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 26قابل توجه است؟چیزی انسان  داده شده درباره هدف و مسیر او چه  به ارزشمندسرمایه های عظیم  و باتوجه به-11
چگونه میتوانیم به کاری که از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم قطعا هدف و مسیر مانیز باید متفاوت از آنها باشد . پس 

درحد و اندازه حیوانات است قانع شویم و در همان سطح بمانیم هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.

 28موانع رسیدن به هدف در انسان کدامند ؟ -12
ی کند و از پیروزی عقل و وجدان باز می نفس اماره : عاملی درونی که انسانها را برای رسیدن به لذتهای زودگذر دنیایی به گناه دعوت م -1

 دارد نفس اماره یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود .

شیطان : عامل بیرونی که خودرا برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یادکرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از راه رسیدن به بهشت باز  -2

 دن و فریب دادن است و این ما هستیم که به او اجازه وسوسه داده یا راه فریب اورا می بندیم .دارد کار او و تنها راه او وسوسه کر

 28امام علی )ع( بزرگترین دشمن انسان را چه کسی میداند؟  -13
 دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که درون توست.

 28شیطان از چه راه هایی مارا فریب می دهد؟ –14
 و یاد او غافل کردن از خدا -1

 زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه  - 2

 سرگرم کردن به آرزو های سراب گونه دنیایی -3

 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم -4

 29چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه اورا طرد کرد؟-15
آدمیان را بنگر در برابر خدا  سجده  نمی کنند و حلقه بندگی شیطان چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد.اما بی وفایی برخی 

 به گردن  می آویزند !

 28پیامبر اسالم درباره ی خطاب خداوند به گناهان چه نکته ایی تاکید میکنند؟-16
 من به خاطر تو شیطان را طرد کردم اما تو اورا دوست خود  گرفتی و به اطاعت او در آمدی؟

 28ای نماز چه نتیجه ای ذکر میکند ؟امام عصر بر-17
 هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

«خود حقیقي(» 3درس)
 35ابعاد انسان کدام اند توضیح دهید ؟ -1

 از تدبر در آیات قرآن به دست می آید که وجود انسان از بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است :

، مانند سایر اجسام و مواد ، تجزیه و تحلیل می پذیرد و سرانجام فرسوده و متالشی می شود و به مکان و بعد جسمانی و مادی انسان 

 زمان نیازمند و محدود است .

در مقابل بعد روحانی و غیر جسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی پذیرد متالشی نمیشود و بعد از مرگ بدن  باقی می ماند و آگاهی 

 دست نمی دهد.و حیات خود را از 

 35آیا شخصیت انسان وابسته به جسم اوست ؟  -2

اگر شخصیت یا ))من(( انسان وابسته به جسم او باشد باید در دوران عمر بارها عوض شده وبه شخص دیگری تبدیل شده باشد.در 

 ودش بوده است.صورتی که چنین نیست هر کس این را در خود می یابد که کس دیگری جایگزین او نشده و او همواره خ
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 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 .
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