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 چهارمسواالت درس 

 درستی یانادرستی جمله های زیر رابا)ص/غ( مشخص کنید.

   غلط                                              دفع خطر احتمالی الزم است، یک قانون تجربی است. -1
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     صحیحهمه ی پیامران پس ازایمان به خدا، ایمان به آخرت رامطرح کرده اند.                          -2

    صحیح              درجهان آخرت است.   ازدیدگاه پیامبران الهی،مرگ گذرگاهی به سوی حیات برتر-8

   غلط نخستین انسان، استداللی برضرورت معاد است.                                 آفرینشاشاره به -4

  صحیح   اشاره به نظام مرگ وزندگی طبیعت، امکان معاد راتبیین می کند.                               -5

     صحیحخداوند چون حکیم است کارعبث وبیهوده انجام نمی دهد.                                       -6

   غلط پاداش هیچ یک ازاعمال انسان دراین دنیا داده نمی شود.                                          -7

 جمالت زیرراباکلمات مناسب کامل کنید؟

     امری ضروریرا امری ممکن می داند،بلکه وقوع آن رانیز...................................می داند.    قرآن نه تنها معاد-3

             قدرت خدایکی ازانگیزه های انکارمعاد،نشناختن ..............................است.    -3

   الزمه–ایمان به معاد ..رامطرح کرده اندوآن را...........................ایمان به خدا دانسته اند.  پیامبران الهی پس از ایمان به خدا........................-11

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 رده اند.انواع موضع گیری هادرمقابل دعوت انبیاء برای ایمان به آخرت رابنویسید؟ گروهی به آن ایمان آورده وگروهی آن را بعید دانسنه وانکار ک-11

ختلف بلکه بااستدالل های معملکرد انبیاء درتبیین امکان وجود معاد به مخاطبین چه بوده است؟ پیامبران الهی ، نه تنها امکان وجود جهان دیگر رااثبات می کردند، -12

 مجود آن راضروری می دانستند.

 ای مختلف وجودآن راضروری می دانستند.آیاپیامبران الهی، تنهاامکان جهان دیگررااثبات می کردند؟ خیربلکه بااستدالل ه-18

 راثابت می کنند. اقسام استدالل های قرآن درمورد اثبات وجودمعاد رابنویسید؟ استدالل هایی که امکان معاد راثابت می کنند واستدالل هایی که ضرورت معاد-14

 اشاره به نظام مرگ وزندگی درطبیعت -8هایی از زنده شدن مردگان  بیان نمونه -2نخستین انسان  آفرینش -1دالیلی که برامکان معاد داللت دارندرانام ببرید؟-15

ار را امری بسییکی ازدالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنندچیست؟ چنان واقعه بزرگ وباعظمتی رابا قدرت محدود خود می سنجند وچون آن -16

 بعید می یابند، به انکارآن می پردازند.

 کی ازانگیزه های انکار معاد ازمنظرقرآن کریم چیست؟ نشناختن قدرت ی--17

 غرض ازارائه دالیل وشواهد درقرآن برای منکران معادچیست؟ تانشان دهد معاد امری ممکن وشدنی است وخداوند برانجام آن تواناست.--13

-مربوط به  اثبات کدام مورد معاد است)امکان یاضروت (وموضوع آن چیست ؟ امکان معادفاطر) خداست که بادها رامی فرستد...زنده شدن قیامت چنین است( 3آیه  -13

 موضوع آن: اشاره به نظام مرگ وزندگی درطبیعت

 معاد الزمه عدل الهی -2معاد الزمه حکمت الهی  -1دالیلی که برضرورت معاد داللت دارند کدامند؟ -21

توضیح دهید؟ قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری و واقع نشدن آن را امری آیاقرآن فقط امکان معاد را بیان کرده است -21

 محال ونا روا معرفی می کند.
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)سوره مومنون 115آیه  -22                          )    موضوعی دارد؟ ضرورت معاد براساس حکمت الهیبه چه اشاره 

 سوره ص به چه موضوعی اشاره دارد؟ ضرورت معاد براساس عدل الهی 23و27آیه -28

 سؤاالت تشریحی

یت کامل د. آنان  با قاطعدراثبات وجود معاد راتبیین کنید؟ پیامبران عاقل ترین  وراستگو ترین مردمان درطول تاریخ بود ان« دفع خطر احتمالی »کاربردقاعده عقلی -24

ایمان به خدا دانسته اند.ب(اگربه  ازوقوع معاد خبر داده اند ونسبت به آن هشدار داده اند.همه آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کر ده اند وآن را الزمه

عقلی )دفع خطر احتمالی الزم است( باید احتیاط به عمل بیاوریم وآن راجدی  فرض  دراثبات معاد، هیچ دلیلی جز همین خبرپیامبران نداشته باشیم براساس قانون

 درنظر بگیریم.

