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سواالت درس دین وزندگی پایه دهم تجربی-ریاضی
دبیر :سیدرحیم موسوی نسب
دبیرستان نمونه دولتی امام علی (ع)ناحیه 3اهواز

دبیرستان نمونه دولیت امام
علی (ع)

سواالت درس یک
 -1حق بودن آفرینش آسمان ها وزمین به چه معتاست؟به معنای هدف داربودن خلقت آنهاست
-2آیات 83و 83سوره دخان به چه نکاتی داللت می نمایند؟حق بودن آفرینش آسمان ها وزمین (به معنی هدف داربودن آفرینش آنها)–هدف داربودن آفرینش
جهان
 -8انسان باسایرموجودات درمورد انتخاب هدف چه تفاوتی دارد؟ ( -)1انسان خودبایدهدف ازخلقت خودرابشناسدوآن راانتخاب کندوبه سوی آن گام
بردارددرحالی که گیاهان به صورت طبیعی وحیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند)2( .انسان برخالف حیوانات وگیاهان که
استعدادهای محدود مادی دارند ،مجموعه ای فراوان ازاستعدادهای مادی ومعنوی دارا است.به همین دلیل ،به دنبال انتخاب هدف هایی است که ازطریق
آن ،استعدادهای گوناگون خویش رابه کمال رساند ) 3(.انسان داردای روحیه ای بی نهایت طلب است وعطش اودردسیابی به خواسته هایش نه تنها کم
نمی شود بلکه روز به روز افزون می گردد.
-4مفهوم بی نهایت طلبی روحیه انسان چیست؟ انسان داردای روحیه ای بی نهایت طلب است وعطش اودردسیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود
بلکه روز به روز افزون می گردد.اوبه دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد وتمتم نمی شود .این انسان بی نهایت طلب  ،درزندگی خود همواره
درحال انتخاب هدف است ،هدف هایی پایان ناپذیروتمام نشدنی
-5منشاء اختالف درانتخاب اهداف درانسانها چیست؟ریشه درنوع نگاه واندیشه انسان دارد.
-6تنها چه چیزی شایسته است که مقصد نهایی انسان باشد؟ تقرب ونزدیکی به خدای بزرگ
 -7چرابرای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها به معیار نیازمندیم؟ تابوسیله آن  ،هدف های همسو بامیل بی نهایت طلب واستعدادهای متنوع
انسان رامشخص کنیم.
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 -3برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها به چه چیزی نیازمندیم ؟ نیازمند معیار ومالک هستیم
-3بهترین معیار انتخاب اهداف اصلی ازفرعی چیست؟ قرآن کریم
 -11آیا اهداف اصلی وفرعی هردوبرای زندگی ماضروری هستند؟چرا ؟ هردو خوب می باشند وبرای زندگی ماضروری هستند مهم این است که هدف
فرعی رابه جای هدف اصلی قرار ندیم وآن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما دررسیدن به اهداف اصلی شوند وازرفتن به سوی کماالت
بازدارند.
 -11برترین هدف اصلی انسان چه ویژگی هایی دارد؟ هدفی که همه استعدادهای متنوع مارادربرگیرد ودرجایی متوقف نشود ونهال وجود مارا به
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درختی پرباروزیبا تبدیل کند به طوری که سراسروجودماراشادابی  ،بالندگی شور ونشاط فراگیرد.

-12منظور ازنزدیکی تقرب به خداوند چیست؟ نزدیکی وتقرب به خداوند ،نزدیکی مکانی وظاهری نیست .چه بسا دونفردریک مکان درکنارهم باشند
ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است.
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 -18انسان چگونه می تواند به خداوند نزدیکی و تقرب پیداکند؟ خدا سرچشمه زیبایی ها وخوبی هاست وانسان ها به میزانی که زیبایی وخوبی ها را
کسب کنند به خدانزدیک تر می شوند.

@

-14درچه صورتی هدف جامع تر است؟درصورتی که هدف های بیشتری رادردرون خودجای دهد.

-15رابطه سعادت وهمت انسان رابایک مثال توضیح دهید؟ هدف به همان میزان که بزرگ وضامن خوشبختی ماست همت بزرگ اراده محکم می طلبد همان
طورکه دست یابی به گوهرهای گرانقدر دریاها پشتکاری شگرف می خواهد.
-16انسان باتآمل درخود به این نتیجه می رسد که درجستجوی چیست؟درجستجوی سرچشمه خوبی ها است وتابه آن نرسدآرام وقرارندارد.
-17مقصود وهدف نهایی یابرترین واصلی ترین هدف انسان چیست؟تقرب ونزدیکی به خداوند است.
-13چراآفرینش جهان به وسیله خداوند باطل وبازیچه نیست؟زیراخداوندحکیم است وهیچ کاری رابیهوده انجام نمی دهد.
-13برترین هدف انسان ،یعنی؛ تقرب ونزدیکی به خداوند به همان میزان که بزرگ وضامن خوشبختی ماست چه چیزی رامی طلبد؟ همت بزرگ واراده محکم می
طلبد
-21افرادزیرک چگونه باانتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود ،بایک تیر چند نشان می زنند؟افراد زیرک باانتخاب خدابه عنوان هدف اصلی خود هم ازبهره های
مادی زندگی استفاده می کنند وهم ازآنجایی که تمام کارهای دنیوی خود رادرجهت رضای خدا انجام می دهند ،جان ودل خود رابه خداوند نزدیک تر
می کنند وسرای خویش رانیزآباد می سازند
-21چراهیچ کس جز خدانمی تواند روح انسان را سیراب کند؟ اگرروح انسان بی نهایت طلب است وخوبی ها رابه صورت بی پایان می خواهد ،شایسته است
که تنها تقرب ونزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی اوباشد.
-22چرادرپس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجودداشته است؟ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است ؛ یعنی خدایی که هیچ کاری رابیهوده انجام نمی
دهد.
درستی یانادرستی گزاره های زیر را با(ص/غ) مشخص کنید.
 -28هدف ها ودلبستگی های پایان پذیر,هدفهای فرعی به شمار می آیند که برای زندگی ضروری به نظر نمی رسند.
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 -24اگرهدف ومقصد زندگی خداباشد شکست ،دورشدن ازخدا معنا می شود.

صحیح

 -25برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها به معیارنیازمندیم

صحیح

جمالت زیراراباکلمات مناسب تکمیل کنید.
-26حق بودن آفرینش آسمان ها وزمین به معنای ...............خلقت آن هاست.

هدف داربودن

-27انسان باید هدف خود رابشناسد آن را.......................وه به سوی آن گام بردارد.

انتخاب کند

 -23هرکس با...............و....................خاص خود به سراغ هدفی می رود.

بینش –نگرش

 -23افراد زیرک باانتخاب خدابه عنوان هدف اصلی خود از.........................زندگی استفاده می کنند.
 -81هدفی کامل تر است که پاسخگوی دوویژگی .................و ...................انسان باشد.
 -81برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها نیازمند............هستیم.

بهره های مادی

متنوع بودن استعدادهای انسان – بی نهایت طلبی او
معیار ومالک

سواالت

درس دوم

-1سرمایه رشدمورد اشاره درعبارت« »       چیست؟ گرایش به خیر ونیکی
 -2مطابق آیه ی( )    نقش نفس لوامه چیست؟مالمت گر انسان درهنگام آلودگی به گناه
 )        بیانگرکدام یک ازسرمایه های رشدانسان است؟قدرت اختیار وانتخاب
   
  
     
 
-8آیه ((   

درستی یانادرستی جمله های زیررابا(ص/غ) مشخص کنید.
صحیح

 -4جامع ترین واصلی ترین هدف زندگی انسان ،نزدیکی وتقرب به خداست.
-5پروردگاربه مانیرویی عنایت کرده تاباآن بیندیشیم وراه درست زندگی راتشخیص دهیم وآن نیروی عقل وتفکر است.

صحیح

-6هدف ومسیر حرکت هرکس باتوانایی وسرمایه هایش هماهنگی دارد.

صحیح

 -7شیطان خوررابرتر ازآدمیان می پنداردوسوگندیادکرده است که فرزندان آدم رافریب دهد.

صحیح

جمالت زیرراباکلمات مناسب کامل کنید.
-3اولین گام برای حرکت انسان درمسیرهدف نهایی خلقت........................است.

شناخت انسان

-3خداوندماراصاحب اراده واختیارآفرید و...................سرنوشت خویش قرارداد.

مسئول

 -11خداوند شناخت خیرونیکی و.....................به آن وشناخت بدی وزشتی و.................ازآن رادرماقرارداده است.

گرایش -بیزاری
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-11عامل درونی که انسان رابرای رسیدن به لذت زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند..............نام دارد.

نفس اماره

-12نفس فرمان دهنده به بدی رانفس...............می نامیم.

اماره

-18طبق فرموده حضرت علی (ع) دشمن ترین دشمن تو....................است.

