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 پاسخ کوتاه

 چگونه اخالق در اعتقاد به معاد تاثیر می گذارد؟  .1

 از نظر آلپورت )پدر روانشناسی شخصیت ( شش نظام برای معنا داری زندگی را فقط بنویسید؟  .2

ی اشاره می به چه مسئله ا«اَ یحسبُ االنسان اَلن نجمع عِظامه؛بل قادرین علی اَن نُسَوّی بنانه ؛ بل یرید االنسان لِیَفجُرُ اَمامه» .3

 فرماید؟ 

 اثر اعتقاد در اخالق را با توجه به داستان یوسف و زلیخا   بنویسید؟  .4

 مسئولیت پذیری را شرح دهید؟ .5

 جای خالی

 ..................و............همانند دیده بان هستند که ما را به هدف می رسانند؟ .6

  ............ . دشمن قسم خورده بیرونی یعنی .......... و دشمن درونی.... .7

 صحیح یا غلط 

 زلیخا درخلوت خود با یوسف پارچه ای بر روی بت خود انداخت به این عمل تاثیر اعتقاد در اخالق گفته می شود. .8

صدر، عدالت در شکل گیری  باور تأثیر دارند و باعث پذیرش راحت تر اعتقادات دیگران می  عهفضایل اخالقی مانند س .9

 شود.

 یکی از مباحث مهم اخالقی است که اعتقاد به معاد در آن تاثیر فراوانی دارد. مراقبه و محاسبه  .10

 از دیدگاه آلپورت در نظام سیاسی برخی زندگی خود را با دانش معنا می کنند.  .11
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 پاسخ دهید:

 به نظر اندیشمندان فضائلی مانند عدالت و سعه صدر چه تاثیری در اعتقادات دارند؟  .12

 حدت بخش زندگی چیست؟ چرا؟از نظر آلپورت بهترین و .13

 بیان کنید: ؟رفتارهای ما رابطه دوسویه دارد با چرا روانشناسان معتقدند که شناختهای ما  .14

 جریان بینی و اعتقادات درست و غلط همانند دیده بان است یعنی چه ؟توضیح دهید:  .15

 آورد اخالق منهای دین و سوغات غرب چیست؟ ره .16

 الق درست زمینه اعتقاد درست را فراهم می کند؟ با مثال توضیح دهید که چگونه اخ .17

 باور به معاد چگونه بر مسئولیت پذیری تاثیر می گذارد؟  .18

 هدفمندی انسان در گرو چیست؟توضیح دهید:  .19

 از دیدگاه آلپورت شش نظام که زندگی را معنادار می کنند را نام برده و یکی را توضیح دهید: .20

 ی دانند چه می کنند؟ کسانی که زندگی را منحصر به دنیا م .21

 آثار مراقبه و محاسبه را توضیح دهید:  .22

 اخالق یعنی چه؟  .23

 1پاسخنامه درس

 پاسخ کوتاه

 کند. انسانی که اخالقی عمل می کند و از چارچوب های آن خارج نمی شود، راحت تر معاد را در درون خود باور می .1

 کتاب درسی 12ص



 (3اخالق اسالمی)                                                             

 (1درس)                                                                  

3 
 

 14و13.نظام دینی          ص6. نظام علمی 5.نظام زیبایی شناختی 4یاسی . نظام س3. نظام اجتماعی 2. نظام اقتصادی 1 .2

 کند می باور خود درون را در معاد تر راحت شود، نمی خارج آن های چارچوب از و کند می عمل اخالقی که انسانی .3

 12ص

را نمی بیند منجر به این اعتقاد باطل زلیخا مبنی بر اینکه خدای او این بت است و با پوشاندن رویش دیگر کارهای او  .4

 کتاب درسی                       10ص  اقدام خالف اخالق شده بود. 

 کتاب 13ص  .از اصول فعل اخالقی است باور به معاد انسان را مسئولیت پذیر بار می آورد. مسئولیت پذیری یکی .5

 جای خالی

 درسی کتاب 9جهان بینی / اعتقاد درست                             ص .6

 کتاب درسی9شیطان / نفس اماره      ص .7

 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 10صحیح                  ص .8

 کتاب درسی 10ص  صحیح .9

 کتاب درسی 15ص                 صحیح  .10

 کتاب درسی 14ص              صحیح     .11

 پاسخ دهید

د و اعتقادات دیگران را راحت تر می پذیرد. اگر انسانی سعه صدر داشته باشد، با ذهنی گشاده با حقایق روبرو می شو .12

 .عدالت و انصاف را دارا است در بررسی شواهد، عقاید و باورهای درست را منصفانه خواهد پذیرفت فردی که صفت

 کتاب 10ص
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از نظر گوردون آلپورت دین بهترین وحدت بخش زندگی است. معنادارترین هدف است، چرا که ماورائی است و  .13

 کتاب درسی 14ص                    .نیست و از سویی تمام ابعاد زندگی انسان را پوشش می دهدخطایی در آن 

 در ما شناختهای طرفی از .دارد سویه دو رابطه ما رفتارهای با ما شناخت های معتقدند، درستی به روانشناسان .14

 سر مطالعه با و منظم طور به هستم، خوانیدرس  که دانش آموز باشم معتقد من وقتی مثالً. است تأثیرگذار رفتارهایمان

را  درس هایم من وقتی مثالً. است مؤثر ما اعتقاد و شناخت در نیز ما رفتارهای دیگر از طرف. می شوم حاضر کالس ها

 9هستم.ص  دانش آموز درس خوانی که میشود تقویت من در اعتقاد و شناخت این بروم، مدرسه به منظم و کنم مطالعه

در هر جنگی نقش کلیدی دارد. دیده بان بر فراز دکل مواضع دشمن را می بیند و به پشت خط گزارش می دیده بان  .15

دهد تا زرادخانه موشک ها را به قلب هدف بزند جهانبینی و اعتقادات درست، همانند همان دیده بان است. اگر دیده 

د شد و نتیجه خواهد داد. ولی اگر اعتقاد من بان درست دید و خوب گزارش کرد،رفتار من بر اساس همان تنظیم خواه

 کتاب درسی 11و10ص          .اشتباه بود، دیده بان گزارش غلط می دهد و از هدف دور خواهم شد   باطل و

 آدمی. برود کجا میخواهد نمی داند و آمده کجا از نیست معلوم که آدمی. است خود انتهای و ابتدا بریده از که آدمی .16

 کتاب درسی 8می شود. ص  امتم مرگ با که

از دیدگاه برخی اندیشمندان فضایلی مانند فروتنی، سعه صدر، شجاعت، عدالت و مانند آن در فرایند شکل گیری  .17

باورهای ما تأثیر خواهد گذاشت. مثالً اگر انسانی سعه صدر داشته باشد، با ذهنی گشاده با حقایق روبرو می شود و 

می پذیرد. فردی که صفت عدالت و انصاف را دارا است در بررسی شواهد، عقاید و اعتقادات دیگران را راحت تر 

 کتاب درسی 10ص                          .باورهای درست را منصفانه خواهد پذیرفت

باور به معاد چون تنها امری نظری نیست بلکه مسئله ای گره خورده با عواطف و احساسات نیز هست، عزم و انگیزه کار  .18

 کتاب درسی                     13ص  .خالقی را در انسان افزایش می دهدا
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 ما باشد دنیا این به محدود که تنها هدفی و می برد دنیا از فراتر را ما باشد مادی دنیای این از فراتر که باور به معاد هدفی .19

 برای ما که چیزی. میکند معنادار را انسان گیزند و هدفمند را انسان معاد، به باور .برد نخواهد باالتر آن مرزهای از را

 کتاب درسی 13ص   .داریم نیاز فعل اخالقی

: اقتصادی نظام ـ1: .نظام دینی6. نظام علمی 5.نظام زیبایی شناختی 4. نظام سیاسی 3. نظام اجتماعی 2. نظام اقتصادی 1 .20

 مهم برایشان محبوبیت و شهرت سبک برخی: اجتماعی نظام ـ2 است مهم برایشان ثروت آوردن دست به عده ای

 کسب و هنر دنبال نیز بعضی: زیبایی شناختی نظام ـ4.هستند قدرت آوردن چنگ به دنبال برخی: سیاسی نظام ـ3.است

 دنبال نیز برخی: دینی نظام ـ6 .می بخشند معنا دانش کردن دنبال با را خود زندگی بعضی: علمی نظام ـ5.هستند زیبایی

 کتاب درسی 14و13صمی کند.           معنادار را آنان زندگی دین و هستند او خشنودی و خدا

کسی که زندگی را منحصر در همین دنیا می داندمعموالً به دنبال این می رود که دمی در این دنیا را به خوشی و لذات  .21

ندهد. روی آوردن به زودگذر بگذراند و هیچ فرصتی را برای این مسئله گرچه به قیمت آسیب به دیگران، از دست 

 کتاب درسی 14ص    .شراب و قمار و مواد روانگردان و شهوات جنسی می تواند نمونه هایی از این دست باشد

کسی که اعتقاد به دادگاه عدل الهی در معاد دارد، بیشتر رو به مراقبت از اعمال خود و نیز حساب و کتاب آن خواهد  .22

 رسیکتاب د 15آورد.                    ص

 کتاب درسی 15ص        .اخالق یعنی پایبندی به صفات خوب و دوری از صفات بد .23
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 پاسخ دهید

 داستان سی و شش ثواب از خدا طلبکار هستند را بنویسید .)در زمان امام صادق )ع(.  .1

  برای قضاوت در باره ی خوبی و بدی کارها بر اساس ذات عمل و نیت کنندۀ آن کار، چهار تقسیم بنویسید. .2

 دو مورد از ویژگی های فعل طبیعی و فعل اخالقی را با هم مقایسه کنید.  .3

 نظریه انگیزه گرایی را با یک مثال توضیح دهید.  .4

 معنای حسن و قبح چیست؟ .5

 وظیفه گرایی را تعریف کرده و یکی از اشکال های آن را بیان کنید.  .6

 نظر معتزله و امامیه درباره حسن و قبح را بنویسید. .7

 از ویژگیهای فعل اخالقی را نام ببرید.  سه مورد .8

 دیدگاه صحیح در معیار خوبی و بدی افعال چیست؟  .9

 نظر اشاعره در مورد حسن و قبح افعال بنوسید.  .10

 برند؟ می بکار تعبیری چه آن نیت و فعل خود به اخالقی فعل درباره .11

 نتیجه گرایی را شرح دهید.  .12

 بنویسید.  طبیعی یا اخالقی بودن کارها را مقابل آنها .13

 اخالقی تقلب کردن:ب(                                        اخالقیکمک کردن به دوست: الف( 

 طبیعی پیاده روی:د(                                                             طبیعی خوابیدن:ج( 

 سودگرایی چیست؟  .14
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 خوبی و بدی چگونه آشکار می شود؟ شرح دهید.  .15

 یدگاه عدلیه در برابر حسن و قبح اعمال چیست؟چه دیدگاهی درست است؟توضیح دهید؟ د .16

 صحیح یا غلط

 برای قضاوت درباره خوبی و بدی کارها هم ذات آن عمل دخیل است و هم نیت کننده آن کار.  .17

 معتزله وامامیه معتقدند عدل ذاتاً خوب است وظلم ذاتاً بد است.  .18

 ل درونی ما با آگاهی انتخاب می شود. فعل طبیعی در تعارض با امیا .19

 شرع بر آنچه عقل می فهمد تأکید می کند.  .20

 جای خالی

خالقی نظریه هایی همچون .................. و ........................... و ........................ در مورد مالك خوبی و بدی در فعل ا .21

 دارای اهمیت می باشند. 