استدالل هایی که امکان معاد راثابت  -1استدالل های قرآن برای اثبات وقوع قیامت چند دسته هستند نام برده وتوضیح دهید؟ استدالل های قرآن دو دسته اند: -25

 معاد را به اثبات می رسانند.« ضرورت»دسته دیگر، استدالل هایی که -2بعید وغیر ممکن خارج می سازند و می کنند وآن را ازحالت امری

نخستین انسان است آن راتوضیح دهید؟ دربرخی آیات قرآن ، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین  آفرینشیکی ازدالیل اثبات امکان معاد درقرآن کریم -26

ار ی تواند بکند وتوانایی خود درآفرینش آن را تذکر می دهد.دراین آیات بیان می شود که همان گونه که خداوند قادر است انسان رادر آغاز خلق کند، م انسان جلب می

 دیگر نیز او را زنده کند.

نمونه هایی اززنده شدن مردگان است آن راتوضیح دهید؟ قرآن برای اینکه قدرت خدا را به صورت محسوس تری در  بیان یکی ازدالیل اثبات امکان معاد درقرآن -27

 به مدت صد سال وزنده ایشان.اینن زمینه نشان دهد، ماجراهایی را نقل می کند که درآنها به اراده خداوند مردگانی زنده شده اند. ازجمله ماجرای مردن حضرت عزیر)ع( 

ن یک جریان رایج کی از دالیل اثبات امکان معاددرقرآن اشاره به نظام مرگ وزندگی درطبیعت است آن راتوضیح دهید؟ دربرخی آیات قرآن ، بعد ازمرگ به عنوای-23

عت دگی به مرگ وبالعکس ، در طبیدرجهان طبیعت معرفی شده است واز کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می کنند می خواهد تا با مطالعه جریان همیشگی تبدیل زن

 بپردازد تا این مسئله رابهتر درک کنند. فرا رسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه ای از رستاخیز عظیم نیز هست. 

خ گوی این گونه خواسته ها نیست آیا دنیای کنونی پاسخ گوی میل بقاء وجاودانگی وکماالت نامحدود انسان است توضیح دهید؟ اما دنیا وعمرمحدود انسان ها پاس-23

جاوید رادر  گرایش به زندگی ؛ بنابراین باید جای دیگری باشد که انسان به خواسته هایش برسد. اگر بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت خداوند

 دکه این کار با حکمت خدا سازگار نیست. وجود انسان قرار داده وسپس او را درحالی که مشتاق حیات ابدی است، نابود می کن

توضیح دهید؟ عدل یکی از صفات الهی است.خداوند عادل است وجهان رابرعدل استوار ساخته «معاد الزمه ی عدل الهی است »ضرورت معادرا با توجه به  اینکه -81

عده داده تاست که هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند وحق کسی را ضایع نکند. اما است. زندگی انسان ها نیز داخل این نظام عادالنه قرار دارد؛ از این رو، خداوند و

 زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق این وعده رانمی دهد.

این است که هیچ کاری ازکارهای او  توضیح دهید؟ خداوند حکیم است والزمه حکمت خداوند« معادالزمه حکمت الهی است»ضرورت معادرا با توجه به  اینکه - -81

ن موجودات قرار داده است. به بیهوده وعبث نباشد اگر خداوند تمایالت وگرایش هایی را در موجودات قرارداده، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت ونیازها را نیز در درو

انند تشنگی وگرسنگی خود را برطرف کنند. همچنین گرایش به بقاء وجاودانگی در وجود طور مثال، درمقابل احساس تشنگی وگرسنگی حیوانات، آب وغذا راآفریده تا بتو

اده ادر جود انسان بیهوده قرار دانسان وجود دارد واو از نابودی گریزان است. اگربعدازاین دنیا، زندگی ای نباشد، دراین صورت باید گفت خداوند گرایش به زندگی جاوید ر

 اسازگار است.که این با حکمت خداوند ن

را به طور کامل نمی دهد؟ الف( دراین عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود نمی رسند  به « عدالت الهی»چرازندگی دردنیا به گونه ای است که امکان تحقق -82

ه اند ونیز چه بسیار کسانی که در دوران عمر خود ازهیچ جنایت عنوان نمونه ، چه بسیار افراد ی که کارهای نیک فراوانی دارند وبه جمع زیادی از انسانها خدمت کر د

 وخیانتی فرو گذار نمی کنند اما قبل از آنکه به پاداش ویاسزای اعمال خود برسند چشم از جهان فرو می بندند.
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اعمال مانند شهدات در راه خدا را دراین دنیا داد؟ ویا چگونه  ب( این جهان ظرفیت جزا وپاداش کامل انسانها را ندارد به عنوان نمونه ، چگونه می توان پاداش بسیاری از

را به مجازات واقعی اش  می توان دراین جهان کسی را که به هزاران نفر ستم رو داشته ویا صدها نفر راقتل عام کرده است کیفر داد؟ اگر جای دیگری نباشد که ظالم

  ایراد وارد می شود.برساند وحق مظلوم رابستاند بر نظام عادالنه خداوند 
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