخش«، »هدفمند« و در يك كالم، »حق« گردد.

بدون داشتن هدف:

 پيوستگی، ارتباط و هماهنگی معنا ندارد.  اساساً مجموعه ی دارای نظام شكل نمی گيرد.  فعاليت های يك مجموعه، عبث و بیهوده و در 
يك كالم باطل می شود.

داوری

1- سه فرض موجود درباره ی چگونگی تشکیل مجموعه های جهان هستی را با یکدیگر مقایسه کنید و نتیجه را بیان نمایید.

شرحفرض ها

فرض اول
همه ی اين هماهنگی ها و همكاری ها خود به خود 

و بدون نقشه ی قبلی اتفاق می افتند.

رويه ی عملی همه ی انسان هاست كه نمی پذيرند يك چنين مجموعه هايی 
خودبه خود و اتفاقی رخ دهند؛ مثاًل هيچ انسانی نمی پذيرد ميلياردها سلول 
بدن انسان كه هر كدام ويژگی خاصی دارد و كار خاصی انجام می دهد به 
طور اتفاقی گرد هم جمع شده باشند و كار خود را به اين خوبی انجام دهند. 

فرض دوم
خود اجزا از اين آگاهی برخوردارند و متناسب 
با آن هدف، گرد هم می آيند و همكاری را آغاز 

می كنند.

دانشمندی  هيچ  نيست.  تجربی  علوم  دانشمندان  قبول  مورد  فرضيه  اين 
انسان، خودش چنان آگاهی  نمی پذيرد كه مثاًل يك سلول سازنده ی بدن 
داشته باشد كه از نقش و جايگاه خود در مجموعه ی پيچيده ی بدن مطلع 

باشد و وظيفه ی خود را تشخيص دهد و در محل معّين خود قرار گيرد. 

فرض 
سوم

خالقی آگاه، خبير و حكيم متناسب با هدفی كه 
در نظر دارد اجزا را به وجود می آورد و با طرح 
شكل  را  همكاری ها  معّين،  برنامه ی  و  نقشه   و 

می دهد تا آن هدف محقق شود.

سامان دهی مجموعه های جهان خلقت به گونه ای است كه به نتيجه ی معّين 
منجر می شود. اين موضوع، مؤيد وجود طرح و نقشه ی قبلی برای مجموعه ی 
هدفمند است و چون اين طرح قبلی از خود اجزا نيست، از يك وجود برتر 

بيرونی به نام خداست. 

نتیجه
از آن جايی كه مجموعه های جهان همگی هدفمند هستند، پس خالقی آگاه، مدبّر و حكيم ابتدا هدف را در نظر می گيرد و 
سپس متناسب با آن، اجزا را به وجود می آورد و با طرح و نقشه و برنامه ی معّين، همكاری ها را شكل می دهد تا آن هدف و 

غايت محقق شود.
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1- نتیجه ی به دست آمده را با تصویری که از قرآن کریم به دست آمد مقایسه کنید.

هر دو به هدفمندی جهان خلقت اشاره دارند.
2- بار دیگر در آیاتی که در آن، کلمات »حق« و »باطل« به کار رفته بیندیشید و ببینید که این آیات دربردارنده ی چه پیامی هستند؟

»ربنا ما خلقت هذا باطال«: آفرينش جهان »باطل« و »بيهوده« نبوده بلكه هدف خاصی را دنبال می كند.
»خلق هللا الّسماوات و االرض بالحّق«: آفرينش آسمان ها و زمين بر پايه ی حق و درستی و هدفمندی است.

نتيجه گيری از اين آيات: حق: هدفمندی / باطل: بی هدفی

1- ویژگی های خلقت خداوند براساس خطبه ی 90 نهج البالغه:

ویژگی های خلقت خداوندبخش هایی از خطبه ی 90 نهج البالغه

او خداوندی است كه موجودات را آفريد بدون اين كه از هيچ نمونه ی آماده و 
پيش ساخته ای ايده بگيرد و يا از كار خالق ديگری كه پيش از وی جهانی را 

آفريده، تقليد كند.

و  طرح  از  استفاده نكردن  و  خلقت  بودن  بی سابقه   و  بديع 
نقشه ی قبلی )منظور از طرح و نقشه ی قبلی، نقشه ای است 

كه خالق ديگری براساس آن جهانی را آفريده باشد.(
آثار صنع و نشانه های حكمتش در نوآوری های بی سابقه و خلقت بی نظيرش 
آفريدگاری  برهان  آفريده،  از موجوداتی كه خدا  بنابراين هر يك  هويداست، 
چرا  باشد.  بی جان  و  جامد  موجود،  آن  اگر  حتی  اوست،  خداوندی  دليل  و 
كه آن هم با زبان بی زبانی، خالق خود را معرفی می كند و تدبير خدا را باز 
وجود  بر  داللتش  باشد.  داشته  نيازی  به سخن گفتن  اين كه  بدون  می گويد، 

خداوند همواره استوار است و در هر لحظه آفريننده ی خود را نشان می دهد.