همان نفسی است که دردرون تو

-14جایگاه انسان درنظام هستی چگونه جایگاهی است؟ جایگاه ویژه ای است.
-15نیرویی که باآن می اندیشیم وراه درست وغلط راتشخیص می دهیم چه نام دارد؟ نیروی عقل وتفکر
-16سرمایه ی« هدایت الهی» چگونه دراختیار انسان قرار می گیرد؟ بافرستادن پیامبران وپیشوایان پاک ودلسوز همراه باکتاب راهنما ازجانب خداوند
-17شیطان چگونه انسان رابه گناه دعوت می کند؟ باوسوسه کردن وفریب دادن
-13آیاوجود شیطان مانع اختیار انسان است؟ خیر زیرا به جز وسوسه کردن راه نفوذ دیگری ندارد.
-13حضرت علی ع) درموردعامل درونی دعوت کننده به گناه چه فرموده اند؟ دشمن ترین دشمن تو ،همان نفسی است که دردرون توست.
-21عاملی که ماراازپیروی ازعقل ووجدان بازمی دارد چه نام دارد؟ نفس اماره
-21گام نخست درحرکت به سوی هدف انسان چیست؟ شناخت انسان یعنی شناخت سرمایه ها ،توانایی ها واستعدادهای او وچگونگی به کارگیری این سرمایه ها وهمچنین
شناخت موانع حرکت انسان درمسیر تقرب به خداوند ونحوه مقابله یااجتناب ازاین موانع
-22نفس اماره چیست ؟ میل سرکشی که دردرون انسان طغیان می کندو وی رابه گناه فرا می خواند.
 -28معنی نفس اماره رابنویسید؟ یعنی فرمان دهنده به بدی ها
-24نفس لوامه راتعریف کنید؟ سرزنشگردرونی است که سبب می شود هنگام آلودگی به گناه خود را سرزنش کرده ودراندیشه ی جبران برآییم.
-25قدرت اختیارراتعریف کنید؟ قدرتی که باآن می توانیم راه رستگاری یاشقاوت رابرگزینیم وانتخاب کنیم.
-26قدرت تعقل راتعریف کنید؟ نیرویی که باآن می اندیشیم وراه درست زندگی راازراه های غلط تشخیص می دهیم.
-27شیطان درروز قیامت به اهل جهنم چه می گوید؟ خداوند به شما وعده حق داد؛ امامن به شما وعده ای دادم وخالف آن عمل کردم .البته من برشما تسلطی نداشتم؛
فقط شمارا به گناه دعوت کردم .این خودتان بودید که دعوت مراپذیرفتید .امروز خود راسرزنش کنید نه مرا.نه من می توانم به شما کمکی کنم ونه شما می توانید مرانجات
دهید.
-23موانع رسیدن انسان به هدف کدام اندنام ببرید؟ عامل درونی(نفس اماره) عامل بیرونی(شیطان)
-23چراهدف ومسیر انسان باید«متفاوت» ازحیوانات وگیاهان باشد؟ ازآنجا که مابیش از حیوانات وگیاهان سرمایه واستعداد داریم قطعا هدف ومسیر مانیز باید متفاوت
ازآنها باشدپس چگونه می توانیم به کاری که درحدوانازه حیوانات است ،ق انع شویم ودرهمان سطح بمانیم .هدف ماباید به وسعت سرمایه هایمان باشد.
 -81چراخداوندعالوه برسرمایه های بزرگ ،پیامبران وپیشوایان پاک ودلسوزی راهمراه باکتاب راهنما برای ما فرستاد؟ تاراه سعادت رابه مانشان دهند ودرپیمودن راه حق
به ماکمک کنند.
-81عوامل مهم برای حرکت انسان به سوی هدف کدامند؟ -1شناخت انسان وسرمایه هایش درگام نخست-2بهره گیری ازآنها درگام بعد
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 -82چگونه می توان ثابت کرد که خداانسان راگرامی داشته وبرای او درنظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است؟ چون خود خداآنچه درآسمان ها وزمین است  ،برای
انسان آفریده وتوانایی بهره مندی ازآنها رادروجود اوقرارداده است.

 -88گرایش به نیکی وزیبایی سبب چه واکنشی درانسان می گردد؟ آن گاه که انسان به گناه آلوده شد خودراسرزنش ومالمت کند ودراندیشه جبران برآید.
-84نقش نفس اماره درزندگی انسان رابنویسید؟ -1انسان هارا برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی دعوت می کند -2ازپیروی ازعقل ووجدان باز می دارد.

-85ویژگی های مانع بیرونی(شیطان) رسیدن انسان به هدف درزندگی انسان رابنویسید؟ خود رابرتر ازآدمیان می پندارد -سوگندیادکرده که فرزندان آدم رافریب دهد-
ازرسیدن به بهشت بازدارد-کاراووسوسه کردن وفریب دادن است.
 -86برای گام برداشتن انسان درمسیر تقرب به خدا ،چه توانایی هایی دروجود او قرار داده است؟(سرمایه های وجودی انسان) -1قدرت تفکر وتعقل-2قدرت اختیار
وانتخاب -3گرایش به خداپرستی-4گرایش به خیر ونیکی -5نفس لوامه -6هدایت الهی

سؤاالت درس سوم
-1باتوجه به آیه )       (تفاوت دنیاوآخرت درچیست؟ دنیابازیچه ای بیش نیست،ولی حیات حقیقی درجهان آخرت وجود دارد.
-2شرط نداشتن حزن واندوه براساس آیه ی( )...              ...چیست؟
کسی که به خدا وجهان آخرت ایمان بیاورد وعمل شایسته انجام دهد ،دچارحزن واندوه نمی شود.
-8باتوجه به آیه ی( )...              پاسخ دهید؟
الف)ترجمه آیه رابنویسید.
ب)مفهوم آیه به دیدگاه چه گروهی اشاره د ارد .جواب:بیانگر دیدگاه منکران معاد می باشد.
-4حدیث شریف «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» به چه موردی اشاره دارد؟ جواب:به گذرابودن زندگی دنیایی اشاره داردوآن را چون خوابی زودگذر می داند.
-5وقتی امام حسین(ع) فرمود« :من مرگ راجز سعادت وزندگی باظالمان راجزننگ وخواری نمی بینم» به کدام پیامد ازپیامدهای اعتقادبه معاداشاره می فرمود؟ جواب:امام
حسین(ع) بااین حدیث نشان دادند که انسان معتقد به معاد ترسی ازمرگ ندارد وهمواره آماده فداکاری درراه خدا است.

درستی یانادرستی جمله های زیررابا(ص/غ) مشخص کنید.
-6درباره زندگی پس ازمرگ دو دیدگاه وجود دارد.

صحیح

-7بعدجسمانی انسان دائم درحال تجزیه وتحلیل است وسرانجامفرسوده ومتالشی می شود.

صحیح

-3پیامبران الهی وپیروان آنهامرگ راپایان بخش دفترزندگی می پندارند .
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غلط

 -3ازآثاراعتقادبه معادپنجره امیدوروشنایی به روی انسان بازمی شودوشورونشاط وانگیزه فعالیت وکار ،زندگی رافرا می گیرد.

صحیح

 -11خداپرستان حقیقی دوست دارند زودترزندگی شان تمام شود وبه دیدار پروردگاربرسند .

غلط

 -11گروهی وجودجهان پس ازنرگ راانکار می کنند وبافرارسیدن مرگ انسان ومتالشی شدن جسم او ،پرونده اورا برای همیشه می بندند.
 -12سرگرم شدن به دنیا وفراموشی آینده تلخ ازپیامدهای انکار معاد است.

صحیح

صحیح

جمالت زیر را باکلمات مناسب کامل کنید؟
 -18ازپیامدهای انکارمعاد این است که انسان می کوشد راه فراموش کردن وغفلت ازمرگ راپیش بگیرد وخود را به هرکاری سرگرم سازد تا...................که درانتظار
دارد،فراموش کند.

آینده تلخی

-14ازدیدگاه منکران معاد مرگ پایان زندگی....................وهرانسانی پس از مدتی زندگی دردنیا دفترعمرش بسته ................

است-می شود

-15خداپرستان حقیقی گرچه دردنیازندگی می کنند وزیبا هم زندگی می کننداما به آن ...........................

دل نمی سپرند

 -16باهوش ترین مومنان ...............به یادمرگ هستند وبهتر ازدیگران خودرابرای آن .....................می کنند.

فراوان -آماده

 -17بعدروحانی انسان..............نمی پذیرد وبعد ازمرگ بدن ،باقی می ماند.

تجزیه وتحلیل

 -13پیامبران الهی وپیروان آنها مرگ را.............برای جسم وتن انسان و ................درخشان تربرای روح انسان می دانند.

غروبی ـطلوعی

سؤاالت کوتاه پاسخ
-13درباره زندگی پس ازمرگ چند دیدگاه وجود دارد نام ببرید؟ دو دیگاه الف) اعتقاد به معاد ب) انکار معاد
-21گروهی که جهان پس ازمرگ راانکار می کنند چه حقیقتی برای انسان قائل اند؟ این گروه ،جسم وتن راحقیقت انسان می دانند.
-21کافران مرگ خودرابه چه چیز نسبت می دهند؟ کافران می گویند فقط گذشت روزگار مارانابود می کند.
 -22اولین پیامد دیدگاه اعتقاد به معاد برای انسان هاچیست؟با این دیدگاه ،وپنجره امید وروشنایی به روی انسان باز می شود وشور ونشاط وانگیزه فعالیت وکار ،زندگی
رافرا می گیرد.
 -28تفاوت بعدجسمانی وروحانی انسان درچیست؟ بعدجسمانی پس ازمرگ تجزیه وتحلیل می پذیرد ونابود می شود ،ولی بعد روحانی ازبین نمی رود.
 -24چراانسان خداشناس ازمرگ نمی هراسند ومنتظر فداکاری درراه خدااست؟ آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار وهولناک است که زندگی رامحدود به دنیا می
بینند یاباکوله باری ازگناه باآن مواجه می شوند.
 -25پیامبر(ص) باهوش ترین مومنان راچه کسانی می دانند؟ آنان که فراوان به یاد مرگ اند وبهر ازدیگران خود رابرای آن آماده می کنند.
-26امام حسین(ع) درر وز عاشورا درمورد مرگ برای یارانشان چه مثالی رابیان فرمودند؟ مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را ازساحل سختی به ساحل سعادت وکرامت
و بهشت های پهناور ونعمت های جاوید عبور می دهد .پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟
-27منکران معاد درمورد حقیقت انسان چه می اندیشند؟جواب :آنان حقیقت راجز جسم وتن نمی دانند.
 -23پیامدهای انکار معاد برای انسانی که بی نهایت طلب و میل به جاودانگی دارد چیست؟ می کوشد راه فراموش کردن وغفلت ازمرگ راپیش بگیرد وخود رابه هرکاری
سرگرم سازد تا آینده تلخی که درانتظار دارد ،فراموش کند.
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 -23منکران معاد برای اینکه آینده تلخ خودرا فراموش کنندچه می کنند؟ جواب :آنان می کوشند تاخود را به هرکاری سرگرم سازند.
 -81آیاپیامد های انکارمعاد فقط شامل منکرین است؟ خیرـ گریبان کسانی رانیز که معاد راقبول دارند ،اما این قبول داشتن به ایمان وباور قلبی تبدیل نشده است ،می
گیرد.

