مؤلف و مدرس :فرقاني

دين و زندگي دهم متوسطه

درس اول :هدف زندگی
 .1چرا در عقل کسی که از وسیلهای به جا استفاده نمیکند ،باید شک کرد؟
 .2چرا پاسخ به این سوال که انسانها برای چه آفریده شدهاند ،بسیار مهم و حیاتی است؟
 .3چرا همة موجودات این جهان هدفی دارند؟ نظر قرآن کریم چیست؟
 .4اولین تفاوت میان انسان و موجودات دیگر چیست؟
 .5تفاوت هدف انسانها با موجودات دیگر چیست؟
.6هر کس با  .........................به سراغ هدفی میرود و ریشه این اختالف در  ............................دارد.
 .7تفاوت هدفهای فرعی و اصلی چیست؟
 .8چرا هدف نهایی انسان باید خدا باشد؟
 .9منظور از اینکه هدف اصلی انسان در زندگی باید عبادت خدا باشد چیست؟
 .11تعبیر خداوند دربارة "زندگی بهخاطر خدا" چیست؟
 .11بندگی خدا باعث میشود که  ...................................و ........................................
 .12تعبیر قرآن در مورد کسانی که به هدفی باالتر از لذتهای مادی نمیاندیشند ،چیست؟
 .13افراد زیرک ،میدانند که برخی از هدفها بهگونهای هستند که ............................
 .14آیة شریفة ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُُّنْيَا فَعِنْدَ اللَُّهِ  ﴾...مصداق چه کسانی است و چرا؟
 .15از شعر "ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو" چه مفهومی مستفاد میگردد؟

درس دوم :پر پرواز
 .1رشد و کمال انسان در گرو  ...........................و اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر چیست؟
 .2شناخت انسان یعنی چه؟
 .3سودمندترین دانشها چیست؟
 .4به چه علت خداوند برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژهای دارد؟
 .5عامل بسیار مهم برای حرکت بهسوی هدف خلقت چیست؟
 .6کاربرد عقل چیست؟
 .7کاربرد اختیار چیست؟
 .8چرا خداوند ،شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن را در ما قرار داده است؟
 .9واکنش ما در مقابل گناه و زشتی معلول چیست؟
 .11سه کار نفس لوامه را بنویسید.
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 .11دو کار پیامبران را بنویسید.
 .12هدف هر کس به چه چیزی بستگی دارد؟
 .13چرا حیوانات میتوانستند از ما خوشتر باشند؟
 .14چهار ویژگی نفس امّاره چیست؟
 .15عامل درونی و بیرونی گناه چیست؟

 .16آیات ﴿إِنَُّا هَدَيْنَاهُ – و نفس و ما سواها – وَال اقسم بالنُّفس ﴾...اشاره به چه موضوعاتی دارد؟
 .17چرا شیطان در روز قیامت با جهنمیان صحبت میکند؟
 .18راه شکست شیطان ،از زبان امام عصر(ع)چیست؟
 .19معموالً شیطان از راه غافل کردن،....................زیبا نشان دادن،سرگرم کردن و ایجاد کینه و دشمنی میان
 ،.......................ما را فریب میدهد.
 .21به گفتة شیطان ،خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید ،امروز خود را سرزنش کنید،محل وقوع این جمالت
کجاست؟

