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 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.
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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.
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 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
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