سؤاالت تشریحی
-81دیدگاه منکران معاد درمورد مرگ رابیان کنید؟ گروهی وجود جهان پس ازمرگ راانکار می کنند .و بافرارسیدن مرگ انسان ومتالشی شدن جسم او ،پرونده او برای
رابرای همیشه بمی بندنددراین دیدگاه مرگ پایان زندگی است وهرانسانی پس ازمدتی زندگی دردنیا ،دفترعمرش بسته می شود وحیات اوپایان می یابد ورهسپار نیستی
می گردد.
 -82چراپیامبران الهی وپیروان آنان مرگ راپایان بخش زندگی نمی دانند؟ زیرا آن را غروبی برای جسم وتن انسان وطلوعی درخشان تربرای روح انسان می دانندد یاپلی
به حساب می آورند که آدمی را ازیک مرحله هستی(دنیا) به هستی باالتر(آخرت) منقل می کند.دراین دیدگاه  ،زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه وگذر است وزندگی
حقیقی درجهان دیگر معنا می یابد.
-88بازشدن پنجره امید وروشنایی رابه عنوان آثاراعتقادبه معاد توضیح دهید؟ بایان دیدگاه ،پنجره امید وروشنایی به روی انسان باز می شود وشور ونشاط وانگیزه فعالیت
وکار ،زندگی رافرا می گیرد .این شور ونشاط به این دلیل است که انسان می داند هیچ یک از کارهای نیک اودرآن جهان بی پاداش نمی ماند.حتی اگرآن کارها به چشم
کسی نیاید ونیز اطمینان دارد که اگر دراین مسیر ظلمی به او بشود ونتواند داد خود را از ظالم بستاند ،قطعا درجهان دیگری خداوند آنها رابه سزای اعمالشان خواهد
رساند.
 -84خداپرستان حقیقی چگونه درجهان زندگی می کنند؟الف)آخداپرستان حقیقی گرچه دردنیا زندگی می کنند وزیبا هم زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند؛
ازاین رو ،مرگ را ناگوار نمی دانند -ب) آنان ازخداوندعمرطوالنی می خواهند تابتوانند دراین جهان با تالش درراه خدا وخدمت به انسان ها ،با اندوخته ای کامل تر خدا
را مالقات کنند وبه درجات برتر بهشت نائل شوند.
-85ازپیامدهای مهم نگرش انکار معاد دچارش دن به یاس وناامیدی است آن راتوضیح دهید؟ اما گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ رادرذهن خود بیرون برانندهمین
زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود؛ درنتیجه به یأس ونا امیدی دچار می شود وشادابی زندگی را ازدست می دهد؛ ازدیگران کناره می گیرد وبه انواع بیماریهای
روحی دچار می شود .گاهی نیز برای تسکین خود وفرار از ناراحتی ،در راه هایی قدم می گذارد که روز به روز برسرگردانی ویأس او می افزاید
 -86چرا پیامد های انکارمعاد گریبان کسانی که معاد راقبول داشته  ،اما ایمان وباور قلبی به آن ندارند ،رانیز می گیرد؟ زیرا این افراد به دلیل فرو رفتن درهوس ها ،دنیا
رامعبود وهدف خود قرار می دهند وازیاد آخرت غافل می شوند واز این رو ،زندگی ورفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.
 -87پیامد های اعتقاد به معادرا بنویسید؟  -1با این دیدگاه پنجره امید وروشنایی به روی ان سان باز می شود وشور ونشاط وانگیزه فعالیت وکار ،زندگی رافرا می گیرد.
 -2انسان دیگر ترسی ازمرگ ندارد وهمواره آماده فداکاری در راه خدا است.

سواالت درس چهارم
درستی یانادرستی جمله های زیر رابا(ص/غ) مشخص کنید.
-1دفع خطر احتمالی الزم است ،یک قانون تجربی است.
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غلط

 -2همه ی پیامران پس ازایمان به خدا ،ایمان به آخرت رامطرح کرده اند.

صحیح

-8ازدیدگاه پیامبران الهی،مرگ گذرگاهی به سوی حیات برتردرجهان آخرت است.

صحیح

-4اشاره به آفرینش نخستین انسان ،استداللی برضرورت معاد است.

غلط

 -5اشاره به نظام مرگ وزندگی طبیعت ،امکان معاد راتبیین می کند.

صحیح

 -6خداوند چون حکیم است کارعبث وبیهوده انجام نمی دهد.

صحیح

 -7پاداش هیچ یک ازاعمال انسان دراین دنیا داده نمی شود.

غلط

جمالت زیرراباکلمات مناسب کامل کنید؟
-3قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند،بلکه وقوع آن رانیز...................................می داند .امری ضروری
-3یکی ازانگیزه های انکارمعاد،نشناختن ..............................است .قدرت خدا
-11پیامبران الهی پس از ایمان به خدا..........................رامطرح کرده اندوآن را...........................ایمان به خدا دانسته اند .ایمان به معاد –الزمه

سؤاالت کوتاه پاسخ
 -11انواع موضع گیری هادرمقابل دعوت انبیاء برای ایمان به آخرت رابنویسید؟ گروهی به آن ایمان آورده وگروهی آن را بعید دانسنه وانکار کرده اند.
 -12عملکرد انبیاء درتبیین امکان وجود معاد به مخاطبین چه بوده است؟ پیامبران الهی  ،نه تنها امکان وجود جهان دیگر رااثبات می کردند ،بلکه بااستدالل های مختلف
مجود آن راضروری می دانستند.
 -18آیاپیامبران الهی ،تنهاامکان جهان دیگررااثبات می کردند؟ خیربلکه بااستدالل های مختلف وجودآن راضروری می دانستند.
 -14اقسام استدالل های قرآن درمورد اثبات وجودمعاد رابنویسید؟ استدالل هایی که امکان معاد راثابت می کنند واستدالل هایی که ضرورت معاد راثابت می کنند.
-15دالیلی که برامکان معاد داللت دارندرانام ببرید؟ -1آفرینش نخستین انسان  -2بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان  -8اشاره به نظام مرگ وزندگی درطبیعت
 -16یکی ازدالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنندچیست؟ چنان واقعه بزرگ وباعظمتی رابا قدرت محدود خود می سنجند وچون آن را امری بسیار
بعید می یابند ،به انکارآن می پردازند.
--17یکی ازانگیزه های انکار معاد ازمنظرقرآن کریم چیست؟ نشناختن قدرت
 --13غرض ازارائه دالیل وشواهد درقرآن برای منکران معادچیست؟ تانشان دهد معاد امری ممکن وشدنی است وخداوند برانجام آن تواناست.
 -13آیه 3فاطر( خداست که بادها رامی فرستد...زنده شدن قیامت چنین است) مربوط به اثبات کدام مورد معاد است(امکان یاضروت )وموضوع آن چیست ؟ امکان معاد-
موضوع آن :اشاره به نظام مرگ وزندگی درطبیعت
-21دالیلی که برضرورت معاد داللت دارند کدامند؟  -1معاد الزمه حکمت الهی  -2معاد الزمه عدل الهی
-21آیاقرآن فقط امکان معاد را بیان کرده است توضیح دهید؟ قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند ،بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری و واقع نشدن آن را امری
محال ونا روا معرفی می کند.
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 )         اشاره به چه موضوعی دارد؟ ضرورت معاد براساس حکمت الهی
 -22آیه  115سوره مومنون( 
-28آیه 27و 23سوره ص به چه موضوعی اشاره دارد؟ ضرورت معاد براساس عدل الهی

سؤاالت تشریحی
-24کاربردقاعده عقلی «دفع خطر احتمالی » دراثبات وجود معاد راتبیین کنید؟ پیامبران عاقل ترین وراستگو ترین مردمان درطول تاریخ بود اند .آنان با قاطعیت کامل
ازوقوع معاد خبر داده اند ونسبت به آن هشدار داده اند.همه آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را مطرح کر ده اند وآن را الزمه ایمان به خدا دانسته اند.ب)اگربه
فرض دراثبات معاد ،هیچ دلیلی جز همین خبرپیامبران نداشته باشیم براساس قانون عقلی (دفع خطر احتمالی الزم است) باید احتیاط به عمل بیاوریم وآن راجدی
درنظر بگیریم.
 -25استدالل های قرآن برای اثبات وقوع قیامت چند دسته هستند نام برده وتوضیح دهید؟ استدالل های قرآن دو دسته اند -1 :استدالل هایی که امکان معاد راثابت
می کنند وآن را ازحالت امری بعید وغیر ممکن خارج می سازند و-2دسته دیگر ،استدالل هایی که «ضرورت» معاد را به اثبات می رسانند.
-26یکی ازدالیل اثبات امکان معاد درقرآن کریم آفرینش نخستین انسان است آن راتوضیح دهید؟ دربرخی آیات قرآن  ،خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین
انسان جلب می کند وتوانایی خود درآفرینش آن را تذکر می دهد.دراین آیات بیان می شود که همان گونه که خداوند قادر است انسان رادر آغاز خلق کند ،می تواند بار
دیگر نیز او را زنده کند.
-27یکی ازدالیل اثبات امکان معاد درقرآن بیان نمونه هایی اززنده شدن مردگان است آن راتوضیح دهید؟ قرآن برای اینکه قدرت خدا را به صورت محسوس تری در
اینن زمینه نشان دهد ،ماجراهایی را نقل می کند که درآنها به اراده خداوند مردگانی زنده شده اند .ازجمله ماجرای مردن حضرت عزیر(ع) به مدت صد سال وزنده ایشان.
-23ی کی از دالیل اثبات امکان معاددرقرآن اشاره به نظام مرگ وزندگی درطبیعت است آن راتوضیح دهید؟ دربرخی آیات قرآن  ،بعد ازمرگ به عنوان یک جریان رایج
درجهان طبیعت معرفی شده است واز کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می کنند می خواهد تا با مطالعه جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ وبالعکس  ،در طبیعت
بپردازد تا این مسئله رابهتر درک کنند .فرا رسیدن بهار ،رستاخیز طبیعت است که نمونه ای از رستاخیز عظیم نیز هست.
 -23آیا دنیای کنونی پاسخ گوی میل بقاء وجاودانگی وکماالت نامحدود انسان است توضیح دهید؟ اما دنیا وعمرمحدود انسان ها پاسخ گوی این گونه خواسته ها نیست
؛ بنابراین باید جای دیگری باشد که انسان به خواسته هایش برسد .اگر بعد از این دنیا ،زندگی ای نباشد ،در این صورت باید گفت خداوند گرایش به زندگی جاوید رادر
وجود انسان قرار داده وسپس او را درحالی که مشتاق حیات ابدی است ،نابود می کندکه این کار با حکمت خدا سازگار نیست.
-81ضرورت معادرا با توجه به اینکه «معاد الزمه ی عدل الهی است » توضیح دهید؟ عدل یکی از صفات الهی است.خداوند عادل است وجهان رابرعدل استوار ساخته
است .زندگی انسان ها نیز داخل این نظام عادالنه قرار دارد؛ از این رو ،خداوند و عده داده تاست که هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند وحق کسی را ضایع نکند .اما
زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق این وعده رانمی دهد.
- -81ضرورت معادرا با توجه به اینکه «معادالزمه حکمت الهی است» توضیح دهید؟ خداوند حکیم است والزمه حکمت خداوند این است که هیچ کاری ازکارهای او
بیهوده وعبث نباشد اگر خداوند تمایالت وگرایش هایی را در موجودات قرارداده ،امکانات پاسخگویی به آن تمایالت ونیازها را نیز در درون موجودات قرار داده است .به
طور مثال ،درمقابل احساس تشنگی وگرسنگی حیوانات ،آب وغذا راآفریده تا بتو انند تشنگی وگرسنگی خود را برطرف کنند .همچنین گرایش به بقاء وجاودانگی در وجود
انسان وجود دارد واو از نابودی گریزان است .اگربعدازاین دنیا ،زندگی ای نباشد ،دراین صورت باید گفت خداوند گرایش به زندگی جاوید رادر جود انسان بیهوده قرار داده
که این با حکمت خداوند ناسازگار است.
-82چرازندگی دردنیا به گونه ای است که امکان تحقق «عدالت الهی» را به طور کامل نمی دهد؟ الف) دراین عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود نمی رسند به
عنوان نمونه  ،چه بسیار افراد ی که کارهای نیک فراوانی دارند وبه جمع زیادی از انسانها خدمت کر د ه اند ونیز چه بسیار کسانی که در دوران عمر خود ازهیچ جنایت
وخیانتی فرو گذار نمی کنند اما قبل از آنکه به پاداش ویاسزای اعمال خود برسند چشم از جهان فرو می بندند.
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ب) این جهان ظرفیت جزا وپاداش کامل انسانها را ندارد به عنوان نمونه  ،چگونه می توان پاداش بسیاری از اعمال مانند شهدات در راه خدا را دراین دنیا داد؟ ویا چگونه
می توان دراین جهان کسی را که به هزاران نفر ستم رو داشته ویا صدها نفر راقتل عام کرده است کیفر داد؟ اگر جای دیگری نباشد که ظالم را به مجازات واقعی اش
برساند وحق مظلوم رابستاند بر نظام عادالنه خداوند ایراد وارد می شود.