درس سوم :پنجرهای به روشنایی
 .1از پرسشهای فراگیر در طول تاریخ چه بوده است؟
 .2سه ویژگی بعد روحانی را بنویسید.
 .3با هوشترین مؤمنان چه کسانی هستند؟
" .4النّاس نیام" در مورد چه دیدگاهی است و منظور چیست؟
 .5آیه ﴿وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُُّنْيا إِالَُّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ﴾ در مورد چیست؟
 .6سه پیامد معتقدان به جهان دیگر را بنویسید.
 .7خداپرستان حقیقی چگونه زندگی میکنند؟
 .8نترسیدن خدا پرستان از مرگ به چه معناست؟
 .9در چه زمانی دفاع از حق آسانتر میشود.
 .11چه زمانی انسانها به استقبال شهادت میروند؟و چه نتیجهایی دارد؟
 .11امام حسین(ع) مرگ را جز  ........................و پلی که ما را .............................
 .12چه کسانی معاد را انکار میکنند؟
 .13از پیامدهای مهم انکار معاد چیست؟ و چرا؟
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 .14غافلین از یاد معاد چرا خود را به هر کاری سرگرم میکنند؟ و آیا اعتقاد گریبان مؤمنان را میگیرد؟به چه
علت؟
 .15چرا غافلین مؤمن منکر معاد ،رفتارشان با منکران معاد  ،تفاوتی ندارد؟
 .16آیه ﴿ وَ قَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا ﴾ در مورد چیست؟
﴿ .17وَ مَا لَهُمْ بِذَلِکَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ حرف چه کسانی است؟ چه میگویند؟
 .18مژدة ﴿ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ ﴾ معلول چه عواملی است؟
 .19پیامبران الهی مرگ را غروبی برای ،....................و طلوعی درخشانتر برای  ،.......................میدانند.
 .21پیامبر(ص) :برای .........................خلق نشدهاید و با مرگ تنها از  .........................منتقل میشوید.
 .21خداپرستان حقیقی مرگ را برای کسانی ناگوار میدانند که زندگی ...........................و با کوله باری

درس چهارم :آیندة روشن
.1پیامبران الهی مرگ را  ...........................و ایمان به زندگی در جهان دیگر را  ...........................سرلوحة دعوت خود
قرار دادهاند.
 .2طبق یک قانون  ..........................دفع خطر احتمالی  ......................است.
 .3پیامبران الزمة ایمان به خدا را  ..............................دانستهاند و بعد از توحید در قرآن بیشتر از ...........................
سخن گفته است.
 .4در آیة ﴿ اللّهُ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَلَیَجْمَعَنَّکُمْ  ﴾ ...چند تأکید وجود دارد.
 .5یکی از دالیل منکرین معاد چیست؟
 .6چرا قرآن یکی از انگیزههای انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی میکند؟
« .7کیست که این استخوانهای پوسیده را دوباره زنده کند» اشاره به کدام استدالل قرآنی دارد؟
 .8ماجرای عُزیرنبی اشاره به کدام استدالل قرآنی دارد؟
 .9وقتی عُزیر نبی به چشم خود زنده شدن االغ را دید چه گفت؟
.11کسانی که با ناباوری به معاد نگاه میکنند ،قرآن چه جریانی را به آنها معرفی میکند؟
« .11سپس آن ابر را بهسوی سرزمینی مرده برانیم».اشاره بهکدام استدالل قرآنی دارد؟
 .12واژههای «حکیم»«،خداوند حکیم» را تعریف کنید.
 .13پاسخ مناسب برای نیازهای انسان جزء کدام دسته از استداللهای قرآنی است؟
« .14گرایش به بقا -عمر محدود ما پاسخ به همة کماالت را نمیدهد-اگر همة استعدادهای ما نابود شود» هر مورد
اشاره به کدام استداللهای قرآنی دارد؟
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 .15چرا خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاق دارد میرساند؟

 .16عمر محدود انسانها پاسخگوی همة کیفرها و پاداشها نیست ،مربوط به کدام استدالل قرآنی میباشد؟
 ﴿ .17أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ اشاره به چه موضوعی دارد؟
 .18استداللهای امکان معاد را نام ببرید.
 .19استداللهای ضرورت معاد را نام ببرید.
« .21الف) زنده کردن دوبارة انسانها ب) زنده شدن مردگان ج) واقع نشدن معاد امری محال است .د) مجازات
کسانی که مانع رشد استعدادهای دیگران شدهاند».هر کدام مربوط به کدام دالیل اثبات معاد میباشد؟