 2پاسخنامه درس

 دهید پاسخ

در زمان امام صادق مردی عوام فریب، شهرت یافته بود. امام روزی در مسیر خود او را دیدند و در رفتارهایش دقت  .1

فرمودند. دیدند از نانوایی که رد می شد، تا حواس نانوا پرت شد دو قرص نان را برداشت و رفت. با خود گفتند شاید 

 .دیدند در میوه فروشی هم حواس صاحب مغازه را پرت کرد و دو انار دزدیدپولش را قبالً داده است. اما با کمال تعجب 

کمی آن طرف تر آن دو قرص نان و دو دانه انار را به فقیری داد. امام صادق جلو آمدند و گفتند چرا این کار را کردی؟ 

د فرموده که کار خیر را ده او هم با اطمینان گفت من چهار گناه کردم ولی هر چهار مال دزدی را انفاق کردم. خداون

امام صادق فرمودند:  !ثواب از خدا طلب دارم36تا از آن کم کنید باز هم 4ثواب کرده ام که اگر 40برابر میکند. پس من 
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گناه دیگر هم کردی به خاطر اینکه بدون اجازه صاحب اموال، آنها را به کس دیگری 4گناه کردی به خاطر دزدی و 4تو 

 کتاب درسی 19ص         .خداوند تنها از پرهیزکاران قبول می کند :هم نکردی چرا که خداوند فرموددادی. هیچ ثوابی 

 کتاب درسی 23ــ کار بد با نیت بد  ص4ــ کار بد با نیت خوب، 3ــ کار خوب با نیت بد، 2ــ کار خوب با نیت خوب، 1 .2

 کتاب درسی 17ص  .3

 اخالقی فعل ویژگی های            طبیعی فعل ویژگی های

 گیرند می قرار تقبیح یا تحسین مورد             گیرند نمی قرار تقبیح یا تحسین مورد

 یادگیری نیازمند و است اکتسابی          است خدادادی و نیستند اکتسابی

 یابد می بد یا خوب سوی و سمت نیت با         نیست برنیت مترتب فعل اثر و ندارد نقشی آن در نیت

 میشود انتخاب آگاهانه درونی امیال تعارض در                 نیست امیال تعارض در آگاهانه انتخاب با مراهه لزوماً

 کتاب درسی   18ص .دانند برخی، خوبی و بدی کارها را تنها وابسته به انگیزه و نیت کننده کار می .4

ر می کنند و طبعاً چنین افعالی دارای مصلحت افعال حسن، کارهایی هستند که فرد یا جامعه را به کمال مطلوب نزدیک ت .5

 کتاب 22ص .نقطه مقابل همین است و نزد خداوند حکیم شایسته ستایش و ثواب است. افعال قبیح نیز درست

برخی اندیشمندان غربی بر آنند که خود فعل مهم است خوب باشد و یا بد، بدون اینکه نیت عمل و یا نتیجه و پیامدهای  .6

 باشد. ثالً راستگویی خوب است، وفای به پیمان خوب است، ظلم بد است و مهم نیست با چه نیتیآن مهم باشد. م

 می گویند مالك خوب را فعلی چه اینکه ولی باشد خوب باید فعل می گوید فقط دیدگاه این ـ اشکاالت این نظریه

 یک نفر ولی. میشوند بی گناهی فرد گمر باعث گلوله شلیک با که بگیرید نظر در را نفر دو ـ .نمی دهد ارائه مشخصی

 دیدگاه از. است گرفته هدف مقتول را قصد و عمد با دوم فرد ولی است رفته خطا تیرش و بزند را مجرم یک میخواسته
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 راست کسی اگر دیدگاه این نظر به ـ .ندارند فرقی هم هیچ با و شده اند مرتکب بدی کار دو هر نفر دو این نظریه این

 دهد. نجات را او جان و بگوید دروغ که است کسی از شود بهتر بی گناه یک مرگ باعث راستگویی با و بگوید

 کتاب  20و19ص

بر این عقیده اند که خوب و بد ورای کار خدا وجود دارد. عدل ذاتاً خوب است حتی اگر فرضاً خدا آن را ترك کند و  .7

دوزخ نمی برد نه اینکه چون خدا آنان را به دوزخ نمی برد پس ظلم ذاتاً بد است. خداوند چون عادل است پیامبران را به 

 کتاب درسی               22ص  .این کار عین عدل و خوبی است

 در-یابد می بد یا خوب سوی و سمت نیت با-یادگیری  نیازمند و است اکتسابی-گیرند می قرار تقبیح یا تحسین مورد- .8

 کتاب درسی 17. ص میشود انتخاب آگاهانه درونی امیال تعارض

است و با عقل و شرع سازگارتر است. عقل انسان، خوبی و بدی بسیاری از امور را به تنهایی  امامیه و معتزله دیدگاه  .9

درك می کند. این به برکت نیرویی است که خداوند در درون او نهاده است و البته شرع بر آنچه عقل می فهمد تأکید 

 رسی کتاب د 22می نماید.         ص

اشاعره بر این عقیده اند که خوبی و بدی فقط توسط خداوند و کارهای او معنا می یابد. خوب آن کاری است که  .10

خداوند انجام دهد و بد آن کاری است که او انجام ندهد. مثالً اگر خداوند پیامبران را هم به دوزخ ببرد آن کار خوب 

 کتاب درسی 22است.           ص

 کتاب درسی 21ص .فاعلی حسن به نیت فعل: فعلی حسن به خود فعل: .11

گروهی دیگر به جای توجه به انگیزه یا خود فعل، به نتیجه و پیامد فعل توجه می کنند. پیامد و نتیجه، خود اقسامی دارد.  .12

بد برخی از نتیجه گرایان، لذت گرا شدند و گفته اند کار خوب آن است که لذت بیشتری را در پی داشته باشد و کار 

آن است که رنج بیشتری را برای فرد به دنبال آورد. برخی نیز سودگرا شدند و بر این عقیده پای فشردند که کار خوب 

.از دیدگاه لذت گرایان، اگر استفاده از مواد روانگردان  آن است که سود بیشتری برای افراد بیشتری در پی داشته باشد
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ر از دیدگاه سودگرایان چون به زیان اکثر افراد جامعه است پس کار لذتبخش است پس کار خوبی است ولی همین کا

 کتاب درسی 21بدی است.          ص

 الف)اخالقی(ب)اخالقی(ج)طبیعی(د)پیاده روی( .13

شد.      بر این عقیده پای فشردند که کار خوب آن است که سود بیشتری برای افراد بیشتری در پی داشته باسود گرایان  .14

 کتاب درسی 21ص

 درون او در خداوند که است نیرویی برکت به این. میکند درك تنهایی به را امور از بدی بسیاری و خوبی انسان، عقل .15

 کتاب درسی 22مینماید. ص  تأکید میفهمد عقل آنچه بر شرع البته و است نهاده

ذاتاً خوب است حتی اگر بر این عقیده اند که خوب و بد ورای کار خدا وجود دارد. عدل دیدگاه عدلیه صحیح است  .16

فرضاً خدا آن را ترك کند و ظلم ذاتاً بد است. خداوند چون عادل است پیامبران را به دوزخ نمی برد نه اینکه چون 

 کتاب درسی 22ص    .خدا آنان را به دوزخ نمی برد پس این کار عین عدل و خوبی است

 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 23صحیح                        ص .17

 کتاب درسی 22صحیح         ص .18

 کتاب درسی 17غلط        ص .19

 کتاب درسی 22صحیح                        ص .20

 کتاب 20و19و18انگیزه گرایی / وظیفه گرایی / نتیجه گرایی            ص .21
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 پاسخ کامل

 مطلق گرایی اخالقی را توضیح دهید:  .1

 اخالق مارکسیستی را توضیح دهید:  .2

 را نقد کنید.«است چون اصول اخالقی درجوامع مختلف در طول زمان دستخوش تغییر می شود.اخالق نسبی »نظریه .3

 احکام مشروط را توضیح دهید:  .4

 دو مورد از پیامدهای نسبیت در اخالق را بیان کنید.  .5

 فرق ارزش های اخالقی و آداب را مختصرا توضیح دهید.  .6

 لذت گرایی شخصی چیست؟  .7

 آن را نقد کنید:  دالیل اخالق نسبی بنویسید و .8

 احکام مطلق چه احکامی هستند؟  .9

 چرا در نهج البالغه ترس و بخل و غرور برای مردان بد ولی برای زنان خوب شمرده شده است؟  .10

 جامعه گرایی را توضیح دهید.  .11

 دیدگاه شهید مطهری درباره آداب و اخالق چیست؟  .12

 نسبیت در اخالق یعنی چه؟  .13

  می دانند همراه با نقد و جواب رد آنان را بنویسید: ادله کسانی که اخالق را نسبی .14

 کدام احکام در فطرت انسانی ریشه دارند؟  .15



 (3اخالق اسالمی)                                                             

 (3درس)                                                                  

12 
 

 آیا راستگویی همیشه خوب است؟  .16

 نسبی؟ دانندیا می مطلق را اخالق نظریه این به گوید؟معتقدین می چه شخصی گرائی لذت نظریه .17

 جای خالی

 .......... دارند و بدون قید و شرط با هدف اصلی انسان مرتبط اند.برخی از احکام اخالقی فقط ریشه در ........... .18

 احکام ......................... احکام اخالقی هستند که ریشه در فطرت انسانی دارند.   .19

 اخالق ....................و ......................است ولی آداب و رسوم اجتماعی نسبی و متغیر است. .20

 3پاسخنامه درس

 پاسخ کامل

مطلق گرایی اخالقی یعنی باور به اینکه اصول و گزاره های اخالقی وابسته به هیچ امری خارج از خود موضوعات  .1

اخالقی و پیامدهای واقعی آنها نیستند. به عبارت دیگر آنچه موجب می گردد که یک موضوع، از نظر اخالقی خوب یا 

 25ع و آثار واقعی آن است؛ نه حوادث و شرایط خارج از آن.  صبد باشد، فقط مجموعه عناصر موجود در خود موضو

هر جامعه ای در هر دوره ای از تاریخ اقتضای خود را دارد. از نظر آنان در جامعه فئودال دزدی رعیت از ارباب بد است  .2

 کتاب درسی 25ص ولی در هنگام انقالب کارگران علیه اربابان دزدی اموال آنان خوب است.                         

