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 97سواالت درس به درس دین و زندگی دهم رشته انسانی سال 

 

 آیا آفرینش موجودات جهام هدفمند است چرا؟ نظر قران را در این باره بنویسید.-1

 هیچ که خدایی است؛یعنی حکیم خدایی آنها خالق زیرا دارد؛ وجود هدفی جهان این موجودات تک تک خلقت پس در

.و آفرینش جهان را "حق" می  کند می تأکید نکته براین گوناگون آیات در کریم قرآن .دهد نمی انجام بیهوده را کاری

 داند:

ل قن ا ما و    زمین و ها آسمان ما و          اال رض   و   السَّماوات   خ 

بین                      ب ین ُهما ما و    یدیم،نیافر بازیچه به را آنهاست بین آنچه و الع 

ل قناُهما ما . قا  ا الا  خ   نکردیم خلق حق به جز را آنها                   ب الح 

 پیام مهم آیه شریفه را بنویسید.-2

ل قن ا ما )و   بین  ما ب ین ُهما ما و    اال رض   و   السَّماوات   خ  ل قناُهما الع  قا  ا الا  خ        )              ب الح 

 به ای شده حساب برنامه   اساس بر موجودی هر و نیست هدف بی آفرینش جهان که دارد این رداللت ب خوبی به آیه این 

                    .است حرکت در ای حکیمانه هدف سوی به و است نهاده جهان گام این

 دارد؟ وجود هایی تفاوت گیاهان، و حیوانات همچون موجوداتی و انسان هدف چرامیان-3

 ویژگی به که هایی تفاوت .دارد وجود هایی تفاوت گیاهان، و حیوانات همچون موجوداتی و سانان هدف میان البته  

 گردد. می باز موجودات سایر از او تمایز و انسان خاص های

 دارد؟ وجود گیاهان، و حیوانات همچون موجوداتی و انسان هدف هایی میان تفاوت چه-4

 گیاهان که حالی در بردارد؛ گام آن سوی به و کند انتخاب را آن و ناسدبش را خود خلقت از هدف باید خود انسان -الف
 طبیعی صورت به گندم مثال دانه   کنند می حرکت خود هدف سوی به غریزی صورت به حیوانات و طبیعی صورت به
 کند. می حرکت ها دانه ده با ای خوشه به شدن تبدیل یعنی خود نهایی هدف به رسیدن جهت در

 و مادی استعدادهای از فراوان ای مجموعه دارند، مادی محدود استعدادهای که گیاهان و حیوانات خالفبر انسان -ب

 کمال به را خویش گوناگون استعدادهای آن، طریق از که است هایی هدف انتخاب دنبال به دلیل، همین به .است معنوی

 .رساند

 بلکه شود، نمی کم تنها نه هایش خواسته به دستیابی در او عطش و است طلب نهایت بی ای روحیه دارای انسان -ج

 .گردد می افزون روز به روز



 چیست؟ هدف انتخاب در منشا و علت اختالف انسان ها -4

 دارد. انسان اندیشۀ و نگاه نوع در ریشه ها، درهدف اختالف این پس

 هستیم ؟ مالک و چرا برای انتخاب درست هدف ها نیازمند معیار-5

 نیازمند کنیم، انتخاب را خود های هدف درست، نگاهی با بتوانیم اینکه برای ها، انسان اندیشه   و نگاه تفاوت به توجه با
 متنوع استعدادهای و طلب نهایت بی میل با همسو های هدف آن، وسیله   به بتوانیم که معیاری هستیم؛ مالک و معیار

 آنها به رسیدن برای را خود عمر و گزید درستی برخواهیم به را زندگی های هدف وسیله، بدین .کنیم مشخص را انسان

 .کرد خواهیم صرف

 .است شده یادآور نیز را آن نتایج و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب چراخدای رحیم و مهربان معیار-6

را  ما مورد نای در ،است تر آگاه ما نیازهای به ما خود   از و تر مهربان ما به همه از که مهربان و رحیم خدای

 .است شده یادآور نیز را آن نتایج و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب معیار و کرده راهنمایی و هدایت

 با توجه به آیات قران انسان دارای چند هدف می باشد ؟-7

 و ندباش می خوب دو هر که است، فرعی و اصلی های هدف از سخن اینجا دیدید، آیات در تدبار با که طور همان

 .هستند ضروری ما زندگی برای

 

 پیام با مرتبط آیات پیام

 و هستند پذیر پایان و محدود ها بستگی دل و ها هدف از برخی

 .هستند ما مادی استعدادهای از پاسخگوی برخی تنها 

به  است ممکن برگزیند، اصلی هدف عنوان به را ها هدف این کسی اگر

 .برسد آن از مقداری

 در آخرت هیچ بهره ایی ندارد کند انتخاب را ها هدف ینا فقط کسی اگر

 مادی استعدادهای پاسخگوی و اند همیشگی و ناپذیر پایان ها هدف برخی

 .هستند ما وجود در بیشتری ومعنوی

 به ……حتما…… و برگزیند اصلی هدف عنوان به را ها هدف این کسی اگر

 .رسید خواهد خود هدف

 .هستند اخروی های دفه همان ناپذیر پایان های هدف

 .هستند دنیوی های هدف همان پذیر پایان های هدف

 های نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل

 .شوند نمی دنیایی

 اخروی های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر

 200آیه   بقره، سورۀ

 

 18آیه   اسراء، سورۀ

 

 18آیه   اسراء، سورۀ

 

 201آیه   بقره، سورۀ

 19 آیه   اسراء، سورۀ

 

 19آیه   اسراء، سورۀ

 60آیه   قصص، سورۀ

 

 201آیه   بقره، سورۀ



 آیه   و ، اسراء سوره 18 آیه   .شوند می

 بقره سوره 200

 که شود تنظیم ای گونه به و باشد دنیوی اهداف و اخروی اهداف برگیرنده   در باید انسان ریزی برنامه :نتیجه

 .باشند آنها تابع و فرعی دنیوی های هدف و گیرند قرار اصل خرویااهداف 

 نکات مهم در انتخاب هدف های اصلی و فرعی انسان را بنویسید.-8

 .هستند ضروری ما زندگی برای و باشند خوب می دو هر -الف

 ما مانع که نبندیم دل فرعی افاهد به قدر آن و قرار ندهیم اصلی هدف جای به را فرعی هدف که است این مهم --ب
 شوند. اصلی اهداف به رسیدن در

 برای که کنیم توجه باید فقط.است خوب و ضروری بلکه نیست، بد تنها نه دنیا های نعمت به رسیدن برای تالش-ج

 .نیمبما باز پایدار های زیبایی از نباشیم که آنها سرگرم قدر آن و نشویم گناه مرتکب دنیا های نعمت به رسیدن

 هدف های اصلی زندگی را تعریف کنید.-9

 نیز اهداف سایر به دستیابی با آنها برابر به رسیدن و هستند نیز دیگر های هدف بردارنده   در هدف های اصلی

 دهند. می جای خود درون در را های بیشتری هدف ترباشند، جامع و برتر ها هدف گونه این که میزانی به .هست

 هایی را انتخاب می کنند؟ هدف هوشمند چه نوع  و زیرک های آدم -10

 تیر یک"با  معروف قول به که کنند می انتخاب ای گونه به را خود های هدف هوشمند و زیرک های آدم معموالا 

 " بزنند نشان چند

 دو ویزگی مهم انسان را بنویسید؟-11

 انسان  طلبی نهایت بی -2انسان  استعدادهای بودن متنوع -1

 است؟ کدام هدف ترین کامل و برترین اصلی، های هدف میان در -13

 همه   که است هدفی آن ما اصلی برترین هدف.باشد  نیز دیگر های هدف به رسیدن مساوی به آن رسیدن که هدفی
 کند. تبدیل زیبا و پربار به درختی را ما وجود ونهال نشود متوقف جایی در و دربرگیرد را ما متنوع استعدادهای

 خداوند،چیست ؟ به تقرب و نزدیکی نظور ازم-14

 باشند کنار هم در مکان یک در نفر دو بسا چه .نیست ظاهری و مکانی نزدیکی خداوند، به تقرب و نزدیکی البته 

 هم او از که دوری طور همان است، حقیقی نزدیکی یک خدا به نزدیکی .نکنند احساس هم به نزدیکی هیچ ولی

 را ها خوبی و ها که زیبایی میزانی به ها انسان و هاست خوبی و ها زیبایی سرچشمه   خدا .است دوری نوع بدترین

 .شوند می تر نزدیک خدا به کنند کسب

 .پیام و مفهوم آیه رابنویسید-15

 ( اآلِخَرةِ  وَ  الدُّنیا ثَوابُ  ٰللّاِ  فَِعندَ  الدُّنیا ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن)

 آنجایی از وهم کنند می استفاده زندگی مادی های بهره از هم خود اصلی هدف وانعن به خدا انتخاب با زیرک افراد
 کنند می تر نزدیک به خداوند را خود ودل جان دهند، می انجام خدا رضای جهت در را خود دنیوی کارهای تمام که

 .سازند می آباد نیز را خویش آخرت سرای و



 

 برای ما وزندگی اعمال تمامی زیر، آیه براساس تا باشد باید چگونه شما و من روزانه   زندگی برنامه   شما نظر به
 باشد؟ خدا

  العالَمینَ  َرِب   لِِلّ  َمماتی وَ  َمحیایَ  وَ  نُُسکی وَ  َصالتی اِن   قُل

 است. جهانیان پروردگار که خداست برای من مرگ و زندگی و اعمالم تمامی نمازم، بگو

د طوری برنامه ریزی شود که اوقات ما به غفلت و بی خبری نگذرد و برای شمابای و من روزانه   زندگی برنامه  

تمام وقت های زندگی برنامه منسجم بر اساس آیات قران و دستورات خداوند داشته باشیم و به خوبی ان را اجرا 

 و عمل نماییم.

 

 دارد؟ زندگی هدف موضوع با ارتباطی چه«چون که صد آمد نود هم پیش ماست »شعر -1

 استفاده دیگر است، چیزهای بردارنده   در و جامع چیز، یک که جایی در المثل ضرب یک صورت به را مصرع این

پس اگر هدف ها کلی عام ،صد که از نود کلی تر و بیشتر است شامل هم نود می شود و هم بیشتر از ان .کنند می

 باشند شامل هدف های جزئی هم می شوند.

 :بیاورید دلیل  -2

 .هستند مؤمنان جهان، این افراد ترین یرکز )الف

بزنند "هم از دنیا و  نشان چند تیر معروف "با یک قول به که کنند می انتخاب ای گونه به را خود های زیرا هدف

 هم از آخرت بهره مند می شوند.

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

 رگ تمام ثروت خود را ازدست می دهد.چون روزی با م

 فرعی امور از که ثروت و مال کسب مانند کارهایی که است این خدا به تقرب الزمه   »گوید:  می شخصی  -3
 چرا؟ خیر؟ یا موافقید او شود  با گذاشته کنار هستند،

صحیح و حالل به دست آید موافق نیستیم ، اتفاقا  کسب مال و ثروت بر اساس آیت قران و روایات اگر از طریق 

 عبادت است و باعث تقرب انسان به خداوند می شود.

 .دهید پاسخ سؤال به آن به توجه با و بخوانید را زیر حکایت -4

 دو این از یک کدام از من :پرسید بود نشسته آنجا در که پیرمردی از .رسید راهی دو یک به خود سفر در مسافری

 به دانی نمی وقتی :پیرمردگفت!نمیدانم :داد جواب مسافر بروی؟ کجا به داری قصد :گفت پیرمرد بروم؟ باید راه

 کنی انتخاب را راه کدام که کند نمی تفاوتی بروی، خواهی می کجا

 چرا؟ است؟ ارتباط در درس های بخش از یک کدام با حکایت، این شما نظر به

 ف ها در زندگی انسان ارتباط دارد.این حکایت با بحث شناخت هدف در زندگی و انتخاب بهترین هد



 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب

 می داند. "حق"گوناگون آفرینش جهان را  آیات در کریم قرآن -1

 .آنهاست خلقت بودن دار هدف معنای به زمین و ها آسمان آفرینش بودن حق -2

    یاهانگ و حیوانات که است درحالی   طلب نهایت بی ای روحیه دارای انسان -3

 دارند. های محدودی هدف 

 دارد. انسان اندیشۀ و نگاه نوع در ریشه ها، درهدف اختالف -4

 فرموده است. مشخص را هدف انتخاب مهربان معیار و رحیم خدای -5

 است. فرعی و اصلی های هدفآیات خواهیم دید که انسان دارای  در تدبار با -6

 دهند. می جای خود درون در را های بیشتری هدف باشند، تر جامع و برتر ها هدف گونه این که میزانی به -7

 هاست. زیبایی و ها خوبی سرچشمه  خداوند  -8

 .است خداوند ما نهایی هدف و مقصود -9

 باشد. انسان مقصد نهایی بزرگ خدای به نزدیکی و تقرب تنها که است شایسته -10

 اراده   و بزرگ همت ماست، خوشبختی ضامن و بزرگ که میزان همان به  خدارسیدن به هدف اصلی یعنی  -11
 .طلبد میمحکم 

 

 

 

 

 خدا دادی انسان را بنویسید. انسان های سرمایه -1

 توانایی تفکر وتعقل )عقل(-الف

 اختیار و اراده -ب

 خدا به گرایش و خدا شناسی   سرشت -ج

 آن از یبیزار و زشتی و بدی شناخت و آن به گرایش و نیکی و خیر شناخت -د



امه ( و گناه مقابل درواکنش  -د  زشتی )نفس لوا

 پیشوایان و پیامبران -ی

 ؟ است داده قرار اختیار انسان در هایی خداوند با چه هدفی سرمایه-2

 خدادست به تقرب یعنی هدف خلقت به و کند حرکت خود کمال و رشد مسیر در بتواند انسان اینکه برای متعال خداوند

 .است داده قرار اختیارش در اییه سرمایه یابد،

 وطیفه عقل در انسان چیست ؟-3

 .دهیم تشخیص غلط های راه از را زندگی درست مسیر و بیندیشیم آن با تا کرده عنایت نیرویی ما به پروردگار،

 شویم. دور نادانی و جهل از و دریابیم را حقایق

 

 اشاره عقل از انسان گیری بهره دیگر آثار از یک کدام به آیه هر بگویید زیر آیات ترجمه   به توجه با

 دارد؟

 آنها که آناست خاطر به این گیرند؛ می بازی و مسخره به را آن خوانید، می فرا نماز به را مردم که هنگامی آنها 

 .کنند نمی تعقل که هستند گروهی

 عدم تعقل در شناخت دین و از جمله نماز برای نزدیکی و نیاز انسان به خدا

 نشان دهنده عدم استفاده از .نبودیم دوزخیان میان در کردیم، می تعقل یا داشتیم شنوا گوش ما اگر :گویند می و

 عقل در انتخاب راه درست زندگی و هدف های اصلی و اخروی که بیشترین سود را داشته باشد.