درس پنجم :منزلگاه بعد
 .1برزخ در لغت یعنی چه؟
 .2عالم برزخ کجاست؟
 ﴿ .3حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ با توجه به این آیه به سوالها جواب دهید.
الف) مرگ چه کسانی فرا رسد؟
ب) نگرانیشان بهخاطر چیست؟
".4توّفی" یعنی چه؟
 .5سه ویژگی سه حدیث عالم برزخ را بنویسید.
 .6آثار ما تقدّم و ماتأخّر را با ذکر مثال بنویسید.
« .7مدسازی غلط-ساختن مسجد-آموزشهای مفید» هرکدام جزء کدام آثار میباشد؟
 .8سنت خوب یا بد در جامعه تا زمانی که مردم به آن عمل کنند ،ثواب یا گناه برای عامل  ........................و مبدع
........................
 .9اعمال خیر بازماندگان که برای درگذشتگان انجام میدهند ،از کدام آثار میباشد؟
 .11در جنگ ..........................پیامبر(ص)کشتگان لشکر  .........................را خطاب قرار داد و گفت..............:
 .11در جواب اصحاب که گفتند«:چگونه با آنها صحبت میکنی ،در حالی که مردهاند؟» چه جواب دادند؟
.12حضرت علی(ع) در راه بازگشت از جنگ  .............................به قبرستانی رسیدند و فرمودند :ای ،.......................
 .........................و  .........................شما در رفتن از ما پیشی گرفتید.
.13بهترین توشه چیست؟
 .14طبق سخن امام کاظم(ع)،مؤمنان چگونه به دیدار خانواده خود میروند؟
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.15امام صادق(ع) :هنگامی که مردهای را در قبر میگذارند ،شخصی بر او ظاهر میشود و میگوید ما سه چیز بودیم
 ........................ ،.........................و من که  .........................در نزد تو .................................بود.
 .16در برزخ فعالیتهای حیاتی انسان ...........................میشود.
 .17روح به فعالیتش ادامه ......................
 .18پروندة عمل انسان در عالم برزخ  .....................است.
 .19فعالیت عمل اختیاری انسان پایان .........................
 .21اموری را درک میکند که در دنیا ممکن .........................
 .21دو ویژگی عالم برزخ را از آیة ﴿ یُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ﴾ بنویسید.
 .22آیا انسانها پس از مرگ ،ارتباطشان کامالً با دنیا قطع میشود؟
 .23آیا انسانها پس از مرگ ،بهصورت مستقیم وارد جهان آخرت میشوند؟
 .24عالم برزخ در لغت یعنی چه؟
 .25عالم برزخ میان کدام زندگی و حیات واقع شده است؟
﴿.26جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ به چه کسانی و در کجا اشاره دارد؟
 .27علت تقاضای برزخیان به دنیا چیست؟
﴿ .28وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ﴾به چه جهنمی اشاره دارد؟
 .29از کدام عبارت میفهمیم در برزخ فعالیت آگاهانة روح ادامه دارد؟
 .31حقیقت وجود انسان چیست؟ و منظور از توفّی چیست؟
 .31برزخیان چه اموری را درک و مشاهده میکنند؟
.32پروندة اعمال انسان در برزخ چگونه است؟
 .33منظور از آثار ما تقدّم چیست؟
 .34منظور از آثار ما تأخر چیست؟
 .35سه نمونه از آثار ما تأخر را نام ببرید.
 .36ثواب اعمال را به حساب  .....................میگذارند ،بدون اینکه از اجر  ........................کم شود.
 .37عبارتهای ذکر شده مربوط به کدام احادیث میباشد ،فقط نام ببرید .هوشیاری،حقیقت وجود روح،عمل جدا
نمیشود.
 .38حضرت علی(ع) :رو به قبرستانی گفتند :اموالتان میان وارثان تقسیم شد ،اینها خبرهایی بود که ما
داشتیم........................،
 .39بهترین توشه برای ابدیت چیست؟
.41امام کاظم(ع) .................:کی به دیدار خانواده خویش میآید؟ بر حسب مقدار  .................و کمترین آنان
........................
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 .41امام صادق(ع) «:هنگامی که مردهای را در قبر میگذارند،شخصی بر او ظاهر میشود و به او میگوید :ما در دنیا
سه چیز بودیم،آگاه باش که من در میان این سه ،بیارزشتر بودم»،منظور از این سه چیز چیست؟