جوامع مختلف در آداب و رسوم متفاوت هستند نه در اخالق و اصول اخالقی. اگر هم در جامعه ای به ظاهر دزدی  .3

صورت می گیرد یا آن کار را دزدی نمی دانند و یا در عین بدبودن به آن عادت کرده اند و این به معنای خوب دانستن 

 کتاب درسی 26ست.                صآن نیست. همه جا عدالت خوب و ظلم بد ا

احکامی ــ مثل بد بودن کشتن انسان ــ که مصلحت و مفسده شان تابع شرایط و قیود خاصی است و با تغییر آن شرایط،  .4

 کتاب  29ص مصالح یا مفاسد واقعی نیز تغییر می کند اینها احکام مقید اخالقی اند و می توان آنها را نسبی دانست.



 (3اخالق اسالمی)                                                             

 (3درس)                                                                  

13 
 

 معتقد چون نمی پذیرد را خود هیچ کار اخالقی مسئولیت دیگر بداند نسبی را اخالق که فردی: اخالقی یمسئولیت گریز .5

: اخالقی احکام شدن بی ثمر ـ .است بوده خوب داده او انجام که شرایطی در می کنند تلقی بد دیگران که کاری است

 ثابت اصول دیگر میشود نسبی گرا که فردی. ببرد شپی به و تربیت کند را او اینکه. است فرد کمال و رشد برای اخالق

 فرعون اینیشتین، و هیتلر: خیانتکاران و خدمتکاران برابری ـ.می شود بی معنا برایش ایشان و هدایت انبیا تربیت و اخالقی

 بشود بد بتواندخوبی  هر کند، پیدا نسبی کامالً معنایی بد و خوب وقتی دارند، هم با فرقی چه و سیدالشهدا یزید موسی، و

 کتاب درسی 27ص   برعکس . و

اخالق مربوط به خود انسان است، یعنی مربوط است به اینکه انسان به غرایز دارند  انسان فطرت در ریشه اخالقی ارزشهای .6

و طبیعت خود چه نظامی بدهد و خودش را چگونه بسازد. اما آداب مربوط به این است که انسان غیر از مسئلۀ اخالق به 

 کتاب درسی      31و30ص  است. متغیر و نسبی آداب، ولی ثابت و مطلق اخالق،  .یک امور اکتسابی نیز احتیاج دارد

وقتی معیار خوب و بد لذت و الم شخص شد، چون اشخاص در این مورد با هم متفاوت هستند پس اخالق امری نسبی  .7

برم پس کار خوبی است ولی ماه بعد از دیدن آن حتی خواهد شد؛ مثالً ممکن است امروز از دیدن فالن فیلم لذت ب

 کتاب درسی 25ص      .رنجیده شوم پس همان کار، کار بدی خواهد بود

نقد:  .اخالق نسبی است چون اصول اخالقی در جوامع مختلف متفاوت بلکه در طول زمان دستخوش تغییر می شود. 1 .8

. اخالق نسبی است چون در برخی 2الق و اصول اخالقی. جوامع مختلف در آداب و رسوم متفاوت هستند نه در اخ

ًًدر نهج البالغه ترس، بخل و غرور برای مردان بد ولی برای زنان خوب  اصول اخالقی بین زن و مرد تفاوت است مثال

ا نقد: روایت امام علی ناظر به تفاوت های روانشناختی بین زن و مرد است که وظایف اخالقی آنها رشمرده شده است. 

اخالق نسبی است چون اصول اخالقی استثناپذیر است. زدن دیگران بد است ولی تنبیه در مواردی . 3 .متفاوت می کند

نقد: استثنا در اصول اخالقی به معنای این است که برخی موضوعات اخالقی مانند عدالت برای حکم  .توصیه می شود
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دارای قیود و شرایطی است که وقتی آنها محقق باشد باز  خوب بودن، قیدی ندارد ولی برخی موضوعات مانند صداقت

 کتاب درسی 26ص                                         .هم حکم قطعی و مطلق است

برخی از احکام اخالقی فقط ریشه در فطرت انسانی دارند و بدون قید و شرط با هدف اصلی و مطلوب نهایی انسان  .9

و غایت مطلوب واقعی او تغییرناپذیر است، ارزشهایی که بر آن مبتنی می باشد نیز  مرتبط اند و چون فطرت انسان

تغییرناپذیر خواهد بود، همانند خوبی عدالت و زشتی ظلم. و اینها همان اصول ارزشی در دیدگاه اسالم است که نسبیت 

 کتاب درسی 28گرایی را مخالف با فطرت و طبیعت ثابت انسان می شمارد.  ص

مام علی)ع( ناظر به تفاوت های روانشناختی بین زن و مرد است که وظایف اخالقی آنها را متفاوت می کند. روایت ا .10

ترس و غرور زن باعث حفظ عفت او می شود و عفت همیشه خوب است. بخل او باعث امانتداری در حفظ مال شوهر 

 سیکتاب در 26ص                    .می شود و امانتداری همیشه خوب است

افرادی مانند دورکیم، بر آنند که خوب و بد را گروه های اجتماعی تعیین می کنند. آدمکشی اگر در جامع های  .11

 کتاب درسی 25شجاعت شد دیگر بد نیست.                   ص

ط شهید مطهری در کتاب اسالم و مقتضیات زمان بر این عقیده است که اخالق مربوط به خود انسان است، یعنی مربو .12

است به اینکه انسان به غرایز و طبیعت خود چه نظامی بدهد و خودش را چگونه بسازد. این مطلبی است که با تغییر 

زمانها و افراد تغییر نمی کند. زیرا وضعیت غرایز انسانها در همه زمانها و مکان ها به یک صورت است؛ اما آداب مربوط 

یک امور اکتسابی نیز احتیاج دارد. این آداب در زمان ها فرق می کند.  به این است که انسان غیر از مسئلۀ اخالق به

 کتاب درسی 31و30آداب مربوط به ساختمان روحی انسان نیست، قراردادهای افراد انسان است در میان یکدیگر. ص
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ور می تواند نسبیت در اخالق یعنی وابستگی چیزی به اموری متغیر و خارج از خود موضوع و آثار واقعی آن. این ام .13

 کتاب درسی 25ص    .فاعل آن رفتار باشد، یا جامعه ای که آن فرد در آن زندگی می کند یا شرایط زمانی آن

نقد:  .اخالق نسبی است چون اصول اخالقی در جوامع مختلف متفاوت بلکه در طول زمان دستخوش تغییر می شود .1 .14

. اخالق نسبی است چون در برخی 2الق و اصول اخالقی. جوامع مختلف در آداب و رسوم متفاوت هستند نه در اخ

در نهج البالغه ترس، بخل و غرور برای مردان بد ولی برای زنان خوب  اصول اخالقی بین زن و مرد تفاوت است مثال

 نقد: روایت امام علی ناظر به تفاوت های روانشناختی بین زن و مرد است که وظایف اخالقی آنها راشمرده شده است. 

اخالق نسبی است چون اصول اخالقی استثناپذیر است. زدن دیگران بد است ولی تنبیه در مواردی . 3 .متفاوت می کند

نقد: استثنا در اصول اخالقی به معنای این است که برخی موضوعات اخالقی مانند عدالت برای حکم  .توصیه می شود

دارای قیود و شرایطی است که وقتی آنها محقق باشد باز خوب بودن، قیدی ندارد ولی برخی موضوعات مانند صداقت 

 کتاب درسی 26ص                                         .هم حکم قطعی و مطلق است

 کتاب درسی 28احکام مطلق               ص .15

 انسان نهایی مطلوب و اصلی هدف با شرط و بدون قید و دارند انسانی فطرت در ریشه فقط اخالقی احکام از برخی .16

 یا مصالح شرایط، آن تغییر با و است خاصی قیود و شرایط مفسده شان تابع و مصلحت که مرتبط اند پس همیشه ثابتند.

 است خوب جایی تا راستگویی دانست. نسبی را آنها میتوان و اخالقی اند مقید احکام میکند اینها تغییر نیز واقعی مفاسد

 خطر بیندازد به را بی گناهی جان یا شود جامعه در فتنه ای به منجر راستگویی وقتی ولی باشد سعادت مؤثر این در که

 شد. خواهد بدی به متصف نتیجه در و داشت خواهد منفی تأثیر سعادتمندی در دیگر
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 پس هستند متفاوت هم با مورد در این اشخاص چون شد، شخص الم و لذت بد و خوب معیار وقتی: شخصی لذتگرایی .17

 از بعد ماه ولی است خوبی کار پس ببرم لذت فیلم فالن دیدن امروز از است ممکن مثالً شد؛ خواهد نسبی ریام اخالق

 بود. اخالق را نسبی می دانند. خواهد بدی کار کار، همان شوم پس رنجیده حتی آن دیدن

 جای خالی

 کتاب درسی 28فطرت                    ص .18

 کتاب درسی 28مطلق     ص .19

 یکتاب درس 30ت                  صمطلق / ثاب .20
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 پاسخ دهید

 دو نمونه از از توکل عملی را بنویسید.  .1

 اعتماد به نفس چه ارتباطی با توکل دارد؟  .2

 توکل علمی را توضیح دهید.  .3

 دو راهکار از راهکارهای علمی برای ارتقای حالت توکل را بنویسید.  .4

 . ت توکل را بنویسیدچهار راهکار از راهکارهای عملی برای ارتقای حال .5

 امیرمؤمنان درباره توکل چه می فرماید؟  .6

 آیا توکل بدون تالش فایده ای دارد؟  .7

 را بنویسید. «و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل یحب المتوکلین»ترجمه آیه .8

 چگونه می توان اعتماد به نفس با اعتماد به خدا را با هم داشت؟  .9

 ات توکل به خدا را نام ببرید. سه مورد از برک .10

 پاسخ جبرییل به سوال پیامبر)ص( درباره توکل چه بود؟  .11

 در شب معراج در پاسخ پیامبر )ص( که پرسیدند :)کدام عمل بهتر است ( چه پاسخی داده شد؟  .12

 جای خالی

 تنها نقطه ثقل مطمئن................است.  .13

 م.................آن و .........................ثمره آن است.توکل در حقیقت همان............... است و عل .14
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 سوره ...................خداوند مراحل تصمیم گیری را به پیامبر)ص( یادآوری می کند 159در آیه  .15

 پاسخ کوتاه

 توکل یعنی چه؟  .16

 عناصر تشکیل دهنده توکل را نام ببرید.  .17

 به چند گونه می توان به خدا توکل کرد؟  .18

 حل تصمیم گیری را نام ببرید.مرا .19

 اعتماد به نفس یعنی چه؟  .20

 4پاسخنامه درس

 پاسخ دهید

ماجرای حضرت ابراهیم که قبل از پرتاب شدن به سمت آتش فرشته هایی آمدند تا او را نجات دهند ولی ایشان گفت  .1

ل از حرص زدن و انبار کردن روزی رسان را خدا بدانیم و ضمن تالش برای نان حال حاجت من با خداست نه شمایا اینکه

 کتاب 38و  37ص  امو غیر ضروری برای زندگی روزمره پرهیز کنیم و تالش کنیم هر روز مقداری صدقه بدهیم.