ا َهَدیناهُ  پیام و مفهوم آیه را بنویسید)اِن ا-4  َکفوًرا( ااِم   وَ  شاِکًرا الس بیَل اِم 

 .داد قرار خویش سرنوشت مسئول و آفرید اختیار و اراده صاحب را ما این آیه نشانگر این است که خداوند،

 این حدیث امام علی )ع( نشان دهنده کدام سرمایه انسان است ؟-5

 دیدم ( آن با و آن از بعد آن، از قبل را خدا اینکه مگر نکردم، مشاهده را چیزی )هیچ

 شناسی و خدا گراییسرشت خدا 

 این شعر سعدی نشان دهنده کدام سرمایه انسان است ؟-6

 دوست نزدیک تر از من به من است    وین عجبتر که من از وی دورم

 چه کنم با که توان گفت که او            در کنار من  ومن مهجورم

 سرشت خدا شناسی و خدا گرایی

 است ؟ این آیه نشان دهنده کدام سرمایه انسان -7

اها فَاَلَهَمها ما وَ  نَفس   )وَ   تَقواها ( وَ  فُجوَرها َسو 



 آن از بیزاری و زشتی و بدی شناخت و آن به گرایش و نیکی و خیر شناخت

 نفس لوامه را تعریف کنید.-8

و  دهد نشان واکنش زشتی و گناه مقابل در که انسان شود می سرزنشگری،که در وجود انسان است وسبب نفس

 کند. مالمت و سرزنش را خود

 پیشوایان را با چه هدفی فرستاده است ؟ و پیامبران خداوند، -9

 ما به را سعادت راه تا فرستاد ما برای کتاب راهنما با همراه را دلسوزی و پاک پیشوایان و پیامبران خداوند،

 .کنند کمک ما به حق راه پیمودن در و دهند نشان

 را بنویسید.هدف  به رسیدن انسان  موانع -10

اره   عامل درونی نفس-1  عامل بیرونی شیطان)ابلیس( -2اما

 شیطان در روز قیامت به اهل جهنم چه می گوید ؟-11

 نداشتم؛ تسلطی شما بر من البته .کردم عمل آن خالف و دادم ای وعده شما به من اما داد؛ حق وعده   شما به خداوند

 نه .مرا نه کنید سرزنش را امروزخود .پذیرفتید مرا دعوت که بودید نخودتا این .کردم دعوت گناه به را شما فقط

 نجات دهید. مرا توانید می شما نه و کنم کمکی شما به توانم می من

 

 دهد؟ می فریب را انسان هایی راه چه از شیطان بگویید زیر آیات ترجمه به توجه با

 از را شما و کند ایجاد کینه و اوتعد شما میان در قمار، و شراب وسیله   به خواهد می شیطان 

 91آیۀ مائده، سورۀ .دارد باز نماز و خدا یاد

 ایجاد دشمنی و کینه بین انسان ها و غفلت انسان ها از نماز ویاد خدا

 43آیۀ انعام، سورۀ .داد زینت نظرشان در کردند، می ]گناهکاران[ که را کاری هر شیطان، و 

 زینت و زیبا جلوه دادن گناه

 را زشتشان اعمال شیطان کردند، حق به پشت آنها، برای هدایت شدن روشن از بعد که کسانی 

 25آیۀ محمد، سورۀ .است فریفته طوالنی آرزوهای با را آنان و داده زینت نظرشان در

 زینت و زیبا جلوه دادن گناه و فریب دادن با آرزوهای طوالنی

 

 شود؟ می ها گیری تصمیم در ما اراده و اختیار مانع شیطان، وجود آیا -1

 هستیم ما خود این ندارد ما در دیگری نفوذ راه این، جز و دادن است فریب و کردن وسوسه او کار خیر ، زیرا 
 بندیم. می او بر را فریب یا راه دهیم می وسوسه اجازه   او به که



 وجود دارد ؟« هدف»و « سرمایه ها و ها توانایی»میان  ای رابطه چه -2

 اندک داشته ای سرمایه کسی اگر .دارد هماهنگی هایش سرمایه و ها توانایی با کس هر حرکت سیرم و هدف

 می تری را بزرگ های هدف گردد، افزون سرمایه این بر هرچه ولی .آورد می روی کوچک کاری به باشد،

 .روآورد تری ارزشمند کارهای به و دهد قرار مدنظر تواند

 برانسان سجده برای را خدا فرمان چون کرد، طرد را او همیشه برای و راند خود درگاه از را شیطان خداوند -3

 و سجده کنند خدا برابر در نیستند حاضر که هایی انسان به نسبت را خود احساس و دیدگاه حال .نکرد اطاعت

 .کنید بیان پذیرند، می را شیطان بندگی

و پس  ار خود از درگاه الهی دور می شوندیند و با اختاین ها انسان های هستند که را درستی انتخاب نکرده ا

عذاب و مجازات های سختی را خواهند کشید و یک روز)روز قیامت ( بسیار پشیمان خواهند شد که متاسفانه 

 فایده ایی هم نخواهد داشت.

 : تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب

 .خداست به قربت و نزدیکی انسان، زندگی هدف ترین اصلی و ترین جامع -1

 است. انسان شناخت خداست ، به تقرب و نزدیکی مسیر در انسان حرکت برای گام اولین -2

 .است شده شمرده ها دانش سودمندترین خودشناسی -3

 آفریده است. انسان برای است، زمین و ها آسمان در آنچه خداوند-4

 .دارد هنگیهما هایش سرمایه و ها توانایی با کس هر حرکت مسیر و هدف -5

 .باشد آنها از متفاوت باید نیز ما مسیر و هدف قطعا داریم، استعداد و سرمایه حیوانات از بیش ما که آنجا از -6

 کند. می زودگذرمنع های خوشی از را ما دوراندیشی، با عقل -7

 .دارد می باز طلبی راحت از را ما هایش، محکمه با وجدان -8

 اوست. درون در که است نفسی انهم انسان  دشمن ترین دشمن -9

 

 شعر زیر را توضیح دهید.-1

 جان بلندی داشت تن پستی ز خاک     مجتمع شد خاک پست و جان پاک

 چون بلند و پست با هم یار شد         آدمی اعجوبه اسرار شد.



شد، روح بلند  آفریدهوقتی که انسان  .که در مقابل روح پست تر است ی داردروح بلند جسم عالوه بر انسان

و جسم خاکی انسان با همدیگر مخلوط شدند .و به هم پیوستند .و انسان که یک موجود عجیب و اسرار آمیز 

 است بوجود آمد.

 از نظر قران وجود انسان از چه ابعادی تشکیل شده است آن ها را نوشته و توضیح دهید.-2

 بُعد است؛ شده تشکیل روحانی و جسمانی بُعد دو از انانس وجود که آید می دست به کریم قرآن آیات در تدبار از
 می متالشی و وسرانجام فرسوده پذیرد می تحلیل و تجزیه مواد، و اجسام سایر مانند ،انسان مادی و جسمانی

 .است محدود و نیازمند زمان و مکان به و گردد

 بدن، ازمرگ بعد و شود نمی تالشیم پذیرد، نمی تحلیل و تجزیه انسان غیرجسمانی و روحانی بُعد مقابل، در

 .دهد نمی دست از را خود حیات و آگاهی و ماند می باقی

 اند؟ کرده ذکر غیرجسمانی و روحانی بُعد بُعد وجود برای دالیلی و ها نشانه دانشمندان چه -3

 » خود»بودن  ثابت )الف

 رؤیا و خواب )ب

 آن را تعریف کنید. ت؟صادقه چیس رؤیای-4

 شود خارج می خود مکان و زمان ظرف از گویند، می« صادقه رؤیای»آن  به که ها خواب قبیل این در انسان
 نمی چیزی او وگوش چشم و است رختخواب در او جسم که درحالی رود، می آینده در یا گذشته در زمانی به و

 شنود نمی و بیند

 اقدامات و وظایف روح در انسان را بنویسید.-5

 می دهد. «تصمیم گیری» و« انتخاب»توانایی   ما به که است  بُعدروحانی -الف

 است کماالت نامحدود دنبال به -ب

 .بخشد می ما به اندیشه و تفکر و واقعیات درک توانایی-ج 

  .کند می کسب را اخالقی های رذیلت هاو فضیلت -د

 

 دانست؟ جسمانی بُعد های ویژگی از را ثابت خِود این توان نمی چرا

 باشد؟ ها خواب قبیل این منشأ تواند نمی که دارد هایی ویژگی چه ما سمانیج بُعد مگر

 دیگری به شخص و شده عوض بارها عمر دوران در باید باشد، او جسم به وابسته یا من انسان شخصیت اگر

 او و نشده او جایگزین که دیگری یابد می خود در را این هرکس .نیست چنین که صورتی در .باشد شده تبدیل

 به را کارها این همه   داده، انجام گذشته سالیان طول بددر یا خوب کارهایی، اگر و است؛ بوده خودش همواره

محدود به زمان و  ما جسمانی بُعد در حالی که .داند می کارها آن دهد و خود را عامل می همین خود نسبت

 مکان است.

 



 دارد؟ هایی ویژگی چه خود این چیست؟ حقیقی خود از منظور -1

ا می پیدا گوناگون حاالت زندگی طول در گرچه که یابد می خود درون در را این هرکس محورو یک  یک کند اما

د اثبات در دارد و ثابت حقیقت ندارد.این محور و حقیقت ثابت همان خود  احتیاج استداللی گونه هیچ آن به وجو 

 حقیقی است.

 ویزگی ها :

 ست خود حقیقی وابسته به جسم نی-الف

 نیست. احتیاج استداللی گونه برای اثبات آن به هیچ-ب

 ثابت است و دچار تغییر نمی شود.-ج

 کند؟ می پیدا ارتباط دادگاه در قاضی قضاوت موضوع با چگونه حقیقی خود -2

اگر خود حقیقی انسان با گذشت زمان دچار تغییرمی شد عمال قضاوت قاضی در دادگاه بی معنی و دور از عقل و 

 اکنون دستگیر زده و دست جنایتی به قبل، سال بیست که را طق می شد در حالیکه این طور نیست. قاضی کسیمن
 آنان از سنی گرچه داند، می سال قبل بیست انسان همان را آنان که است جهت بدان کند می مجازات و محاکمه شده را

 .است کرده تغییر ظاهرشان و گذشته

 در جامعه   زیبایی های سالن و ها آرایشگاه یا و اندام زیبایی های باشگاه تعداد ویه  ر بی افزایش شما نظر به -3
 دارد؟ حقیقتی چه فراموشی از نشان امروز،

مشخص است که نشان دهنده این است که انسان امروزی خود حقیقی و روح یا همان جسم غیر مادی خودش را 

 واهر آن است.فراموش کرده است و تمام توجه اش فقط به جسم و ظ

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 است.  متمایز کمال سوی به او دارد حرکت سرمایه های ویژه اییچون انسان -1

 شخص به و شده عوض بارها عمر دوران در باید باشد، او جسم به وابسته من انسانا یشخصیت  اگر -2

 .باشد شده تبدیل دیگری

 نسبت خودهمین  به را کارها این همه   داده، انجام گذشته سالیان طول در بد، یا خوب انسان کارهایی، اگر -3

 .داند می کارها آن عامل را وخود را دهد می

 .اند شده بنا ،من ثابتهمین  پذیرش پایه   بر نیز افراد بین روابط و جامعه مقررات و قوانین -4

 .نیست ما های اندام ثبات از ناشی ما وخود هویت ثبات -5

 .کنیم می مشاهده را رؤیاهایی خواب، هنگام ما از هرکدام -6

 خود دلیلی که است نموده ذکر یوسف حضرت ماجرای در کریم قرآن را صادقه رؤیاهای از هایی نمونه -7

 .قرآن دیدگاه از راستین رؤیاهای اصالت بر است

 تعبیر شده است.«روح»به  آن از دینی، فرهنگ در که داریم دیگری بُعد جسمانی، بُعد از غیر ما -8

 می دهد. «تصمیم گیری» و« انتخاب»توانایی   ما به که است  بُعدروحانی -9



 

 دارد ؟ آنها را بنویسید. وجود دیدگاه چند مرگ از پس زندگی درباره-1

 معاد انکار-2معاد        به اعتقاد-1

 معاد را توضیح دهید. به دیدگاه اعتقاد-2

 و جسم برای غروبی را آن بلکه نمیپندارند؛ زندگی دفتر ن بخش پایا را مرگ آنان نپیروا و الهی پیامبران

 مرحله   یک رااز آدمی که میآورند حساب به پلی یا میدانند انسان روح برای ن تر درخشا طلوعی و انسان تن

 و کوتاه ابیخو همچون دنیوی زندگی دیدگاه، این در .میکند منتقل )آخرت( باالتر هستی   به )دنیا( هستی

 .یابد می دیگر معنا جهان در حقیقی زندگی و ذراست

 .بنویسیدآیه شریفه را پیام  -3

ِذه ما وَ  ِ   ن یَعلَمو کانوا لَو  ن الَحیَوا لَِهیَ  ة اآلِخرَ  الد ارَ  ان   وَ  لَعب وَ  لَهو   اِال   الَحیاةُالدُّنیا ه 

 پیام : قرآن.دانستند می اگر .است حقیقی دگیآخرت،زن سرای نیست و بازی و سرگرمی دنیا،جز زندگی این

 کند. می تأکید آخرت زندگی بودن حقیقی و دنیوی زندگی بودن ارزش کم بر گونه این

 معاد را بنویسید. به اعتقاد آثار-4

 کار، و انگیزه  فعالیت و نشاط و شور و شود می باز انسان روی به روشنایی و امید پنجره   دیدگاه، این با-1

 .گیرد می فرا را زندگی

 .است خدا راه در فداکاری آماده   همواره و ندارد مرگ از ترسی دیگر انسان-2

 .دهید توضیح را معاد منکرین به دیدگاه -5

 او، جسم شدن متالشی و انسان مرگ رسیدن فرا با و کنند می انکار را مرگ از پس جهان وجود گروهی

 زندگی ازمدتی پس انسانی هر و است زندگی پایان مرگ دیدگاه، این در. میبندند همیشه برای را او پرونده

 .میگردد نیستی رهسپار و مییابد پایان او حیات و میشود بسته عمرش دفتر دنیا، در

 معاد رابنویسید. انکار آثار -6

 می که این است دارد، جاودانگی به میل و است طلب نهایت بی که انسانی برای نگرش این مهم پیامدهای

 تلخی آینده   سازد تا سرگرم هرکاری به را خود و بگیرد پیش را مرگ از غفلت و کردن فراموش راه وشدک

 از را زندگی نشاط و شادابی و شوند می دچار ناامیدی و یأس به نتیجه .کند فراموش دارد، انتظار در که را

 میدهند. دست

دارند،ولی آن را جدی نگرفته اند  قبول را معاد که نیز را کسانی گریبان پیامدها انکار معاد ، و چرا آثار-7

 را هم می گیرد ؟



 باور ایمان و به داشتن قبول این اما دارند، قبول را معاد که نیز را کسانی گریبان پیامدها، و آثار این البته

 قرار ودهدف خ و معبود را دنیا ها، هوس در رفتن فرو دلیل به افراد این. گیرد می است، نشده تبدیل قلبی

 با که تفاوتی است ای گونه به آنان رفتار و زندگی رو، این از و شوند می غافل آخرت یاد از و دهند می

 .ندارد معاد منکران

 (اِنتَبَهوا ماتُوا، فَِاذا نِیام ، اَلن اسُ  )حدیث زیر را ترجمه و پیام آن را بنویسید. -8

 .شوند می بیدار ،بمیرند که هنگامی درخوابند، ]دنیا این در[ مردم)

و انسان بیدارتر می   آغاز دیگر جهان در حقیقی زندگی و است بوده گذرا و کوتاه خوابی همچون دنیوی زندگی

 شود.

