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 -1هرچه انسان هدف جامعتر و کاملتری را انتخاب کند به هدفهای بیشتری میرسد پس
شایسته است که باالترین هدف یعنی تقرب و نزدیکی به خدا را به عنوان برترین هدف
اصلی انتخاب کنیم تا به هدفهای پایینتر دیگر به هم برسیم.
 -2الف) هرچه انسان هدف جامعتر و کاملتری را انتخاب کند به هدفهای بیشتری
میرسد پس شایسته است که باالترین هدف یعنی تقرب و نزدیکی به خدا را به عنوان
برترین هدف اصلی انتخاب کنیم تا به هدفهای پایینتر دیگر به هم برسیم.
ب) چون این فرد هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار داده و بر اساس قرآن و عقل زیان
کرده است ،زیرا ممکن است برای رسیدن به ثروت به هر کاری دست بزند.
 -3خیر زیرا اهداف فرعی مانع رسیدن به اهداف اصلی نیستند قرآن نیز بر این مطالب
تاکید دارد.
 -4کسی که هدف زندگی خود را انتخاب نکرده است نمیتواند برای زندگی خود برنامهریزی
کند اول باید در زندگی اهداف خود را مشخص کنیم بعد آنها را دستهبندی کنیم و بر
اساس اهداف اصلی یا فرعی بودن برای خود برنامهریزی نماییم.

اندیشه و تحقیق

صفحه 23

دینی دهم

bekhunofficial

 .1خیر ،کار شیطان فقط وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگری در ما
ندارد و ما چون اختیار داریم میتوانیم با ارادۀ خود به او اجازه وسوسه بدهیم یا راه
فریب را بر او ببندیم( .مسئول سرنوشت خویش هستیم).
 .2هدف و مسیر حرکت هر کس با تواناییها و سرمایه هایش هماهنگی دارد یعنی اگر
کسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی میآورد ولی هر چه این
سرمایه افزون گردد به هدفهای بزرگتر و کارهای ارزشمندتری میتواند رو آورد.
 .3خدای متعال ،عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده ،عوامل سقوط و
گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است .حال اینکه بعضی از انسانها
اسیر هوای نفس شده و بندگی شیطان را میکنند ،جز اینکه به خود ظلم میکنند و
لذتهای زودگذر دنیوی را به آرامش روحی و روانی و از همه مهمتر بهشت و لقای خدا
ترجیح میدهند ،کار دیگری انجام نمیدهند.
 .4در نهایت متاسفانه این گروه از انسانها به دلیل فرو رفتن در هوسها از یاد خداوند
غافل شدهاند و بندگی شیطان را پذیرفتهاند.
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صفحه 35

دینی دهم
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 .1چون این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است این افراد به دلیل فرو
رفتن در هوسها دنیا را معبود و هدف خود قرار میدهند و از یاد آخرت غافل
میشوند از این رو رفتار و زندگی آنان فرقی با منکران معاد ندارد.
 .2خیر اعتقاد به معاد نه تنها عقب ماندگی نیست بلکه باعث میشود انسان با شور و
نشاط زندگی خود را تصحیح کرده و اخالق الهی را در پیش بگیرد.
 .3چون معتقدند مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا دفتر
عمرش بسته میشود و حیات او پایان میباشد و به نیستی میرود .با توجه به سخنان
خداوند در قران کریم که کتاب تمام بشریت است مرگ تنها پلی است برای انتقال
انسان از جهانی به جان دیگر و قرآن سندی محکمه پسند برای پاسخگویی به منکرین
معاد است و عقل و منطق آن را تایید میکند اما کافران سعی در غفلت و فراموشی آن
دارند و به درستی آنها جاهالناند.
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دینی دهم
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 -1کارهای نیک :شهادت در راه خدا ،هدایت انسانها ،از بین بردن فساد و بیبند و باری،
کاهش فقر در جامعه.
گناهان :جنایتهای جنگی ،ترویج عقاید خرافی بین مردم ،فساد و بیبند و باری در جامعه،
نزدن ماسک در دوران شیوع کرونا.
 -2بله ،چون پیامبرانترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بودهاند با قاطعیت کامل
از وقوع معاد خبر داده و نسبت به آن هشدار دادهاند.
 -3اگر با این همه استعداد که خدا به ما داده خاک شویم و معادی نباشد آفرینش انسان و
جهان عبث خواهد بود و گفتیم که خدا کار عبث نمیکند .پس معاد الزمه حکمت خداست.
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دینی دهم
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 .1توفی یعنی فرشتگان حقیقت وجود انسان یعنی روح را به طور تمام و کمال دریافت
میکنند ،بعد غیر مادی و روحانی (مجرد)
 .2الف) وجود شعور و آگاهی و وجود حیات.
ب) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ،دریافت پاداش خیرات بازماندگان.
ج) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ،وجود شعور و آگاهی.
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دینی دهم
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 )۱ .1پیامبران و امامان  )۲فرشتگان الهی  )۳اعضای بدن انسان  )۴هویت انسان )۵
اعمال انسان
 .2زنده شدن همٔە انسانها
کنار رفتن پرده از حقایق عالم
برپاشدن دادگاه عدل الهی
دادن نامٔە اعمال
حضور شاهدان و گواهان
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صفحه 80

دینی دهم
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پایان پذیر

پایان پذیر

پایان ناپذیر

پروندۀ عمل باز است

پروندۀ عمل باز است

امکان تقلب وجود دارد

همه منتظر دادگاه الهی هستند

امکان تقلب و فریبکاری وجود ندارد

پاداش و عذاب ضعیف اخروی است

سعادت و عذاب شدید اخروی است

سختیها و خوشیها زودگذر است
آگاهی انسان محدود است

آگاهی انسان نسبت به
اعمال خود باال است

پروندۀ عمل بسته است

آگاهی انسان باالتر میرود و
آنها را به طور حضوری میبیند.