البته کسی که به خود باور دارد  .اعتماد به نفس یعنی باور به توانمندی های خود و این به معنای نادیده گرفتن خدا نیست .2

خدا می داند بی تردید اعتماد به خدا نیز دارد. از سویی اگر به خدا توکل کنیم ولی مدام به توانی  و این توانایی ها را از

 کتاب درسی 35ص                                 .که خدا به ما داده شک کنیم نمی توانیم راه موفقیت را پیش بگیریم

رچه درباره توحید و قدرت خدا بیشتر بدانیم بهتر می توانیم سعی کنیم اعتقاد و ایمان خود به خداوند را تقویت کنیم. ه .3

امور خود را به او بسپاریم. تقویت باورهای دینی از راه مطالعه، تفکر و پرسش از دانشمندان به دست می آید. باور به 

ق به معنای رخداد شانس و بخت را کنار بگذاریم. هر اتفاقی در عالم براساس برهان های فلسفی علتی دارد. شانس و اتفا
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به برکات توکل به خدا بیندیشیم. هیچ کسی نیست که به خدا تکیه کرده باشد و پشیمان شده  .بدون علت، معنی ندارد

باشد. توکل به خدا باعث قوت قلب آدمی است و آرامش می آورد. توکل، بهای هر امر ارزشمند و نردبان رسیدن به هر 

داشته های خود را از خدا بدانیم و بیش  .فس و بی نیازی انسان از دیگران می شودجایگاه بلند است.توکل باعث عزت ن

 کتاب 36از حد به آنها دل نبندیم. همانند نهالی که برای رشد باید تکیه گاهی مانند یک طناب یا چوب داشته باشد.ص

ی علتی دارد. شانس و اتفاق به معنای باور به شانس و بخت را کنار بگذاریم. هر اتفاقی در عالم براساس برهان های فلسف .4

پشیمان  و باشد کرده تکیه خدا به که نیست کسی هیچ. بیندیشیم خدا به توکل برکات به- رخداد بدون علت، معنی ندارد.

 رسیدن نردبان و ارزشمند امر بهای هر توکل، -.می آورد آرامش است و آدمی قلب قوت باعث خدا به توکل. باشد شده

 و بدانیم خدا از را خود داشته های ــ.میشود دیگران از انسان و بینیازی عزت نفس باعث توکل.است بلند هجایگا هر به

باشد.  داشته چوب یا طناب یک مانند تکیه گاهی باید رشد که برای نهالی همانند. نبندیم دل آنها به حد از بیش

 کتاب درسی  37و36ص

 کلید از ــ .بخواهیم خدا از دعا قالب در را خواسته هایمان ــ .کنید مطالعه ار بزرگان به خدا کمک از واقعی داستان های .5

 او با گفتن سخن و خدا ذکر با شدیم زندگی امور در تنیدگی و ترس دچار هرگاه ــ .کنیم استفاده زیاد اللّه شاء ان واژه

 انبار و زدن حرص از حالل نان برای تالش ضمن و بدانیم خدا را روزی رسان ــ داریم. نگه آرام را خود تالش کنیم

 کتاب  38و37صبدهیم . صدقه مقداری روز هر کنیم تالش و کنیم پرهیز روزمره زندگی برای ضروری امور غیر کردن

 کتاب درسی 36توکل برخاسته از نیروی باور است               ص .6

یعنی  توکل. نکنیم تالشی هیچ و بنشینیم مسجد گوشه که نیست معنا بدین خدا به توکل بدون تالش فایده ای ندارد توکل .7

 بسپاری. مهربان قادر خدای به را موانع رفع و آن اثربخشی ولی دهی انجام را خود وظیفه
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و در کارها، با آنان )مسلمانان( مشورت کن! اما هنگامى که تصمیم گرفتى،)قاطع باش!(و بر خدا توکل کن! زیرا خداوند  .8

 کتاب درسی 35ص      .متوکالن را دوست دارد

البته کسی که به خود باور دارد و این توانایی ها را از خدا می داند بی تردید اعتماد به خدا نیز دارد. از سویی اگر به خدا  .9

 کتاب  35ص .توکل کنیم ولی مدام به توانی که خدا به ما داده شک کنیم نمی توانیم راه موفقیت را پیش بگیریم

و آرامش می آورد. توکل، بهای هر امر ارزشمند و نردبان رسیدن به هر  قلب آدمی استتوکل به خدا باعث قوت  .10

 کتاب درسی 37جایگاه بلند است، توکل باعث عزت نفس و بی نیازی انسان از دیگران می شود.                    ص

توکل یعنی از  .شد و نه منع می کندتوکل به خدا یعنی اعتقاد به اینکه آفریده هیچ سود و زیانی نمی رساند ، نه می بخ .11

آفریده ها ناامید شوی. وقتی بنده ای چنین شد دیگر برای غیر خدا کار نمی کند و به غیر او امید ندارد و از غیر او نمی 

 کتاب درسی 33ص                  .ترسد و طمع به احدی جز خدا ندارد؛ این همان توکل است

التوکُل عَلیَّ والرضا بما قَسَمَت. هیچ چیز نزد من بهتر از توکل بر من و خشنودی به  فرمود: لَیس شیء عندی افضل من .12

 کتاب درسی 36ص                              .آنچه قسمت کرده ام نیست

 جای خالی

 کتاب درسی 38خداوند                          ص .13

 کتاب درسی 33حال / اصل و ریشه آن / عمل                         ص .14

 کتاب درسی 35آل عمران                      ص .15

 پاسخ کوتاه

 کتاب درسی 33ص        .توکل یعنی اعتماد کردن به دیگری و امیدوار بودن به کمک او .16

 کتاب درسی 33. عمل                                     ص3.حال 2.علم 1 .17
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 کتاب درسی 36ص                 عملی –علمی  .18

ـ در نهایت با 3ـ سپس با خود خلوت کنیم و با تفکر به تصمیمی جدی برسیم، 2ـ ابتدا مشاوره و تحقیق و مطالعه کنیم، 1 .19

 کتاب درسی 35خدا رابطه برقرار کنیم و نتیجه کار را به او بسپاریم و با تکیه بر او خطرپذیری را بکاهیم. ص

 کتاب درسی 35این به معنای نادیده گرفتن خدا نیست.          صاعتماد به نفس یعنی باور به توانمندی های خود و  .20
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 جای خالی

 .................اولین پرسش قیامت است.            .1

 مهمترین مصداق ذکر.......................است.    .2

 ............... گواهی نامه ورود به بهشت  یاد خدا است.  .3

 ست.          یکی از اسامی قرآن................ا .4

 صحیح و غلط

 باید نماز را مودبانه و متفکرانه بخوانیم تا به مرحله نماز عارفانه برسیم.   .5

 نماز از مهمترین توصیه شهدا و صدیقین است.      .6

 پاسخ دهید.

 . کارهای علمی مقابله با سستی در نماز را بنویسید کار از راه راه چهار .7

 سستی در نماز بنویسید. چهار راهکار عملی برای مقابله با  .8

 چرا باید یاد خدا باشیم؟با مثال توضیح دهید.  .9

 در چه صورتی نماز نورانی یا سیاه خواهد بود؟  .10

 رابطه ی شکر نمودن و عقل را بصورت کامل و دقیق بیان نمایید.  .11

 را بنویسید. «تَکفُرونِ ال وَ لی اشکُروا وَ  اَذکُرکُم فَاذکُرونِی»پیام آیه .12

 



 (3اخالق اسالمی)                                                             

 (5درس)                                                                  

23 
 

 پاسخ کوتاه

 گواهی ورود به بهشت چیست؟  .13

 روح انسان چگونه انرژی می گیرد؟ چرا؟  .14

 امام صادق)ع( در آخرین لحظات عمر خود خطاب به خویشان و نزدیکان چه فرمودند؟  .15

 پیامبر درباره نماز با توجه چه می فرماید؟  .16

 چگونه می توان حضور قلب در نماز را تمرین کرد؟  .17

 فرماید؟ حضرت علی در مورد یاد خدا چه می  .18

 را بنویسید. « اقم الصاله لذکری»پیام عبارت قرآنی  .19

 چه نوع راه هایی برای بهبود روابط ما با خدا وجود دارد؟  .20

 مراحل سپاسگزاری را نام ببرید.  .21

 منظور از شکر عملی چیست؟  .22

 شکر لسانی را توضیح دهید.  .23

 شکر قلبی را توضیح دهید.   .24

 5پاسخنامه درس

 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 43نماز                ص .1

 کتاب درسی 43نماز                ص .2
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 کتاب درسی 43نماز     ص .3

 کتاب درسی 42ذکر                    ص .4

 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 47غلط                ص .5

 کتاب درسی 43غلط                   ص .6

 پاسخ دهید

 معظم نبی. است نماز به پناه بردن در ما غم های زدودن راه. کنیم توجه آن مثبت ارآث به و کنیم فکر نماز فوائد درباره ـ1 .7

 امور ریختگی درهم جمله از نماز در سستی زیان های به ـ2 می بردند. پناه نماز به میکرد ناراحتشان چیزی که هنگامی