درس ششم :واقعة بزرگ
.1از هیبت آن روز ،مردم مانند افراد مست بهنظر میرسند ،مربوط به چه عالمی است؟
 .2پایان زندگی انسان با ...........................
 .3پایان زندگی این جهان با برپایی..........................
 .4با پایان یافتن دنیا مجموعاً چند حادثه اتفاق میافتد؟
 .5سه مرحلة اول قیامت را نام ببرید.
 .6همه غافلگیر میشوند -بساط حیات انسان برچیده میشود -زمین به زمینی دیگر تبدیل میشود ،مربوط به چه
مرحله و چه حوادثی میباشد؟
 .7وقایع مرحلة دوم به چه علتی است؟
 .8سه ویژگی زنده شدن همة انسانها را بنویسید.
 .9با تابیدن نور الهی دو واقعیت آشکار میشود،آنها را بنویسید.
 .11رسیدگی به اعمال و نیات -شهادت گواهان بر اعمال انسانها -دیدن ظاهر و باطن اعمال توسط پیامبران –
تمامی اعمال را ثبت کردهاند،مربوط به چه حوادثی میباشد؟
﴿ .11وَ إِنَّ عَلَیکُم لَحافِظِین﴾مربوط به شهادت چه کسانی است؟ چرا؟
 .12چرا بدکاران روز قیامت سوگند دروغ میخورند؟
 .13خداوند ،در جواب دروغ آنها چه میکند؟
 .14بدکاران از مشاهدة چه چیزی به شگفت میآیند؟ و چه میگویند؟
 .15نامة عمل انسانها با نامههای ثبت شده تفاوت  ........................دارد.
 .16نامههای دنیوی ،گزارشی از  .............................بهصورت .....................................
 .17نامة عمل انسان بهگونهای است که .....................................در بردارد.
 .18چرا تمام اعمال انسان در قیامت حاضر میشوند؟
 ﴿ .19وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ﴾ ...
توحید و معاد را در آیة فوق پیدا کنید.
 .21چرا اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال ما قرار میگیرد؟
 .21چرا پیامبران و امامان بهترین گواه قیامت هستند؟

درس هفتم :فرجام کار
.1بهشت ........................در دارد .سه در آن مخصوص چه کسانی است؟
 .2فرشتگان به بهشتیان چه میگویند و رستگاران چه جوابی میدهند؟
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 .3باالترین نعمت بهشت چیست؟

 .4بهشتیان در هنگام ورود به بهشت چه میگویند؟ و در بهشت به چه ذکری مترنمند؟
 .5چرا بهشت دارسالم است؟
 .6همنشینان بهشتیان چه کسانی هستند؟
 .7آتش جهنم چگونه است؟
 .8دوزخیان معذب به عذاب الهی با خود چه میگویند؟
 .9دوزخیان با خدا چه میگویند؟
 .11پاسخ قطعی خدا به دوزخیان چیست؟
 .11پاسخ شیطان به دوزخیان چیست؟
 .12چرا به نگهبانان جهنم روی میآورند؟ آنها چه میگویند؟
« .13قراردادی – جریمة نقدی -وضع قوانین جدید -نمیتوان تغییر داد -خود را هماهنگ کردن -باطن عمل را
دیدن –تناسب میان جرم و کیفر -تمام آیات بهشت و جهنم – سَیَصلَون سَعیرًا» هر کدام مربوط به چه نوع رابطه
پاداش و جزاست؟
 .14اگر همنشین ما نیک باشد مایة  ..........................وگرنه موجب  ...........................میشود ،این همنشین،
 ......................توست.
 .15جنبة ظاهری عمل از بین  .............................و جنبة باطنی عمل از بین ..............................

درس هشتم :آهنگ سفر
.1هدف از خلقت انسان چیست؟
 .2هدف اصلی زندگی ما چه باید باشد؟
 .3چه کسانی در دنیا زندگی لذت بخش و در آخرت رستگار خواهند شد؟
 .4اقداماتی که ما را در مسیر بندگی ،ثابت قدم نگهمیدارد را نام ببرید.
 .5عزم به چه معناست؟
 .6آدم با اراده ،آنچه را  ...........................،........................میسازد.
.7از آثار عزم قوی چه چیزهایی میباشد؟
 .8صاحبان ارادههای قوی و ضعیف را مقایسه کنید.
 .9راه سعادت ،همان  ..................................است.
 .11کسانی که راه سعادت را میشناسند و میخواهند در این مسیر قدم بگذارند ،چه میکنند؟
7

