باسمه تعالی

** خالصه نکات درسی **

آزمون  14 :اردیبهشت

درس  :دین وزندگی پیش دانشگاهی

نویسنده  :صدیقه محسن پور – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه شریف

درس هشتم
62بقره  :دو معیار از معیارهای اسالمی:ایمان به خدا(توحید)،مبارزه باشرک و ایمان به معاد
59نسا  :معیارهای اسالمی:اطاعت از فرمان الهی،رسول و صاحب االمر(قبول والیت الهی)
15شوری  :اشاره به تنظیم روابط اجتماعی،تدوین قوانین برپایه عدل ومبارزه ظالمانه از معیارهای تمدن اسالمی
9زمر  :اشاره به تعقل وخردورزی وگرامی داشتن عالمان وصاحبان خرداز معیارهای اسالمی
29فتح  :اشاره به لزوم دوستی با حق ودشمنی باباطل از معیارهای تمدن اسالمی
32و33اعراف  :توجه به دنیا وبهره مندی از آن در عین توجه به آخرت
21روم  :اشاره به جایگاه زن و خانواده به عنوان کانون رشد انسانهای بافضیلت
گذر از عصرجاهلیت به عصراسالم نیازمند تغییردرنگرش انسانها و تحولی بنیادین در شیوه زندگی فردی و اجتماعی بود.

پایه های تمدن اسالمی :
 مبارزه با شرک با محوریت عبارت معبودی جز اهلل نیست توسط پیامبر آغاز شد.
 آشنا کردن انسانها با معاد
 قبول والیت الهی و نفی والیت طاغوت
 تحکیم بنیان خانواده و احیای مقام زن به عنوان محور خانواده
 دوستی باحق و دشمنی با باطل :موجب تحول درروابط بین ملت ها گردید.
 داشتن اعتدال و توجه همزمان به دنیا وآخرت:جامعه اسالمی عالوه براخالق مند و معنوی بودن باید آباد باشد.
 مبارزه با خرافات و تشویق به علم آموزی
 اعتدال خواهی و رفع تبعیض های موجود

درس نهم
دوتجربه موفق ایرانی ها :
 1ـ آفریدن انقالب اسالمی  -2پیروزی در دفاع مقدس
بیهوده انگاشتن تالش برای جامعه و تمدن آرمانی اسالمی معلول سطحی نگری و عدم اطالع از توانمندی ذاتی انسان ،مردم هوشمند
جامعه و تعالیم اسالم میباشد.
حجم تحمل رنج ها با حجم رنج و فداکاری ها رابطه مستقیم دارد.
حوزه های مدنظر برای برنامه ریزی:

-1تقویت توانایی های فردی:
 تالش برای کسب آگاهی دقیق از تمدن اسالمی و تمدن جدید :گذشته دربردارنده تجربه های فراوان است که علل شکست و
ضعف را به ما نشان میدهد.
شناخت دنیای جدید در درک درست واقعیت ها و انتخاب روش های موثر الزم است.
 تقویت ایمان و اراده

-2تحکیم بنیان خانواده:حراست از بنیان های خانواده مانع گسترش بسیاری از مشکالت اخالقی میباشد.
-3تقویت بنیان های جامعه:
 همراه کردن دیگران با خود
 تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری
 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی:استحکام نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای حضور کارآمددر میان افکار عمومی
جهان است.
 تقویت عزت نفس عمومی :خودباوری عامل زنده کننده تمدن اسالمی است.

-4جذب انسانها به اسالم تابع روش انتقال پیام آن است.
 تاکید بر عقالنی بودن محتوای دین:تناسب بین پیام و روش تبلیغ که نیازمند تقویت عقل است.
 استفاده از بهترین ابزار برای رساندن پیام
 مبارزه با ستمگران :برای تحقق سخن حق باید قیام نمود

درس دهم

زندگی در دنیای امروز
تنها شیوه مطمئن زندگی در مواجهه با مسائل :عمل به راهنمایی های خداوند
هر یک از احکام خداوند دارای علت خاصی است .انسان برخالف خداوند بر هر چیزی آگاه نیست.
عقل و علم ما نسبت به خداوند ناچیز است و شاید علت احکام را درک نکنیم.
ورزش به قصد نشاط و آمادگی برای انجام فرمان های خدا مستحب است و پاداش دارد.
ورزش گروهی به دلیل تقویت رابطه صمیمانه اقوام و دوستان ،دارای پاداش میباشد.
شرطبندی حرام است ،حتی در بازی و تفریح
قمارحرام است .وسایل قمارحرام است هرچند که به قصد غیرازقمار باشد.
دادن جایزه به ورزشکاران جایز است واگر به قصد ترویج ورزش های مفید باشد ،دارای پاداش میباشد.
فراهم کردن امکانات ورزش برای دوری از فساد واجب کفایی است.
بازی با ابزار قمار به هرطریقی حتی کامپیوتر نیز حرام است.
تولید فیلم های سینمایی به قصد اعتالی فرهنگ اسالمی مستحب و درشرایط ضرورت واجب کفایی است.
تولید سایت به منظور گسترش فرهنگ اسالمی مستحب است.
از مهمترین مصادیق عمل صالح :تولید محتوای مقابله کننده با تهاجم فرهنگی است که واجب کفایی و دارای پاداش میباشد.
تولید محتوای مبتذل و مفسدانه حرام است.خرید و فروش آن حرام است.دیدن و گوش دادن به آن نیز حرام است.
خرید و نگهداری ماهواره حرام است.مگر برای کسی که به خودش مطمئن است و مفسده ای برای او و خانواده اش نخواهد داشت.
ابزار مشترک  :وسائلی مانند ماهواره واینترنت که هم برای مقاصد نیک وهم برای مقاصد بد میتوان از آن استفاده کرد.
بر اساس قانون جمهوری اسالمی ،ماهواره حرام است.
موسیقی لهو و مطرب حرام است.چه کالسیک چه غیرکالسیک.
موسیقی لهوی انسان را از خدا دور میکند.
بکارگیری آالت موسیقی برای موسیقی غیرلهوی در صورتی که مفاسددیگر ایجاد نکند ،اشکال ندارد.
شرکت در جشن ها وعروسی ها در صورتی که منجر به گوش دادن به موسیقی لهوی شود حرام است.
فیلم بردار مجالس زنانه ،زن و مجالس مردانه باید مرد باشد.
فیلم برداری مرد از زنان بی حجاب حرام است.

حق کپی باید رعایت شود.اگر ناشر یا مولف قید کند که تکثیر ممنوع است ،حقوق آنها باید رعایت شود.
خرید کاالی وارداتی از کشورهای غیراسالمی در صورتی که منجر به کمک به آنها برای هجوم به سرزمین های اسالمی و مسلمانان
شود،حرام است.
هر نوع تجارتی به نفع دولت صهیونیستی حرام است.
وارد کردن و خرید کاالهای صهیونیستی حرام است.
خریدو پوشیدن لباس های دولت های استعمارگر اگر منجر به -1ترویج فرهنگ غیراسالمی و -2تقویت استعمارگریشان برای استعمار –3
وارد شدن ضربه به دولت اسالمی شود،حرام است
تقلید از مدهایی که شبیه به دشمنان اسالم شدن راترویج می کند حرام است.