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .کنند می آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و گ ا ند مر یاد به فراوان که مؤمنان آنان ش ترین باهو-1

 های بهشت و کرامت و سعادت ساحل به ها سختی ساحل از را شما که پلی مگر نیست چیزی مرگ-2

 دهد. می عبور جاوید های نعمت و پهناور

 . یابد می دیگر معنا جهان در حقیقی زندگی و گذراست و کوتاه خوابی همچون دنیوی زندگی-3

 .دانند می انسان روح برای تر درخشان لوعیط و جسم برای غروبیآنان مرگ را  پیروان و الهی پیامبران-4

 .کند می تأکید آخرت زندگی بودن حقیقی و دنیوی زندگی بودن ارزش کم بر گونه این نیز قرآن-5

 امام حسین )ع( می فرمود :-6

 .بینم نمی خواری و ننگ جز را ظالمان با زندگی و سعادت، جز را مرگ من-1

 پهناور های بهشت و کرامت و سعادت ساحل به ها سختی ساحل زا را شما که پلی مگر نیست چیزی مرگ-2

 .دهد می عبور جاوید های نعمت و

 بسته عمرش دفتر دنیا، در زندگی مدتی از پس انسانی هر و است زندگی پایان مرگمنکرین معاد در دیدگاه -7
 .شود می

 

 عمل ای گونه به خود دگیزن در دارند، قبول را آخرت گویند می اینکه با افراد از برخی چرا -1

 نیست؟ پیش در آخرتی گویی که کنند می

 می غافل آخرت یاد از و دهند می قرار هدف خود و معبود را دنیا ها، هوس در رفتن فرو دلیل به افراد این

 .ندارد معاد منکران با که تفاوتی است ای گونه به آنان رفتار و زندگی رو، این از و شوند

ً  رت،آخ به توجه آیا -2  دارد؟ پی در را ماندگی عقب و دنیا به توجهی بی لزوما

خیر به هیچ وجه زیرا توجه به دنیا با توجه به اخرت تقابلی ندارند بلکه کسانی که به اخرت توجه دارند  

 دارای تمرکز و امید بیشتری هستند و باعث پیشرفت بهتر خودشان در دنیا می شوند.



 دهید؟ می آنها به پاسخی چه شما دانند؟ می آدمی نابودی اعثب را مرگ معاد، منکرین چرا -3

چون بر اساس نظر آنها انسان فقط بعد مادی دارد و این بعد مادی هم بعد مرگ انسان از بین می رودو 

 متالشی می شود.

وه بر بعد پاسخ ما این است که ما باید دیدگاه مان را با مطلعه و تفکر عمیق روشن کنیم  وبدانیم که انسان عال

 .مادی بعد روحانی هم دارد که هیچ گاه از بین نمی رودو بعد از مرگ زندگی دیگری را شروع می کند

 

 

 

 

 چیست؟ معاد ضرورت وعلت اهمیت توجه به-1

 در یاخسارتی خطر احتمال که مواقعی در انسان که دهد می نشان ها انسان روزمره   زندگی به کوتاه نگاهی

 حال.بگریزد آید، است پیش ممکن که خطری از و بگیرد را احتمالی خسارت جلوی کند می سعی باشد، میان

 برخورد آن چگونه با خبرهاست، یترین قطع از بلکه نیست، احتمالی تنها نه که شویم مواجه خبری با اگر

 ازوقوع لکام قاطعیت با آنان. اند بوده تاریخ طول در مردمان گوترین راست و ترین عاقل میکنیم پیامبران

 خطرهای از فرار برای که ما«است  الزم احتمالی، خطر دفع » اند. داده هشدار آن به نسبت و خبر معاد

 در ما ابدی شقاوت یا سعادت پای که توانیم وقتی می چگونه پذیریم، می را کسی هر سخن احتمالی، کوچک

هی بی با است، میان  بگذریم . خبر این کنار از توجا

 ترجمه و پیام اصلی ان را بنویسید.ایه زیر را -2

 ُ هَ  ال ٰللَاّ   َحدیثًا ٰللاِّ  ِمنَ  اَصَدقُ  َمن وَ  فیِه َریبَ  ال اِلقیاَمة یَومِ  الی   ُهَو لَیَجَمعَن ُکم اال   ال 

ا  نیست او او جز خدایی هیچ که است کسی خداوند  قوع در شکی کند که می جمع قیامت روز در را شما قطعا

 است؟ راستگوتر خدا از سخن در سیک چه نیست و آن

 پیام :قطعیت وقوع قیامت و تاکیید قران بر وقوع ان 

 کرد؟ تقسیم اصلی دسته   چند به توان می را زمینه اثبات معاد در قرآن دالیل -3

 کرد: تقسیم اصلی دسته   دو به توان می را زمینه این در قرآن دالیل

 دارند. داللت معاد ضرورت بر که د      ب( دالیلیدارن داللت معاد امکان بر که دالیلی الف(

 بزنند چیست ؟ معاد انکار به دست ای عده شود می سبب که دالیلی از یکی -4



 با بزرگ و واقعه   چنان که است این بزنند، معاد انکار به دست ای عده شود می سبب که دالیلی از یکی

. پردازند آن می انکار به یابند، می بعید بسیار امری را آن چون و سنجند می خود محدود قدرت با را عظمتی

 نیست. آن بودن غیرممکن بر دلیل هرگز انسان برای چیزی بودن بعید آنکه حال

 رادر چه چیزی می دانست ؟ معاد انکار های انگیزه از یکی قرآن -5

 آورد می زیادی شواهد و دالیل و کند می معرفی خدا قدرت نشناختن را معاد انکار های انگیزه از یکی قرآن

 تواناست. آن انجام بر خداوند و است شدنی و ممکن امری معاد دهد نشان تا

 است )امکان معاد(را بنویسید. شدنی و ممکن امری معاد دهد نشان قران کریم تا شواهد و دالیل -6

 و مرگ نظام به اشاره -3مردگان  شدن زنده از هایی نمونه به اشاره -2انسان  نخستین   پیدایش به اشاره -1

 طبیعت  در زندگی

 انسان دراثبات امکان معاد را شرح دهید. نخستینِ  پیدایش به اشاره -7

 در خود توانایی و کند می جلب انسان نخستین به پیدایش را معاد منکران توجه خداوند قرآن، آیات برخی در

 آغاز در را انسان است قادر خداوند که گونه نکه هما شود می بیان آیات این در. دهد می تذکر را آن آفرینش

 .کند زنده را او نیز دیگر بار تواند می کند، خلق

 .دهید شرح را معاد امکان طبیعت دراثبات در زندگی و مرگ نظام به اشاره-8

 از و است شده معرفی طبیعت جهان در رایج جریان یک به عنوان مرگ از بعد زندگی قرآن، آیات برخی در

 در زندگی و مرگ همیشگی   جریان مطالعه   به تا خواهد کنند می می نگاه معاد به ناباوری با که کسانی

 از ای نمونه که است طبیعت رستاخیز بهار، فرارسیدن. درک کنند بهتر را معاد مسئله   تا بپردازند طبیعت

 .هست نیز عظیم رستاخیز

 را بنویسید.است، کرده بیان معاد ضرورت بحث در قرآن که دالیلی -9

 الهی عدل الزمه   معاد -2الهی            حکمت الزمه   معاد -1

 .دهید شرح را ضرورت معاد الهی دراثبات حکمت الزمه   معاد -10

 خداوند .نباشد عبث و بیهوده او ازکارهای کاری هیچ که است این خدا حکمت الزمه   و است حکیم خداوند

 عمر و دنیا است. اما گریزان نابودی از و دارد جاودانگی بقا و به گرایش که آفریده ای گونه به را نسان

 خواسته به انسان باشد که دیگری جای باید بنابراین نیست؛ ها خواسته اینگونه پاسخگوی نها انسا محدود

 جاوید زندگی به خداوند گرایش گفت باید صورت این در نباشد، ای زندگی دنیا، این از بعد اگر .برسد هایش

 !کند می است،نابود ابدی حیات مشتاق که حالی در را او سپس و داده قرار انسان وجود در ار

 پیام آیه زیر را بنویسید.-11

 تُرَجعونَ  ال الَینا ن ُکم اَ  وَ  َعبَثًا َخلَقناُکم ن ما اَ  اَفََحِسبتُم

 پیام :اثبات ضرورت وقوع معاد از طرف خداوند در قران 

 .دهید شرح را معاد ضرورت الهی دراثبات عدل الزمه   معاد -12

 ای از دهد؛ نمی قرار برابر بدکاران با نیکوکاران را و است عادل خداوند. است الهی صفات از یکی عدل

 ندگی اما.نکند ضایع را کسی حق و دارد برساند استحقاق آنچه به را هرکس که است داده وعده خداوند نرو،



 ظالم که نباشد، دیگری جهان دهد پس اگر نمی را وعده این تحقق امکان که است ای گونه به دنیا در انسان

 .شود می وارد ایراد خداوند عادالنه   نظام بر رابستاند، مظلوم حق و برساند اش واقعی مجازات به را

 دهد ؟ نمی را تحقق وعده عدل الهی امکان دنیا در انسان چرا زندگی-13

 .رسند نمی خود اعمال تمام کیفر ای پاداش به همه عالم این در الف(

 .ندارد را ها انسان کامل پاداش و جزا ظرفیت جهان این ب(

 پیام آیه شریفه زیر را بنویسید.-14

 ُ هَ  ال )ٰللَاّ   َحدیثًا ٰللّاِ  ِمنَ  اَصَدقُ  َمن فیِه وَ  َریبَ  ال الِقیاَمةِ  یَومِ  اِلی   ُهَو لَیَجَمعَن ُکم اِال   اِل 

ا  نیست او جز داییخ هیچ که خداوند  کسی چه و نیست آن در شکی کند می جمع قیامت روز در را شما قطعا
 .خداست از راستگوتر

 پیام :تاکید قران بر اهمیت و ضرورت وقوع قیامت

 این آیه قران ناظر به کدام دلیل قران درباره اثبات معاد است ؟-15

 (تُرَجعونَ  ال اِلَینا من کُ  اَ  وَ  َعبَثًا َخلَقناُکم ن ما اَ  اَفََحِسبتُم)

 الهی حکمت الزمه   معاد و معاد ضرورت

 این آیه قران ناظر به کدام دلیل قران درباره اثبات معاد است ؟ -16

 آورده ایمان که را آنها ما آیا آَمنوا ال ذینَ  نَجعَلُ  )اَم

اِلحاتِ  َعِملُوا وَ   اند داده انجام شایسته کارهای و الص 

 داد؟ خواهیم قرار یکسان زمین در مفسدان با رِض  االَ  فِی َکالُمفِسدینَ 

ارِ  الُمت قینَ  نَجعَلُ  اَم  داد؟ قرار خواهیم بدکاران و ناپاکان مانند را متقین آیا) َکالفُج 

 الهی عدل الزمه   معاد ومعاد ضرورت

 

گوید نه  می پردازند، می معاد انکار به که کسانی به خطاب قیامت، چهارم و سوم آیات در خداوند

مجدداً  بوده، که گونه همان نیز را آنها سرانگشتان بلکه آوریم، درمی اول حالت به را آنها های تنهااستخوان

 کنیم. می خلق

 کند؟ می اشاره سرانگشتان خلق به الهی قدرت اثبات برای آیات این در خداوند چرا شما نظر به

سرانگشت تمامی انسان ها با همدیگر متفاوت است  چون بر اساس تحقیات انجام شده معلوم گردیده است که

پس خدایی که در این دنیا این کار را انجام داده است به راحتی می تواند هم انسان ها رازنده کند و سر 

 ایجاد و زنده کند.انگشت های آنها را هم مطابق سر انگشتشان در دنیا دوباره 

 



 .کنید بیان را معاد انکار دالیل زا دیگر برخی زیر، آیات ترجمه   در اندیشه با

 و کردند اصرار می بزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست )دنیا عالم در( این از پیش )دوزخیان( آنان

 ٤8 آیات واقعه، سورۀ شد خواهیم برانگیخته آیا شدیم، استخوان و مردیم ما که هنگامی گفتند می

 عمت ها و لذت گناهان بی توجهی وغفلت و مست و مغرور شدن به ن

 

 

 انکار را آن کسی تنها .کنند می انکار را جزا روز که ها همان کنندگان، تکذیب بر روز آن در وای

 12 آیات مطف فین، سورۀ .است گناهکار و متجاوز که کند می

 تکذیب آیات قران و متجاوز و گناهکاربودن

 ترس بدون خواهد می او ]که است این انکارش علت[ بلکه )ندارد معاد وجود در شک انسان(

 ٥ آیۀ قیامت، سورۀ  .کند گناه عمر تمام در قیامت، دادگاه از

 علت انکار ادامه دادن به گناه و مشغول شدن به لذات زندگی و خود را به بی خبری زدن از معاد و قیامت

 

 .کنید ذکر نباشند، ومجازات پاداش قابل دنیا این در که را گناهان از تعدادی و نیک کارهای از تعدادی -1

پاداش تالش و کوشش دانشمندان در طول عمر برای علم و -2پاداش شهادت در راه خدا -1کارهای نیک :

کسانی که بدعت ها و کارهای زشتی را  -2کسانی که بی گناهانی را بی دلیل کشته اند.  -1دانش  گنا هان: 

 بنیان گذاشته اند.