چه  و  جاندار  )چه  موجودات  همه ی  بودن  نشانه  و  آيت 
بی جان( بر حكمت و تدبير الهی

اندازه های  براساس مقياس، نظم مشخص،  را  خدای متعال همه ی مخلوقات 
مخصوص و متناسب با هر يك از آن مخلوقات آفريد.

اندازه های معّين و متناسب با  وجود نظم مشخص، تقدير و 
هدف در هر موجود

در آفرينش آن ها طوری اندازه ها را برقرار كرد كه محكم و استوار بمانند و از هم 
فرو نپاشند. هر چيزی را مطابق برنامه ای دقيق به بهترين شكل طراحی كرد.

طراحی ساختار هر موجود به بهترين وجه ممكن 

آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشيد و آن را در مسير انجام وظيفه و دستيابی به 
هدف خاص وی هدايت كرد.

هدايتی متناسب با ويژگی ها و خصوصيات هر مخلوق 

و  محدوده  از  مخلوقات  از  هيچ يك  كه  بود  جهت  بدان  كارها  اين  همه ی 
چهارچوب تعيين شده از جانب خداوند تجاوز نكند و برای رسيدن به مقصد 
داد،  دستوری  او  به  خداوند  اگر  و  ننمايد  كوتاهی  نهايی  كمال  و  نظر  مورد 

انجام دادنش برای وی دشوار نباشد و سركشی نكند.

تعيين شده  نظم  و  الهی  تقديرات  از  موجودات  تجاوزنكردن 
و حركت در چهارچوب خاص برای رسيدن به هدف معّين
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سؤاالت درس

الف درستی یا نادرستی عبارات زیر را با صحیح / غلط مشخص کنید.

1- شاخصه ی اصلی مجموعه های هستی »نظام مندی« است.
2- رسیدن به علم و دانش در جهان خیالی امکان پذیر نیست.

3- »چگونه باید در این جهان زیست؟« یکی از سؤاالت اصلی هر جوان است که به برنامه ها و تصمیم های او جهت می دهد.
4- تفکر در پدیده های جهان برای همه امکان پذیر است و به شناخت جایگاه انسان در جهان کمک می کند.

 جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب تکمیل کنید.
5- هر نظم و همکاری به دنبال ............... است به طوری که بدون آن، ارتباط و هماهنگی معنا ندارد و اساسًا ............... شکل نمی گیرد.

6- اگر شاخصه ی هدفمندی در کار نباشد، تمام فعالیت های یک مجموعه ............... و ............... و در یک کالم ............... می شود.
7- طبق کالم حضرت علی )ع( هر یک از موجوداتی که خدا آفریده ............... و ............... اوست، حتی اگر آن موجود جامد و بی زبان باشد.

8- میان وظایف و مسئولیت های اجزای یک مجموعه ............... و ............... مشاهده می شود، به گونه ای که کار هر یک ............... کار دیگری است.
9- با وجود نشانه های خداوند در جهان هستی هر کس ............... پیشه نکند و به درستی نیندیشد ............... آن را خواهد دید.

10- مطابق بیان امام علی )ع( در نهج البالغه، آثار صنع و نشانه های حکمت خداوند در ............... و ............... هویداست.

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
11- یکی از اصلی ترین سؤاالت دوران جوانی و نوجوانی چیست و پاسخ به آن، چه تأثیری در زندگی انسان خواهد داشت؟

12- مهم ترین و آشکارترین ویژگی مجموعه های منظم چیست و آن را در چه چیزهایی مشاهده می کنیم؟
13- با وجود شاخصه ی هدف، فعالیت های یک مجموعه چگونه خواهند بود؟

14- دو مورد از ویژگی هایی را که می توان برای یک جهان غیرواقعی تصور نمود، ذکر کنید.
15- اجزای جهان واقعی چگونه متناسب با هدفی که دارند، کنار یکدیگر جمع می شوند؟

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
16- با اندیشیدن در آیات »آلیاٍت الولی االلباب الّذین یذکرون اللّٰه قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و االرض رّبنا ما 

خلقت هذا باطال« به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

الف دو ویژگی خردمندان را بنویسید.

 ترجمه و مفهوم عبارت »رّبنا ما خلقت هذا باطاًل« را بنویسید.
 با اندیشیدن در آیه ی باال، مفهوم بیت »این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار« را توضیح دهید.

17- چهار مورد از ویژگی  های جهان واقعی را ذکر کنید.
18- با دقت در آیه ی »خلق اللّٰه السماوات و االرض ِبالحّق اّن فی ذلک الیة للمؤمنین« به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف آیه را ترجمه کنید.