 در را خود سستی علت ـ3 است. دهش کم خونمان نماز بدانیم شد، زیاد ما زندگی اگر مشکالت. بیندیشیم خود زندگی

 به. کنیم ارزیابی را خود نمازهای هفته یک است الزم .…و زیاد خواب مثالً کنیم مبارزه آن با نماییم سعی و پیدا نماز

 ـ5 .برسیم پاسخ به و بپرسیم کارشناسان از را نماز زمینه در خود شبهات ـ4 .کنیم ویژه باز حساب صبح نماز روی ویژه

 به و کنیم فکر خدا عظمت به ـ6 .کنیم اندیشه نماز اذکار و اجزا از یک هر درباره و کنیم مطالعه نماز سرارا درباره

 «بحمده و االعلی ربی سبحان» تا «اکبر اللّه» از1. نیست سنگین خدا است برابر در فروتن که کسی برای نماز. خود حقارت

 کتاب درسی  45و44ص   است . ما کوچکی و بزرگی خدا از حاکی همه

 آن رفع خداوند از نماز مستحبی رکعت دو با و بروید مسجد به و بگیرید وضو خود فعلی مشکالت از یکی درباره ـ1 .8

 از تا بخوانید وقت اول همان در را نمازتان -3.کنید مطالعه نماز زمینه در جالب و مفید های کتاب ـ2 بخواهید. را مشکل

 یک با کنید سعی ـ5 .کنید معاشرت نمازخوان دوستان با ـ4 کنید. آن پیشگیری ندنخوا دیر به کردن عادت و فراموشی
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 مرحله در کنید سعی و کنید مطالعه نماز آداب و احکام درباره ـ6باشید داشته انس می پسندید که روحانی یک و مسجد

 گرچه درست است احکام و آداب با مازن خواندن اول مرحله. باشید نداشته خود از تمام لذت با عاشقانه و نماز انتظار اول

طوالنی  کمی را نمازتان سجده های ـ8.بگیرید نظر در مخصوص مکان و عطر سجاده، لباس، خود نماز برای ـ7.سختی با

 در که باشید توجه داشته نکته این به و کنید توجه می گویید آنچه معانی به. کنید نماز در قلب حضور تمرین ـ9 کنید. تر

 کتاب درسی 46و45ص  .هستید خدا محضر

ماشین برای انرژی گرفتن نیاز به سوخت دارد، بدن ما برای انرژی نیاز به غذا دارد، باطری تلفن همراه برای گرفتن انرژی  .9

گرفتن انرژی نیاز به نور خورشید دارند. روح ما هم نیاز به انرژی  نیاز به اتصال به جریان الکتریسیته دارد. گیاهان برای

             .. منبع هر انرژی متناسب با نوع آن است. چون روح ما از خدا است، انرژی آن هم با ارتباط با او حاصل می شوددارد

 کتاب درسی 42ص

 اگر نماز درست خوانده شود مانند نوری سفید باال می رود و اگر بد ادا شود سیاه شده و به خود من باز می گردد. .10

 کتاب درسی 44ص

اقلی وقتی نعمتی به او می رسد، خود را مدیون صاحب آن می داند و سپاس از او را بر خود الزم می شمارد. هر انسان ع .11

 کتاب درسی 40چطور بی معرفت باشیم و شکر خدایی را به جای نیاوریم که همه هستی و دارایی ما از اوست. ص

ت که در مسیر کمال حرکت می کند. یکی از یاد خدا و نعمت های بی انتهای او یکی از مهمترین وظایف انسانی اس .12

 کتاب درسی 41ص               راه های شکر، یاد خدا است.   

 پاسخ کوتاه
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 کتاب درسی 43نماز                  ص .13

 کتاب درسی 42ص                         .می شود چون روح ما از خدا است، انرژی آن هم با ارتباط با او حاصل .14

 کتاب درسی 43ص                     .ا به کسى که نماز را سبک بشمارد، نمیرسدهرگز شفاعت م .15

 کتاب درسی 47دو رکعت نماز سبک با تفکر بهتر از یک شب، شب زنده داری است.                         ص .16

سعی کنید برای تمرین داشته باشید که در محضر خدا هستید.  به معانی آنچه می گویید توجه کنید و به این نکته توجه .17

 46ص  .حضور قلب از سجود و قنوت شروع کنید

 کتاب درسی 42ص       .پیوستگی یاد خدا غذای جانها است .18

 کتاب 43ص  .مهمترین مصداق ذکر در اسالم نماز است .19

 کتاب درسی 45و  44ص      عملی –راه های علمی  .20

 کتاب درسی 41شکر عملی             ص -3شکر لسانی  -2شکر قلبی  -1 .21

 کتاب درسی 41ص                         .کنیم در رفتار قدردان نعمت او باشیم و نعمتش را در جای درست استفاده .22

 کتاب درسی 40ص                     .در زبان از او سپاسگزاری کنیم .23

 یکتاب درس 40ص         در دل، خود را مدیون او بدانیم و متوجه باشیم که نعمت از جانب اوست.   .24
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 مورد(  4را فقط نام ببرید.) )ع(یرالمؤنینگام های استغفار در نظر ام .22
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 حدیث رسول گرامی اسالم در مورد ذکر استغفار را بنویسید. .28

 برکات توبه را بنویسید.  .29

 راهبرد شیطان برای مبارزه با توبه را بنویسید.  .30

 صحیح و غلط

 ت یعنی بازگشت.             توبه در لغ .31

 کار را انجام دهد ولی توجیه و دلیل تراشی کند؛ بهترین حال و زمینه ساز توبه است.       .32

 همین که گفتیم خدایا ما را ببخش کافی است و همه چیز تمام می شود.  .33

 اینکه از گذشته پشیمان بشوی یکی از گام های استغفار است.        .34

 نیاز مند مراقبت همیشگی نیستیم. « صمیم بگیری دیگر هرگز به گناه باز نگردیاینکه ت»برای تحقق  .35
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 حق مردم را مردم باید ببخشند وخدا از جانب خود از آن نمی گذرد.  .36

 توبه پذیری خداوند مظهر رحمت خاص اوست.       .37

 خداوند هرگناهی حتی شرك را با شرایط توبه می پذبرد.     .38

 6پاسخنامه درس

 کوتاه پاسخ

 کتاب درسی 49توبه در لغت یعنی بازگشت                     ص .1

       هم انجام کار و هم اشتباه بودنش را قبول کند. این بهترین حال است و همان چیزی است که زمینه توبه را فراهم می کند.                 .2

 کتاب درسی 49ص

 کتاب درسی 49ص  اینکه تصمیم بگیری دیگر هرگز به گناه باز نگردی  .3

 درسی کتاب 50ص   اگر از اشتباه و گناه ما آسیبی به کسی رسیده است.  .4

سجده هاى بسیار )یا طوالنى( بجای آور؛ چرا که سجده گناهان را آنچنان می ریزد که باد برگ هاى درخت را می  .5

 کتاب درسی 51ص          .ریزد

 یکتاب درس 54هر گاه توبه کامالً خالص باشد.          ص .6

 کتاب درسی 54کسی که بسیار توبه می پذیرد.            ص .7

 جای خالی

 کتاب درسی 49بازگشت               ص .8

 کتاب درسی 49پشیمان                    ص .9

 کتاب درسی              49توبۀ واقعی             ص .10

 کتاب درسی 50مردم                             ص .11

 کتاب درسی 50آسیبی           ص .12
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 کتاب درسی 51برگ درختان            ص .13

 کتاب درسی 51حقیقت                  ص .14

 کتاب درسی 51شرط قبول آن           ص .15

 کتاب درسی 54توّاب                       ص .16

 کتاب درسی 56عاشق                                                            ص .17

 کتاب درسی 56ص       شرك               .18

 پاسخ کامل

توبه در لغت یعنی بازگشت. توبه یعنی از گذشته پشیمان باشی، در زمان حال گناه را ترك کنی و تصمیم به ترك گناه  .19

 کتاب درسی 49ص                            .در آینده داشته باشی

ـ کار را انجام دهد ولی توجیه و دلیل تراشی 2.دامه دهدـ متوجه کار اشتباه خود نباشد و آن را از روی غفلت یا جهل ا1 .20

ـ هم انجام کار و هم اشتباه بودنش را قبول کند. این بهترین حال است و 3کند و اشتباه بودن کارش را زیر سؤال ببرد 

 یکتاب درس 49ص                                        .همان چیزی است که زمینه توبه را فراهم می کند

ـ اینکه از گذشته پشیمان شوی برای اینکه پشیمانی از گناه گذشته رخ دهد، باید به زیان های گناه و اشتباه خود توجه 1 .21

ـ اینکه تصمیم بگیری دیگر هرگز به 2کنیم و درباره آن بیندیشیم و با انسان های شایسته بیشتر نشست و برخاست کنیم. 

ـ 3نیازمند مراقبت همیشگی هستیم و اینکه کارهای خود را زیر نظر بگیریم. گناه باز نگردی برای تحقق این مرحله، 

اینکه حقوقی که از مردم ضایع کرده ای ادا کنی تا پاك به دیدار خدا بروی اگر از اشتباه و گناه ما آسیبی به کسی 

ای حقش را ادا کنی. ـ اینکه هر واجبی را که از دست داده 4رسیده است درصدد جبران یا طلب حاللیت بر آییم. 

 کتاب  51و50و49ص

ـ اینکه حقوقی که از مردم 3ـ اینکه تصمیم بگیری دیگر هرگز به گناه باز نگردی 2 ـ اینکه از گذشته پشیمان شوی1 .22

 ـ اینکه هر واجبی را که از دست داده ای حقش را ادا کنی.4ضایع کرده ای ادا کنی تا پاك به دیدار خدا بروی 

 رسیکتاب د 51و50و49ص
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برای اینکه پشیمانی از گناه گذشته رخ دهد، باید به زیان های گناه و اشتباه خود توجه کنیم و درباره آن بیندیشیم و با  .23

 کتاب درسی 49ص  انسان های شایسته بیشتر نشست و برخاست کنیم.  