 دلیل؟ چه به پذیرفتید؟ می را آن آیا نداشتید، پیامبران خبر جز دلیلی معاد، وجود بحث در اگر  -2

بله چون پیامبران راستگویرین انسان ها هستند ولی عقل به عنوان مکمل دعوات پیامبران به سوی معاد است 

 سخن احتمالی، کوچک خطرهای از فرار برای که ماو باور و ایمان قلبی ما را به معاد صد چندان می کند.
هی بی با است، میان در ما ابدی شقاوت یا سعادت پای که وقتی توانیم می چگونه پذیریم، می را کسی هر  توجا
 بگذریم؟ خبر این کنار از

 ماست، آینده زندگی از بخشی معاد زیرا است، زندگی از گفتن سخن حقیقت در معاد، از گفتن سخن بنابراین،

 .بود خواهد ابدی و جاوید گذراست، و اهکوت که دنیا زندگانی برخالف که ای زندگی

 

 را«معاد وجود ضرورت»و «انسان  وجود در مختلف های سرمایه و استعدادها آفرینش»میان  رابطه  -3

 .دهید توضیح

 و شویم خاک است، قرارداده ما وجود در خداوند که مختلفی های سرمایه و استعدادها همه این با بناست اگر

 بوده چه ما درون در هها وسرمای استعدادها این آفریدن دلیل که شود می مطرح ؤالس این نباشد، هم معادی

 معاد را بیان می کند. وجود انسان ضرورت وجود در مختلف های سرمایه و استعدادها است؟پس آفرینش



 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 بود. بنی اسرائیل پیامبران از یکی ُعَزیر -1

 اند. شده زنده خداوند اراده   ه پیامبرانی بود کهُ بهاز جمل ُعَزیر-2

 .هست نیز عظیم رستاخیز از ای نمونه که است طبیعت رستاخیز ،بهار فرارسیدن-3

 را آن نشدن واقع و ضروری امری نیز را آن وقوع بلکه داند، می ممکن امری را معاد تنها نه قرآن -4

 کند. می معرفی ناروا و محال امری

 نظام بر را بستاند، مظلوم حق و برساند اش واقعی مجازات به را ظالم که نباشد، دیگری انجه اگر -5

 شود. می وارد ایراد خداوند عادالنه  

 است الزم احتمالی، خطر دفع -6

 .اند بوده تاریخ طول در مردمان گوترین راست و ترین عاقل پیامبران -7

 .است نشده گفته سخن معاد اندازه به موضوعی هیچ هدربار ،یکتاپرستی از بعد نیز کریم قرآن در -8

 

 برزخ چیست ؟ عالم-1

 و فاصله معنای به لغت در برزخ .میدهد خبر«  برزخ» نام به مرگ، از پس عالمی وجود از کریم قرآن

 از پس وآدمیان، است گرفته قرار اُخروی حیات و دنیایی زندگی میان برزخ عالم .است چیز دو میان حایل

 . میمانند آنجا در قیامت تا و شوند می آن وارد مرگ

 نام عالم برزخ از کدام آیه قرانی به دست آمده است ؟ -2

 رسد فرا آنها از یکی مرگ که آنگاه الَموتُ  اََحَدُهمُ  جاءَ  اِذا َحت ى  

 بازگردانید مرا !پروردگارا :گوید می ارِجعونِ  َرِب   قالَ 

 دهم؛ انجام صالح لعم که باشد صاِلًحا اَعَملُ  لَعَل ى

 ام کرده ترک گذشته در را آنچه تََرکتُ  فیما

 گوید می او که است سخنی این !هرگز قائِلُها ُهوَ  َکِلَمة   اِن ها َکال

 است ای فاصله و برزخ آنها روی پیش و بَرَزخ   َورائِِهم ِمن وَ 

 100و 99 آیات مؤمنون، ره  سو              .شوند می برانگیخته که روزی تا یُبعَثونَ  یَومِ  اِلى  



 برزخ را بنویسید عالم های ویژگی -3

 دنیا  و برزخ عالم میان ارتباط وجود -3آگاهی  و شعور وجود -2حیات   وجود -1

 یعنی چه آن را شرح دهید.« توف ی  »  -4

 همان که انسان را وجود حقیقت فرشتگان، اما شود می متوقف بدن حیاتی های فعالیت گرچه مرگ، از پس

 نمایند. می دریافت کمال و تمام طور به را آن یعنی. می کنند « توفای  » اوست  روح

 برزخ را بنویسید. عالم در انسان آگاهی و های شعور نشانه از برخی-5

 بدر جنگ شدگان کشته با پیامبر گفتن انسان  ب( سخن با فرشتگان گوی و گفت الف(

 ان با عالم دنیا بعد از مرگ را بنویسید.ارتباط انس تداوم های نشانه از برخی-6

 خانواده با متوفی ارتباط بازماندگان ج( خیرات   پاداش اعمال   ب( دریافت پرونده نشدن بسته الف(

 آیه زیر را ترجمه کرده و پیام مهم آن را بنویسید.-7

َر  وَ  قَد مَ  بِما یَوَمئ ذ ااِلنسانُ  یُنَب ُؤا  اَخ 

 است. فرستاده مرگ( پس)از آنچه و فرستاده مرگ( )از پیش آنچه شود به می داده رخب انسان به روز آن در

 اعمال بر امکان دارد و شود نمی بسته مرگ با انسان اعمال برخی پرونده: اعمال پرونده نشدن : بستهپیام 

 .شود کاسته آنها از یا و افزوده آن بد و نیک

 .را با ذکر مثال تعریف کنید«ماتقدم » آثار -8

 مرگ، با است و انسان زندگی دوران به محدود اعمال، از برخی دامنه   یفرماید، م کریم قرآن که گونه همان

 روزه و نماز مانند اعمالی « ماتقدم» شود آثار می بسته اعمال این پرونده  

ر» آثار -9  .کنید تعریف مثال ذکر با را«ماتاخ 

 کسی اگر مثال عنوان به «ماتاخار» ماند آثار می باز نیز ما حیات از بعد حتی اعمال بسیاری از پرونده اما

 کتاب آن که وقتی تا دهد، آموزش دیگران به را مفیدی مطلب یا دهد، هدیه ای یا کتابخانه کسی به را کتابی

 در شود، می استفاده آن از یا شود می منتقل دیگران به وی های آموزش و شود می دیگران خوانده توسط

 افزایند . می او حسنات بر و نویسند می او پاداش عمل پرونده

 مرگ از پس حتی ،انسان گناهان پرونده شدن سنگین موجب که است اعمال ناشایستی از هایی نمونه -10

 .شودرا بنویسید می وی

 مجازی فضای در غیراخالقی و نامناسب مطالب نشر و تولید غلط، های مدسازی-1

 ازدواج امر در غلط سوم و تقویت آداب یا ایجاد -2

  دیگران در اخالقی و فکری انحرافات ایجاد -3

 انجام می دهند را بنویسید. درگذشتگان برای بازماندگان که خیری چند مورد از اعمال-11

 آنان برای انفاق -4                خیر دعای-3               مغفرت طلب-2        صدقه-1

 بت به دو سوال که از ایشان پرسیدند چه بود؟کاظم )ع(نس جواب امام امام-12



 می رود؟  خویش خانواده دیدار به مؤمن آیا ؟-1سوال

 آری

 می رود؟ خویش خانواده دیدار به چقدر مؤمن-2سوال

 آنان کمترین و روز سه هر برخی و روز دو هر برخی و روز هر آنان از برخی .هایش فضیلت مقدار رحسب ب

 جمعه هر

 

 دارند؟ اشاره برزخ عالم های ویژگی از یک کدام به آیات از هریک بگویید زیر آیات مهترج در دقت با

 می اند، کرده ظلم خود به که درحالی کنند می دریافت را آنان روح که کسانی به فرشتگان 

فرشتگان  .بودیم مستضعف و فشار تحت خود سرزمین در ما :گفتند بودید؟ چگونه ]دنیا[ در شما:گویند

 کنید؟ مهاجرت که نبود وسیع خدا زمین مگر :گفتند

 آگاهی و شعور وجود-2وجود حیات -1

 گویند سالم  می آنها به اند، پاکیزه و پاک که درحالی گیرند می را روحشان فرشتگان که آنان

 .دادید انجام که اعمالی خاطر به شوید بهشت وارد بر شما شما،

 دنیا و برزخ عالم میان ارتباط جودو 3آگاهی      و شعور وجود-2وجود حیات   -1

 

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .کنید پر مناسب کلمات با را ها چین نقطه -1-1

 .میدهد خبر «برزخ »نام  به مرگ، از پس عالمی وجود از کریم قرآن-1

 .است چیز دو میان حایل و فاصلهمعنای  به لغت در برزخ-2

 است. گرفته قرار اُخروی حیات و یدنیای زندگی میان برزخ عالم-3

 است . روححقیقت وجود انسان -4

 است. روح دنیا در انسان آگاهی و شعور عامل-5

 را کشتگان آن خدا رسول شد، پیروز اسالم سپاه و شدند کفار کشته لشکر بزرگان وقتی ،بدر جنگ در-6

 داد. قرار خطاب مورد

 پرسند. می آنها احوال از و کرده خطاب المانظ فرشتگان به که، است آمده نساء سوره در -7

 .شود نمی قطع کامل طور به دنیا با ارتباط او ،برزخ عالم به وی ورود و انسان مرگ با-8



دکه به شو می بسته اعمال این پرونده مرگ، با و است انسان زندگی دوران به محدود اعمال، از برخی دامنه  -9

 می گویند.)ماتقدم آثار(آن 

 می گویند.)تأخر ما آثار(د که به آن  مان می باز نیز ما حیات از بعد حتی اعمال از بسیاری ندهپرو -10

 

 شده استفاده انسان ازوجود بُعد کدام به اشاره برای و چیست کریم، قرآن در « توف ی  » کلمه   منظوراز -1

 است؟

 همان که انسان را وجود حقیقت فرشتگان، اما شود می متوقف بدن حیاتی های فعالیت گرچه مرگ، از پس

 نمایند. می دریافت کمال و تمام طور به را آن یعنی. می کنند « توفای  » اوست  روح

 برای اشاره به بعد روحانی انسان استفاده شده است .

 دارد؟ اشاره برزخ های ویژگی از یک کدام به زیر موارد از هریک -2

 دفن هنگام به می ت تلقین )الف

 آگاهی و شعور وجود

 گذشتگان برای آمرزش طلب و خیرات انجام )ب

 دنیا و برزخ عالم میان ارتباط وجود

 درگذشتگان قبور زیارت )ج

 دنیا و برزخ عالم میان ارتباط وجود -آگاهی و شعور وجود

 

ل درمرحلۀ-1  قیامت چه حوادثی اتفاق می افتد؟ او 

  نها آسما و زمین ساختار در تغییر-3زمین  و نها آسما اهل مرگ-2مهیب  صدایی شدن شنیده-1

 .بنویسید را آیه پیام -2

 َمهیالً  َکثیبًا الِجبالُ  کانَتِ  وَ  الِجبالُ  وَ  االرضُ  تَرُجفُ  یَومَ 

 توده صورت به( که شوند کوبیده درهم چنان) ها کوه و درآیند لرزه به سخت ها کوه و زمین که روز آن در

 .درآیند نرم شن از هایی

 قیامت وقوع اول مرحله در نها آسما و زمین ساختار در رتغیی:  پیام



 افتد؟ می اتفاق حوادثی چه قیامت دوم درمرحلۀ -3

 نامۀ دادن -4الهی  عدل دادگاه شدن برپا -3عالم  حقایق از پرده رفتن کنار -2نها  انسا همۀ شدن زنده -1

 گواهان و شاهدان حضور -5اعمال 

 گیرد ؟ می قرار اعمال سنجش میزان و معیار قیامت روز در امامان و پیامبران چرا اعمال-4

 است چیزی آن عین آنان اعمال زیرا گیرد؛ می قرار سنجش اعمال میزان و معیار امامان و پیامبران اعمال

 ارزش باشد، تر نزدیک آنان روش و راه به ها انسان هرچه عمل رو این از است؛ داده دستور آن به خدا که

 .داشت هدخوا تری افزون

 دارد ؟ اساسی چه تفاوت دنیا در شده ثبت های نامه با انسان عمل نامه   -5

ا  این های نامه. دارد اساسی تفاوتی دنیا در شده ثبت های نامه با انسان عمل نامه    عمل از گزارشی دنیا،صرفا

 و عمل خود هک ای است گونه به انسان عمل نامه   اما است؛ درآمده نوشته و کلمات صورت به که است

 خود اعمال عین انسان شوند و می حاضر قیامت در انسان اعمال تمام نرو، ای از. دارد بر در را آن حقیقت

 .میبیند را

 خداوند را بنویسید. پیشگاه در ها انسان رفتار و اعمال گواهان بر و شاهدان -6

 انسان بدن الهی   ج( اعضای امامان          ب( فرشتگان و پیامبران الف(

 .بنویسید را پیام آیه -7

  ن تَفعَلو ما کِاتبین یَعلَمونَ  ِکراًما لَحِافظین َعلَیُکم ان   وَ 

 .دهید می انجام که را آنچه دانند قدر،می گران هستند، نویسندگانی نگهبانانی شما برای گمان بی

 ضبط و ثبت را اعمال آنها میتما و اند بوده آنها مراقب همواره نها، انسا زندگی طول در : فرشتگانپیام 

 .اند کرده

 .بنویسید را پیام آیه -8

  یَکِسبونَ  کانوا بِما اَرُجلُُهم تَشَهدُ  وَ  اَیدیِهم تَُکل ُمنا وَ  اَفواِهِهم َعلی   نَِختمُ  اَلیَومَ 

 دهد درباره می شهادت پاهایشان گوید و می سخن ما با هایشان دست نهیم و می مهر دهانشان بر امروز

 .اند داده انجام هآنچ

 گفتن سخن به شروع خداوند اذن به آنها جوارح و اعضا و زند می خاموشی مهر آنها بردهان : خداوندپیام 

 .دهند می شهادت خود صاحب وعلیه میکنند

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .است همراه قیامت برپایی با جهان این پایان-1

 میگیرد. انجام مرحله دو در ترسیم شده، کریم قرآن از آیاتی رد )قیامت(که بزرگ رخداد این-2

 .کند می یاد صور نفخ مهیب را به عنوان به صدایی شدن کریم شنیده قرآن-3

 گیرد. می قرار سنجش اعمال میزان و در روز قیامت معیار امامان و پیامبران اعمال -4

 دهند. می آنها چپدست  به را دکارانب عمل نامه   و راست دست به را نیکوکاران عمل نامه   -5



 .اند قیامت گواهان بهترین امامان و پیامبران -6

 

 سرزنش به شروع خویش، شوم عاقبت و جهان آن حقیقت دیدن با بدکار افراد قیامت روز در

 …کاش ای که کنند می آرزو و کرده خود

 2٤ آیۀ فجر، سورۀ .بودم فرستاده پیش از چیزی ام زندگی این برای کاش ای

 .بودیم می مؤمنان از و کردیم نمی تکذیب را پروردگارمان آیات و شدیم می بازگردانده )دنیا به( کاش ای

 27 آیۀ انعام، سورۀ

 27 آیۀ فرقان، سورۀ . شدیم می پیامبر با مسیر هم و همراه کاش ای

 سورۀ  .بازداشت خدا یاد از را ما او .کردیم نمی انتخاب خود دوست عنوان به را شخص فالن کاش ای

 29 و 28 آیات فرقان،

 این در بایستی نباشیم، جهان آن خورندگان حسرت از ما اینکه برای بگویید باال آیات به توجه با

 کنیم؟ زندگی چگونه دنیا

 فرستادن اعمال نیک برای آخرت-1

 ت آماده کنیم.طوری در دنیا زندگی کنیم که از اعمال دنیا راضی باشیم و خود را برای سفر آخر-2

 حرکت در راه مستقیم و مطابق با روش و سیره پیامبر و ائمه-3

 دوستی با انسان های شایسته و مومن-4

 

 دارد؟ قیامت، در شاهدانی چه ما اعمال -1

 انسان  بدن اعضای( ج   الهی فرشتگان( ب          امامان و پیامبران( الف

 .کنید بیان دهد، می رخ تقیام دوم مرحله   در که وقایعی از برخی -2

 نامۀ دادن -4 الهی عدل دادگاه شدن برپا -3 عالم حقایق از پرده رفتن کنار -2 نها انسا همۀ شدن زنده -1

 گواهان و شاهدان حضور -5 اعمال



 

 

 نیکوکاران کجاست گوشه ای از ویژگی های آن را بنویسید. جایگاه-1

می  آن راهنمایی سوی به را رستگاران و نیکوکاران رسی،حساب پایان از پس که جایی! است بهشت اینجا

 گشوده خود روی را به آن درهای رسند، سر بهشتیان چون و آنهاست از پذیرایی و استقبال آماده   بهشت کنند؛

 ای، غصه نقصانی، هیچ .بینند می آماده آید، خوش را دیدگانشان و کند تمنا لهایشان د هرچه .بینند می

 های نعمت. نیست آنجا در رنجی و ناراحتی هیچ خالصه، و هالکتی، مرگ و جهلی، ای، بیماری ترسی،

 همواره و است سرحال و شاداب همیشه انسان آنجا در. آورد نمی وسستی خستگی چگاه هی آن دائمی

 و شهیدان راستگویان، پیامبران، آنجا، در انسان نشینان هم و دوستان. کند تازگی می و طراوت احساس

 .هستند نشینانی هم چه نیکو آنان و اند نیکوکاران

 

