
 36می بنا شده است ؟ دقوانین و مقررات جامعه بر مبنای کدام من آ-3

قانون علمی را کشف کرده یا بر پایه پذیرش همین ))من((  ثابت بنا شده اند . از شخصی که بیست سال قبل کتابی نوشته یا یک 

خدماتی به جامعه عرضه نموده داست اکنون تجلیل میکنیم و یا اگر کسی را  که بیست سال قبل به جنایتی دست زده اکنون 

دستگیر شده است محاکمه و مجازات میکنیم بدان جهت است که آنان را همان انسان بیست سال قبل می دانیم گرچه سنی از آنان 

هرشان تغییر کرده استگذشته و ظا

36و  35دانشمندان برای وجود روح چه دالیلی ذکر می کنند ؟  -4

 دانشمندان نشانه ها و داليلي ذكر مي كنند دو مورد آنها : 

که در نه استداللی نیاز ندارد با آنبه هیچ گو "من  "هر کس درک روشنی از خود دارد و در اثبات  الف : ثابت بودن خود :

شکل و قیافه و اعضا و اندام در حال تغییر است و جسم امروزین انسان با جسم زمان نوزادی او متفاوت است اگر  طول زندگی

او باشد باید درطول عمر بارها عوض شده و به شخص دیگری تبدیل شده باشد در صورتی شخصیت یا من انسان وابسته به جسم 

 بوده است .که هرکس این را در می یابد که او همواره خودش 

مختلفی دارند بعضی از حوادث گذشته سرچشمه می  عیاهایی را مشاهده می کنیمکه انواؤما هنگان خواب ر: ياب : خواب و رؤ

آنرا باور نمی  وسند اما برخی خوابها خبر از حوادث گذشته یا آینده می دهند بطوری که انسان بعد از بیداریبگیرند و برخی کا

یوندد و شخص را به شگفتی وامی دارد به این خوابها پیا با تمام جزئیات به وقوع می ؤمدت زمانی همان رد اما بعد از گذشت کن

یای صادقه می گویندؤر

 36نمونه ای ذکر کنید؟  چه ویژگی هایی دارد  یای صادقهؤر-5

خبر از حوادث گذشته یا آینده می دهند ، گاهی انسان بوقوع پیوستن آنها را با تمام جزئیات مشاهده می کند انسان در آن از ظرف 

زمان و مکان خارج شده در حالی که جسم او در خواب است و چیزی نمی بیند و نمی شنود نمونه ای از رؤیای صادقه در قرآن 

.دلیلی است بر اصالت رؤیای صادقه در قرآن است که خود  حضرت یوسفماجرای 

 37روح چیست ؟ -6

نتخاب و ی اغیر از بعد جسمانی بعد دیگری وجود دارد که در فرهنگ دینی از آن به روح تعبیر شده است این بعد به ما توانای 

ا به ما می بخشد فضیلت ها و یات و تفکر و اندیشه رعتصمیم گیری می دهد به دنبال کماالت نامحدود است و توانایی درک واق

 رذیلت های اخالقی را کسب می کند .

 37فضیلتها و رذیلتها بر روح چه تأثیری ایجاد می کند ؟  -7

اگر روح به فضیلتها آراسته شد مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان می شود و اگر به رذیلتها تن داد تا اعماق جهنم سقوط می 

کند 

«يياشنروه ای به رنجپ(» 4درس)
 42رسیدن به هدف خلقت چگونه است ؟  فرصت انسان برای -1

 ما برای استفاده از این سرمایه ها فرصت محدودی داریم . فرصتی که با مرگ پایان می یابد .

 43وضعیت انسان در برابر مرگ چگونه است ؟  -2
مرگ به سراغش خواهد آمد و پرونده زندگی اورا در این دنیا خواهد هر انسانی که پا به عرصه وجود می گذارد ، در یکی از مراحل زندگی ، 

بست ، بنا بر این انسان را از مرگ گریزی نیست .