جایی برو که  !کن از حکومت الهی خارج شو و هرچه خواستی گناه !روزی خدا را نخور و هرچه خواستی گناه کن .24

وقتی فرشته مرگ آمد که جان تو را بگیرد او را از خود دور کن و هرچه  !خدا تو را نبیند و هرچه خواستی گناه کن

 کتاب درسی 50ص                        !خواستی گناه کن

باه کردم! از مسیر منحرف اگر متوجه اشتباه ش نشود که هیچ گاه به مقصد نمی رسد. اگر متوجه شود و مدام بگوید اشت .25

شدم! ولی باز به همان مسیر اشتباه ادامه دهد، باز هم هیچ گاه به منزل مقصود نمی رسد بلکه از مقصد دورتر می شود و 

بازگشت سخت تر. تنها در صورتی کار عاقالنه ای کرده است که ابتدا بایستد و در مسیر غلط ادامه ندهد و سپس با 

 کتاب درسی 50ص                     .مسیر داده و به جاده اصلی بازگردد تشخیص راه درست تغییر

سجده هاى بسیار )یا طوالنى( بجای آور؛ چرا که سجده گناهان را آنچنان می ریزد که باد برگ هاى درخت را می  .26

 کتاب درسی 51ریزد.                   ص

 مردم از که حقوقی اینکه ـ3نگردی.  باز گناه به هرگز دیگر یبگیر تصمیم اینکه ـ2شوی.  پشیمان گذشته از اینکه ـ1 .27

وقتی کنی.  ادا را حقش دادهای دست از که را واجبی هر اینکه ـ4بروی.  خدا دیدار به پاك تا کنی ادا کردهای ضایع

کر استغفار را این مراحل را که دو گام اول، حقیقت توبه و دو گام بعدی، شرط قبول آن است انجام دادیم، می توانیم ذ

 .کتاب درسی  51ص      .بر زبان جاری کنیم

 کتاب درسی 51ص                   .به سوی خدا باز گردید و توبه کنید که من هر روز صد بار توبه می کنم .28

ند و از گناهان را محو و نابود مى کند ، برکات زمین و آسمان را بر توبه کاران نازل می کند ، نه تنها گناه را می پوشا .29

 کتاب درسی 54و53بین مى برد، بلکه آن را مبدل به حسنه می کند ، آبروی فرد توبه کار حفظ می شود.       ص

فعالً جوانی و وقت زیاد داری اآلن وقت کیف کردن است، وقتی پیر شدی توبه می کنی، اگر گناه کنی و توبه کنی  .30

و دیگر آب از سرت گذشته، آب که از سر گذشت چه یک حال و سوز عبادتت بهتر می شود، تو زیاد گناه کردی 

 کتاب درسی  56و55بارها توبه کردی و توبه شکستی. دیگر فایده ای ندارد.              ص !وجب، چه صد وجب

 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 49صحیح                ص .31
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 کتاب درسی 49غلط           ص .32

 کتاب درسی 49غلط                    ص .33

 کتاب درسی 49صحیح                  ص .34

 درسی کتاب 49ص           غلط     .35

 سیدرکتاب  50صحیح                   ص .36

 کتاب درسی 54صحیح                  ص .37

 کتاب درسی 56غلط                 ص .38
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 کوتاه پاسخ

 زهد نسبت به چیزی؛ به معنای چیست؟  .1

 ی آن سبب زهد می شود؟ چه زمان بی عالقگی به دنیا و نعمت ها .2

 حقیقت زهد چیست؟  .3

 سر منشأ بسیاری از اضطراب های بشر امروز چیست؟  .4

 نمود عینی زهد چیست؟  .5

 قناعت یعنی چه؟  .6

 دنیای مثبت چیست؟  .7

 به طور کلی راهکار های تمرین زهد و قناعت به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.  .8

 نام ببرید. راهکار های علمی تمرین زهد و قناعت را  .9

 سه راه کاربردی برای زهد در نظر پیامبر گرامی اسالم را بنویسید.  .10

 جای خالی

 زهد در لغت مقابل ...................... است.              .11

 زهد در اصطالح به معنی .................. و ...................... به ظاهر دنیا است.  .12

 و.................................... نیست.    زهد به معنای ................ .13

 زهد بدین معنا نیست که .............. از دنیا خالی باشد؛ زهد یعنی ..................... از دنیا خالی باشد.   .14

 نقطه مقابل قناعت .................... است.                    .15

 .................. شود. زهد و قناعت نباید باعث بی توجهی به ... .16

 برای کاهش میل به دنیای منفی باید به ................... فکر کنیم.  .17
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 تستی

 زهد در لغت مقابل چیست؟            .18

 4و2(موارد 4(رغبت           3(قناعت            2(بخل                 1

 نمود عینی زهد چیست؟ .19

 (همه موارد4(قناعت           3تگی         (عدم دلبس2(دوری از دنیا          1

 پاسخ کامل

 زهد در اصطالح را تعریف کنید.  .20

 به نظر مال محمد مهدی نراقی زهد چه زمانی تحقق می یابد؟  .21

 زهد به معنای چه چیزی نمی باشد؟  .22

 زهد در نظر پیامبر گرامی اسالم را تبیین کنید.  .23

 زهد در نظر امیرالمونین را تبیین کنید.  .24

 چه می شود؟ « بی رغبتی به دنیا»یجۀ نگرشنت .25

 راهکار های علمی تمرین زهد و قناعت را توضیح دهید.  .26

 بالیی که حرص بر سر ما می آورد را بنویسید.  .27

 راهکار های عملی تمرین زهد وقناعت را نام ببرید.  .28

 صحیح و غلط

 زهد در لغت مقابل رغبت است.      .29

 دل نبستن به دنیا است.   زهد در اصطالح به معنی بی رغبتی و  .30

 فقط بی عالقه بودن به دنیا ونعمت های آن سبب زهد می شود.    .31

 حقیقت زهد همان آزادگی و عدم اسارت در چنگال دنیا و مظاهر آن است.    .32
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 سر منشأ بسیاری از اضطراب های بشر امروز وابستگی به نعمت های دنیا است.  .33

             نمود عینی زهد دوری از جامعه است.     .34

 7پاسخنامه درس

 کوتاه پاسخ

 کتاب درسی 59به معنای بی میلی نسبت به آن است.              ص .1

 کتاب درسی 59فرد باید این بی عالقه بودن را در رفتار و کردارش نیز آشکار سازد.                          ص .2

   کتاب درسی 60ص                 .همان آزادگی و عدم اسارت در چنگال دنیا و مظاهر آن است .3

 کتاب درسی 62وابستگی به نعمات مادی                      ص .4

 کتاب درسی 62قناعت است                        ص .5

 کتاب درسی 62اکتفای به مقدار الزم از امور مورد نیاز در دنیا                    ص  .6

 کتاب درسی 63ص          .خودش هدف نیستدنیای مثبت دنیایی است که باب آخرت است و  .7

 درسی کتاب 65و64ص                     عملی –علمی  .8

توجه به آثار زهد و پیامدهای  -اندیشه درباره داشته ها -تفکر درباره ارزش آخرت -تفکر درباره محدودیت های دنیا .9

 کتاب درسی 65و64طمع                 ص

 65اه کردن آرزو و به جاى آوردن شکر هر نعمت و پرهیز از محرمات الهى است. صبی رغبتى به دنیا )همان( کوت .10

 جای خالی

 کتاب درسی 59رغبت                   ص .11

 کتاب درسی 59بی رغبتی / دل نبستن             ص .12
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 کتاب درسی 60ترك دنیا / از جامعه فاصله گرفتن           ص .13

 کتاب درسی 60ص   لزوماً دستت / دلت    .14

 کتاب درسی 62طمع                   ص .15

 کتاب درسی 63دنیای مثبت               ص .16

 کتاب درسی 64کم ارزشی دنیا            ص .17

 تستی

 «.زهد در لغت در برابر رغبت است»کتاب درسی 59ص« 3»گزینه .18

 «زهد صفتی اخالقی است که نمود عینی آن قناعت است.»کتاب درسی  62ص« 3»گزینه .19

 پاسخ کامل

زهد در اصطالح به معنی بی رغبتی و دل نبستن به ظاهر دنیا است؛ به خاطر به دست آوردن آخرت و خشنودی و  .20

  کتاب درسی 59ص                               .رضای خداوند

ا سازد. زهد، آنگاه تحقق می یابد که شخص توانایی بهره مندی از دنیا و نعمت های آن را داشته باشد و آنگاه آن را ره .21

انگیزه ترك دنیا هم، پستی و بی ارزشی آن، در مقایسه با خدا و آخرت باشد. در غیر این صورت، صفت زهد، تحقق 

 کتاب درسی 59ص                          .نمی یابد

 زهد به معنای ترك دنیا کردن و از جامعه فاصله گرفتن نیست. حقیقت زهد همان آزادگی و عدم اسارت در چنگال .22

                       .زهد بدین معنا نیست که لزوماً دستت از دنیا خالی باشد، بلکه زهد یعنی دلت از دنیا خالی باشد .دنیا و مظاهر آن است

 کتاب درسی 60ص
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خویش را ضایع سازی )و به دور افکنی( بلکه  زهد در دنیا به این نیست که حالل را بر خود حرام کنی، یا مال و ثروت .23

د در دنیا به این است که اطمینان و عالقه تو، به آنچه در دست داری، از آنچه به دست خدا است بیشتر نباشد )به زه

 درسی کتاب 61ص                      فرمان خدا و برای جلب رضای او از آنچه داری بگذری.(

گذشته تأسف نخورید و نسبت به آینده شاد و  تمام زهد در میان دو جمله از قرآن است؛ خداوند متعال می فرماید: تا بر .24

دلبسته نباشید. بنابراین آن کس که غم گذشته )و آنچه را از دست داده( نمی خورد و نسبت به آینده )و آنچه در دست 

 کتاب درسی 62دارد( شاد و دلبسته نیست، هر دو جانب زهد را در اختیار گرفته است.            ص

 کتاب درسی 62ص                  .از امور مورد نیاز در دنیا است و این یعنی قناعت اکتفای به مقدار الزم .25

تفکر  .برای اینکه میل ما به دنیای منفی کم شود باید به کم ارزشی دنیا فکر کنیم :تفکر درباره محدودیت های دنیا .26

 اندیشه درباره داشته ها: .نام آخرت یم بهوقتی به دنیا میل ما کم شود باید به امر بهتری دل ببند :درباره ارزش آخرت

توجه به آثار زهد  .سعی کنیم به داشته های خود بیندیشیم و از آنها راضی باشیم و مدام به نداشته های خود فکر نکنیم

و پیامدهای طمع: به مزایای بی رغبتی به دنیا بیندیشید و درباره آسیب هایی که از حرص و طمع به آدم ها رسیده است 

 کتاب درسی 65و64ص                   .فکر کنید

حریص مثل فقیران زندگی می کند ولی مانند اغنیا در قیامت محاسبه می شود؛ حریص آبروی خود را به خطر می  .27