مؤلف و مدرس :فرقاني

دين و زندگي دهم متوسطه
 .11اینکه خداوند راه سعادت ما را قرین رضایت خود ساخته ،یعنیچه؟
 .12دو راه پیشنهادی برای عهد بستن با خدا را بنویسید.
 .13رضایت و شرمندگی در مقابل خدا معلول چیست؟
.14حضرت علی(ع) :گذشت ایام ،موجب از همگسیختگی  .........................میشود.
.15سهکاری که معموالً در مراقبتها باید انجام ندهیم را نام ببرید.

 . 16بعد از مراقبت ،نوبت  ................................است ،تا میزان  ...........................و  ..............................بهدست آید و
عوامل  .........................و یا  ،...........................شناخته شود.
 .17چرا در محاسبه در انجام عهد خود ،اگر موفق بودیم باید خدا را سپاس بگوئیم؟
 .18سهکاری را که بعد از اینکه فهمیدیم،سستی کردهایم را نام ببرید.
 .19یکی از بهترین زمانها برای محاسبة ساالنه ،چه زمانی است؟ چرا؟
 .21حضرت علی(ع) :زیرکترین انسان کسی است که .............................
 .21پنج کاری که انسان مشغول به کار از صبح تا شب باید از خود بپرسد ،چیست؟چگونه  ...................و در آن
 ......................................آیا ......................................گشودی؟ آیا  ...............................زدودی
 .22سخن پیامبر(ص) در مورد حسابرسی را بنویسید.
.23برای حرکت در مسیر هدف ،چه باید کرد؟ جرا؟
 .24نیکوترین اسوه کیست؟
 .25چرا پیامبر (ص)همواره از اهل بیت به عنوان انسانهای برتر معرفی کرده است؟
 .26اسوه بودن معصومین یعنی چه؟
 .27پیامبر (ص)اوقات خود را چگونه تقسیم میکردند؟ و چه درسی میگیریم؟
 .28چگونه میتوان پیامبر (ص)ر ا اسوه قرار داد؟
 .29چگونه میتوان سریعتر به هدف رسید؟

درس نهم :دوستی با خدا
 .1سرچشمه بسیاری از تصمیمها چیست؟
 .2فعالیتهای انسان ،ریشه در چه چیزهایی دارد؟
 .3چه چیزی به زندگی انسان جهت میدهد؟
 .4چرا عدهای از اندیشمندان دنیا در مورد«معیار ارزش واقعی انسان» تبادل نظر کردند؟
 .5سخن حضرت علی(ع) در این مورد چیست؟
 .6این شعر "تا در طلب گوهر کانی ،کانی

تا در هوس لقمة نانی ،نانی" در مورد چه مطلبی است؟
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 .7اگر انسان دل به سرچشمة کماالت سپارد. ................................... ،
 .8هر میزان،ایمان به خدا بیشتر شود . ..............................

 . 9عشق و محبت به خدا ......................و  ........................را از بین میبرد و به انسان  ......................و ........................
میبخشد.
 .11محبت به خدا ،تنبل را  .....................بخیل را  ........................کم طاقت را  .......................میکند .و سرانجام آدم
خودخواه را به  ...........................میرساند.
 .11عشق به خدا چون  ...........................که مرده را  ............................و زندگی  ................................را به او میدهد.
 .12چرا محبت به خدا،انسان را خیلی متحول میکند؟
 .13امام صادق (ع) :قلب انسان حرم خداست ............................. ،جا ندهید.
 .14آیة﴿وَ مِنَ النّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اهللِ اَندادًا﴾ در مورد چیست؟
 .15راههای افزایش محبت به خدا را نام ببرید.
 .16چرا عدهای میگویند« :اگر قلب انسان با خدا باشد کافی است؟»
 .17آیة ﴿قُل ان کُنتُم تُحِبّونَ اهلل فَاتَّبِعونی یُحِببکُمُ اهلل وَ یَغِفرلَکُم ذُنوبَکُم﴾ را ترجمه کنید و سه نکته آن را
بنویسید.
 .18حدیث ﴿ما اَحَبَّ اهللَ مَن عَصاه﴾ در مورد چیست؟
 .19اگر بخواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند ،چه باید کنیم؟
 .21چرا جهاد در راه خدا در برنامة تمام پیامبران الهی بوده است؟
 .21نمونه آشکار رفتار مستکبران را نام ببرید و چرا؟
 .22دینداری با  ...........................آغاز میشود و  ........................را به دنبال دارد.
 .23پایه و اساس بنای اسالم چیست؟ و دینداری بر دو پایة  ......................و  .............................استوار است.
 .24امام خمینی(ره) بر مبنای  .................به مسلمانان جهان سفارش میکند که باید مسلمانان سراسر عالم را از
 ..................و  ................به خدا و نفرت  .................نسبت به دشمنان  ................لبریز کنند.