 زندگی چگونه دنیا در باید باشیم بهشتیان زمره   در بخواهیم هم ما اگر که بگویید زیر آیات ترجمه   در تدبر با
 کنیم؟

 سورۀ .است بهشت از هایی باغ آنها برای بخشد، سود آنها به راستگویان راستی که است روزی امروز

 119 ۀآی مائده،

 برای و است زمین و ها آسمان آن، وسعت که بهشتی و پروردگارتان آمرزش به رسیدن برای کنید شتاب و
 می فرو را خود خشم و کنند می انفاق تنگدستی، و توانگری زمان در که ها همان است؛ شده آماده متقیان

 می زشتی عمل مرتکب وقتی که آنها و .دارد دوست را نیکوکاران خدا و گذرند می مردم خطای از و برند

 آل سورۀ .کنند می آمرزش طلب خود گناهان برای و افتند می خدا یاد به کنند، می ستم خود به یا شوند،

 132 - 13٥ آیات عمران،

 نماز بر که آنها و کنند شهادت ادای راستی به که آنها و کنند می رعایت را خود عهد و ها امانت که آنها و

 3 - 3٥ آیات معارج، سورۀ .شوند می داشته گرامی بهشتی های باغ در آنان دارند، مواظبت

 وراست گویی زندگی در راه مستقیم -1

 و طلب آمرزش گذشت از خطای مردم  -فرو بردن خشم    -انفاق-2

 مواظبت و دقت در نماز     -شهادت و گواهی به راستی       -پیمان دوهپایبندی به ع    -امانتداری -3

 .بنویسید را آن های ویژگی از ای گوشه دوزخیان کجاست ایگاهج-2



 و زنجیر غل در که درحالی و  شوند می رانده جهنم سوی به گروه گروه دوزخیان محاکمه، پایان از پس

 حاصل آتش این. است سوزاننده و سخت بسیار جهنم، آتش. شوند می افکنده تنگ جایگاهی در اند، شده بسته

 کشد. می شعله آنها جان درون از برای همین، و استه انسان خود عمل

 بازگردیم، دنیا به اگر که بر بیرون پاسخ قطعی خداوند به درخواست جهنمیان که می گویند ما راازاینجا -3

 دهیم چیست ؟ می انجام صالح عمل

 راه خواست به می هرکس تا ندادیم عمر شما به کافی اندازه   به دنیا در آیا که است این خداوند قطعی پاسخ

 گیرید. می پیش را گذشته راه همان بازگردید، دنیا به اگر میدانیم ما  آید؟ راست

 جواب شیطان زمانی که جهنمیان اورا مقصر ورودشان به جهنم می دانند چیست ؟ -4

. دشدن گمراهی ما سبب سرورانمان و بزرگان و شیطان: میگویند و می شمارند مقصر را دیگران گاهی آنان

 کنید. مالمت را نکنید،خود مالمت مرا. پذیرفتید مرا نیز شما و فراخواندم را شما فقط من گوید می شیطان

 

 چه که کنید بیان آنها در تدبر با .پردازد می جهنمیان های ویژگی از برخی توصیف به بعد صفحه آیات ترجمه  

 ها زمینه آن بردن بین از برای ای برنامه و بیابید را آنها بکشاند؟ جهنم سوی به را شما تواند می هایی زمینه

 .کنید تنظیم

 غرق بدکاران همراه کردیم؛ نمی دستگیری محرومان از و خواندیم نمی نماز دنیا در ما :گویند می جهنمیان-1

 ٤0  ٤7 آیات مدثر، سورۀ .کردیم می تکذیب را رستاخیز روز و شدیم می خدا معصیت در

 

 توبه االن :گوید می رسد فرا آنها از یکی مرگ که هنگامی و دهند انجام زشت ایکاره که کسانی برای-2

 18 آیۀ نساء، سورۀهم کردیم  ا فر نایش ا بر کی نا د در عذاب که هستند کسانی اینها و نیست توبه کردم،

 

 سورۀ .یدندورز می اصرار بزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست )دنیا در( این از پیش )جهنمیان)-3

 46-45 آیات واقعه،

 برنامه برای از بین بردن زمینه های ورود زمینه های ورود جهنم ردیف

-غرق در گناه-عدم دستگیری از خدا-نماز نخواندن 1

 تکذیب روز قیامت

خواندن صحیح و با دقت و اول وقت نماز 

-کمک به نیازمندان-مطابق با دین اسالم 

دانستن  یقین  -دوری از گناه و معصیت

 قیامت و آخرت

 

 عدم انجام گناه و عدم تاخیر در توبه انجام کارهای زشت و سپس توبه 2

اصرار -مست نعمت ها و لذایذ گناه  و مغرور بودن 3

 و پافشاری بر گناهان بزرگ

مغرور و نشدن در دنیا و بی توجهی به ان 

عدم انجام هیچ گناه و به خصوص پرهیز -



 از گناهان کبیره

 است ؟ آن ها را بنویسید. گونه چند آن، جزای و عمل میان ابطه  ر -5

 عمل  خود تجسم -3عمل  خود طبیعی نتیجۀ -2قراردادی   -1

 جزای قراردادی رابا ذکر مثال توضیح دهید. و عمل میان رابطه   -6

 روز، طول در کارگر اگر مانند اینکه میشود؛ تعیین قراردادها از های مجموع براساس کیفر و پاداش گاهی

 . دریافت میکند کار آن برابر در مشخصی دستمزد دهد، انجام را معینی کار

 .دهید توضیح مثال ذکر رابا عمل خود طبیعی نتیجۀ جزای و عمل میان رابطه   -7

 خود باید بلکه دهند، تغییر را آن توانند نمی ها وانسان است عمل خود طبیعی محصول کیفر و پاداش گاهی

 تأمین را خویش زندگی سعادت و تنظیم را خود زندگی آن برنامه   از کامل آگاهی با و کنند هماهنگ آن با را

 شود. می مبتال گوناگونی امراض به نکند، رعایت را و بهداشت بکشد سیگار کسی اگر مثالا  کنند؛

 .دهید توضیح مثال ذکر رابا عمل خود تجسم جزای و عمل میان رابطه   -8

 قبلی نوع دو از لتر کام تر و عمیق که دارد وجود کیفر و پاداش و عمل میان بطه  را از دیگری نوع

 انسانی هر درروح و رود نمی بین از هرگز باطنی جنبه   اما رود؛ می بین از عمل از بعد ظاهری جنبه  .است

 جهان در ملع باطن آن و حقیقت دهیم، می انجام دنیوی زندگی در ما که عملی هر بنابراین،. ماند می باقی

 اعمال باطن میان را در خود انسان و شود می مجسم دردآور یا بخش لذت زیبا، یا زشت صورت به آخرت

 .بیند می خود

 جزای آن درقیمات چگونه است ؟ و عمل میان رابطه   -9

 یکس مثال، عنوان به. ماست عمل شود،عین می داده ما به کیفر یا پاداش عنوان به قیامت روز در آنچه پس

 همین در او عمل واقعی چهره   و اگر باطن کند، می تصاحب ناحق به را یتیمی مال یا و خورد می ربا که

 و شود نمی آشکار آتش این دنیا در اما آتش است؛ خوردن حال در او که دید خواهند همگان شود، برمال دنیا

 و گردد می عیان عمل باطن و حقیقت رود، کنار می ها پرده و شود می آخرت جهان وارد او که هنگامی

 کشد. می زبانه او درون از آتش

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .شوند می وارد درها آن از بهشتیان که دارد در هشت بهشت-1

 یابند می خود برای را خدا خشنودی مقام به رسیدن یعنی نعمت بهشت، باالترین-2

 .ماست عمل عینشود، می داده ما به کیفر یا پاداش عنوان به قیامت روز در آنچه -3

 عمل خود شود؛بلکه نمی داده نمایش انسان عمل از گزارشی یا انسان اعمال تصویر قیامت، عرصه   در -4

 .بیند می را خود عمل عین کس هر و شود می نمایان

 است. )دارالسالم( سالمتی سرای نیکوکاران  برای بهشت-5

 .برند می سر به بهشت در قیافه و صورت ترین جوان و رینزیبات در بهشتی مردان و زنان-6

 . شوند می رانده جهنم سوی به گروه گروه دوزخیان محاکمه، پایان از پس-7



 

 ندارد؟ راه ظلم اخروی مجازات و کیفر در چرا -1

 شود؛ نمی داده نمایش انسان عمل از گزارشی یا انسان اعمال تصویر قیامت، عرصه   زیرا در  

 .بیند می را خود عمل عین کس هر و شود می نمایان عمل خود بلکه

 در را تها تفاو آن دارد؟ وجود برزخ و دنیا با آخرت های ویژگی میان هایی تفاوت چه -2

 .کنید تنظیم زیر جدول مانند جدولی

 آخرت برزخ دنیا شماره

 جسم+روح  روح جسم +روح 1

 انسان اختیاری ندارد. انسان اختیاری ندارد. انسان اختیار دارد. 2

3 

 

دنیای عمل و تالش انسان 

 است. 

هیچ گونه عملی دیگر انسان 

 نمی تواند انجام دهد.

 نمی انسان دیگر عملی گونه هیچ

 دهد. انجام تواند

4 

 

دارای محدویت زمان و مکان 

 است .

 مکان و زمان محدویت دارای

 نیست.

 مکان و زمان محدویت دارای

 نیست

گونه ارتباطی با انسان هیچ  5

 فرشتگان ندارد.

انسان دائم با فرشتگان در 

 ارتباط است.

 ارتباط در فرشتگان با دائم انسان

 .است

 «اآلِخِرة َمزَرَعةُ  اَلدُّنیا» خدا )ص( فرمود: رسول -3

 :کند می رعایت را شرط پنج باشد، داشته پرمحصولی زراعت اینکه برای ماهر کشاورز یک

 .کند می ابانتخ مناسب زمین -1

 .کند می تهیه سالم بذر--2

 .کند می استفاده مناسب کودهای از و آبیاری موقع به را زمین -3

 .کند می پاک هرز، فهای عل از را زمین -4

 .نرسانند ضرر او کشت به حیوانات و آفات که است مواظب -5

 اند؟ دیگر کدام شرط چهار است، آخرت محصول کشت برای زمین مناسبترین و بهترین« دل»اگر 

 دل انسان باید سالم باشد. -1

 دل انسان باید به درستی تحت تعلیم و تربیت صحیح قراربگیرد. -2

 باید دل را از آلودگی ها و گناهان دور و پاک نگهداشت. -3

 باید دقت کرد که جامعه آلوده و قلب های آلوده انسان های دیگر دل پک را آلوده ننماید.-4



 

است چه  شایسته راه، این در ماندن قدم ثابت برای همچنین و الهی قرب مسیر در ذاشتنگ گام برای-1

 دهیم ؟ انجام را اقدامات

 ارزیابی  و محاسبه-4مراقبت -3خدا  با بستن عهد-2حركت  برای عزم و تصمیم-1

 قوی را بنویسید. عزم آثار-2

 .است قوی عزم آثار از هدف، آن به رسیدن ها برای سختی تحمل و شكیبایی هدف، بر استواری

 تفاوت انسان های دارای عزم و فاقد عزم را بنویسید.-3

 نشینی عقب به را آنان راه، مشکالت و آورند نمی تاب حوادث، تندباد برابر در دارند، ضعیفی كه عزم آنان

 سوی به رتقد با و نمی سپارند حوادث دست به را سرنوشت دارند، قوی عزم كه آنان اما. کند وادار می

 .دارند برمی هدف قدم

 را بنویسید. و مفهوم آیهپیام  -4

ِلكَ  اَصابَك اِن   ما علَی   اصبِر وَ   االُمورِ  عَزمِ  ِمن ذ 

 کارهاست. در اراده   و عزم از این کن که صبر رسد می تو به مسیر( این )در آنچه بر

در کار ها و بر سختی ها صبر  اشته باشند ودبه انسان ها برای اینکه عزم و اراده قوی خداوند پیام :توصیه 

 کنند.

 انسان در چه اموری با خدا عهد می بندد؟-5

 یعنی است، كرده مشخص دین در هدف به این رسیدن برای خداوند آنچه كه بندد می پیمان خود خدای با انسان
 می دور هدف این از را ام که آنچه انجام از سازد؛همچنین خشنود را خداوند و دهد انجام را، الهی واجبات
 کند  اجتناب حرام، کارهای یعنی سازد،

 را بنویسید. خدا با عهد دربارۀ پیشنهاد دو-6

 زمان روز جمعه یا شب و قدر بهای ش نماز، از بعد. کنیم انتخاب را ها زمان بهترین بستن، عهد برای: اول

 .هستند خدا با بستن عهد برای خوبی های

 تكرار هر سال، قدر شب یا ماه هر آخر هفته، هر آخر مانند معینی، های زمان در را خود پیمان و عهد: دوم

 نشود. سپرده فراموشی به و کند پیدا بیشتر استحکام تا كنیم

 



 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به آن براساس و بیندیشید زیر آیات ترجمه   در

 .داد خواهد او به عظیمی اداشپ زودی به کند، وفا بسته خدا با که عهدی به نسبت که هرکس و

 10 آیۀ فتح، سورۀ

 نخواهند آخرت در ای بهره آنها فروشند می ناچیزی بهای به را خود سوگندهای و الهی پیمان که کسانی

 و سازد نمی پاک )گناه از( را آنها و نگرد نمی قیامت در آنان به و گوید نمی سخن آنها با خداوند و داشت؛

 77 آیۀ عمران، آل سورۀ  .هاستآن برای دردناکی عذاب

 .کنم وفا شما پیمان به نیز من تا کنید وفا اید بسته من با که پیمانی به

 ٤0 آیۀ بقره، سورۀ

 شوند؟ می دچار عاقبتی چه به شکنند می را خدا با خود های پیمان زندگی در که آنان )الف

 سازد نمی پاک )گناه از( را خداوند آنها-3  گوید نمی سخن آنها با خداوند -2آخرت نخواهند   در ای بهره -1

 .آنهاست برای دردناکی عذاب -4

 دارد؟ ثمراتی چه خدا، با خود های پیمان و عهد به عمل )ب

 و فاداری خداوند به تمام وعده های خداوند - 2 دریافت پاداش عظیم -1

 کنیم ؟« مراقبت »چرا باید از عهد و عزم خود -7

 در شرمندگی پیمان، وشكستن دارد پی در را خدا رضایت عهد، بر وفای و خدا با ودخ پیمان بر ماندن باقی

 با تا«مراقبت »نوزادی است که باید از او  مانند شود، می بسته ابتدا كه عهدی یآورد؛ م دنبال به را او مقابل

 .نبیند آسیب عهدشكنی،

 

 .ببرید نام را آنها از برخی شود؟ تصمیم اجرای مانع تواند می عواملی چه

 مشغول شدن به کارهای خارج از برنامه-1

 فراموش کردن تصمیمات-2

 سستی در تصمیمات-3

 محاسبه و ارزیابی چیست و با چه هدفی صورت می گیرد ؟-8

 و آید دست عهد،به به وفاداری و موفقیت میزان تا است محاسبه نوبت مراقبت، از بعد :ارزیابی و محاسبه

 .شود شناخته موفقیت، عدم یا موفقیت عوامل

 اهداف محاسبه :

 .آید دست عهد،به به وفاداری و موفقیت میزان -1

 .شود شناخته موفقیت، عدم یا موفقیت عوامل-2 

 ایم،چه باید بکنیم ؟ ورزیده ایم یا سستی بوده موفق خود انجام عهد در كه شود معلوم اگر محاسبه از بعد -9



