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 وتاهک پاسخ

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

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

 به چه مسئله ای اشاره می فرماید؟«االنسان لِیَفجُرُ اَمامهاَ یحسبُ االنسان اَلن نجمع عِظامه؛بل قادرین علی اَن نُسَوّی بنانه ؛ بل یرید » .3

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

 مسئولیت پذیری را شرح دهید؟ .5

 خالیجای 

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

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

 به نظر اندیشمندان فضائلی مانند عدالت و سعه صدر چه تاثیری در اعتقادات دارند؟ .8

 غلط  یاصحیح 

 گفته می شود.زلیخا درخلوت خود با یوسف پارچه ای بر روی بت خود انداخت به این عمل تاثیر اعتقاد در اخالق  .9

 عدالت در شکل گیری  باور تأثیر دارند و باعث پذیرش راحت تر اعتقادات دیگران می شود. فضایل اخالقی مانند سئه صدر، .10

 مراقبه و محاسبه یکی از مباحث مهم اخالقی است که اعتقاد به معاد در آن تاثیر فراوانی دارد. .11

 ندگی خود را با دانش معنا می کنند.از دیدگاه آلپورت در نظام سیاسی برخی ز .12

 دهید:پاسخ 

 از نظر آلپورت بهترین وحدت بخش زندگی چیست؟ چرا؟ .13

 :دیکن انیدارد .ب هیچرا روانشناسان معتقدند که شناختهای ما رفتارهای ما رابطه دوسو .14
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 :توضیح دهید؟جریان بینی و اعتقادات درست و غلط همانند دیده بان است یعنی چه  .15

 ورد اخالق منهای دین و سوغات غرب چیست؟آره .16

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

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

 :ست؟توضیح دهیددی انسان در گرو چیهدفمن .19

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

 دانند چه می کنند؟ ر به دنیا میصکسانی که زندگی را منح .21

 :ر مراقبه و محاسبه را توضیح دهیدآثا .22

 اخالق یعنی چه؟ .23

 