درس دهم :یاری از نماز و روزه
 .1ستون خیمه دین چیست؟ و نشانة چیست؟
 .2جامعة اسالمی با چه چیز شناخته میشود؟و در جوامع اسالمی با چه چیز حال و هوای معنوی پیدا میکند؟
 .3برنامههای احکام الهی در ارتباط با  ..................... ،..................... ،..................... ،.....................و خلقت است .و با
عمل به اینها میتوان  .....................رسید.
 .4برای اینکه با معرفت بیشتر دستورات الهی را انجام دهیم ،چه باید کرد؟
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.5مهمترین فایدههای نماز و روزه چیست؟
 .6مثل انسان با تقوا و بی تقوا چیست؟
 .7تقوا به معنای چیست؟
 .8دو فایدة نماز را بنویسید.
 .9تأثیر نماز به چه عواملی بستگی دارد؟
 .11چه کسانی از منکرات بیشتری دوری میکنند؟
 .11در چه صورت از برخی مکروهات هم بهتدریج دور خواهیم شد؟

« .12بینظمی از مادور شود -آلودگی ظاهری ما کمتر شود -کمتر به کسب درآمد حرام رو آوریم – در مقابل
مستکبران خشوع نخواهیم کرد -به راههای انحرافی دل نخواهیم بست -گمراه نخواهیم شد ».هر کدام از آثار
کدام قسمت از نماز است؟
 .13دو کار که خاصیت نماز را از بین میبرد چیست؟
 .14امام صادق(ع)« :فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند ،هرچند  .....................نمازش پذیرفته
نیست.
 .15پیامبر اکرم (ص) :هرکس غیبت مسلمانی را کند ،تا چهل روز  .................... ،..................و  ..................قبول
نمیشود؛ مگر غیبت شونده او را ببخشد.
 .16اگر نماز ما را از گناه و زشتی باز ندارد ،به علت این است که .................
﴿ .17وَ اَقِمِ الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاِء وَ المُنکَرِ وَ لَذِکرُ اهللِ اَکبَرُ وَ اهللُ یَعلَمُ ما تَصنَعونَ﴾ طبق این آیه ،نماز
ما را از  .................و  ........................باز میدارد.
 .18چرا انسان باتقوا میکوشد تا بر توانمندی خود بیفزاید؟
 .19مهمترین فایدة روزه چیست؟
 .21چه نوع نماز خواندنی در ما تأثیر چندانی ندارد؟
 .21میزان موفقیتهای انسان در رسیدن به هدفهای بزر گ به چه چیزهایی بستگی دارد؟
 .22روانشناسان ،چرا کارهایی را برای تقویت اراده برخود پیشنهاد میکنند؟
 .23چرا خداوند ،روزه را به ما پیشنهاد میکند؟
 .24مصداق تمرین کامل صبر و پایداری در برابر خواهشهای دل چیست؟
 .25آیة ﴿یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبِلکُم لَعَلَّکُم تَتَّقونَ﴾ را ترجمه کنید و
مربوط به کدام یک از فواید روزه میباشد؟
.26چهار چیز که روزه را باطل میکند،بنویسید.
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.27اگر روزهدار سهواً چیزی بخورد ،روزهاش....................
 .28اگر روزهدار چیزی که الی دندانش مانده است را عمداً بخورد روزهاش .................
 .29رسیدن غبار غلیظ به حلق روزه را .........................
 . 31اگر کسی که غسل بر او واجب است عمد ًا تا اذان صبح غسل یا تیمم نکند.........................اگر در این مورد
سهل انگاری کند ،حکمش چیست؟
 .31اگر کسی عذر شرعی دارد و روزه نگیرد ،حکمش چیست؟
 .32اگر کسی عذر شرعی ندارد و روزه نگیرد ،حکمش چیست؟
 .33اگر عذر شرعی دارد و قضای روزه را تا رمضان دیگر نگیرد حکمش چیست؟
 .34اگر عذر شرعی ندارد و با حرام روزه را باطل کند؟
 .35مسافر کسی است که رفت و برگشتش در یک روز  ......................در صورتیکه رفتنش کمتر از
 ............................نباشد.
 .36کسی که ده روز یکجا بماند ،مسافر.....................
 .37کسی که برای کار حرام مسافرت کند....................،
 .38اگر فرزندی با نهی پدر و مادر به سفری غیر واجب برود...................،
 .39اگر مسافر پیش از ظهر به وطن برسد ،در چه صورتی روزه بگیرد و در چه صورتی روزه نگیرد؟
 .41اگر مسافری که قبل ازظهر حرکت کند ،ولی بعدازظهر به وطن برسد وظیفهاش چیست؟
 .41اگر روزهدار بعد ازظهر حرکت کند ،وظیفهاش چیست؟
 .42اگر روزهدار پیش ازظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود ،وظیفهاش چیست؟