 و بگوییم سپاس را خدا است خوب ایم، بوده موفق خود انجام عهد در كه شود معلوم اگر محاسبه از بعد

 .هاست پیمان انجام در ما پشتیبان او بهترین كه دانیم می زیرا باشیم؛ او شكرگزار

 خداوند طلب از و دهیم قرار عتاب مورد و كنیم سرزنش را خود ایم، ورزیده سستی كه شود معلوم اگر اما

 .شویم عمل وارد و ببندیم عهد خداوند با دوباره ر،ت قوی تصمیم با و كنیم بخشش

 این حدیث از پسیامبر اسالم را تکمیل کنید.-10

بوا  .برسند شما حساب به اینكه از قبل كنید، رسیدگی خود حساب به -تُحاس بوا ا ن ق بل   ا نفُس ُکم حاس 

 علی )ع( کیست ؟ انسان از نظر امیرالمؤمنین ترین زیرک -11

 .بکشد حساب مرگ از بعد برای خود عمل و دخو از که کسی

 باید چگونه از خودش حسشاب بکشد؟ )ع( علی انسان از نظر امیرالمؤمنین ترین زیرک -12

 :بگوید و برگردد خود به شب در پرداخت، زندگی و کار به شب تا صبح چون

 که پرسید خواهد تو از روز نای درباره   خدا .گردد نمی باز دیگر و گذشت تو بر که بود روزی امروز !نفس ای

 مؤمنی فروبسته   کار از گره آیا بودی؟ او از سپاس و او یاد به آیا کردی؟ چه آن در و گذراندی چگونه را آن

 ؟... آیا زدودی؟ ای چهره از غم گرد آیا گشودی؟

 

 محاسبه برای تحضر آن که آثاری و کنید تأمل سخنان این در .است آمده علی امام از سخن سه زیر، جدول در

 .کنید استخراج است، فرموده بیان

 پیام   حدیث  

 عیُوبِه َعلی   َوقَفَ  نَفَسه حاَسبَ  َمن -1

 الذُّنوبَ  استَقالَ  وَ  بذُنِوبه اَحاطَ  وَ 

 العُیوبَ  اَصلَحَ  وَ 

 آگاه شدن بر عیب ها-الف

 احاطه کردن بر گناهان-ب

 رها شدن از بند گناهان-ج

 اصالح عیوب-د

 اصالح نفس انسان الن فِس  َصالحُ  الُمحاَسبَة ثََمَرةُ -2

 سعادتمند شدن َسعدَ  نَفَسه حاَسبَ  َمن-3

 

 هدف، مسیر در حرکت برایهدف،ضروری است ؟ مسیر در حرکت الگوهایی برای و اسوه چرا وجود-13

 زیرا. تاس ضروری بسیار اند، مقصد رسیده به و کرده طی موفقیت با را راه که الگوهایی و اسوه وجود

ا  آمیزاست؛ موفقیت راه این که کند می ثابت ما به اوالا  الگوها، این وجود  استفاده آنان تجربه   از توان می ثانیا

 آنان از روی دنباله با و گرفت کمک ازآنان توان می اینکه تر مهم همه از و کرد عمل آنان مانند و نمود

 .رسید هدف به تر سریع

 داد؟ قرار اسوه اند، كرده زندگی قبل سال1400 حدود كه را بزرگی های انسان شود می چگونه-14



 صنعتی تحوالت با و طبیعی طور به كه اموری به مربوط بزرگان آن بودن اسوه كه است این پاسخ

 عدالت،. هاند بود ارزش با و خوب بشر برای همواره كه است اموری در بودن اسوه .نیست میكنند، تغییر

 احترام مورد همواره که است هایی ارزش از …و زندگی در برنامه و نظم داشتن بانی،مهر گذشت،فداکاری،

 .است آمده دست به نیز آنها از بهتری درک حتی زمان، گذشت با و است بشربوده

 خود را به چند دسته تقسیم می کرد آن را بنویسید. اوقات منزل، در خدا رسول-15

 قسمتی و خانه اهل برای قسمتی عبادت، برای قسمتی. یكردم قسمت سه خود را رسول خدا )ص(اوقات 

 مردم و خود میان بود، داده اختصاص خود به كه را قسمتی آن سپس. كارهای شخصی به رسیدگی برای

 میكرد . رسیدگی كارهایشان به و میپذیرفت به حضور را مردم و یكرد م تقسیم

 كرد؟ عمل او مثل و داد قرار اسوه را انتوان ایش می چگونه است؛ معصوم انسان یک پیامبر-16

 درست انجام داده، كه كاری هر كه یدانیم م چون دهیم؛ می قرار خود كامل اسوه   را او ما كه است این پاسخ

 و باشیم او عین كه ما نیست معنا این به ایشان دادن قرار اسوه اما. است بوده خداوند دستور مطابق و بوده

 روش و راه به را و خود كنیم پیروی ایشان از توان حد در كه معناست بدین بلكه كنیم، عمل حد همان در

 .کنیم تر نزدیک ایشان

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .است کاری انجام بر تصمیم و اراده معنای به عزم-1

 .است تر آسان هدف به رسیدن باشد، تر قوی عزم هرقدر-2

 یا موفقیت عوامل و آید دست به عهد، وفاداری به و موفقیت میزان تا است محاسبه نوبت ،مراقبت از بعد-3

 شود. شناخته موفقیت، عدم

 .بکشد حساب مرگ از بعد برای خود عمل و خود از که انسان کسی ترین زیرک-4

 اسوه ها هستند. برترین ،ایشان بیت اهل و پیامبر-5

 زندگی اصلی هدف و مسیر خداوندحقیقت، در پس است خداوند قرب مقام به رسیدن انسان خلقت از هدف-6

 .ماست

 

 است؟ الزم اقداماتی چه خداوند به قرب مسیر در ماندن قدم ثابت برای -1

 ارزیابی  و محاسبه-4مراقبت -3خدا  با بستن عهد-2حركت  برای عزم و تصمیم-

 چیست؟ است، اسوه مسلمانان برای خدا رسول اینكه از مقصود-2

 معناست بدین بلكه كنیم، عمل حد همان در و باشیم او عین ما كه نیست معنا این به ایشان نداد قرار اسوه

 .کنیم تر نزدیک ایشان روش و راه به را خود و كنیم پیروی ایشان از توان حد در كه



 

  

 خدا را بنویسید. بر توکل حقیقت-1

 محصول و سپردن نتیجه و کار هر در خود وظیفۀ انجام یعنی است؛ خداوند به اعتماد معنای به خدا بر توکل

 را امورش به وظایف، عمل عین در و یابد می خود مطمئن هگاه تکی را خداوند متوکل انسان. خداوند به آن

 .دهد می قرار خداوند حمایت تحت را خود و یکند م واگذار او به

 آیه زیر راترجمه و پیام آن را بنویسید.-2

َ  َحسبُه اِن   فَُهوَ  هللاِّ  علَیَ  یَتََوکل   منَ  وَ   ی  اَمِره باِلغُ  هللاّ

 می سرانجام به را خویش امر است،خداوند بس را او خداوند کند،و توکل خدا به حق راه در که کس آن

 رساند.

 مصلحت به آید، دست به که نتیجه ای هر وظیفه، انجام صورت در که میداند متوکل پیام : انسان

 مصلحت به و بینیم نمی ما که بیند می را ای آینده خداوند زیرا نباشد؛ آگاه صلحتم آن به خود اوست،گرچه

 کنیم. نمی درک ما که توجه دارد هایی

 لَُکم ( َشر   ُهوَ  وَ  َشیئًا تُِحب وا اَن َعسی   لَُکم وَ  َخیر   ُهوَ  وَ  َشیئًا تَکَرهوا اَن َعسی   پیام آیه را بنویسید. )وَ -3

 و خیر که زند می رقم متوکل انسان برای را چیزی آن است، تر مهربان بندگانش به کس هر از که خدایی

 .باشد آن در او صالح

 اوست، مصلحت به آید، دست به که نتیجه ای هر وظیفه، انجام صورت در که می داند متوکل چراانسان -4
 نباشد ؟ آگاه مصلحت آن به گرچه خود

 گاهی .کنیم نمی درک ما دارد که توجه هایی مصلحت به و بینیم مین ما که بیند می را ای آینده خداوند زیرا

 که درحالی دانیم می ضرر خود به را اموری یا ماست ضرر به که درحالی پنداریم می خود نفع به را چیزهایی

 .ماست نفع به

 

 کرد؟ توکل توان نمی خدا غیر بر چرا بگویید زیر آیه به توجه با

ه کاِشفاتُ  ُهن   َهل بُِضر    ٰللّاُ  اَراَدنِیَ  اِن ٰللّاِ  دونِ  ِمن ونَ تَدع ما اَفََراَیتُم قُل ، اَراَدنی اَو ی ُضر ِ  ُهن   َهل بَِرحَمة 
لونَ  یَتََوک لُ  َعلَیهِ  ٰللّاُ، َحسبِیَ  قُل ی، َرحَمتِه ُممِسکاتُ   الُمتََوک ِ



 دورکننده   آنان آیا رسد، زیانی من به که خواهد خدا اگر خوانید؟ می خدا جز آنچه درباره پندارید می بگو چه»
 کافی من برای خدا هستند؟بگو او رحمت بازدارنده   آنان آیا خواهد، من برای رحمتی اگر یا هستند؟ او گزند
 «کنند می توکل او بر کنندگان توکل و است

 

 رسد دور کننده ایی نیست زیانی به انسان که خواهد خدا چون اگر-1

 رحمت خد نخواهد بود. کسی بازدارنده   خواهد، انسان  برای متیرح خدا چون اگر  -2

 خداوند برای همه کافی است.-3

 حقیقی را بنویسید. توکل شرایط -5

 بر خود در قلب باید انسان نیست بلکه«میکنم  توکل تو بر خدایا،» جمله   گفتن معنای به فقط کردن توکل -1

ا  و کند توکل خدا  .ببیند دخو تکیه گاه را او واقعا

 اندیشه   و یعنی فکر دهد، انجام خوبی به را خود وظیفه   و مسئولیت انسان که است درست جایی در توکل -2

 نماید. انتخاب را ممکن راه بهترین کند، مشورت دیگران با گیرد، کار به را خود

 از نظر پیامبر )ص( چه کسانی سربار دیگران هستند ؟-6

 شاسی وظیفه   و ئولیتمسبدون  خدا بر کنندگان توکل

 ساز است ؟ سرنوشت و بزرگ تصمیم های دوران جوانی، و چرا نوجوانی  -7

 به انسان وقوای میگذرد عمر هرچه. است ساز سرنوشت و بزرگ تصمیم های دوران جوانی، و نوجوانی

 شجاعت نوجوان معموالا  و جوان. مییابد کاهش نیز بزرگ مهای تصمی برای انسان توان گراید، می سستی

 نشده است. بسته دنیایی های رشته به چندان وجودش پای و دست و دارد باالیی روحی

 جوید ؟ بهره اسباب و ابزار از و خواسته هایش، نیازها به راهیابی راستای در باید چرا انسان-8

 از واسته هایش،وخ نیازها به راهیابی راستای در باید انسان که داند می باشد، معرفت اهل که ای کننده توکل

 آنها، به توجهی بی و شده داده قرار الهی حکمت بنابر اسباب، و ابزار این زیرا جوید؛ بهره اسباب و ابزار

 .است الهی علم و حکمت به توجهی بی

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .شود می تعیین دنیا در انسان هارفتار براساس ها انسان ابدی سرنوشت -1

 است. خداوند به اعتماد معنای به خدا بر توکل -2

 دهد. انجام خوبی به را خود وظیفه   و مسئولیت انسان که است درست جایی در توکل -3

 .است ساز سرنوشت و بزرگ های تصمیم دوران ،جوانی و نوجوانی -4

 

 .کنید ذکر را توکل فواید و آثار درس، توضیحات و روایات آیات، به توجه با -1



 واگذار او به را امورش به وظایف، عمل عین در و یابد می خود مطمئن تکیه گاه را خداوند متوکل انسان-1

 .دهد می قرار خداوند حمایت تحت را خود و کند می

 اوست، مصلحت به آید، دست به که نتیجه ای هر وظیفه، انجام صورت در که میداند متوکل انسان-2

 نباشد. آگاه مصلحت آن به خود گرچه

 انسان برای را چیزی آن است، تر مهربان بندگانش به کس هر از که خدایی که است مواقع این در-3

 باشد. آن در او صالح و خیر که زند می رقم متوکل

 چرا؟ تحرک؟ یا میشود تنبلی سبب توکل، آیا-2

 به امیددهنده و کمک کننده بلکه نیست افراد ندانم کاری و تنبلی جانشین توکل، سبب تحرک می شود . زیرا

 .است پشتکار و تعقل اهل همت، که است کسی

 اند؟ کدام حقیقی توکل شرایط -3

 بر خود قلب در باید انسان بلکه نیست« میکنم توکل تو بر خدایا،»  جمله   گفتن معنای به فقط کردن توکل -1

ا  و کند توکل خدا  .ببیند خود گاه تکیه را او واقعا

 اندیشه   و فکر یعنی دهد، انجام خوبی به را خود وظیفه   و مسئولیت انسان که است درست جایی در توکل -2

 .نماید انتخاب را ممکن راه بهترین کند، مشورت دیگران با گیرد، کار به را خود

 

 

 محبت در زندگی انسان را بنویسید. نقش -1

 در طول آدمی که یهای فعالیت. است انسان کارهای و ها تصمیم از بسیاری سرچشمه دوستی و محبت

 زندگی آدمی به که هاست محبت همین و دارد او های محبت و ها دلبستگی در ریشه دهد می انجام زندگی

 است . تر گسترده و تر عمیق زندگی در نیز آن تأثیر باشد، شدیدتر محبت که میزان هر به. دهد می جهت

 نظر امام علی )ع( درباره ارزش هر انسان را بنویسید. -2

 می عشق چیزی چه به و دارد عالقه چیزی چه به دارد،ببینید ارزش چقدر انسان یک بدانید خواهید می راگ

 عشقش که کسی. است آپارتمان همان مقدار به ارزشش واقع است،در آپارتمان یک عشقش که کسی. ورزد

 اندازه به ارزشش است، متعال خداوند عشقش که کسی اما است، همان میزان به ارزشش است، ماشین

 خداست

 خدا را بنویسید. به محبت آثار-3



 م و قدرت شجاعت نشاط، انسان به و برد می بین از را یأس و ترس افسردگی، الهی محبت و عشق. شود

 آدمی سرانجام یکند و م صبور را طاقت کم بخشنده، را بخیل زرنگ، و چاالک را تنبل الهی، محبت. یبخشد

 حیات را مرده که اکسیری است چون خدا به عشق. رساند می خودگذشتگی از و ایثار به خودخواهی از را

 یکند. م عطا وی به حقیقی زندگی و بخشد می

 آیه زیر را ترجمه و موضوع ان را بنویسید.-4

 مردم از بعضی و لِلِّ  ُحبًّا دُّ اَشَ  آَمنوا ال ذینَ  ٰللّاِ وَ  َکُحِب   یُِحب ونَُهم  اَنداًدا ٰللاِّ  دونِ  ِمن یَت ِخذُ  َمن الن اِس  ِمنَ  وَ 

 به اند آورده ایمان که کسانی دوستی خدا اما مانند دارند می دوست را گیرند آنان می جای خدا به را همتایانی

 دارند. بیشتری خدا محبت

 داند . خدا می به نسبت آنان شدید محبت و دوستی را، مؤمنان های ویژگی از یکی پیام : کریم

 آن محبت به خدا رابنویسید. زایشاف های راه -5

آنان  با مبارزه و خدا دشمنان از بیزاری -3خدا  دوستان با دوستی -2خداوند  از پیروی -1

 

 به را خود عالقه   تا دهیم انجام دارد دوست او را آنچه هر کنیم می تالش باشیم، داشته دوست را کسی ما اگر

 دوستی رابطه   اینکه برای بگویید زیر احادیث به توجه با .کنیم نزدیک او به بیشتر را خود و دهیم نشان او

 .دهیم انجام باید را کارهایی چه کنیم، بیشتر خدا با را خود

 گناه نکنینم اگر هم گناه کردیم سریع توبه کنیم  دارد دوست را کننده توبه گناهکار بنده   خداوند، .