اندازد و در نگاه مردم و خدا کوچک می شود؛ حریص در معرض گناهانی چون دروغ، خیانت، ظلم و غصب قرار می 

را جمع می کند که زحمت جمع و نگهداری اش با اوست و سودش برای دیگران؛ حریص  گیرد؛ حریص اموالی

 کتاب درسی 65ص                   .بدگمان به خداوند است

دست از  -بی قراری نکنیم -گاهی به اموات سر بزنیم -خداحافظی با گناه -سپاس از خدا -دوری از آرزوهای بلند .28

 کتاب درسی 67و66زندگی بزرگان اهل زهد را مطالعه کنید.      ص -تفاده کنیماز قانون تدریج اس -مردارطلب ب
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 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 59صحیح                          ص .29

 کتاب درسی 59صحیح                ص .30

 کتاب درسی 59غلط                 ص .31

 کتاب درسی 60صحیح         ص .32

 کتاب درسی 62صحیح            ص .33

 کتاب درسی 62ص                غلط .34
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 کوتاه پاسخ

 ریشه صبر از چیست؟  .1

 چرا واژۀ صبر را برای شکیبایی در شرایط تلخ به کار برده اند؟  .2

 صبر یعنی چه؟  .3

 در برابر صبر چیست؟  .4

 مراتب صبر را نام ببرید.  .5

 فلسفه مشکالت دنیا چیست؟  .6

 به عقیدۀ امیرالمونین ریشۀ صبر در چیست؟  .7

 جای خالی

 مان بی .................... همانند بدن بی سر استای .8

 ریشه صبر از .................. نام گیاهی با عصاره تلخ است که استفاده پزشکی دارد.    .9

 صبر یعنی ...................... در تنگناها و سختی های زندگی.   .10

 ات زندگی است.  در برابر صبر ................. یعنی بی تابی در برابر نامالیم .11

 صبر در ................ معنا می باید.               .12

 سختی ها ......................... که بدون ................... ظفر در آن ها مقدور نیست.  .13

 امام صادق: هر یک از شیعیان ما که گرفتار شود و صبر ورزد، اجر هزار ................. دارد.   .14

 پاسخ کامل

 مراتب صبر را نام برده و هر کدام را مختصرا توضیح دهید.  .15

 در مشکالت می شود چند کار کرد، آنها را توضیح دهید.  .16
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 راهکار های علمی افزایش صبر را نام ببرید.  .17

 را تبیین کنید. « فان مع العسر یسراً؛ ان مع العسر یسرآ» آیه  .18

 امیرالمونین در وصف پرهیزگاران چه فرمودند؟  .19

 راهکار های عملی افزایش صبر تظاهر به صبر را توضیح دهید. از  .20

 صحیح و غلط

 ریشه صبر از صَبِر نام گیاهی با عصاره تلخ است که استفاده پزشکی دارد.       .21

 صبر یعنی خویشتن داری در کلیه مراحل زندگی.              .22

 ر در معصیت است.  اینکه سختی طاعت خدا و انجام دستورات الهی را به جان بخریم، صب .23

 8پاسخنامه درس

 کوتاه پاسخ

 درسی کتاب 69ص      .ریشه صبر از صَبِر نام گیاهی با عصاره تلخ است که در پزشکی استفاده دارویی دارد .1

  درسی کتاب 69ص                      زیرا ریشه در صَبِر نام گیاهی با عصارۀ تلخ دارد.   .2

  کتاب درسی 69تنگناهای زندگی.                    ص صبر یعنی خویشتن داری در سختی و .3

 کتاب درسی 69ص                        .جزع یعنی بی تابی در نامالیمات زندگی است .4

 کتاب درسی 69. صبر از معصیت          ص3. صبر در طاعت 2. صبر در مصیبت 1 .5

 یکتاب درس 70فلسفۀ مشکالت ساختن ما است.                   ص .6

 کتاب درسی 74ریشه صبر، داشتن باور راستین به خداست.          ص .7

 جای خالی

 کتاب درسی 68صبر                                         ص .8
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 کتاب درسی 69صَبِر             ص .9

 کتاب درسی 69خویشتن داری                 ص .10

 کتاب درسی 69جزع               ص .11

 کتاب درسی 69ص           شرایط دشوار          .12

 کتاب درسی 70آزمون الهی اند / صبر     ص .13

 کتاب درسی 73شهید          ص .14

 پاسخ کامل

صبر بر طاعت:اینکه سختی طاعت خدا و  .صبر در مصیبت:اینکه وقتی مشکلی بر شما وارد می شود، بی تابی نکنید .15

بر از معصیت:اینکه هنگام گناه، خود را از ارتکاب آنچه  صبر .انجام دستورات الهی را به جان بخریم و بر آن سر نهیم

 کتاب درسی 69ص                 .خدا نهی فرموده نگاه دارد

ـ انفعال: 3ـ پرخاش: ناله و فریاد کردن و به این و آن شکایت کردن؛ 2ـ گریز: فرار از مشکالت و نادیده گرفتن آنها؛1 .16

و شکیبایی: خویشتن داری و تالش برای برون رفت از مشکل.                                    ـ صبر 4خودخوری کردن و درون ریزی کردن؛ 

 کتاب درسی 71ص

اندیشه درباره  -باال بردن آگاهی درباره شرایطی که در آن هستیم -زاویه نگاهتان را تغییر دهید -تفکر در فوائد صبر .17

تقویت  -مقایسه سختی های خود با شرایط دشوارتر دیگران -گذرا بودن شرایط سخت و تمرکز بر آسانی پس از آن

 کتاب درسی 74و73و72اعتقادات دینی به ویژه باور به خدا            ص

را کشف کرد. یکی از ویژگی های انسان های خالق آن  بی تردید در دل هر سختی آسانی ای نهفته است که باید آن .18

 کتاب درسی 73کالت نگاه کنند و بگویند چه خوبی ای دارد؟       صاست که می توانند از زاوی های جدید به مش

 کتاب درسی 74ص                چند صباحى صبر کردند و در پى آن به آسایشى طوالنى دست یافتند.  .19
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ش وقتی هنوز صبر را به دست نیاورده ایم و در درون نا آرامیم ظاهر صبور و آرام به خود بگیریم که این خود در پرور .20

 کتاب درسی 75ص            .صبر اثرگذار است

 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 69صحیح             ص .21

 کتاب درسی 69غلط                                     ص .22

 کتاب درسی 69غلط        ص .23
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 کوتاه پاسخ

 نصح و نصحیت در اصل به چه معناست؟  .1

 در برابر نصیحت چیست؟  .2

 را بنویسید.  نشانه های بیماری حسادت .3

 بر اساس روایات تنها نعمتی که مورد حسادت قرار نمی گیرد چیست؟  .4

 جای خالی

 ................. یعنی بقای نعمت و خیر برای دیگران.         .5

 تستی

 در برابر نصیحت .................... قرار می گیرد. .6

 (همۀ موارد4گران          ( فریبکاری با دی3( حسد               2( غش              1

 پاسخ کامل

 نصیحت به چه چیزی گفته می شود؟  .7

 نصیحت یعنی چه؟  .8

 نیز به کار می رود؟ « ارشاد به خیر» چرا نصیحت در معنای  .9

 حسد را تعریف کنید.  .10

 انواع حسادت را شرح دهید.  .11

 تفاوت حسادت با غبطه را توضیح دهید.  .12

 مواردی جایز است؟ طبق روایت رسول خدا غبطه خوردن در چه  .13

 راه های علمی درمان حسد را بنویسید.  .14

 راه های عملی درمان حسد را شرح دهید.  .15
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 برای اینکه بذر حسد را در دیگران نکاریم باید چه کنیم؟  .16

 صحیح و غلط

 نصیحت یعنی آرزوی بقای نعمت و خیر برای دیگران.     .17

 کاش فالنی چنین نعمتی نداشت.  ساده ترین نوع حسادت آن است که تنها در دلش آرزو کند .18

 غبطه باید در امور مثبت و مادی باشد.    .19

 حسد تنها ظلم به خویشتن است.          .20

 9پاسخنامه درس

 پاسخ کوتاه

 کتاب درسی  79لی بودن از ناخالصی است.              صاخ .1

 کتاب درسی 79غش،حسد و فریبکاری با دیگران                            ص .2

ـ هنگامی که بدی به فرد مورد حسادت برسد، او را  .ـ در حضورش چاپلوسی می کند .غیاب فرد غیبت می کند در .3

 کتاب درسی 81ولی در عین حال از رسیدن بدی به او خوشحال می شود.    ص شماتت می کند

 کتاب درسی 86تواضع            ص .4

 جای خالی

 کتاب درسی 79نصیحت                      ص .5

 تستی

 «.در برابر نصیحت و خیرخواهی، غش، حسد و فریبکاری با دیگران قرار دارد» کتاب درسی 79ص« 4»گزینه .6
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 پاسخ کامل

 درسی کتاب 79ص.           به سخن از روی دلسوزی و خدمت به دیگران نیز نصیحت گفته می شود .7

ی خالی بودن از ناخالصی است )خلوص از نصح و نصیحت که در فارسی به خیرخواهی ترجمه می شود در اصل به معنا .8

غش.( از همین رو به عسل خالص، عسل ناصح گویند. به سخن از روی دلسوزی و خدمت به دیگران نیز نصیحت گفته 

 کتاب درسی 79می شود.                    ص

بدی و شر به آنان.  نصیحت یا همان خیرخواهی یعنی آرزوی بقای نعمت و خیر برای دیگران و ناخوش داشتن رسیدن .9

طبیعی است که وقتی کسی را این گونه دوست داشته باشیم و خیر خواهش باشیم گاهی او را برای رسیدن به مصلحت و 

 79ص.سعادت، راهنمایی می کنیم. برای همین است که نصیحت در این معنای دوم )ارشاد به خیر( هم به کار می رود

فرقی نمی کند که  .گری و گاهی تالش برای نابودی آن نعمت یا زیان آن فردحسد یعنی آرزوی از بین رفتن نعمت دی .10

 کتاب درسی 80بخواهد آن نعمت به خودش برسد یا خیر.                       ص

ساده ترین نوع حسادت آن است که تنها در دلش آرزو می کند کاش فالنی چنین نعمتی نداشت ولی تالشی برای  .11

گرچه به  دیگر حسادت آن است که فرد، نعمتی را ندارد و می خواهد آن را به دست آورد تحقق آن نمی کند. نوع

قیمت گرفتن آن از دیگری باشد، پس هدف اصلی خودش است ولی برای رسیدن به هدفش تالش می کند دیگری 