7 آقايي:طرحاست بسته به عدل و داد استين)ع(: ثبات و دوام ریامام حس 2دينزندگي



 44و  43دیدگاه انسانها در باره  مرگ را توضیح دهید :  -3
 مرگ دو دیدگاه دارند : انسانها درباره

 اعتقاد به معاد: در این دیدگاه زندگی دنیوی همچون خوابی گذران وکوتاه است و زندگی حقیقی درجهان دیگرمعنا می یابد.-1

یدن منکرین معاد: گروهی وجود دنیای پس از مرگ را انکار می کنند این دسته که برای انسان حقیقتی جز جسم او قائل نیستند با فرا رس -2

 مرگ انسان و نابودی جسم او پرونده اورا برای همیشه می بندند .

 43ابعاد انسان را نام ببرید هرکدام در برابر مرگ چه وضعیتی پیدا می کنند  :  -4
و مواد  دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان نشان می دهد که انسان دارای دو بعد روحانی و جسمانی است بعد جسمانی مانند سایر اجسام

دائم در حال تغییر و دگرگونی است و سر انجام فرسوده و متالشی می شود بعد روحانی و غیر جسمانی تجزیه و تحلیل نمی پذیرد متالشی نمی 

 شود و بعد از مرگ باقی می ماند و آگاهی و حیاط خودرا از دست نمی دهد .

 43چرا ؟ ؟ چه نظری دارند مرگ درباره پیامبران الهی  -5
آن را غروبی برای جسم و تن انسان و طلوع درخشان تر برای روح لکه بپیامبران الهی و پیروان آنها مرگ را پایان بخش زندگی نمی پندارند 

ا توجه به وجود بعد روحانی انسان و بانسان می دانند یا پلی که آدمی را از یک مرحله هستی )دنیا( به هستی باالتر )آخرت ( منتقل می کند .

 اقی ماندن آن بعد از مرگب

 43رسول خدا مرگ را چگونه معرفی میکنند؟ -6
 ددم خوابنبرای نابودی و فنا خلق نشده اید بلکه برای بقا آفریده شده اید و بامرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.و نیز فرمود : مر

 و زمانی که بمیرند بیدار می شوند. 

 43هوش ترین مردم چه کسانی هستند؟از نظر رسول خدا با -8
 آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آنان آماده میکنند.

و این زندگی دنیا . لْحَیَوَانُ لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُونَالْئَاخِرَةَ لَهِیَ ادَّارَ اللدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الْحَیَاةُ اوَمَا هَذِهِ پیام آیه : -9

 46را بنویسید چیزی جز لهو و بازی نیست و به درستی که زندگی حقیقی ، آخرت است اگر بنای فهمیدن داشته باشند.
 در این آیه بر کم ارزش بودن زمدگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تاکید شده است

 44اعتقاد به معاد چیست؟دهای پیام -10
گیزه فعالیت و کار زندگی ازبن بست بیرون می آید و پنجره امید و روشنایی به روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انبا این دید گاه   -1

 میگیرد.زندگی را فرا 

 آماده فدا کاری در راه خدااست. هانسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و هموار -2

 44لْئَاخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ را بنویسید : الْیَوْمِ ٱللَّهِ وَاترجمه و پیام آیه : مَنْ ءَامَنَ بِ -11
دینان و نصارا هر کدام از آنان به خدا و گری را اختیار کردند و هم چنین بیبدرستی منافقینی که بظاهر ایمان آوردند و آنان که یهودیترجمه :

  "رند و عمل صالح کنند ترسی بر ایشان نیست و ) خداوند از کفر قبلیشان میگذرد (در آخرت اندوهی ندارند.روز جزا ایمان صحیح بیاو

 پیام : کسی که مومن و نیکوکار باشد ترس و اندوه ندارد .

 44انسان معتقد به معاد چه ویژگیهایی دارد و چه چیزی را باور دارد ؟  -12
یک و خدمت به خلق ار در انجام کارهای نناپذیر است و از کار خود لذت می برد با تالش و توان بسی دارای انرژی فوق العاده و همت خستگی

 خدا می کوشد و می داند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارد ، آخرت او زیبا تر خواهد بود .

ان دارد اگر نیز اطمینیاید و ناو می داند که هیچیک از کارهای نیک او در جهان آخرت بی پاداش نمی ماند .حتی اگر آن کارها به چشم کسی 

 در این مسیر ظلمی به او بشود و او نتواند داد خودرا از ظالم بستاند ، قطعا در جهان دیگر خدا آنها را به سزای اعمالش خواهد رساند .
 
