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آنچه درآسمان ها وزمین است ، برای اچون خود خدچگونه می توان ثابت کرد که خداانسان راگرامی داشته وبرای او درنظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است؟ -82

 نایی بهره مندی ازآنها رادروجود اوقرارداده است.انسان آفریده وتوا

 رآید.گرایش به نیکی وزیبایی سبب چه واکنشی درانسان می گردد؟ آن گاه که انسان به گناه آلوده شد خودراسرزنش ومالمت کند ودراندیشه جبران ب-88

 ازپیروی ازعقل ووجدان باز می دارد.  -2انسان هارا برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی دعوت می کند-1نقش نفس اماره درزندگی انسان رابنویسید؟ -84

-سوگندیادکرده که فرزندان آدم رافریب دهد-خود رابرتر ازآدمیان می پندارد  ویژگی های مانع بیرونی)شیطان( رسیدن انسان به هدف درزندگی انسان رابنویسید؟-85

 کاراووسوسه کردن وفریب دادن است.-شت بازداردازرسیدن به به

قدرت اختیار -2قدرت تفکر وتعقل-1برای گام برداشتن انسان درمسیر تقرب به خدا، چه توانایی هایی دروجود او قرار داده است؟)سرمایه های وجودی انسان( -86

  یهدایت اله -6نفس لوامه -5گرایش به خیر ونیکی-4گرایش به خداپرستی -3وانتخاب

 

 

 

 سوماالت درس ؤس

  باتوجه به آیه )-1         دنیابازیچه ای بیش نیست،ولی حیات حقیقی درجهان آخرت وجود دارد. (تفاوت دنیاوآخرت درچیست؟ 

  )...شرط نداشتن حزن واندوه براساس آیه ی-2                             )...چیست؟ 

 کسی که به خدا وجهان آخرت ایمان بیاورد وعمل شایسته انجام دهد، دچارحزن واندوه نمی شود.

)باتوجه به آیه ی-8                            ...) پاسخ دهید؟ 

 الف(ترجمه آیه رابنویسید.  

 جواب:بیانگر دیدگاه منکران معاد می باشد. ب(مفهوم آیه به دیدگاه چه گروهی اشاره د ارد.

 اشاره داردوآن را چون خوابی زودگذر می داند.جواب:به گذرابودن زندگی دنیایی  به چه موردی اشاره دارد؟« الناس نیام فاذا ماتوا  انتبهوا»حدیث شریف -4

ام جواب:ام به کدام پیامد ازپیامدهای اعتقادبه معاداشاره می فرمود؟« من مرگ راجز سعادت وزندگی باظالمان راجزننگ وخواری نمی بینم»وقتی امام حسین)ع( فرمود: -5

 گ ندارد وهمواره آماده فداکاری درراه خدا است.حسین)ع( بااین حدیث نشان دادند که انسان معتقد به معاد ترسی ازمر

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

 صحیح                                                                                           درباره زندگی پس ازمرگ دو دیدگاه وجود دارد.      -6

 صحیح                                       است وسرانجامفرسوده ومتالشی می شود.       تجزیه وتحلیل دائم درحال  بعدجسمانی انسان -7

 غلط          .                                                               پندارندپیامبران الهی وپیروان آنهامرگ راپایان بخش دفترزندگی می -3
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 صحیح        .  ازآثاراعتقادبه معادپنجره امیدوروشنایی به روی انسان بازمی شودوشورونشاط وانگیزه فعالیت وکار، زندگی رافرا می گیرد-3

 غلط                                               .خداپرستان حقیقی دوست دارند زودترزندگی شان تمام شود وبه دیدار پروردگاربرسند -11

 صحیح       گروهی وجودجهان پس ازنرگ راانکار می کنند وبافرارسیدن مرگ انسان ومتالشی شدن جسم او، پرونده اورا برای همیشه می بندند.-11

 صحیح                      سرگرم شدن به دنیا وفراموشی آینده تلخ ازپیامدهای انکار معاد است.                                             -12

 جمالت زیر را باکلمات مناسب کامل کنید؟

...........که درانتظار ازپیامدهای انکارمعاد این است که انسان می کوشد راه فراموش کردن وغفلت ازمرگ راپیش بگیرد وخود را به هرکاری سرگرم سازد تا........-18

 آینده تلخی     دارد،فراموش کند.

 می شود-است           ش بسته ................پس از مدتی زندگی دردنیا دفترعمرهرانسانی ازدیدگاه منکران معاد مرگ پایان زندگی....................و-14

 دل نمی سپرند                            ..... به آن ...................... وزیبا هم زندگی می کنندامادردنیازندگی می کنند گرچه خداپرستان حقیقی -15

 آماده  -فراوان          باهوش ترین مومنان ...............به یادمرگ هستند وبهتر ازدیگران خودرابرای آن .....................می کنند.                   -16

 تجزیه وتحلیل          بعدروحانی انسان..............نمی پذیرد وبعد ازمرگ بدن ،باقی می ماند.                                                         -17

 غروبی ـطلوعی      انسان می دانند.      مرگ را.............برای جسم وتن انسان و ................درخشان تربرای روح  وپیروان آنها پیامبران الهی -13

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 نام ببرید؟ دو دیگاه الف( اعتقاد به معاد  ب( انکار معاد درباره زندگی پس ازمرگ چند دیدگاه وجود دارد-13

 این گروه، جسم وتن راحقیقت انسان می دانند.  گروهی که جهان پس ازمرگ راانکار می کنند چه حقیقتی برای انسان قائل اند؟-21

 کافران می گویند فقط گذشت روزگار مارانابود می کند.   کافران مرگ خودرابه چه چیز نسبت می دهند؟-21

گی ر ونشاط وانگیزه فعالیت وکار، زنداولین پیامد دیدگاه اعتقاد به معاد برای انسان هاچیست؟با این دیدگاه، وپنجره امید وروشنایی به روی انسان باز می شود وشو-22

 رافرا می گیرد.