 باشیم با حیا و با عفت           دارد دوست ورزد، مى پاکدامنى که را عف تى با بردبارِ  حیاىِ  با انسان خداوند، .

 به درمانده گان کمک کنیم .  دارد دوست را درماندگان و سوختگان دل به رسیدگی خداوند، .

 در جوانی از خداوند اطاعت کنیم  دارد دوست بگذراند، او اطاعت در را اش جوانی که کسی خداوند، .

 تا آنجا که می توانیم به زیبایی و اراستگی خود توجه کنیم دوست را آراستگى و ىزیبای خداوند، .

 دستورات به عمل و است کافی باشد، خدا با انسان قلب چرا این فکر و نظر باطل است که می گوید )اگر -6

 او( ؟ ظاهر نه است، انسان باطن و درون دارد، اهمیت ندارد،آنچه ضرورتی او

 اهمیت ندارد،آنچه ضرورتی او دستورات به عمل و است کافی باشد، خدا با انسان قلب راگ: میگویند برخی

 به عمل خداوند،.نیست سازگار خداوند کالم با توجیه، این اما. او ظاهر نه است، انسان باطن و درون دارد،

 :کند اعالم می خود با دوستی اصلی شرط است، شده ارسال پیامبر توسط که را دستوراتش

باون   ُکنتُم ان لقُ  ببُکمُ  ف اتَّبعونی ّللٰا   تُح  فر و   ّللٰاُ  یُح  حیم غ فور   ّللٰاُ  و   ذُنوب ُکم ل ُکم ی غ    ر 

 بسیار خداوند ببخشد و را گناهانتان بدارد و دوستتان خدا تا کنید پیروی من دارید از دوست را خدا اگر بگو

 .است مهربان و آمرزنده

 را شرح دهید.« اال هللا اله ال» جمله  -7

« نه»است.« آری» و یک « نه »یک  از مرکب است، اسالم بنای اساس و پایه که « هللا اال اله ال»  جمله

 .یگانه خدای به« آری»و است هرچه غیرخدایی به

 است ؟ استوار پایه چند  در اسالم بر دینداری -8



ی و) او دوستان و خدا با دوستی( تولیا : است استوار پایه دو بر دینداری پس  و پیروان باطل از بیزاری( تبرا

 .است عمیقتر هم باطل از نفرت باشد، قتر عمی خدا با دوستی هرچه). او

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .دارد می دوست که است چیزی اندازه   به انسانی هر ارزش-1

 عشق چیزی چه به و دارد عالقه چیزی هچ به دارد،ببینید ارزش چقدر انسان یک بدانید خواهید می اگر-2

 ورزد. می

 .ندهید جا را خدا غیر خدا حرم در ؛خداست حرم انسان قلب-3

 ندارد. دوست را او میکند، سرپیچی خدا فرمان از که کسی -4

 .آورد دنبال می به را خدا دشمنان از بیزاری و برائت و میشود آغاز خدا دوستی با دینداری، -5

 به دستورات خداوند است.عمل تی با خداوند دوس اصلی شرط-6

 .داند می خدا به نسبت آنان شدید محبت و دوستی را، مؤمنان های ویژگی از یکی کریم قرآن-7

 .ندارد دوست را او میکند، سرپیچی خدا فرمان از که کسی-8

 

 خالی شانه آن انجام از ،مختلف های بهانه با اما نیستند نماز مانند خداوند دستورات مخالف افراد، برخی -1
 داریم؟ دوست را خدا ما که کنند ادعا توانند می افراد این آیا کنند، می

 دوست را او میکند، سرپیچی خدا فرمان از که زیرا کسی ،نه نمی توانند ادعای دوستی با خداوند بکنند

 دوستی با خداوند عمل به دستورات خداوند است. اصلی ندارد.و شرط

 کرد؟ توان می چه صفتان باطل مقابل در نبودن تفاوت بی و باطل از بیزاری یتتقو برای -2

 خداست، ضد هرچه با میکند، افتخار خدا با دوستی که به نکس آ و میگریزد تاریکی از روشنایی، عاشق-1

 .کند ونبیر آن از را شیطانی امور و شیطان باید کند، خدا خانه   را قلبش بخواهد کسی اگر-2.مینماید مقابله

 هستیم؟ صادق یها بد با دشمنی و خدا با دوستی در که دریافت میتوان چگونه -3

هر گاه ما به دستورات خداوند عمل کنیم و دوستان خداوند رادوست و از دشمنان خداوند دور باشیم در واقع 

 دوست خداوند هستیم.

 کسی از نفرت کینه و جایگاه نباید نمسلمانا دل بنابراین است؛ محبت بر دین اساس»گوید :  می فردی -4

 چرا؟ خیر؟ یا موافقید او با شما« باشد 

موافق نیستیم  چون  کسانی که خداوند را دوست ندارند نباید هیچ محبتی را به آنان بکنیم چون   سفارش خدا 

 دشمن بدانیم . و پیشوایان دینی ما این است که ما مسلمان ها باید دوستان خدا را دوست و دشمنان خداوند را



 

 نماز را بنویسید. فایده   دو-1

 .گناه از دوری -2خدا، یاد -1

 تقوا یعنی چه و انسان با تقوا چه کسی است ؟ -2

 یکند؛ م حفاظت گناه را از خود و است خودنگهدار تقوا با تقوا به معنی حفاظت و نگهداری است . انسان

 در را او سرکشی با نفس یگذارد و نم دارد اختیار در را خود نفس لجام و زمام و است مسلط خودش بر یعنی

 شرایط در اگر تا بیفزاید خود توانمندی روز بر روزبه کوشد می باتقوا، انسان. بیندازد گناه هولناک های دره

 .دارد نگه آلودگی از کند و حفظ را او نیرو و قوت آن گرفت، قرار معصیت و گناه

 آن رابنویسید.آیه زیر را ترجمه و موضوع  -3

 تَصنَعون ما یَعلَمُ  ٰللّاُ  اَکبَُر وَ  ٰللاِّ  لَذکرُ  الُمنَکر وَ  وَ  الفَحشِاء َعنِ  تَنهی   الص الةَ  اِن   الص الةَ  اَقمِ  وَ 

 داند می خدا ، و است باالتر خدا یاد قطعا دارد و می باز ناپسند و زشت کار از نماز که، دار برپا را نماز و

 .کنید می چه

 کند. دوری گناهان از و نزند کاری هر به دست انسان تا شود ام :نماز خواندن موجب میپی

 چند مورد از نجاسات را بنویسید. -4

  .دارد جهنده خون که حیوانی هر و انسان خون -1

 .دارند جهنده خون که گوشتی حرام های حیوان و انسان مدفوع و ادرار -3 و 2

 .دارد جهنده خون هک حیوانی هر و انسان مردار -4

 .است نجس آنها مرده   و زنده خوک، و سگ  6 و 5

 ندارد(. اعتقاد یگانه خدای به که کسی یعنی ) کافر -7

 است. آور،نجس مستی مایع هر و شراب  -8. 

 برند بنویسید. می بین از را نماز تأثیر که اعمالی -5

 کردن غیبت -2 مادر                             و پدر کردن ناراحت -1

 .رابنویسید آن موضوع و ترجمه را زیر آیه -6

یاُم َکما َعلَیُکمُ  آَمنوا ُکتبَ  ال ذینَ  اَیَُّها یا  تَت قونَ  لَعَل ُکم قَبِلُکم ِمن ال ذینَ  َعلَی ُکتبَ  الِص 



ما ش از پیش که کسانی بر که گونه است همان شده مقرر برشما اید،روزه آورده ایمان که کسانی ای 

 .کنید پیشه تقوا که بود باشد شده مقرر بودند،

 پیام :واجب شدن روزه بر مسلمانان و فایده های ان بر روزه داران

 چند مورد از مواردی که روزه را باطل می کند بنویسید. -7

 دنبر فرو حلق، به غلیظ غبار رساندن ، پیامبر جانشینان و پیامبر و خدا بستن بر دروغ آشامیدن، و خوردن

 صبح . اذان تا جنابت بر ماندن باقی. استمناء،  آب، در سر تمام

 عمداً  تیمم است، وظیفه اش اگر یا نکند غسل صبح اذان تا عمداً  اگر است، واجب او بر غسل که کسی -8

 نکند چه حکمی دارد ؟ تیمم

 تیمم عمداا  یمم است،ت وظیفه اش اگر یا نکند غسل صبح اذان تا عمداا  اگر است، واجب او بر غسل که کسی

 روزه تیمم با شود، میتواند تنگ وقت تا نکند غسل و کند النگاری سه اگر البته. بگیرد روزه تواند نمی نکند،

 .است کرده معصیت نکردن، غسل مورد در اما است؛ صحیح اش روزه و بگیرد

 برطرف او عذر انرمض ماه از بعد و بگیرد روزه نتواند بیماری مانند عذری علت به کسی اگر -9

 نگیرد حکمش چیست ؟ را روزه قضای عمداً  آینده رمضان تا و شود

 تا و برطرف شود او عذر رمضان ماه از بعد و بگیرد روزه نتواند بیماری مانند عذری علت به کسی گرا

ا  آینده رمضان ا ُمدا )تق یک روز هر برای هم و کند قضا را روزه هم باید نگیرد، را روزه قضای عمدا  ریبا

 .بدهد فقیر به آنها مانند و جو و گرم(گندم 750

 نگیردحکمش چیست ؟ عمداً  را رمضان ماه روزه   کسی اگر -10

 برای یعنی هم کفاره  بدهد؛ و آورد جا به را آن قضای هم باید نگیرد، عمداا  را رمضان ماه روزه   کسی اگر

 فقیر هر )به طعام بدهد فقیر شصت به یا باشد( سرهم پشت باید آن ماه یک )که بگیرد روزه ماه دو روز، هر

 شود. انجام آینده رمضان از قبل تا باید کار این و ُمدا( یک

 کند؛ حکمش چیست ؟ باطل را خود روزه   حرامی چیز به کسی اگر -11

 جبوا او بر کفاره  جمع دهد، نسبت خدا به را دروغی مثالا  کند؛ باطل را خود روزه   حرامی چیز به کسی اگر

 را هرکدام میتواند ممکن نباشد، برایش دو هر اگر البته. بدهد انجام را شده یاد کفاره   دو هر باید یعنی. یشود م

 .دهد انجام است، ممکن که

 حکم نماز و روزه شخص مسافر چیست ؟ -12

 بگیرد . روزه نباید و بخواند را شکسته نمازش باید ، رود، می سفر که کسی

 از نظر شرعی چیست ؟شرط های مسافر -13

  .باشد فرسخ 8 از کیلومتر ( بیشتر  5/22 )حدود شرعی فرسخ 4 از بیشتر او رفتن الف(

 بیشتر و روز ده خواهد می که کسی پس. بماند کرده، سفر که جایی در روز ده از کمتر بخواهد ب(

 .بگیرد هم را هاش روز و بخواند کامل را نمازش باید بماند، است، کرده سفر که محلی در

 ظالم یک با همکاری یا مظلوم به ستم قصد به اگر مثالا  باشد؛ نکرده سفر حرام کار انجام برای ج(



 او بر سفر آن که برود سفری به مادر و پدر نهی با فرزند اگر. بگیرد را هاش روز باید کند، سفر او ظلم در

 .یردبگ را ه اش روز و بخواند تمام را نماز باید است، نبوده واجب

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .تقوا: از است عبارت نیز روزه فایده   ترین مهم-1

ث ل-2 ث ل تقوا بی های انسان م   اند. شده سرکشی و چموش های اسب بر سوار که است سوارکارانی م 

ث ل-3 ث ل ،باتقوا های آدم م   اند. شده سوار رام های اسب بر که است سوارکارانی م 

 .دارد بستگی ما توجه و دقت میزان به و تداوم به نماز ثیرتأ -4

 .کرد خواهیم دور خود زندگی از را نظمی بی بکوشیم، نماز موقع به انجام در اگر -5

 حرام راه از درآمد کسب به کمتر کنیم، رعایت را نمازگزار مکان و لباس نبودن غصبی شرط اگر -6

 .شد خواهیم متمایل

 و خضوع مستکبران مقابل در باشیم، داشته نظر در را خدا عظمت جود،س و رکوع در اگر -7

 .کرد نخواهیم خشوع

 .شود می نجس آنها با برخورد اثر در آنچه و چیز 11 مگر است، پاک چیز همه -8

 است. حرام زیاد چه و کم چه ،شراب نوشیدن -9

 .هست ما خواندن در نماز نقصی و عیب که شود می معلوم ندارد، باز زشتی و گناه از را ما نماز، اگر -10

 .است دل خواهشهای برابر در پایداری و صبر تمرین کامل مصداق روزه، -11

 کند. می باطل را روزه چیز نُه -12

 

 کرد؟ خواهد حفظ گناهانی چه برابر در را انسان زیر، اعمال درست درک و فهم

 منکرات نماز اعمال و عبارات

 توحید سوره   خواندن -1

 

 تشهد در پیامبر بر درود-2

 

 قنوت دعای-3

 

 جماعت نماز در حضور-4

انسان را از پرستش معبودهای دروغین جلوگیری -1

 می کند.

ما را از فراموش کردن نام پیامبر و دینش نجات -2

 می دهد.

 

رده کردن نیاز ها از غیر ما را از خواستن و برآو-3

 خدا نجات می دهد.

 از تک روی و تفرقه جلوگیری می کندد-4



 

 «نَعبُدُ  ای اكَ »عبارت  گفتن-5

 

 «نَستَعین   ای اكَ » عبارت گفتن-6

 

 ما را از عبادت و بندگی غیر خدا دور می کند.-5

 

ما را از طلب و یاری و استعانت از دیگران نجات -6

 می دهد.

 

 

 مقصودشود  یاونم نصیب چیزی تشنگی و گرسنگی جز که داری ه روز بسا چه :فرماید می خدا رسول
 چیست؟ سخن این از گرامی پیامبر

مقصود این است که روزه داری فقط گرسنگی و تشنگی نیست بلکه انسان باید در زمان روزه داری چشم و 

 گوش و قلب و زبانش همه روزه باشد و از گناهان دوری کند.