درس یازدهم :فضیلت آراستگی
 .1آراستگی به چه معناست؟
 .2چرا پیشوایان ما هم در آراستگی باطن و هم ظاهر خویش توجه داشتهاند؟
 .3حضرت علی(ع) .................... :از اخالق مؤمنان است.
 .4پیامبر(ص) :در مورد آراستگی ظاهر چه فرمودند؟
 .5چرا امام صادق(ع) از پیامبر(ص) لباس مناسبتری میپوشیدند؟
 .6آیا سفارشهای معصومین در مورد آراستگی زنان و مردان یکسان است؟ با ذکر دو نمونه
 .7چرا در اندک زمانی مسلمانان به پاکیزهترین مثلها تبدیل شدند؟
 .8ترتیب آراستگی را در زندگی بنویسید.
 .9از توصیههای مهم پیامبر(ص) در هنگام عبادت چه بود؟
11

مؤلف و مدرس :فرقاني

دين و زندگي دهم متوسطه
 .11تکرار دائمی نماز در شبانه روز ،چه فوایدی دارد؟
 .11نیاز به مقبولیت در جوانی سبب میشود که .......................
 .12کسانی که به نیاز مقبولیت خویش ،پاسخ درست نمیدهند ،نشانة چیست؟
 .13عفاف حالتی در انسان است که ...................
 .14یکی از جلوههای عفاف مربوط به  ......................و  ...................است.
 .15تبرّج چیست؟
 .16ضررهای زیادهروی در آراستگی چیست؟
 5 .17ویژگی انسان عفیف را بنویسید.

 .18هر چه عفاف در انسان مستحکمتر شود ،پوشش او  .......................میشود و هرچه ضعیفتر شود ،پوشش او
جنبة  ........................به خود میگیرد.
 .19چرا انسان عفیف از مقبولیت نزد همساالن خود گریزان نیست؟
 .21نوع آراستگی با چه چیز نسبت دارد؟
 .21طبق گفتة حضرت علی(ع) ،چه کسانی به جنگ با خدا میروند؟
 .22طبق گفتة امام صادق(ع) ،لباس نازک و بدن نما ،نشانة چیست؟
 .23خداوند زنان را بیشتر از مردان نعمت  .....................داده ،زن مظهر  .....................خلقت است و این زیبایی
مربوط به  ..................و  ...................میشود.
.24احساسات لطیف زن بیانگر زیباییها ........................اوست و بازیبایی .............................او عجین شده است.
 .25پشتوانة مهمی برای ازدواج زن و مرد و تحکیم بنیان خانواده چیست؟
 .26کانون عفاف خانواده کیست؟
 .27چرا زن دوست دارد زیبایی وجودش از نگاه نا اهالن دور بماند؟
 .28دریافت هر نعمتی از جانب خداوند .................... ،بههمراه دارد.
 .29عرضة نابهجای زیبایی ،چه عوارضی دارد؟
 .31زیبایی نباید در خدمت  .......................قرار گیرد.
 .31دو گوهر مقدس یک زن چیست؟

