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  پہال ہفتہ

 موضوع; مشکالت کے حل میں مذہب کی رہنمائی

جوابات تحریر کریں۔سبق کو غور سے پڑھئے اور مندرجہ ذیل سواالت کے مفصل    

: مذہب بحرانوں میں ایک فرد کی کیا مدد کرتا؟1سوال نمبر   

قومیں بحرانوں میں مذہب کیسے کام آتا ہے؟ 2سوال نمبر  

: انٹرنیٹ کے ذریعے گوتم بدھ کی بائیوگرافی لکھیے اور گوتم بدھ کی تعلیمات کے بارے میں بھی 3سوال نمبر 

 تفصیال بیان کیجیے؟

وسرا ہفتہد  

 موضوع: مشکالت کے حل میں مذہب کی رہنمائی

 سبق کو غور سے پڑھئے اور مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات تحریر کیجئے۔

کسی انسان کی شخصی زندگی میں کیسے بحران آتے ہیں؟1سوال نمبر  

چند قومی بحرانوں کے نام لکھیں۔ 2سوال نمبر  

 طلبا کے لیے سرگرمی :

جن میں کوئی مصیبت کا مارا کسی اخالقی سہارے کی وجہ سے بچ نکال ہوں انٹرنیٹ کوئی ایسی کہانی تحریر کیجیے  

 سے بھی مدد لی جاسکتی ہے

 تیسرا ہفتہ

 موضوع گناہ اور جرم کا تصور

 سبق کو غور سے پڑھئے اور مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات تحریر کیجئے۔

ات کا جائزہ لیں؟سوال نمبر ا: جرائم کیوں ہوتے ہیں  اس بارے میں مختلف نظری  

: مذہب گناہ اور جرم کے محرکات کو کر کم کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہےاس سلسلے میں آپ کی اپنی 2سوال نمبر

 کیا پارہ ہے اس کا اظہار کیجئے؟

: جرائم کی  پیغگنی میں مذاہب کا کردار پیش کریں؟2سوال نمبر  
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کیا نتیجہ نکلتا ہے؟: حقوق و فرائض میں توازن نہ رہے تو  3سوال نمبر   

  چوتھا ہفتہ

 موضوع:  گناہ اور جرم کا تصور

 سبق کی پڑھائی غور سے کیجئے اور مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات تحریر کریں۔

 سوال نمبر ا : گناہ اور جرم میں کیا فرق ہے؟

: تین ایسے بڑے جرائم کے نام لکھے جو گناہ بھی ہیں؟ 2سوال نمبر  

روکنے کے تین قسم کے قوانین کے نام لکھیں۔:جرائم  3سوال نمبر  

 پانچواں ہفتہ

  موضوع : کانٹ

 سبق کی پڑھائی توجہ سے کیجئے اور مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات تحریر کیجئے۔

: انٹرنیٹ کی مدد سے ایمانول کانٹ کی مکمل بایوگرافی تحریر کیجیے؟1سوال نمبر   

اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے؟ : کانٹ کا نظریہ اخالق کیا تھا 2سوال نمبر  

:کانٹ کی زندگی کے چند دلچسپ پہلو تحریر کیجیے۔3سوال نمبر   

: کانٹ نیک اعمال کے بارے میں کس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں؟ 4سوال نمبر    

 چھٹا ہفتہ

 موضوع : کانٹ

 سبق کو غور سے پڑھئے اور مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات تحریر کریں۔

: کانٹ فلسفہ کے عالوہ کس مضمون سے دلچسپی رکھتے تھے؟1سوال نمبر   

: کاٹ اخالق میں کس چیز کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے تھے؟2سوال نمبر  

: کانٹا سزا کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے؟3سوال نمبر   

  سرگرمی:

لکھیں۔بحیثیت ایک منفرد شخصیت کہ عنوان سے کانٹ کے بارے میں چند باتیں ایک صفحے پر   

 