سواالت درس پنجم
-1براساس آیه ی()        الف)چراانسان های ظالم درخواست بازگشت به دنیارادارند؟ ب) آیه برچه چه چیزی داللت دارد؟
الف) تاعمل صالح انجام دهد

ب) داللت بروجود برزخ پس ازدنبا وماندن انسان درآن تاقیامت

 -2آیه ی( )      الف) راترجمه کنید؟ ب) داللت برکدام یک ازویژگی های عالم برزخ دارد؟
الف) درآن روز به انسان خبرداده می شود به آنچه پیش (ازمرگ) فرستاده وآنچه پس (ازمرگ) فرستاده است.
ب) داللت بروجود ارتباط میان عالم برزخ ودنیا
 -8پیام عبارت قرآنی)             رابنویسید؟ تنهافرصت انسان برای انجام عمل صالح ،عمراوست وپس ازمرگ
دیگربه دنیا بازنمی گردد.
-4سخن گفتن پیامبر(ص) باکشته شدگان بدر داللت برکدام یک ازویژگی های عالم برزخ دارد؟ وجود شعور وآگاهی

درستی یانادرستی جمله های زیر رابا(ص/غ) مشخص کنید.
-5بامرگ انسان وورود وی به عالم برزخ  ،ارتباط او بادنیا به طور کامل قطع می شود

غلط

-6برزخ یه معنای حایل وفاصله میان دوچیز است.

صحیح

-7آثارماتقدم :دامنه برخی اعمال ،محدود به دوران زندگی انسان است وبامرگ  ،پرونده این اعمال بسته می شود.

صحیح

-3مومن پس ازمرگ ،درطول هفته براساس فرصت به دیدار خانواده اش می رود.

غلط

 -3توفی یعنی اینکه :فرشتگان روح را به طور تمام وکمال دریافت می کنند.

صحیح

-11سخن گفتن پیامبر(ص) باکفار کشته شده درجنگ بدر،بیانگر وجودآگاهی وشعور درعالم برزخ است.

صحیح

جمله های زیر راباکلمات مناسب کامل کنید؟
-11پس ازمرگ ،گرچه فعالیت حیاتی بدن متوقف می شودو امافرشتگان ....................وجود انسان راکه..........................است ،توفی می کنند.
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 -12مدسازی های غلط ،تولید ونشرمطالب نامناسب وغیراخالقی درفضای مجازی نمونه هایی ازاعمال ناشایستی است که .موجب  .............................گناهان فرد حتی پس
ازمرگ وی می شوند.

سنگین شدن پرونده

-18انسان مؤمن برحسب مقدار.........................پس ازمرگ به دیدارخانواده اش می رود .فضیلت هایش

سؤاالت کوتاه پاسخ
-14برزخ درلغت به چه معناست؟ به معنای فاصله وحایل میان دوچیز است.
-15ویژگی های عالم برزخ رابنویسید؟
)1وجود حیات  )2وجودشعور وآگاهی  )8وجود ارتباط میان عالم برزخ ودنیا
 -16منظور ازتوفی روح چیست؟ یعنی دریافت روح (هنگام مرگ)توسط فرشتگان به طور تمام وکمال
 -17چگونه درعالم برزخ شعوروآگاهی وجود دارد  ،توضیح دهید؟
باتوجه به اینکه عامل شعور وآگاهی انسان دردنیا روح وی است وروح دربرزخ ،به حیات خود ادامه می دهد ،یکی از ویژگی های برزخ ،وجود شعور وآگاهی درآن خواهد
بود.
 -13نشانه های وجود شعور وآگاهی درعالم برزخ رابنویسید؟ الف) گفتگوی فرشتگان باانسان

ب) سخن گفتن پیامبر(ص) باکشته شدگان جنگ بدر

-13درماجرای جنگ بدر چه اتفاقی بیانگر وجود شعور وآگاهی درعالم برزخ بود؟ سخن گفتن پیامبر(ص) باکشته شدگان جنگ بدر
 -21نشانه های وجود وتداوم ارتباط میان عالم برزخ بادنیا رابنویسید؟
الف) بسته نشدن ارتباط میان عالم برزخ ودنیا

ب) دریافت پاداش خیراتِ بازماندگان

ج) ارتباط متوفی باخانواده

 -21بسته نشدن پرونده اعمال درعالم برزخ ( ،واحتمال افزوده ویاکاسته شدن اعمال) درقرآن اصطالحا چه نامیده شده است؟ ماتقدم وماتاخر
 -22آیا اموات ازخیرات ِ بازماندگاه بهره مند می شوند؟ توضیح دهید؟
اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند مانندصدقه ،طلب مغفرت ،دعای خیر وانفاق برای آنان  ،درعالم برزخ به آنها می رسد ودرسرنوشت آنا تاثیر
می گذارد.
 -28گفت و گوی انسان هابافرشتگان درعالم برزخ نشان دهنده چیست؟

دلیل بر وجود شعور وآگاهی دربرزخ است.

 -24امام کاظم (ع) میزان دیدارانسان مؤمن پس ازمرگ ،باخانواده اش رابرحسب چه چیز فرموده اند؟ فضیلت هایش

سؤاالت تشریحی
 -25عالم برزخ چگونه عالمی است وانسان ها تاچه زمانی درآن بسر خواهند برد؟ عالم برزخ میان زندگی دنیایی وحیات اخروی قرارگرفته است وآدمیان ،پس ازمرگ وارد
آن می شوند وتاقیامت درآنجا می مانند ودرصورتی که نیکوکار باشند ،ازلذت های آن برخوردار واگر بدکار وشقی باشند ،ازرنج ها ودردهای آن متالم می گردند.
 -26ازجمله ویژگی های عالم برزخ وجود حیات است ،درموردآن توضیح دهید؟
پس ازمرگ ،گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان ،حقیقت وجود انسان راکه همان روح اوست« ،توفی» می کنند .یعنی آن رابه طور تمام وکمال
دریافت می نمایند.بنابراین  ،گرچه بدن حیات خود راازدست می دهد اما روح  ،همچنان به حیات وفعالیتش ادامه می دهد.
11

 -27چگونه گفتگوی انسان بافرشتگان درعالم برزخ دلیلی بروجودشعور وآگاهی درعلم برزخ دارد  ،توضیح دهید؟
به عنوان نمونه درسوره نساء آمده است که :فرشتگان به ظالمان خطاب کرده وازاحوال آنها می پرسند ودرمقابل ،آنها پاسخ داده وخود را از مستضعفین برروی زمین
معرفی می کنند .این مکالمه وطرف خطاب قرار دادن  ،دلیلی بروجود شعور وآگاهی دربرزخ است.
-23منظور ازاعمال «ماتقدم وما تأخر» چیست؟باذکر مثال توضیح دهید؟
پرونده اعمال انسان بامرگ بسته نمی شود وامکان دارد براعمال نیک وبدآن افزوده یاکاسته شود .همان گونه که قرآن می فرماید ،دامنه برخی ازاعمال ،محدود به دوران
زندگی انسان است وبامرگ ،پرونده این اعمال بسته می شود(آثارماتقدم) ؛ اعمال مانند نماز وروزه؛ اما پرونده بسیاری ازاعمال حتی بعد از حیات مانیز باز می ماند(ماتاخر)
؛ به عنوان مثال اگرکسی کتابی رابه کسی یا کتابخانه ای هدیه دهد ،یامطلب مفیدی رابه دیگران آموزش دهد ،تاوقتی که آن کتاب توسط دیگران خوانده می شود
وآموزش های وی به دیگران منتقل می شود یا ازآن استفاده می شود ،درپرونده عمل او پاداش می نویسند وبرحسنات او می افزایند ،گرچه خود فرد ازدنیا رفته باشد.
-23رسول خدا(ص) درمورد آثارماتأخر چه فرموده اند؟ وحدیث باکدام یک ازویژگی های عالم برزخ ارتباط دارد.
هرکس سنت وروش نیکی رادرجامعه جاری سازد ،تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند ،ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند ،بدون
اینکه ازاجرانجام دهنده آن کم کنند وهرکس سنت زشتی رادربین مردم مرسوم کند ،تاوقتی که مردمی بدان عمل کنند ،گناه آن رابه حساب او نیزمی گذارند ،بدون
اینکه ازگناه عامل آن ،کم کنند -.وجود ارتباط میان عالم برزخ ودنیا
-81باتوجه به حدیث امام کاظم (ع) توضیح دهید چگونه متوفی پس از مرگ  ،درعالم برزخ با خانواده خود درارتباط خواهدماند؟
امام کاظم(ع) می فرماید انسان مومن برحسب فضیلت هایش به دیدارخانواده خویش می آید .برخی ازآنان هرروز وبرخی هردوروز وبرخی هرسه روز وکمترین آنان
هرجمعه

سواالت درس ششم
-1آیه «یوم ترجف االرض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیال» به کدام یک ازمراحل قیامت اشاره دارد؟ مرحله اول
-2آیه «یوم ترجف االرض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیال» به کدام یک ازحوادث مرحله اول قیامت اشاره دارد؟ تغییر درساختار زمین وآسمان ها
 -8آیه « وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» به کدام مرحله برپایی قیامت اشاره دارد؟ مرحله دوم
-4آیه« وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» به کدام واقعه ازمرحله دوم برپایی قیامت اشاره می کند؟حضور شاهدان وگواهان
 -5آیه « الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بماکانوایکسبون» باکدام مرحله ازمراحل برپایی قیامت ارتباط دارد؟ مرحله دوم
-6موضوع آیه « الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بماکانوایکسبون» رابنویسید؟ شهادت دادن اعضای بدن انسان

درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.
-7نامه عمل انسان درواقع،خودعمل وحقیقت وباطن آن رادربردارد.