درس دوازدهم :زیبایی پوشیدگی
 .1گاهی با کالمی شوق  .....................جوانه میزند و با لبخندی  .....................به زندگی ما دمیده میشود.
 .2گاهی با  .....................معنای زندگیمان تغییر میکند و با  .....................روش آن
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 ..................... ، ..................... .3و  .....................جلوههای آشکار از رفتارهای انسانی است که بر مسیر .....................
و  .....................اثرگذار است.
 .4آیا بدون گفتار یا رفتار میتوان مسیر زندگی دیگران را عوض کرد؟
 .5چهار وظیفة خاص زنان و مردان دربارة عفاف و حجاب را بنویسید.
 .6آیا حد حجاب در قرآن مشخص شده است؟
 .7سخن امام کاظم(ع) در مورد چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است دیده شود چیست؟
 .8سخن امام صادق(ع) در مورد ساعد زن و قسمتهایی که باید از نامحرم پوشیده شود چیست؟
 .9رعایت حجاب از زبان قرآن ،سبب میشود که زن به  .....................و  .....................شناخته شده و به افراد
 ، .....................اجازة تعرض ندهند.
 .01از آية ﴿یا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لَزواجِکَ وَ بَناِتکَ وَ نساِء المُؤمِنین﴾  5نکته بنويسيد.
 .00چگونگی و نوع پوشش ،تا حدود زيادی تابع  .....................ملتها و اقوام است.
 .01اسالم تنوع پوشش را  .....................است.
 .01در اسالم ،مردان موظف هستند لباسی بپوشند كه  .....................و  .....................آنان حفظ شود و با ارزشهای
اخالقی  .....................هماهنگ باشد.
 .14چه نوع پوشیدن لباس برای مردان حرام است؟
 .15دو شرط پوشش زنان چیست؟
 .16هر چه وظایف حجاب زنان و مردان کاملتر انجام شود نزد خدا  ..................... ، .....................و .....................
 .....................باالتری میرساند.
 .17سه فایدة چادر را بنویسید.
 .18حجاب در اجتماع چه فوایدی دارد؟
 .19کار کردن زنانی چون حضرت مریم(ع)،دختران شعیب و حضرت فاطمه(س) چگونه این ادعا که با حجاب،زنان
خانهنشین میشوند را رد میکند؟
 .21قانون حجاب برای  .....................نیست،بلکه کمک میکند تا جامعه بهجای آنکه ارزش زن را در .....................
خالصه کند به  .....................و  .....................توجه کند.
 .21سه فایدة توجه به استعداد زنان بهجای ظاهر آنان را بنویسید.
 .22ادیان الهی بر حجاب  .....................داشتهاند و آن را  .....................میدانند.
 .23با توجه به تعالیم ادیان الهی میفهمیم که از نظر آنان داشتن حجاب به  .....................نزدیکتر و در پیشگاه
خدا  .....................است.
 .24قبل از حضرت مسیح(ع) آداب و رسوم  .....................در اروپا رواج داشت.
 .25بی حجابی زنان غرب جایگاه در اندیشة مسیحیت  .....................بلکه بازگشتی است به سنتهای .....................
قبل از  .....................محسوب میشود.
 .26مورخان غربی منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان را  .....................میدانند.
 .27تفاوت پوششها در اقوام گوناگون مربوط به  .....................و  .....................بوده است.
 .28چه لذتی دارد که مردانگی را به  .....................ندانیم بلکه در  .....................بدانیم.
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دين و زندگي دهم متوسطه
.29چه لذتی دارد وقتی طعمة قالب شیطان برای  .....................دیگران نیستی.

 .31چه لذتی دارد وقتی رضایت خدا را به رضایت انسانهای  .....................ترجیح میدهی.
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