 تفاوت بعدجسمانی وروحانی انسان درچیست؟ بعدجسمانی پس ازمرگ تجزیه وتحلیل می پذیرد ونابود می شود، ولی بعد روحانی ازبین نمی رود.-28

که مرگ برای کسانی ناگوار وهولناک است که زندگی رامحدود به دنیا می چراانسان خداشناس ازمرگ نمی هراسند ومنتظر فداکاری درراه خدااست؟ آنان معتقدند -24

 بینند یاباکوله باری ازگناه باآن مواجه می شوند.

 پیامبر)ص( باهوش ترین مومنان راچه کسانی می دانند؟ آنان که فراوان به یاد مرگ اند وبهر ازدیگران خود رابرای آن آماده می کنند.-25

وز عاشورا درمورد مرگ برای یارانشان چه مثالی رابیان فرمودند؟ مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را ازساحل سختی به ساحل سعادت وکرامت امام حسین)ع( درر-26

 و بهشت های پهناور ونعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان  به قصر منتقل شود؟

 قیقت انسان چه می اندیشند؟جواب: آنان حقیقت راجز جسم وتن نمی دانند.منکران معاد درمورد ح-27 

اری وخود رابه هرکپیامدهای انکار معاد برای انسانی که بی نهایت طلب و میل به جاودانگی دارد چیست؟ می کوشد راه فراموش کردن وغفلت ازمرگ راپیش بگیرد -23

  اموش کند.سرگرم سازد تا آینده تلخی که درانتظار دارد، فر
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 منکران معاد برای اینکه آینده تلخ خودرا فراموش کنندچه می کنند؟ جواب: آنان می کوشند تاخود را به هرکاری سرگرم سازند.-23

ست، می قلبی تبدیل نشده اآیاپیامد های انکارمعاد فقط شامل منکرین است؟  خیرـ گریبان کسانی رانیز که معاد راقبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان وباور -81

 گیرد.

 سؤاالت تشریحی

 جسم او، پرونده او برای  متالشی شدنبافرارسیدن مرگ انسان و و.گروهی وجود جهان پس ازمرگ راانکار می کنند دیدگاه منکران معاد درمورد مرگ رابیان کنید؟ -81

پس ازمدتی زندگی دردنیا، دفترعمرش بسته می شود وحیات اوپایان می یابد ورهسپار نیستی هرانسانی مرگ پایان زندگی است و می بندنددراین دیدگاههمیشه برابرای 

 می گردد.

ی نسان می دانندد یاپلچراپیامبران الهی وپیروان آنان مرگ راپایان بخش زندگی نمی دانند؟ زیرا آن را غروبی برای جسم وتن انسان وطلوعی درخشان تربرای روح ا-82

 یکه آدمی را ازیک مرحله هستی)دنیا( به هستی باالتر)آخرت( منقل می کند.دراین دیدگاه ، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه وگذر است وزندگبه حساب می آورند 

 حقیقی درجهان دیگر معنا می یابد.

ن دیدگاه، پنجره امید وروشنایی به روی انسان باز می شود وشور ونشاط وانگیزه فعالیت ابه معاد توضیح دهید؟ بایآثاراعتقادرابه عنوان   بازشدن پنجره امید وروشنایی-88

می داند هیچ یک از کارهای نیک اودرآن جهان بی پاداش نمی ماند.حتی اگرآن کارها به چشم  انسان وکار، زندگی رافرا می گیرد. این شور ونشاط به این دلیل است که 

که اگر دراین مسیر ظلمی به او بشود ونتواند داد خود را از ظالم بستاند، قطعا درجهان دیگری خداوند آنها رابه سزای اعمالشان خواهد  کسی نیاید ونیز اطمینان دارد

 رساند.

رند؛ آن دل نمی سپخداپرستان حقیقی چگونه درجهان زندگی می کنند؟الف(آخداپرستان حقیقی گرچه دردنیا زندگی می کنند وزیبا هم زندگی می کنند؛ اما به -84

ب( آنان ازخداوندعمرطوالنی می خواهند تابتوانند دراین جهان با تالش درراه خدا وخدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خدا -ازاین رو، مرگ را ناگوار نمی دانند

 را مالقات کنند وبه درجات برتر بهشت نائل شوند.

دن به یاس وناامیدی است آن راتوضیح دهید؟ اما گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ رادرذهن خود بیرون برانندهمین ازپیامدهای مهم نگرش انکار معاد دچارش-85

ی های گیرد وبه انواع بیماریزندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود؛ درنتیجه به یأس ونا امیدی دچار می شود وشادابی زندگی را ازدست می دهد؛ ازدیگران کناره م

 یدروحی دچار می شود. گاهی نیز برای تسکین خود وفرار از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارد که روز به روز برسرگردانی ویأس او می افزا

ا افراد به دلیل فرو رفتن درهوس ها، دنیپیامد های انکارمعاد گریبان کسانی که معاد راقبول داشته ، اما ایمان وباور قلبی به آن ندارند، رانیز می گیرد؟ زیرا این  چرا -86

 ندارد.رامعبود وهدف خود قرار می دهند وازیاد آخرت غافل می شوند واز این رو، زندگی ورفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد 

سان باز می شود وشور ونشاط وانگیزه فعالیت وکار، زندگی رافرا می گیرد. با این دیدگاه پنجره امید وروشنایی به روی ان -1پیامد های اعتقاد به معادرا بنویسید؟  -87

 انسان دیگر ترسی ازمرگ ندارد وهمواره آماده فداکاری در راه خدا است. -2

 

 

 

 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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