صحیح

 -3بدکاران درروز قیامت سوگندراست می خورند تاشایدخودشان راازمهلکه نجات دهند.

غلط
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 -3اولین حادثه قیامت ،شنیده شدن صدایی مهیب است.

صحیح

 -11گنهکاران شهادت اعضای بدن خودراتصدیق می کنند.

غلط

 -11پس اززنده شدن همه انسانها درمرحله دوم قیامت ،زمین روشن می شود وحقایق انسان رانشان می دهد.

غلط

جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.
 -12تغییر درساختارزمین وآسمان هادرمرحله .....................قیامت اتفاق می افتد.
 -18هرچه عمل انسان به راه وروش پیامبران نزدیک باشد................خواهد داشت.

اول
ارزش افزون تری

سواالت کوتاه پاسخ
-14حوادثی که درمرحله اول برپایی قیامت رخ می دهند کدامندنام ببرید؟
 )1شنیده شدن صدایی مهیب  )2مرگ اهل آسمان وزمین  )8تغییر درساختارآسمان ها وزمین
 -15منظور ازنفخ صـور چیسـت؟ صدایی مهیب وسهمگین آسمان ها وزمین رافرا می گیرد واین اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه راغافلگیر می
کند.قرآن کریم ازاین واقعه به نفخ صور یاد می کند.
-16ازحوادث مرحله اول برپایی قیامت «شنیده شدن صدایی مهیب» راتوضیح دهید؟
صدایی مهیب وسهمگین آسمان ها وزمین رافرا می گیرد واین اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه راغافلگیر می کند.
-17ازحوادث مربوط به مرحله اول برپایی قیامت «مرگ اهل آسمان وزمین » راتوضیح دهید؟
همه اهل آسمان ها وزمین جزآنها که خداوند خواسته است ،می میرند وبساط حیات انسان ودیگر موجودات برچیده می شود.
-13وقایعی که درمرحله دوم برپایی قیامت رخ می دهند کدامند نام ببرید؟
)1زنده شدن همه انسانها )2کناررفتن پرده ازحقایق عالم  )8برپاشدن دادگاه عدل الهی )4دادن نامه اعمال )5حضور شاهدان وگواهان

سؤاالت تشریحی
-13ازحوادث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت «زنده شدن همه انسان ها» راتوضیح دهید؟
باردیگر بانگ سـهمناکی درعالم می پیچد وحیات مجدد انسان ها آغاز می شود .بااین صدا ،همه مردگان دوباره زنده می شوند ودرپیشگاه خداوند حاضر
می گردند .دراین هنگام ،انسان های گناه کار به دنبال راه فراری می گردنددل های آنان سخت هراسان وچشم هایشان ازترس به زیر افکنده است.
-21ازحودث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت «برپاشدن دادگاه عدل الهی» راتوضیح دهید؟
باآماده شـدن صـحنه قیامت ،رسـیدگی به اعمال آغاز می شـود واعمال  ،افکار ونیت های انسـان ها در ترازوی «عدل» پروردگار سنجیده می شود واگر
عملی حتی به اندازه ذره ای ناچیز باشد ،به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد .اعمال«پیامبران»«امامان» معیار ومیزان سنجش اعمال قرار می گیرد.
-21چرادرقیامت اعمال«پیامبران» و«امامان» معیار ومیزان سنجش اعمال دیگران قرار می گیرد؟
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زیرا اعمال آنان عین آن چیزی اســت که خداوند به آن دســتور داده اســت؛ ازاین رو هرچه عمل انســانها به راه وروش آنان نزدیکتر باشــدارزش«افزون
تری»خواهد داشت.
-22ازحوادث مربوط به برپایی مرحله دوم قیامت «حضورشاهدان وگواهان» راتوضیح دهید؟
براسـاس آیات وروایات درروز قیامت ؛شـاهدان وگواهانی براعمال ورفتار انسـان ها درپیشگاه خداوند شهادت می دهند .برخی ازاین شاهدان؛ « پیامبران
وامامان» «فرشتگان الهی» و«اعضای بدن انسان و »...هستند.
-28شاهدان روز قیامت رانام ببرید؟ الف) پیامبران وامامان ب) فرشتگان الهی ج) اعضای بدن انسان
-24چرا «پیامبران وامامان» بهترین شــاهدان روز قیامت اند؟زیرا همان گونه که دردنیاناظر وشــاهد براعمال مابوده اند درروز قیامت نیز شــاهدان دادگاه
عدل الهی اند.
-25ازگواهان روز قیامت « شـهادت اعضـای بدن انسـان» راتوضیح دهید؟برخی آیات وروایات ازشهادت اعضای بدن یاد می کنند .بدکاران درروز قیامت
ســوگند دروغ می خورند تاشــاید خود راازمهلکه نجات دهند .دراین حال ،خداوندبردهان آنها مهر خاموشــی می زند واعضــاء وجوارح آنها به اذن خداوند
شروع به سخن گفتن می کنند وعلیه صاحب خود شهادت می دهند .بدکاران از مشاهده گواهی اعضای بدن خویش به شگفت می آیند وخطاب به آنهابا
لحنی سذزنش آمیز می گویندکه  :چراعلیه ماشهادت می دهید؟
 -26تفاوت نامه های دنیایی بانامه عمل انسـان چیسـت؟ نامه های این دنیا صرفا گزارشی ازعمل است که به صورت کلمات ونوشته درآمده است اما نامه
عمل انسان به گونه ای است که خود عمل وحقیقت آن رادربردارد.
 -27به چه دلیل فرشتگان جزء شاهدان وگواهان قیامت اند؟ چون درطول زندگی انسان ها ،همواره مراقب آنها بوده اندوتمامی اعمال آن هاراثبت وضبط
کرده اند.

سؤاالت درس هفتم
جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟
-1شیطان می گوید :خدابه شماوعده .................دادومن به شماوعده..............................

راست-دروغ دادم

-2بهشـت .............................دردارد .یک درمخصـوص.................ویک درمخصوص........................هشت-پیامبران وصدیقان ،یک دربرای شهیدان ودرهای دیپر
برای دیگران است.
-8دوزخیان ازنگهبانان جهنم می خواهند که برایشان ازخداوند....................بگیرند.
-4بهشتیان به جمله ..............................مترنم هستند.

تخفیفی

خدایا توپاک ومنزهی

درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.
-5آتش دوزخ درحقیقت حاصل عمل خود انسان است.
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-6عمیق ترین رابطه بین عمل وجزای آن ،تجسم عمل است.

غلط

-7دربهشت نعمت های دائمی است وخستگی به سرعت رفع می شود.

غلط

-3دررابطه ای که نتیجه طبیعی خود عمل است آن چه اهمیت دارد ،تناسب میان جرم وکیفر است.

غلط

سواالت کوتاه پاسخ
-3هر یک ازدرهای بهشت برای ورود چه کسانی است؟یک درمخصوص پیامبران وصدیقان ،یک در برای شهیدان ودرهای دیگر برای دیگران است.
-11چراآتش جهنم ازدرون جان دوزخیان شعله می کشد؟ چون حاصل عمل خود آنها است.
-11تقاضای جهنمیان ازخداوند چیست؟درخواست می کنند به دنیا بازگردند.
 -12سوال نگهبانان جهنم ازکافران چیست؟آیارسوالنی نیامدند تاآیات پروردگاررابرشما بخوانند؟
-18عمیق ترین رابطه بین عمل وجزای آن چیست؟ تجسم اعمال است.
-14چرابهشتیان خداراسپاس می گویند؟زیرابه وعده خودوفاکرد.
 -15همســران بهشــتی چه صــفاتی دارند؟خوش رفتار وزیبا روهســتند،جوان وشــاداب،پاک وطاهر،خوش وخرم وپیوســته عاشــق وخرســند ازهمســر
خودهستند..
 -16حسـرت جهنمیان درقیامت ازچیسـت؟ ازکارهای نیکی است که می توانستند انجام بدهند ولی انجام نداند مثل نماز خواندن ،دستگیری ازمحرومان
و...
- 17دوزخیان چه کسانی رادر شقاوت خود مقصر می دانند؟ بزرگان خود وشیطان
-13رابطه بین عمل وجزای آن چند گونه است ؟ نام ببرید؟
سه گونه  )1 :قراردادی )2نتیجه طبیعی خود عمل  )8تجسم خود عمل

سواالت تشریحی
-13تجسم عمل به چه معناست؟
این نوع رابطه عمل وپاداش  ،عمیق تر وکامل تر ازانواع دیگراســت .آن چه درروز قیامت به عنوان پاداش یا کیفربه ما داده می شــود ،عین عمل ماســت،
یعنی باطن حقیقی عمل که دردنیا قابل مالحظه نیست ،درآخرت چه زشت وچه زیبا ،لذت بخش یادردآور مجسم می شود وانسان خود را درمیان باطن
اعمال خود می بیند.
- 21رابطه قراردادی بین عمل وجزای آن راتوضیح دهید؟
گاهی پاداش یاکیفربراســاس مجموعه ای ازقراردادها تعیین می ش ـود مثل این که کارگر درطول روز کارمعینی انجام دهد ودر ازای آن دســتمزد معینی
بگیرد .این رابطه قراردادی اســت وانســانها می توانند باوضــع قوانینی جدیداین رابطه ها راتغییر دهند .آن چه دراین جا اهمیت دارد تناســب میان جرم
وکیفر است تاعدالت برقرار گردد.
15