 .1زیرا اگر شخصی عمر خود را بر اساس حق و حقیقت گذرانده باشد و کارهای نیک انجام داده باشد ،همان اعمال در
آخرت بر او آشکار میشود و به صورت نعمتهای مختلف در بهشتخواهد بود ،و اگر کسی در دنیا به دنبال انجام
کارهای بد و ظلم به دیگران باشد .همان چیزها در آخرت به شکل عذابهای شدید و دردناک به وجود میآید .به
همین دلیل ،وقتی پاداش و مجازات یکسان باشد ،ظلمی وجود نخواهد داشت.
 )1 .3بذر سالم همان استعدادها و گرایشهای پاک است.
 )2آبیاری و تغذیه مناسب ،همان اعمال نیک است.
 )3پاک کردن از خس و خاشاک و علفهای هرز ،همان پاک شدن از گناهان است.
 )4حفظ کردن از آسیب آفات و حیوانات ،همان جلوگیری از وسوسه شیطان ،نفس اماره و دوستان ناباب و
عوامل تبلیغی دیگر است.
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دینی دهم
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 )۱ .1تصمیم و عزم برای حرکت  )۲عهد بستن با خداوند  )۳محاسبه و ارزیابی )۴
مراقبت بر پیمان خود با خدا
 .2در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیکتر نماییم.
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دینی دهم
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 .1خیر ،زیر ا الزمۀ دوست داشتن خداوند ،عمل به دستوراتش است که توسط پیامبر
ارسال شده است.
 )۱ .2شناخت و بررسی دقیق مصادیق باطل
 )۲بررسی تاریخ گذشتگان و عبرت گرفتن از سرگذشت باطل گذشتگان
 .3محبت تنها عالقه قلبی نیست ،بلکه نخستین نشانه آن اطاعت و پیروی از خدا و
فرستادگانش است .اگر محبت به خدا صادقانه باشد ،باید از فرمانهای او پیروی کنیم.
 .4بله ،زیرا نسبت به مومنان نباید کینه و دشمنی داشت ،اما نسبت به کفار و دشمنان
خداوند بیزاری و دوری کرد .شرط دینداری و الزم ،دوست داشتن خدا و دوستان
خداوند ،اطاعت و پیروی از آنها است.
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دینی دهم
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 .1در صورتی که قبل از رسیدن به آن مکان چیزی نخورد و نیاشامیده باشد( .کاری که
روزه را باطل میکند انجام نداده باشد) آن روز را باید روزه بگیرد.
 .2این مسافر نمی تواند در آن روز ،روزه بگیرد.
 .3روزه خود را باید ادامه دهد (روزه بر او واجب است).
 .4وقتی به چهار فرسخ رسید (حکم مسافر پیدا کرد) ،باید روزهاش را افطار کند.
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صفحه 131

دینی دهم
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 .1خودنمایی نوعی شتاب زدگی در آراستگی و خودنمایی و کار جاهالنه است ،اما
آراستگی به معنای «آرایش و اصالح ظاهر و باطن» است که انسان ذاتًا به آن
عالقهمند است ،در تظاهر زیبایی نفس است و در آراستگی سالمت نفس وجود دارد.
 .2چون خداوند زنان را بیش از مردان به زیبایی آراسته است .زن مظهر جمال و زیبایی
است؛ این زیبایی هم درونی است و هم ظاهری و برای حفظ این نعمت است که
خداوند برای زن احکام خاصی قرار داده است تا گوهر زیبای وجود او از چشم نا
اهالن دور بماند و روح بلندش ذلیل نشود.
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دینی دهم
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 )1 -1ایمان به خدا و زندگی پس از مرگ
 )2ارتقاء سطح فرهنگ جامعه
 )3داشتن تقوا و پرهیزگاری
 )4آگاهی از فواید و مضرات عفت در جامعه
 )5نماز و عبادت و یاد خدا
 )6ازدواج به موقع دختران و پسران
 )7کنترل ظاهر
 )8داشتن حجاب و پوشش مناسب
 )9پیامد اندیشی
 )10امر به معروف و نهی از منکر
 )11تحکیم پیوند خانوادگی
 )12پرکردن اوقات فراغت جوانان و …
 -2به دلیل ضعف دین در زندگی آنها ،غفلت از دین واقعی الهی و بازگشت به سنتهای
شرکآمیز قبل از میالد ،تحریف شدن دین مسیحیت ،به دلیل مصلحتهای سیاسی و
درآمد مالی ترویج بیبند و باری در آن کشورها زیاد است.
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صفحه 151

دینی دهم

گام به گام
نمونه سوال
جزوه
فیلم آموزشی
مشاوره
برنامهریزی

کلیک کنید