 
 

 

 8 طرح:آقايي ای است كه اگر رها شود آدمي را مي درد و باعث تباهي و فساد مي گرددعلي)ع(:زبان همانند حیوان درندهامام 2دين زندگي



 45مرگ چیست؟خداپرستان حقیقی چه ویژگی هایی دارند و اعتقاد آنها درباره  -13
آنان معتقدند که مرگ برای کسانی گرچه در دنیا و به زیبایی زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند از این رو نرگ را ناگوار نمی دانند . 

 ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا میبینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

 45پرستان حقیقی از مرگ نمیترسند چیست؟معنای واقعی این که خدا  -14
ن نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در ای

 جات برتری  بهشت نائل شوند.جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها با اندوخته ای کامل تر  خدا را مالقات کنند و به در

 45؟نبال داردبهده ای نترسیدن از مرگ برای خدا پرستان حقیقی چه نتیج -15
و آنگاه که حیات این دنیاچیزی  برسد مظلوم و فداکاری در راه خدا آسانتر شود و شجاعت به مرحله عالی آن و شود که دفاع از حقسبب می 

راه آزادی انسانها را هموار باشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد،انسانها به استقبال شهادت بروند و یا با شهادت خود نجز ننگ و ذلت 

 .کنند

 45با عزت و زندگی با ذلت را چگونه بیان فرموده اند ؟مرگ رابطه  امام حسین )ع( -16
 گ و خواری نمی بینم.من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننفرموده اند : 

 45نظر امام حسین )ع( درباره مرگ چیست ؟  -17
مرگ چیزی نیست مگر پلی که ما را از ساحل سختی ها به کرا مت و بهشت های پهناور  و نعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدام یه از 

 شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود.

 46گونه معرفی می شود ؟ در دیدگاه انکار معاد مرگ چ18
 ابد .یدر این دیدگاه مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا ، دفتر عنرش بسته می شود و حیات او پایان می 

و .لدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ ٱلدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِکُنَا إِلَّا ٱوَقَالُواْ مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا پیام آیه :  -19

شوند و ما را جز روزگار هالک ای دیگر زنده میمیرند و دستهای میگفتند : زندگی جز همین زندگی دنیا نیست دسته

 46را بنویسید . "کند اینان هیچ علمی به سخنان خود ندارند و جز مظنه و پندار دلیلی ندارند.نمی
 ابد .یمرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا ، دفتر عنرش بسته می شود و حیات او پایان می  از نظر کافران 

 46پیامدهای انکار معاد چیست ؟  -20
. شادابی و نشاط زندگی را از دست می دروزه نیز برایش بی ارزش می شود ؛ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می گردد همین زندگی چن

حی دچار می شود . منکرین معاد برای تسکین خود و فرار از ناراحتی مرگ در راه واز دیگران کناره می گیرد و به انواع بیماری های ر ؛دهد

 هایی قدم میگذارند که روز به روز سرگردانی و یاس آنها می افزاید.

 47که معاد را قبول دارند نیز میشود؟پیا مد انکار معاد شامل کسانی -21

البته این آثار و پیامدها گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند اما این قبول داشتن به ایمان و باور قبلی تبدیل نشده است می 

ند و از این رو زندگی و گیرد. این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و آخرت غافل میشو

 رفتار آنان به گونه ایی است که تفاوتی با منکران معاد ندارند.

 «آينده روشن»:م پنجدرس 

 53.دفع خطر احتمالی الزم است را توضیح دهید  "قانون  -1
را بگیرد و از خطری که ممکن است برایش پیش آید بگریزد  آن،سعی می کند جلو دانسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باش

ایط عادی گفته او برایمان اعتباری ندارد مثال خبر از وجود سمی در غذا رین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگوکه در شن. در چ

 کنیم که می گوید دفع خطر احتمالی الزم است . موارد از یک قانون عقلی پیروی می ندهد،این اعالم خطر اورا جدی می گیریم .همه ما در ای
 
 
 
 

 9 طرح:آقايي ل كارنگييد    .ش تمام استيدانش تمام،مستلزم بخشا 2دينوزندگي