 -21ســه ویژگی ازویژگی های بهشــت رابگویید؟ )1دربهشــت هرچه تمنا کنندآماده می بینند )2دربهشــت هیچ آلودگی وناپاکی وجود ندارد )8.انســان
همیشه تازه وشاداب وسرحال است.
-22پاسخ قطعی خداوند به درخواست های جهنمیان چیست؟
آیا دردنیابه اندازه کافی به شما عمرندادیم تاهرکس می خواست به راه آید؟ ما می دانیم اگر به دنیادنیا باز گردید همان راه گذشته رادرپیش می گیرند.
-28هرعملی چند جنبه دارد؟ آنها رانوشته وباهم مقایسه کنید؟
دوجنبـه «ظاهری» و«باطنی» جنبه ظاهری بعد ازعمل ازبین می رود اما جنبه باطنی هرگز ازبین نمی رود ودرروح هرانســـانی باقی می ماند بنا براین
هرعملی که مادرزندگی دنیوی انجام می دهیم حقیقت وباطن آن عمل درجهان آخرت به صــورت زشــت یازیبا لذت بخش یادردآورمجســم می شــود
وانسان خود را درمیان باطن اعمال خود می بیند پس آنچه درروز قیامت به عنوان پاداش یاکیفر به ماداده می شود عین عمل ماست

سؤاالت درس هشتم
جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟
 -1الگوی مابرای برنامه ریزی ....................است.

پیامبر(ص)

-2باقی ماندن برپیمان باخدا و.......................سبب رضایت خدا می شود.

وفای به عهد

 -8بعد از مراقبت نوبت ...................است تامیزان موفقیت انسان مشخص شود.

محاسبه

-4وقتی خداازماخشنوداست که ما در................وخوشبختی حرکت کنیم.

مسیرسعادت

 -5هرقدرعزم قوی ترباشد ،رسیدن به هدف....................است.

آسان تر

درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.
 -6سرنوشت ابدی انسان ها براساس رفتار آن ها تعیین می شود.

صحیح

 -7اسوه بودن پیامبر(ص) وائمه (ع) یعنی ماعین آن ها باشیم ودرهمان حد عمل کنیم.

غلط

سواالت کوتاه پاسخ
 -3اسوه بودن بزرگان دین درچه اموری است؟دراموری که همواره برای بشر خوب وباارزش بوده اند.
-3چه اقداماتی باید انجام دهیم تادرمسیر بندگی خدا حرکت کرده وثابت قدم باشیم؟
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د) محاسبه وارزیابی

-01بنابرسخن امام حسین(ع) ،رسول خدا(ص) اوقات خود را درمنزل چگونه برنامه ریزی می کرد؟
ایشان اوقات خود را به سه قسمت تقسیم می کرد :قسمتی برای عبادت  ،قسمتی برای اهل خانه وقسمتی برای رسیدگی به کارهای
 -00مراقبت چه تاثیری درزندگی دارد؟ سب می شود انسان برعهد خود استوار بماند.
-01عزم چه تاثیری دررسیدن به هدف دارد؟ هرقدرعزم انسان قوی تر باشد ،رسیدن به هدف آسان تر است.
-01عزم راتعریف کنید؟ عزم یعنی اراده وقصد برای انجام کار
 -04آثار عزم قوی رانام ببرید؟ الف)استواری برهدف ،ب)شکیبایی وتحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف
-01محاسبه راتعریف کنید؟ محاسبه به معنی ارزیابی وفداری یاعدم وفاداری به برنامه است.
-01منظور ازاینکه خداوند ،راه سعادت ماراقرین رضایت خودساخته است یعنی چه؟
یعنی وقتی خدا ازما راضـی خواهد بود که مادرمسیرسعادت وخوشبختی گام برداریم وآنگاه ازماناخشنودخواهدبودکه به خود ظلم کنیم ودرمسیرهالکت
خودقدم گذاریم.
 -17چرابعد ازمراقبت نوبت محساابه وارزیابی اسات؟ تامیزان موفقیت ووفاداری به عهد ،به دسـت آید وعوامل موفقیت یا عدم موفقیت  ،شناخته
شود.

سواالت تشریحی
-01انسان پس از محاسبه ی اعمالش درصورت موفقیت یا عدم موفقیت چه کارهایی باید انجام دهد؟
محاســبه باید معلوم کند که ما در انجام عهد خود با خدا موفق بود ایم یا نه .اگر موفق بوده ایم ،خدا را شــکر کنیم واگرناموفق بوده ایم ،خود راســرزنش
کنیم وازخداوند طلب بخشش کنیم وبا تصمیم قوی تر ،دوباره با خداوند عهد ببندیم ووارد عمل شویم.
-01چرا درمسیر رسیدن به هدف ،وجودالگوواسوه ضروری است؟
زیرا وجود الگوها اوال به ما ثابت می کند که این راه موفیقت آمیزاسـت ثانیا می توان از تجربه ی آنان استفاده نمود ومانند آن ها عمل کرد واز همه مهم
تراین که می توان از آنان کمک گرفت وبادنباله روی ازآنان سریع تر به هدف رسید.
-11چگونه می توان پیامبر(ص) راکه یک انسان معصوم است ،اسوه قرار داد؟
ایشـان اسوه ی ما است ،چون می دانیم که هرکاری انجام داده است ،درست ب وده ومطابق دستورخداوندبوده است واسوه بودن ایشان به این معناست که
درحد توان از ایشان پیروی کنیم وخود رابه راه وروش ایشان نزدیک تر کنیم.
-10مراقبت ازتصمیم به چه معناست؟

17

باقی ماندن برپیمان خودباخداووفای به عهد ،رشـد وکمال ما وزضـایت خدا را درپی دارد وشــکسـتن پیمان ،شــرمندگی درمقابل او را به دنبال می آورد،
عهدی که بسته می شو.دمانند نوزادی است که باید ازآن مراقبت شود تاباعهد شکنی آسیب نبیند.
-11آنان که عزم ضعیفی دارند ،چه ویژگی هایی دارند؟
درمقابل تند باد حوادث تاب نمی آورندومشکالت راه ،؟آنان را به عقب نشینی وادار می کند.
 -28آنان که عزم قوی دارند ،چه ویژ گی هایی داند؟ سرنوشت رابه دست حوادث نمی سپارندوباقدرت به سوی هدف قدم برمی دارند.

سؤاالت درس نهم
جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟
 -1الزمه ی دوستی باخداوند..................است.

پیروی ازاو

 -2نمی شودکسی را...................ولی بادشمن او....................بود.

دوست داشت -دوست

 -8عاشقان خداپرچم دارمبارزه با......................و..............بوده اند.

ستم -ستمگران

-4دینداری بردوپایه استوار است :تولی یعنی................وتبری یعنی.....................

دوستی باخداودوستان او-دشمنی بادشمنان خدا

 -5مسلمانان باید فضای سراسر عالم راازمحبت وعشق نسبت به .................لبریزکنند.

ذات حق

 -6کسی که دوستدارفضیلت هاست ،نمی تواند درمقابل ..................و..................سکوت اختیار کند.

زشتی-نامردمی

درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.
 -7محبت ودوستی ،سرمنشاء همه ی تصمیم های انسان است.

غلط

 -3عشق ومحبت الهی ،افسردگی وخمودگی وترس ویأسراازبین می برد.

صحیح

 -3عاشق روشنایی ازتاریکی می گریزد وآن کسی که دوست خدا است ،باهرچه ضدخدایی است مقابله می نماید.

صحیح

-11جهاد درراه خدا در برنامه ی بعضی ازپیامبران الهی بوده است.

غلط

 -11دینداری بادوستی خداوند آغاز می شود .

صحیح

-12خداو ند درفرمانش ،مصلحت مارادرنظر دارد.

صحیح
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سواالت کوتاه پاسخ
 -18محبت باتصمیم انسان چه نسبتی دارد؟ محبت ودوستی سرچشمه ومنشأ بسیاری ازتصمیم هاوکارهای انسان است.
-14عشق الهی چه اثری درزندگی انسان دارد؟
عشـق ومحبت الهی،افسـردگی،ترس ویأس رااز بین می برد وبه انسـان نشـاط ،شـجاعت وقدرت می بخشدوتنبل راچاالک وزرنگ ،بخیل رابخشنده ،کم
طاقت وناشکیبا راصبوروشکیبا می کند...
-15امام صادق (ع) قلب انسان را به چه چیزی تشبیه می کند؟ قلب انسان حرم خداست ،درحرم خداغیرخدا راجاندهید.
-16پیروی ازخداوندچه ارتباطی بادوستی خدا دارد؟ پیروی ازخداوند ،الزمه ی دوستی باخداوند است.
-17فرمان های خداوند برچه اساسی آمده اند؟ براساس مصلحت انسان
-13نظرپیامبران(ع) درمورد جهاد درراه خداچه بوده اســـت؟ جهاد درراه خدا در برنامه ی تمام پیامبران الهی بوده اســـت وبیشـــترآنان درحال مبارزه
باستمگران به شهادت رسیده اند.
-13تولی راتعریف کنید؟ تولی یعنی دوستی باخدا ودوستی بادوستان خدا
-21تبری راتعریف کنید؟ تبری یعنی بیزاری ازباطل وپیروان آن
 -21راه های افزایش محبت به خدا رانام ببرید؟  )1پیروی ازخداند )2دوستی بادوستان خدا  )8بیزاری ازدشمنان خداومبارزه با آنها