 

 .آورید دست به آن را خپاس و کنید مراجعه خود تقلید مرجع المسائل توضیح به زیر مسائل درباره  

 چه در برسد، بماند، آنجا در روز ده خواهد می که جایی به یا وطنش به ظهر از پیش مسافر اگر-1

 بگیرد؟ روزه نباید صورتی چه در و بگیرد باید روزه صورتی

 وزهر را روز آن باید رسید، بماند آنجا در روز ده خواهدمى كه محلى یا وطن به ظهر از قبل مسافرى اگر

 به رسیدن از قبل اگر اما. باشد نزده سر وى از است، روزه مبطل كه عملى آن از قبل اگر البته بگیرد،

 دیگر باشد، شده صادر او از( غیره و آشامیدن و خوردن قبیل از) كندمى باطل را روزه كه كارى مقصد،

 .نماید قضا را آن مبارك، ماه از بعد باید بلكه بگیرد، روزه را روز آن تواندنمى

 بماند روز ده خواهد می که جایی به یا وطن به ظهر از بعد است، کرده حرکت صبح که مسافری اگر-2

 چیست؟ اش برسد، وظیفه

 ترخص حد از بعد باشد، شده خارج شهر از ظهر از قبل چنانچه بخواند، شكسته را نمازش باید كه مسافرى

 .كند قضا را آن سفر اتمام و مبارك ماه از بعد و نماید افطار نیز را اشروزه باید

 چیست؟ روز آن روزه   به نسبت وظیفه اش کند، مسافرت بعدازظهر است، روزه که کسی اگر-3

 روزه اش صحیح می باشد.

 اش وظیفه برود، فرسخ چهار از بیش به بخواهد و کند مسافرت ظهر از پیش گرفته، روزه که کسی اگر-4

 چیست؟

 وقتی به حد شرعی رسید روزه اش را افطار نماید.وظیفه اش این است که 



 

 آراستگی چیست ؟ -1

 دو این نمودن زیبا و باطنی و ظاهری وضع کردن معنای بهتر به آراستگی

 آراستگی باطنی و ظاهری را تعریف کنید. -2

 ادب، همچون زیبایی صفات از انسان روح برخورداری نتیجه که باطنی آراستگی. داریم آراستگی دو نوع

 توجه و ظاهر وضع بودن مرتب نتیجه   که ظاهری آراستگی و است...  و مهربانی سخاوت، خلق، ُحسن

 است. آن زیبایی و نظافت به

 نظر پیشوایان دین اسالم را درباره آراستگی بنویسید. -3

 به هم و دنداخالقی بو های زیبایی به آراسته یعنی کردند می تالش خود باطنی آراستگی در هم ما پیشوایان

 اخالق از را و آراستگی یکردند م دعوت آن رعایت به نیز را مؤمنان و داشتند توجه خود ظاهری آراستگی

 .دانستند می مؤمنان

 نیاز مقبولیت را شرح دهید. -4

 دیگران دوست داریم ما. است جامعه و همساالن خانواده، جمع در مقبولیت به نیاز انسان، نیازهای از یکی

 و دارد بیشتری نوجوانی نمود و جوانی دوره   در نیاز، این. کنند تحسین و بدانند ای شایسته و مفید فرد را ما

 شکوفا و کشف را استعدادهای خود و ها توانایی و بپردازد خود به بیشتر جوان و نوجوان که شود می سبب

 دهد. قرار دیگران دید معرض در و کند

 عفاف چیست ؟-5

 تا کند کنترل می ها کندروی و ها تندروی برابر در را خود آن وسیله   به که است انانس در حالتی عفاف

 نشود. خارج آن از و رود پیش روی میانه و اعتدال مسیر در بتواند

 مقبولیت را بنویسید. و آراستگی با عفاف ارتباط -6

 و وجود وابراز آراستگی در ها انسان برخی. است مقبولیت و آراستگی به مربوط عفاف، های جلوه از یکی

 م خودنمایی به یکنند و م روی زیاده خود، کردن آراسته در که ای گونه به شوند؛ می تندروی دچار مقبولیت،

 می پرهیز آراستگی در افراط و خودنمایی از کند، می توصیه آراستگی به را ما که دینی همان .یرسند

 و زندگی اصلی هدف از انسان غفلت باعث آن به حد از بیش توجه و آراستگی در روی زیاده د،زیرا

 .ندارد خدا از شدن دور جز عاقبتی که شود می کارهایی به مشغول شدن

ج چیست و نظر اسالم را درباره ان بنویسید -7  تبر 



 آراسته در که ای گونه به شوند؛ می تندروی دچار مقبولیت، و وجود و ابراز آراستگی در ها انسان برخی

 کاری را آن و ینامد را تبرج م حالت این کریم قرآن. یرسند م خودنمایی به یکنند و م روی زیاده خود، کردن
 .شمرد می جاهالنه

 چرا نباید در آراستگی ظاهری زیاده روی کرد ؟-8

 دهد،زیرا می پرهیز آراستگی در افراط و خودنمایی از کند، می توصیه آراستگی به را ما که دینی همان

 مشغول شدن و زندگی اصلی هدف از انسان غفلت باعث آن به حد از بیش توجه و آراستگی رد روی زیاده

 ندارد. خدا از شدن دور جز عاقبتی که شود می کارهایی به

 دارد ؟ بیشتری ارزش و دختران زنان عفاف در چرا وجود -9

 ارزش ودختران زنان در آن وجود اما است، مرد و زن از اعم فضیلتی، با انسان هر خصلت عفاف، گرچه

 زیبایی و جمال زن،مظهر. است آراسته زیبایی نعمت به مردان از بیش را زنان خداوند زیرا. دارد بیشتری

 وی درونی های بیانگرزیبایی که زن لطیف احساسات. است ظاهری هم و درونی هم زیبایی، این و است

 برای را ای ویژه احکام که خداوند است تنعم همین حفظ برای است؛ شده عجین او ظاهر زیبایی با است،

 .نشود تحقیر بلندش روح بماند و دور نااهالن نگاه از وجودش زیبای گوهر تا است، داده قرار زن

 

 

 

 

 

 

 را افراد عفت ازآنها یک کدام که بگویید دختران، و پسران برای جامعه در موجود پوششهای شکل به توجه با
 کند؟ می تضمین بیشتر

شکل پوشش برای خانم ها در جامعه اسالمی ما چادر هستش که به نحو احسن عفت خانم ها را  بهترین

تضمین می کند وبرای آقایون شکل و پوشش خاصی وجود ندارد .در هرحاللباس آقایون هم باید طوری باشد 

 که از نظر شرع و عرف جامعه با عفت خود شخص و جامعه مغایزتی نداشته باشد.

 خالی با کلمات مناسب :تکمیل جاهای 

 .است خوش بوی بدون نماز رکعت هفتاد از بهتر شود، گزارده خوش بوی با که نماز رکعت دو -1

 نگه می دارد. متعادل حد در را خود آراستگی و کند می کنترل را خود زن، چه و مرد چه ،عفیف انسان -2

 ظاهری آراستگی باطنی آراستگی .داریم آراستگی نوع دو-3

 .است جامعه و همساالن خانواده، جمع در مقبولیت به نیاز انسان، نیازهای از ییک-4

 .کند می کنترل ها کندروی و ها تندروی برابر در را خود آن وسیله   به که است انسان در حالتی عفاف-5

 .شمرد می جاهالنه کاریرا  تبرج  کریم قرآن-6



 .دارد می نگه متعادل حد در را خود آراستگی و کند می کنترل را خود زن، چه و مرد چه عفیف، انسان-7

 است. عفاف مظهر زن،-8

 

 است؟ ظاهری خودنمایی و آراستگی میان تفاوتی چه -1

آراستگی کاری خوب و با ارزش است و مورد قبول و مقبولیت دین و مردم است ولی خودنمایی ظاهری 

 .کاری ناپسند است و نه دین و نه جامعه آن را نمی پسندد

 برخوردار است؟ بیشتری ارزش از زنان وجود در عفاف ارزشمند خصلت چرا -2

 ارزش ودختران زنان در آن وجود اما است، مرد و زن از اعم فضیلتی، با انسان هر خصلت عفاف، گرچه

 زیبایی و جمال زن،مظهر. است آراسته زیبایی نعمت به مردان از بیش را زنان خداوند زیرا. دارد بیشتری

 وی درونی های بیانگرزیبایی که زن لطیف احساسات. است ظاهری هم و درونی هم زیبایی، این و تاس

 برای را ای ویژه احکام خداوند که است نعمت همین حفظ برای است؛ شده عجین او ظاهر زیبایی با است،

 .نشود قیرتح بلندش روح و بماند دور نااهالن نگاه از وجودش زیبای گوهر تا است، داده قرار زن

 

 

 دارد؟ وجود خاصی دستور پوشیدگی، و عفاف دربارۀ كریم قرآن در آیا-1

 كرده تعیین روشنی و خاص وظایف زنان، برای هم و مردان برای هم كریم، قرآن در متعال بله ،خدای

 است.

 پوشیدگی مردان و زنان را بنویسید. و دستور اسالم درباره عفاف-2

 خود دامان کنند و خودداری نامحرم زنان به نگاه از و كنند كنترل را خود چشم كه است مردان وظیفه   الف(

 .دارند نگه گناه از را

 حفظ از گناه را خود دامان و كنند خودداری نامحرم به نگاه از كه دارند وظیفه مردان مانند نیز زنان ب(

 .نمایند

 .كند جلب خود به را نامحرمان وجهت كه باشد های گون به نباید زیورآالت و زینت از استفاده ج(

هم  را آنها گردن و گریبان سر، موی بر عالوه كه كنند تنظیم های گون به را خود پوشش باید زنان د(

 بپوشاند



 نظر اسالم را درباره شکل پوشش بنویسید.-3

 این شپذیر ضمن اسالم،.است اقوام و ها ملت رسوم و آداب تابع زیادی حدود تا پوشش، نوع و چگونگی

 ارزش با و شود حفظ آنان و احترام وقار كه بپوشند لباسی است، كرده موظف را مردان گوناگونی، و تنوع

 جلب وسیله   یا كند تنما انگش مردم نزد آنان را كه لباسی پوشیدن بنابراین،. باشد هماهنگ جامعه اخالقی های

 .است حرام گیرد، قرار نامحرم زنان

 نان از نظر اسالم را بنویسید.دو شرط در شکل پوشش ز-4

 .بپوشانند نامحرم از مچ، تا دستها و صورت جز به را، خود بدن تمام -1

 .باشد تحریک كننده و چسبان نازک، نباید آنان پوشش -2

 مفهوم و پیام این آیه شریفه را بنویسید.-5

 پیامبر، ای الن بیُّ  اَیَُّها یا

 بگو مؤمنان زنان به و دخترانت و زنان به لُمؤِمنینا نسِاء وَ  بَنِاتكَ  وَ  لَزواِجكَ  قُل

 کنند تر نزدیک خود به را خود های پوشش َجالبیِبِهن   ِمن َعلَیِهن   یُدنینَ 

لكَ   شوند شناخته ]عفاف[ به آنکه برای این یُعَرفنَ  اَن اَدنی   ِذ 

 است بهتر نگیرند، قرار آزار مورد و یُؤَذینَ  فاَل

 .است مهربان و آمرزنده همواره خداوند و َرحیًما اَغفورً  ٰللّاُ  کانَ  وَ 

 و شود پاكی شناخته و عفاف به زن كه میشود سبب پوشش گونه این :که می آوریم دست به كریم قرآن از پیام:

 ندهند. را او به تعرض اجازه خود به هستند، خود هوس و هوی اسیر كه بار و بند بی افراد

 ؟شود نمی جامعه در آنان حضور كاهش و دیآزا سلب موجب زنان، چرا حجاب-5

 است قرار داده نامحرمان با وی مواجهه و اجتماع در زن حضور زمان برای را حجاب دستور خداوند اوالا 

 این. کند مشخص می اجتماع در حضور هنگام را زن پوشش چگونگی حجاب زیرا خانه؛ داخل برای نه

 امنیت با و همراه مطمئن حضوری تا شود می سبب بلکه شود، نمی زنان حضور کاهش سبب تنها نه حکم

 .باشند ایمن دارند، حضور جامعه در که اهالنی نا نگاه از و باشند داشته

 .است دین ناسازگار پیشوایان سیره   و قرآن نگاه با آنان آزادی سلب و زنان کردن نشین خانه ادعای آنکه دوم

 کند ؟قانون حجاب چه کمکی به زنان و جامعه می -6

 آنکه جای جامعه به تا کند می کمک بلکه نیست؛ جامعه در زنان آزادی سلب برای قانونی حجاب، قانون پس

 این. کند وی توجه ذاتی کرامت و استعدادها شخصیت، به کند، خالصه وی قیافه   و ظاهر رادر زن ارزش

 وی روانی و آرامش شود حفظ زنان حرمت و حریم رود؛ باال جامعه اخالقی سالمت شود می موجب امر

 یابد. افزایش

 نظر ادیان الهی )یهود و مسیحیت ( را درباره  حجاب بنویسید.-7

 داری دین را الزمه   آن و اند كرده تأكید پوشش بر همواره هستند، دین یک حقیقت، و اصل در كه الهی، ادیان

 حجاب به و یپوشاندند را م خود سر موی اجتماعات، در حضور هنگام زنان یهود، آیین با مطابق. هاند شمرد



 م مسیح حضرت به زنان معتقد و است ه داشت زیادی اهمیت پوشش نیز مسیحیت آیین در 1. بودند پایبند

 .شوند وارد جامعه حجاب با و بپوشانند را خود موی مریم حضرت مانند یكوشند

 .بنویسید حجاب  درباره نظر دین زرتشت را را -8

 آمد و عمومی رفت محلهای در كامل پوشش با بودند، زرتشت آیین پیرو عموما كه اسالم زا قبل ایرانی زنان

 این بر مورخان غربی از برخی حتی که بود برجسته چنان باستان ایران در زنان حجاب و پوشش. یكردند م

 دانست. جهان در حجاب گسترش اصلی منشأ را باستان ایران توان می که باورند

 لی با کلمات مناسب :تکمیل جاهای خا

 است. عفاف های نشانه از مناسب پوشش -1

 است. کرده دعوت مناسب لباس پوشیدن به را مردان هم و زنان هم خداوند -2

 .است اقوام و ملتها رسوم و آداب تابع زیادی حدود تا پوشش، نوع و چگونگی -3

 نه است داده قرار نامحرمان با وی همواجه و اجتماع در زن حضور زمان برای را حجاب دستور خداوند -4
 .خانه داخل برای

 .است ناسازگار دین پیشوایان سیره   و قرآن نگاه با آنان آزادی سلب و زنان کردن نشین خانه ادعای -5

 

 دارید؟ زنان و مردان برای پیشنهادهایی چه جامعه، در سالم حضور برای -1

 مردان و زنان مسلمان در جامعه اسالمی باید :

 به قوانین اسالمی در زمینه حجاب و عفاف توجه نمایند و مطابق قوانین اسالم در این زمینه عمل کنند.-1

 از خود مقاومت نشان دهند.  شیطانی های وسوسه مقابل در-2

 چشمان خویش را از نگاه به نامحرم حفظ نمایند. -3

 خودشان ترجیح دهند.  رضایت به را خدا رضایت-4

 مسیحی جوامع است،برخی پسندیده امر یک مسیح حضرت دین در سر موی حتی و بدن ششپو اینكه با -2

 چیست؟ آن علت شما، نظر به. توجها ند بی موضوع این به نسبت

 های سنت به بلكه بازگشتی ندارد؛ حقیقی مسیحیت اندیشه   جایگاهی در تنها نه غرب زنان حجابی بی

 .شود می محسوب مسیح از حضرت قبل مشركانه  