 پیام مهم آیه را بنویسید.
 با اندیشیدن در آیه، جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

»وقتی به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می نگریم، درمی یابیم که جهان بر ............... استوار است.«
19- روابط میان وظایف و مسئولیت های اجزای یک مجموعه ی نظام مند چگونه است؟ )توضیح دهید.(

20- از میان ویژگی های یک مجموعه ی منظم، کدام یک به عنوان شاخصه ی اصلی محسوب می شود؟ چرا؟
21- با توجه به خطبه ی 90 نهج البالغه، 3 مورد از ویژگی های خلقت خداوند را بنویسید.:
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پاسخ نامه

1- غلط ـ دقت كنيد، درست است كه مجموعه ی هستی نظام مند 

است اما شاخصه ی اصلی آن »هدف« و »غايت« است.
2- درست

از سؤاالت  يكی  زندگی می كنيم«  »ما در چگونه جهانی  ـ  3- غلط 

اصلی هر نوجوان و جوان است كه در برنامه ها و تصميم های او جهت 
می دهد و در نگاه وی به زندگی تأثير می گذارد.

4- درست

5- هدف خاصی ـ مجموعه ی دارای نظام

6- عبث ـ بيهوده ـ باطل

7- برهان آفريدگاری ـ دليل خداوندی

8- پيوستگی ـ ارتباط ـ مكمل 

9- خردمندی ـ زيان

10- نوآوری های بی سابقه ـ خلقت بی نظيرش

11- »ما در چگونه جهانی زندگی می كنيم؟« يكی از سؤال های اصلی 

هر نوجوان و جوان است كه در نگاه وی به زندگی تأثير می گذارد و 
به برنامه ها و تصميم های او جهت می دهد.

تمام  در  كه  است  منظم، هدف  ويژگی مجموعه های  مهم ترين   -12

اجزا و فعاليت های آن مجموعه حضور دارد.
فعاليت ها  مجموعه ی  غايت،  و  هدف  شاخصه ی  وجود  با   -13

»ثمربخش«، »هدفمند« و در يك كالم، »حق« می گردد.
14- در چنين جهانی: الف قانون و قانونمندی وجود ندارد و هر لحظه 

ممكن است بدون علت، حادثه ای رخ دهد.  رسيدن به علم و دانش 
امكان پذير نيست. 

15- خالقی آگاه، خبير و حكيم متناسب با هدفی كه در نظر دارد، 

اجزا را به وجود می آورد و با طرح و نقشه ی معين همكاری ها را شكل 
می دهد تا آن هدف و غايت محقق شود.

الف خردمندان يا »اولی االلباب« افرادی هستند كه در همه حال   -16

به ياد خدا هستند و در آفرينش آسمان ها و زمين می انديشند.
خلقت  مفهوم:  نيافريدی.  بيهوده  را  اين ها  پروردگارا    

خداوند هدفمند است و بيهود گی و عبث بودن در آن راه ندارد.

 با وجود نشانه های خلقت )آفرينش آسمان ها و زمين(، هر كس 
خردمندی پيشه نكند و به درستی نينديشد، زيان آن را خواهد ديد 

و جايگاه خود را در جهان نخواهد شناخت.
17-  هر موجودی از اجزای خاص و معين تشكيل شده.

 اين اجزا با آرايش مخصوص به خود در كنار هم قرار گرفته اند. 
 هر جزء كار مخصوصی انجام می دهد. 

به  دارد،  وجود  پيوستگی  و  ارتباط  مسئوليت ها  و  وظايف  ميان   ۴

گونه ای كه كار هر يك، مكمل و ادامه ی كار ديگری است. 
۵ هر سامان و نظمی و هر همكاری و فعاليتی به دنبال هدف خاصی 

است كه آن را از ساير سامان ها جدا می كند.
به  را به حق آفريد،  »خداوند آسمان ها و زمين  الف    -18

راستی در اين نشانه هايی برای مؤمنان است.«
است  و درستی  براساس حق  و زمين    خلقت آسمان ها 

يعنی بيهوده و عبث نيست و هدف خاصی را دنبال می كند.
 وقتی به روابط مستحكم و نظم استوار جهان می نگريم، درمی يابيم 

كه جهان بر حق و درستی استوار است.
به  ارتباط وجود دارد،  19- ميان وظايف و مسئوليت ها پيوستگی و 

گونه ای كه كار هر يك، مكمل و ادامه ی كار ديگری است و كارها و 
مسئوليت ها در ارتباط با هم معنا می يابند و اگر به كار هر جزء به 

تنهايی نگاه شود، ناقص و ناتمام به نظر می رسد.
كوچك  و  بزرگ  مجموعه های  اصلی  شاخصه ی  غايت  و  هدف   -20

اجزا  و در همه ی  تبديل می كند  نظام  به يك  را  است، آن ها  جهان 
و فعاليت های آن مجموعه حضور دارد و به آن ها معنا می بخشد، به 
طوری كه بدون آن اساساً مجموعه ی دارای نظام شكل نمی گيرد و 
در حقيقت، همكاری، پيوستگی و نظام همواره برای آن است كه به 

هدف معينی منجر شود و به سرانجام روشنی برسد.
21- بديع و بی سابقه بودن خلقت و استفاده نكردن از طرح و نقشه ی 

قبلی ـ وجود نظم مشخص و اندازه های معين و متناسب با هدف در 
هر موجود ـ طراحی ساختار هر موجود به بهترين وجه ممكن
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