سواالت تشریحی
-22جمله «الاله اال اهلل» مرکب ازچیسـت؟ توضـیح دهید؟ جمله «الاله اال اهلل» که پایه واسـاس بنای اسالم است ،مرکب از یک «نه» ویک«آری» است.
«.نه» به هرچه غیرخدایی است و«آری» به خدای یگانه
-28امام خمینی درموردتولی وتبری چه فرموده اند؟امام خمینی(ره) برمبنای تحلیل تبری وتولی فرموده اند «:باید مســلمانان  ،فضــای ســراســر عالم
راازمحبت وعشق نسبت به ذات حق ونفرت وبغض عملی نسبت به دشمنان خدالبریز کنن».
-24بیزاری ازدشـمنان خدا ومبارزه باآنان به چه معناسـت؟ عاشـق روشـنایی ازتاریکی می گریزد وآن کسی که به دوستی باخداافتخار می کند ،باهرچه
ضـدخدایی اسـت مقابله می نماید .اودوستدار حق ودشمن باطل است .عاشقان خداپرچمدار مبارزه با ستم وستمگری بوده اند ونمی شود کسی دوستدار
خداوند باشد ،اما زشتی وستم رادرجامعه بیند وسکوت اختیار کند.
-25چرااین جمله که « قلب انسـان باخدا باشـد ،کافی اسـت» درست نیست؟برخی می گویند اگرقلب انسان باخدا باشدکافی است وعمل به احکام دین
ضرورتی ندارد ،اما این توجیه باکالم خداوند سازگارنیست .او می فرماید «:اکرمرادوست دارید ،شایسته است ازدستورات من پیروی کنید»
 -26نسبت دینداری ودوستی باخدا چیست؟ دینداری بادوستی باخدا آغاز می شود وبرائت وبیزاری ازباطل ودشمنان خدارابه دنبال دارد .به همین جهت
اگرکسی بخواهد قلبش راخانه ی خداکند ،بایدشیطان وامور شیطانی راازآن بیرون کند.
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-27دوستی بادوستان خداکه ازجمله راه های افزایش محبت به خداست راتوضیح دهید؟ اگربخواهیم محبت خداوند دردلمان خانه کند ،بایدمحبت همه
ی کسانی راکه رنگ ونشانی ازاودارند وخداوند مارابه محبت ودوستی آنان توصیه کرده است ،دردل جای دهیم وهرمیزان این عالقه قوی ترباشد ،محبت
مابه خدافزون ترمی شـود.انبیا ء واولیای الهی ومجاهدان راه حق وآنان که درمسیر بندگی خداحرکت کرده اند ،دوستان خداهستند وبرترین این دوستان
پیامبر(ص) واهل بیت (ع) ایشان می باشند.
-23پیام آیه« ومن الناس من یتخذ من دون اهلل اندادا یحبونهم کحب اهلل والذین آمنوا اشد حبا هلل» رابنویسید؟ ویژگی مومنان دوستی ومحبت شدید نسبت به
خدا است.
-23پیام آیه« قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل ویغفر لکم ذنوبکم» رابنویسید؟ الزمه دوستی باخداوند ،پیروی ازدستورات اوست ونتجیه پیروی
ازخداوند ،دوس ت داشته شدن توسط خدا وبخش گناهان است.

سؤاالت درس دهم
جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟
 -1تاثیر نمازبه..................ومیزان ................بستگی دارد.

تداوم-دقت وتوجه ما

-2دومورد مهم ازراه های متعدد قرآن کریم برای کسب تقوا...............و......................است.

نماز-روزه

 -8ازمهمترین ثمرات روزه...................است.

تقوا

 -4یکی ازآثار ونتایج برپاداشتن نمازدوری از...............است.

زشتی ها

 -5نمازثمره ی برتری دارد که همان ..................است.

یادخدا

 -6تقوابه معنی.................ونگه داری است.

حفاظت

درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.
 -7مهم ترین فایده روزه تقوااست.

صحیح

 -3تقوابه معنی ایمان محکم واستوار است.

غلط

 -3اگردرانجام به موقع نماز بکوشیم ،بی نظمی رااززندگی خوددور خواهیم کرد.

صحیح

 -11میزان موفقیت انسان دررسیدن به اهداف بزرگ ،به میزان تقوا وابسته است.

صحیح

-11اگرکسی به چ یز حرامی روزه ی خود راباطل کند  ،کفاره جمع براو واجب می شود.

صحیح
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سواالت کوتاه پاسخ
 -12دوفایده ی نماز کدام است؟ الف) یادخدا

ب) دوری از گناه

-18چگونه انسـان به وسـیله ی نماز  ،به راه های انحرافی دیگران دل نخواهد بسـت؟ اگر انسـان عبارت« اهدنا الصـراط المستقیم» راصادقانه ازخداوند
بخواهد ،به راه های انحرافی دیگران دل نخواهد بست.
-14روزه مصداق کامل چیست؟ مصداق کامل تمرین صبر وپایداری دربرابر خواهش دل است.
-15چه چیزهایی روزه راباطل می کنند؟خوردن –آشـامیدن -رساندن دود غلیظ به حلق -فروبردن تمام سرآب -دروغ بستن به خدا وپیامبر وجانشینان
او -رساندن غبار غلیظ به حلق -باقی ماندن برجنابت تا اذان صبح—قی کردن-
-16کفاره جمع به چه معناست؟ باید هردو کفاره رابدهد؛ یعنی برای هرروز ،هم دوماه روزه بگیرد وهم شصت فقیر غذادهد.
-17شرط شکسته بودن نماز مسافر چیست؟ الف) رفتن بیش از 4فرسخ شرعی ومجموعه ی رفت وبرگشت اوبیشتراز3فرسخ باشد.
 -13اگر کسی به قصد حرام سفر کند ،حکم نماز وروزه اش چیست؟نمازش کامل است وباید روزه رابگیرد.
-13تقواراتعریف کنید؟به معنی حفاظت ونگه داری است.
-21کفاره روزه به چه معناست؟ یعنی برای هرروزدوماه روزه بگیرد یابه شصت فقیر غذابدهد.
 -21اگرشرط غصبی نبودن لباس ومکان نمازگزار رراعیات کنیم چه نتیجه ای به دست خواهیم رسید؟ کم تربه کسب درآمدازراه حرام متمایل خواهیم
شد.
 -22اگردررکوع وسجده ،عظمت خدارا درنظر داشته باشیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟ به آن چه درمقابل خداوندقراردارد ،توجه نخواهیم کرد.
 -28اگرعبارت «اهدنا الصراط المستقیم» راصادقانه ازبخواهیم چه نتیجه ای درپی دارد؟ به راه انحرافی دل نخواهیم بست.
 -24اگرعبارت« غیرالمغضـوب علیهم والالضـالین» راباتوجه بگوییم چه نتیجه ای درپی خواهدداشـت؟ خودرادرزمره کسانی که خدابرآن هاخشم گرفته
یاراه راگم کرده اند ،قرارنخواهیم داد.

سواالت تشریحی
 -25بازدارندگی نمازازگناه راتوضـیح دهید؟ اگر نمتازراکوچک نشـماریم ونسبت به آن چه درنمازمی گوییم وانجام می دهیم ،درک صحیح داشته باشیم
وباتوجه نماز بخوانیم ،نه تنها ازگناهان  ،بلکه حتی ازبرخی مکروهات هم به تدیج دورخواهیم شد.
 -26ویژگی های انسـان باتقوا رابنویسـید؟ انسان باتقوا خود نگه دار است وخود راازگناه حفاظت می کند؛ یعنی برخودش مسلط است وزمام ولجام نفس
خود رادراختیار دارد ونمی گذاردنفس باسـرکشـی اورادردره های هولناک گناه بیندازد می کوشـد روز به روز برتوانمندی خودبیفزایدتااگردرشرایط
گناه ومعصیت قرار گرفت ،آن قوت ونیرو اوراحفظ کند وازآلودگی نگه دارد.
 -27انجام به موقع نماز وپاکبزه بودن لباس نمازگزار چه ســودی دارد؟ اگردرانجام به موقع نمازبکوشــیم،بی نظمی راازخود دور کرده ایم ،اگردرپنج نوبت
بالباس وبدن پاکیزه به نماز بایستیم ،آلودگی های ظاهری ما کمترخواهد شد.
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 -27تکرار درسـت نماز چه فوایدی برای انسان درپی دارد؟ باتکرار درست آن چه درنماز می گوییم وانجام می دهیم ،به تدریج چنان تسلطی برخود پیدا
می کنیم که می توانیم دربرابرمنکرات بایستیم وازانجامشان خودداری کنیم.

سؤاالت درس یازدهم
جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟
 -1آراستگی به معنی مرتب کردن خودوبهترکردن......................و.................است.
-2یکی ازنیازهای انسان نیازبه................درجمع خانواده وهمساالن است.

ظاهر-باطن
مقبولیت

 -8قرآن کریم دچارخودنمایی شدن را.......................نام نهاده است.

تبرج

 -4زن مظهر................خلقت است.

جمال

 -5انسان عفیف از..................نزدهمساالن وجامعه گریزان نیست.

مقبولیت

 -6زن کانون .................خانواده است.

عفاف

درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.
 -7آراستگی به معنای مرتب ومنظم کردن خود وبهترکردن وضع ظاهری یاباطنی است.

صحیح

 -3تکرادائمی نمازدرطول شبانه روز ،آراستگی وپاکی راحفظ می کند.

صحیح

-3هرنعمتی ازجا نب خداوند دربردارنده ی مسئولیتی است.

صحیح

 -11آراستگی انسان نباید ازحدتعادل خارج شود وجنبه ی تبرج گیرد.

صحیح

 -11زن ومرد هردوکانون عفاف خانواده هست ند.