دارد بلکه تالش  بدترین نوع حسادت آن است که فرد نه تنها آرزوی نابودی نعمت دیگری را .نعمتی را از دست دهد

 کتاب درسی 80ص                             .می کند نعمت فرد یا حتی خود او را از بین ببرد

حسادت با غبطه متفاوت است. در غبطه شما آرزوی داشتن نعمت دیگری را داری نه از بین رفتن نعمت او را. حسد  .12

البته غبطه  .من اهل غبطه است نه حسد ولی منافق برعکسامری ناپسند ولی غبطه امری پسندیده است. از همین رو مؤ

 کتاب درسی 81باید در امور مثبت و ارزشمند باشد نه امور مادی و زودگذر.             ص

کی نسبت به کسی که خداوند به او مالی داده که شب و روز انفاق می کند و دیگری کسی که خدا به او قرآن عطا ی .13

 کتاب درسی 81با آن می گذراند.       ص فرموده که شب و روزش را
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حسد را در خود ریشه یابی کنیم و با ریشه مقابله  -به آسیب های حسد بیندیشید -به برکات دوری از حسادت بیندیشید .14

 کتاب درسی 84و83از قانون طالیی استفاده کنید.                 ص -کنیم

 -خود را مدام با دیگران مقایسه نکنید -احساس، عمل نکنیماگر به کسی حسد ورزیدیم به هیچ وجه بر اساس آن  .15

تالش کنیم اگر به کسی -برخالف آنچه حسادت به ما توصیه می کند، عمل کنیم و برای حفظ نعمت محسود دعا کنیم

 -در دل احساس حسادت کردیم، در پنهان و آشکار نسبت به او یکسان عمل کنیم و در هر دو حال خیر او را بخواهیم

 کتاب درسی 86و85رای حفظ نعمت محسود دعا کنیم.                             صب

حسادت، به داشته های ما صورت می گیرد. برای اینکه بذر حسد را در دیگران نکاریم بهتر است نعمت ها و داشته  .16

ه لزومی دارد هر جایی که هایمان را کمتر به اطالع افراد کم ظرفیت برسانیم. تفاخر به نعمتها چه ضرورتی دارد؟ چ

 درسی کتاب 86رفته ایم یا هر چیزی که خریده ایم تصویرش را با دیگران به اشتراك بگذاریم؟  ص

 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 79صحیح                          ص .17

 کتاب درسی 80صحیح    ص .18

 کتاب درسی 81غلط                     ص .19

 یتاب درسک 82غلط                     ص .20
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 کوتاه پاسخ

  حیا در لغت به چه معناست؟ .1

  مقابل حیا چه چیزی قرار می گیرد؟ .2

  حیطه های حیا را نام ببرید. .3

  عفت در لغت به چه معناست؟ .4

  عفت عموما در چند قلمرو مطرح می شود؟نام ببرید. .5

 جای خالی

                ابل حیا .................... قرار دارد.مق .6

     ................... یعنی محتوا وقالب سخن شما مودبانه باشد. .7

    .................... یعنی حتی در اندیشه خود امر ناپسند را راه ندهی. .8

       .................... یعنی اجازه ندهیم نگاه ما هر امری را مشاهده کند. .9

     نگهداری نفس از تمایالت شهوت نفسانی است. ................. در لغت به معنای .10

    یکی از نمود های ...................... پوشش در بیرون خانه است. .11

 تستی

 کدام گزینه دربارۀ حیاء گفتاری صدق نمی کند؟ .12

 ب سخن شما مودبانه باشد.یعنی محتوا وقال( 1

 در مورد زنان از اهمیت باالتری برخوردار است.( 2

 هم لحن گفتارمان تحریک کننده نباشد هم محتوای آن پسندیده باشد.( 3

 فقط مختص زنان است.( 4
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 پاسخ کامل

  حیا در اصطالح دینی یعنی چه؟ .13

  چه زمانی حیا به خرج داده ایم؟ .14

  های حیا را شرح دهید. هر یک از حیطه .15

  حیای رفتاری در چه مواردی نمود پیدا می کند؟ .16

 چه زمان حیا جنبۀ منفی پیدا می کند؟  .17

  یدن نیست را بنویسید)پنج مورد(برخی مواردی که جای حیا ورز .18

                          تفاوت حیای مثبت و منفی را بنویسید. .19

  یکی از نمود های عفت اجتماعی پوشش در بیرون خانه است. توضیح دهید. .20

  راهکار های علمی احیای حیا را بنویسید. .21

                 آنچه باید انجام دهیم تا حیا را احیاء کنیم، شرح دهید. .22

 هیم تا حیا احیا شود را شرح دهید. آنچه نباید انجام د .23

 صحیح و غلط

            مقابل حیا، وقاحت قرار دارد. .24

              حیا همیشه خوب و اهمیت باالیی دارد. .25

  انسانی که حیا دارد، عفاف نیز دارد. .26

 10امه درساسخنپ

 کوتاه پاسخ

 کتاب درسی 90به معنای شرمساری و خجالت است.                 ص .1

 کتاب درسی 90وقاحت و بی شرمی                             ص .2

 درسی کتاب 91و90ص        رفتاری حیای – دیداری حیای – گفتاری حیای –حیای پنداری  .3
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 کتاب درسی 93به معنای نگهداری نفس از تمایالت و شهوت نفسانی                     ص .4

 کتاب درسی 93عفت جنسی         ص -: غفت مالیدو قلمرو .5

 جای خالی

 کتاب درسی 90وقاحت                ص .6

 کتاب درسی 90حیای گفتاری        ص .7

 کتاب درسی 90حیای پنداری        ص .8

 کتاب درسی 91حیای دیداری         ص .9

 کتاب درسی 93عفت          ص .10

 کتاب درسی 94فت اجتماعی                    صع .11

 تستی

یعنی محتوا و قالب سخن شما مؤدبانه باشد. حیای گفتاری در مورد زنان اهمیت » کتاب درسی 91و90ص« 4»گزینه .12

خداوند به همسران پیامبر می فرماید هم لحن شما تحریک کننده نباشد و هم محتوای سخن شما  .بیشتری می یابد

 «پسندیده باشد

 پاسخ کامل

 کتاب درسی 90ص .است حیا در اصطالح دینی به معنای خودداری از انجام کار ناپسند به خاطر حضور ناظر محترم .13

وقتی شخصی قابل احترام، شما را می نگرد و شما به خاطر حضور او کار ناشایستی را ترك می کنید، پس شما حیا به  .14

 کتاب درسی 90خرج داده اید.                              ص

حیای پنداری: یعنی حتی در اندیشه خود امر ناپسند را راه ندهی و به آن فکر نکنی حیای گفتاری: یعنی محتوا و قالب  .15

حیای رفتاری: یعنی منش  .حیای دیداری: یعنی اجازه ندهیم نگاه ما، هر امری را مشاهده کند .سخن شما مؤدبانه باشد

 درسی کتاب 91و90ص       .اه وقار و خودداری از امور ناپسند نزد عقل و عرف و شرع باشدو عملکرد ما همر

ـ مدیریت روابط با جنس 3ـ پرهیز از خودنمایی با زیورآالت و یا نحوه راه رفتن؛ 2دقت در پوشش و حجاب؛  -1 .16

 کتاب درسی 91ص  مخالف                          
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گاهی در مواردی حیا جنبه منفی پیدا می کند و آن زمانی است که شما با امر ناپسندی مواجه نیستی ولی به دلیل  .17

 کتاب درسی 92خجالت و کم رویی از آن امر پرهیز می نمایی.                ص

 گرچه)حالل درآمد تحصیل از شرم -3 داند؛ نمی آنچه آموختن از شرم -2حق؛ درخواست و کردار گفتار، از شرم -1 .18

 بوسیدن مانند)دیگران به گذاشتن احترام از شرم -5مهمان؛ به خدمت از شرم -4؛(باشد نداشته خوبی اجتماعی جایگاه

 از شرم -9اندك؛ بخشش از شرم -8خداوند؛ از درخواست از شرم -7ندانستن؛ به اعتراف از مشر -6؛(نوالدی دست

 درسی کتاب 93و92ص       خانواده؛ به محبت

حیای منفی )خجالت  /حیای مثبت )شرم و آزرم(: ارادی،پسندیده،شرم از انجام کار بد،نشانه قدرت روحی،نشانه دانایی .19

 کتاب درسی 93ص     : غیرارادی،نکوهیده،شرم از انجام کار خوب،نشانه ناتوانی روح،نشانه نادانیو کمرویی(

ست بلکه یکی از نمودهای عفت اجتماعی، پوشش در بیرون خانه است. پوشش بیرونی، تنها یک مسئله شخصی نی .20

امری اجتماعی است؛ کسی که در کشتی نشسته است نمی تواند محل استقرار خود را آسیب بزند و بگوید جای من 

امن است! چراکه غرق شدن کشتی همه را نابود می کند. پوشش نامناسب در جامعه، آسیب به حیای عمومی است که 

 کتاب درسی 94ص               .دامان همه را می گیرد

خود و اعمالمان را مدام در  -درباره پیامدهای رفتارهای بی شرمانه تفکر کنیم -باورهای دینی خود را تقویت کنیم .21

هدفمند  -فکر خود را از گناه منصرف کنیم و حتی در خیال خود به آن توجه نکنیم -حضور ناظران در نظر بگیریم

 کتاب درسی 97و96همت بلند داشته باشیم.                            صباشیم و 

ن به قرائت مداوم قرآ -تعفف -روزه داری -کنترل نگاه -مطالعه سیره انسان های با حیا -غیرت خود را تقویت کنیم .22

رعایت پوشش به گونه ای که محرك خود و دیگران  -ویژه سوره مبارکه نور در عفت ا فرد و خانواده مؤثر است

مدیریت  -پر کردن اوقات با علم آموزی  -سفرهای زیارتی و توسل به اهل بیت خیلی به ما کمک خواهد کرد -نباشد

 ورزش منظم و تحرك بدنی برای تخلیه انرژی اضافی. -.واستفاده از رسانه هایی مثل شبکه های اجتماعی، تلویزیون 

 کتاب 99و98ص

پرهیز  -پرهیز از تنها شدن با نامحرم -پرهیز از شوخی های خارج از نزاکت به ویژه با نامحرم -پرهیز از موسیقی حرام .23

 کتاب درسی 99از همنشینی با افراد کم حیا             ص
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 صحیح یا غلط

 کتاب درسی 90صحیح                          ص .24

 کتاب درسی 92غلط              ص .25

 کتاب درسی 93صحیح                             ص .26