غلط

سواالت کوتاه پاسخ
-12ازنظر امام صادق (ع) پوشیدن لباس نازک وبدن نما نشانه ی چیست؟ سستی وضعف دین
-18پیشوایان ما به چه آراستگی توجه داشتند؟ پیشوایان ماهم درآراستگی باطنی خود تالش می کردند ،هم به آراستگی ظاهری خودتوجه داشتند.
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 -14سیره ی رسول خدا(ص) وپیشوایان دین درآراستگی چه اثری برمسلمانان داشت؟ سبب شد که مسلمانان دراندک مدتی به آراشسته ترین وپاکیزه
ترین ملت ها تبدیل شوند والگو وسرمشق دیگر ملت هاقرار گیرند.
 -15عفاف درکدام دست ه انسان ها ارزش بیشتری دارد؟ عفاف درزنان ودختران ارزش بیشتری دارد.
 -16زن درگرایش فطری خود چه شـیوه آراسـتگی را می پسـندد؟ زن می کوشـد که آراسـتگی اش به گونه ای باشد که گوهر زیبای وجودش ازنگاه نا
اهالن دور بماند.
-17انسـان عفیف درمورد آراستگی چگونه رفتار می کند؟ انسان عفیف برای حفظ عفاف وکرامت خود می تواند خود را کنترل کند وآراستگی اش را در
حد متعادل نگه دارد.
 -13تبرج راتعریف کنید؟ قرآن کریم تندروی درآراستگی وابراز وجود وخودنمایی را تبرج می نامد.
 -13آراستگی راتعریف کنید؟ آراستگی یعنی مرتب ومنظم کردن خود وبهتر کردن وضع ظاهری وباطنی
 -21عفاف راتعریف کنید؟ عفاف گرایش است که انسان رادربرابر تندروی ها وکندروی ها وافراط وتفریط کنترل می کند.
 -21چراوجودعفاف درزنان ودختران ارزش بیشتری دارد.؟ چون خداوند زنان رابیش ازمردان به نعمت زیبایی آراسته است.
-22چراخـداونـداحکام ویژه ای رابرای زن قرارداده اســـت؟ الف)برای حفظ نعمت زیبایی ب)تاگوهرزیبای وجودش ازنگاه نااهالن دوربماند وروح بلندش
تحقیرنشود.
 -28چه توصـیه هایی درمورد آراسـتگی به هنگام عبادت شـده اسـت؟ )1استفاده ازعطر )2شانه زدن موها )8پوشیدن لباس روشن وتمیز )4پاک بودن
تمامی بدن

سواالت تشریحی
-24نوع پوشـش وآراستگی چه ارتیاطی با عفاف دارد توضیح دهید؟ به همان میزان که رشته های عفاف درروح انسان قوی ومستحکم باشد ،نوع پوشش
وآراسـتگی اونیز باوقار ترمی شـود وبه همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف وگسسته می شود ،آراستگی وپوشش اوسبک تر می شود
وجنبه ی خودنمایی به خود می گیرد.
 -25عفاف راتعریف کرده وبگویید چه اثری دربرآورده کردن نیازها دارد؟عفاف حالت درونی درانسان است که به وسیله آن خود رادربرابرتندروی ها وکند
روی ها کنترل می کند تابتواند درمسیر اعتدال ومیانه روی پیش رود وازآن خارج نشود ،یع نی دربرآورده کردن هریک از عالیق ونیازهای درونی به
گونه ای عمل نمی کند که یابه طور کامل درآن غرق شـــود ویابطور کامل آن راکنار بگذارد ،بلکه درحدمطلوب وصـــحیح به برآورده کردن همه ی
نیازها توجه دارد.
 -26مقبولیت درمیان جمع به چه معناسـت ودرنوجوان وجوان سبب چیست؟یکی ازنیازها ی انسان ،نیاز به مقبولیت درجمع خانواده ،همساالن وجامعه
اسـت.مادوست داریم دیگران مارا فردمفیدوشایسته ای بدانندوتحسین کنند.این گرایش دردوره ی نوجوانی وجوانی سبب می شود که فرد بیشتر به
خود بپردازد وتوانایی هاواستعداد های خود راکشف وشکوفا کند ودرمعرض دید دیگران قرار دهد.
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 -27دومورد ازویژگی های آراسـتگی پیامبر (ص) رابنویسـید؟ ) 1آن حضـرت همواره ازعطر اسـتفاده می کرد ،سـپس دراجتماعات حضور می یافت)2.
هنگامی که کسی درخانه ی پیامبر(ص) رامی زد ،آن حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد وموهای خود راشانه می زدولباس خود رامرتب ترمی کرد.
 -23پاسـخ امام صادق (ع) به مدعیان زهد وپرهیزکه برآراستگی ایشان خرده می گرفتند  ،چه بود؟امام درپاسخ خرده گیران فرمود «:درآن زمان {زمان
پیامبر}مردم درسختی بودند اما امروزه ،درشرایط جدیدتری هستیم وعموم مرد توانایی پوشیدن چنین لباسی رادارند»
 -23ویژگی های انسـان عفیف رابنویسید؟ )1زیبایی های خودراوسیله ی خودنمایی وجلب توجه دیگرانقرار نمی دهد )2اوحیامی کند که برخی افراد به
خاطر امورسـطحی وکوچک ،اوراتحسـین کنند ودروجود خود استعداد وارزش های برتری می یابد که مورداحترام وتحسین قرارگیرد )8.اومقبولیت
رادوست دارد اما خودرابارزش ترازآن می داند که مقبولیت راازراه جلب توجه ظاهری به دست آورد.

سؤاالت درس دوازدهم
جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟
 -1وظیفه مردان است که................خود راکنترل کنند وازنگاه به زنان نامحرم خودداری کنند.

چشم

 -2استفاده اززینت وزیورآالت نباید به گونه ای باشد که توجه ..................راجلب کند.

نامردان
آداب -رسوم

 -8نوع پوشش تاحدودزیادی به..................و......................ملت ها واقوام بستگی دارد.
 -4پوشش زنان آزادی و............. ......آنان درجامعه راسلب نمی کند.

حضور اجتماعی

 -5باآمدن مسیحیت ..............دراروپادرمیان زنان گسترش یافت.

پوشیدن موی سر

 -6دستورحجاب برای زنان حضورزن در.....................می باشد.

اجتماع

 -7بی حجابی درغرب بازگشت به .......................می باشد.

سنت های مشرکانه

-3پوشش مناسب ازنشانه های  .................است.

عفاف

 -3خداوند نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از................و...................توجه ویژه ای دارد.
-11خون انسان وهرحیوانی که ........................دارد ،نجس است.
-11مردارانسان وهرحیوانی که ..................دارد نجس است.

خون جهنده
وخون جهنده

 -12ادرارومدفوع انسان وحیوان .......................که ........................دارند  ،نجس است .حرام گوشتی -خون جهنده
-18نوشیدن ...................چه کم چه زیاد حرام است.
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 -14نوشیدن شراب چه کم چه زیاد ..............است ودرزمره بزرگترین ..................شمرده شده است.
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حرام -گناهان

 -15سگ وخوک .....و............آنها نجس است .مرده  -زنده
درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.
-16وظیفه مردان این است که تنها چشم خود راکنترل کنند.

غلط

 -17استفاده اززیورآالت اگرباعث توجه نامحرمان شود اشکال دارد.

صحیح

 -13قرآن کریم تنها فلسفه وع لت حجاب راگفته است.

غلط

 -13پوشش وچگونگی آن تاحدود زیادی باآداب ورسوم ملت ها ارتباط دارد.

صحیح

 -21درادیان مختلف وعموم فرهنگ ها ،پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده است.

صحیح

 -21ادیان الهی درحقیقت واصل یک دین واحد هستند.

صحیح

سواالت کوتاه پاسخ
-22حدود پوشش درزنان چگونه است؟ زنان باید بدن خود به غیر ازچهره ودست ها تامچ رابپوشانند
 -28درابتدای مسیحیت ،پوشش زنان چگونه بوده است؟ درمسیحیت ،زنان پوشش وحجاب موی سر خود را رعایت می کردند.
 -24پوشش زنان چه نسبتی باحضور آن ها درجامعه دارد؟ پوشش زنان مانع حضور اجتماعی زنان درجامعه نیست.
-25وظیفه ی مردان درحفظ پوشش چیست؟ مردان باید لباسی بپوشند که وقار واحترام آنان حفظ شود وباارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد
 -26پوشیدن چگونه لباسی برای مردان حرام است؟ لباسی که آنان رانزد مردم انگشت نماکند یاوسیله ی جلب زنان نامحرم گیرد.
 -27چه مقدار ازبدن زنان نیاز به پوشش ندارد؟ چهره ودست ها تامچ
-23چهارمورد ازنجاسات رانام ببرید؟
-1خون انسان وهرحیوانی که خون جهنده دارد
2و-8ادرار ومدفوع انسان وحیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند.
-4مردار انسان وهرحیوانی که خون جهنده دارد.
5و -6سگ وخوک ،زنده ومرده آنها نجس است.
 -7کافر(یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد.
 -3شراب وهرمایع مستی آور  ،نجس است.

سواالت تشریحی
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 -23پوشـش زنان ایرانی قبل ازاسـالم چگونه بود؟ زنان ایرانی قبل از اسالم  ،عموما پیرو دین زرتشت بودند وبا پوشش کامل درمحل های عمومی رفت
وآمد می کردند .پوشــش وحجاب زنان درایران باســتان چنان برجســته بود که حتی برخی از مورخان غربی براین باورند که می توان ایران باســتان
رامنشأ اصلی گسترش حجاب درجهان دانست.
 -81زنان درپوشش  ،چه شرط هایی را باید رعایت کنند؟  )1تمام بدن خود رابه جز صورت ودست ها تامچ ازنامحرم بپوشانند  )2پوشش نباید چسبان
وتحریک کننده باشد.
 -81علت وحدود پوشـش باتوجه به آیات قرآن کریم چگونه اسـت؟ علت پوشـش :زنان به پاکی شناخته می شوند وافراد بی بند وبار که اسیرهوس خود
هستند ،اجازه ی تعرض به خود نمی دهند.
حدود پوشش :قرآن دستور می دهد که روسری ها وپوشش هایشان رابه خود نزدیک کنند تااطراف صورت وگریبان آنان نیز پوشیده شود.
 -82بی حجابی اکنون درغرب به چه دلیل اســت؟ دردوران اخیردراروپا ،پایبندی به تعالیم دینی کم ترشــدوآن بخش ازدســتورات حضــرت عیســی (ع)
وحضـرت موسـی(ع) هم که بقی مانده ،مورد غفلت قرارگرفته اسـت ،بنابراین بی حجابی درغرب نه تنها جایگاهی دراندیشه ی مسیحی ندارد ،بلکه
بازگشتی به سنت های مشرکانه ی قبل ازمسیحیت محسوب می شود.
-88آیا حجاب زنان ،موجب سلب آزادی وکاهش حضورآنان درجامعه می شود؟
خیر زیرا اواال :خداوند دستور حجاب رابرای زمان حضور زن دراجتماع ومواجهه وی بانامحرمان قرار داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب
چگونگی پوشش زن راهنگام حضور دراجتماع مشخص می کند.این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود  ،بلکه سبب می شود
تاحضوری مطمئن وهمراه باامنیت داشته باشد وازنگاه نااهالنی که درجامعه حضوردارند ،ایمن باشد.
ثانیا :ادعای خانه نشین کردن زنان وسلب آزادی آنان بانگاه قرآن وسیره پیشوایان دین ناسگاراست.
-84فواید حجاب برای زنان درجامعه چیست؟
) 1کمک می کند تاجامعه به جای آنکه ارزش زن رادرظاهر وقیافه وی خالصه کند ،به شخصیت  ،استعدادها وکرامت ذاتی وی توجه کند.
)2رعایت حجاب موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باالرود)8حریم وحرمت زنان حفظ شود  )4آرامش روانی زن افزایش یابد.
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