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اره مانع رشد انسان می شود ؟ با وجود قدرت انتخاب و اختیار چرا نفس امّ -176

ز جنبه درونی بررسی کنید؟را اوجود انسان زمینه های گناه  های ارزشمند دربا وجود سرمایه -174

؟ای داردرابطه هدف و مسیر حركت هركس با سرمایه ها و توانایي هایي كه خدا به انسان داده چه -173

چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ -179

است، به اهل جهنم چه می گوید؟ نمانده باقی توبه برای فرصتی شیطان در روز قیامت که-151

را توضیح دهید؟ )هدف از دورماندن و گناه و سقوط عوامل) هدف به رسیدن موانع-152

های ارزشمند الهی  به  سرمایه بود، روزه چند دنیای این در بودن خوش و خوابیدن خوردن، ما خلقت از هدف اگر-153

 داشتیم؟ نیازی چه

یعنی چه؟ .باشد هایمان سرمایه وسعت به باید ما هدف-157

شود؟ می سبب چه ها زیبایی و ها نیکی به انسان گرایش-155

آشنا را توضیح داده و بگویید چه عاملی باعث دوری ما از خدا می شود؟ خدا سرشت-156

را بنویسید؟سرمایه هایی که خداوند در مسیر رشد و کمال به انسان داده -154

 

سواالت چند گزینه ای-

     چرا خدا پرستان واقعي از خدا عمر طوالني مي خواهند ؟-153

 ( زیرا هر لحظه آمادگي فداكاري در راه خدا را دارند.ب .         بتوانند با اندوخته كامل تر خدا را مالقات كنند الف(

.     ر دنیا جز ننگ و ذلت نمي دانندد( زیرا زندگي د      .نشاط و انگیزه فعالیت در زندگي هستند ج( چون داراي

         كساني كه مرگ را پایان زندگي مي دانند كدام خصوصیت را ندارند؟ -159

د( انگیزه براي فعالیت            ( غفلت از مرگ  ج  اضطراب از فنا       ب(الف( ترس از مرگ         

     .به جهان دیگر منتقل مي شوید هانیوبا مرگ تنها از ج اید نه براي.....شده  خلق...براي ..فرمود:)ص( رسول خدا -161

 عذاب –د( آسایش             دنیا  -ج( سراي ابد            فنا    -ب( بقا     جهنم           -الف( بهشت 

  ..... لذا  دانند یم..... را مرگ معتقدین به معاد -161

      د.دانن ینم یضرور را  آن از پس  اتیحتوجه و  بلکه  هراسند ینم آن  درباره  دنیشیاند از - درخشان یطلوع-1

 .دانند یم یضرور را  آن از پس  اتیح جه وتو چون هراسند یم آن  ی درباره  دنیشیاند از-یجاودانگ به یگذرگاه-2

درس  پنجره ای به روشنایی
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   .  دانند یم یضرور را  آن از پس  اتیح و توجه چون هراسند یم آن  ی درباره  دنیشیاند از - درخشان یطلوع -3

  .دانند یم یضرور را  آن از پس  اتیح و توجه بلکه ،هراسند ینم آن  درباره  دنیشیاند از -یجاودانگ به یگذرگاه -7

ت. اس....از ،برخاسته اضطراب نیا و .... قدرت که است  یافراد ریگ بانیگر ، ینابود و فنا از  اضطراب-162

     یجاودانگ به لیم -ندارند ینابود و مرگ ی شهیاند  از را خود نجاتالف( 

     مرگ قتیحق به جهل -ندارند ینابود و مرگ ی شهیاند  از را خود نجاتب(

     یجاودانگ به لیم-اند غافل آن از و  توجه یب  آن به و ندارند را مرگ به دنیشیاندج(

     مرگ قتیحق به جهل-اند غافل آن از و توجه یب  آن به و ندارند را مرگ به دنیشیاند د(

...... .  که است یافراد ی بهره «حزنوني هم َل و  هميعل خوف َل» ی مژده -163

.  دهند یم قرار خود یزندگ ی لحظه هر ی رهیذخ  نیبهتر را خدا راه در خلوصالف( 

.     دانند یم گرید  یتولد و غروب  پس از  یطلوع را  مرگب( 

.     دارند هم با را کین  عمل  انجام و زیرستاخ و  خدا به مانیاج( 

 .اند آراسته است، لباس  نیبهتر که یتقو لباس به را خودد( 

 کشاند؟ یم مرگ از اضطراب و ترس ای مرگ به یتوجه یب به را افراد  یبرخ که است یدرون  لیم کدام -167

 شجاعت به لیمد(               کمال به شیگراج(            یجاودانگ به لیمب(          یطلب تینها یبالف( 

موضوع ..... در پاسخ به سؤال ..... مفهوم می گردد؟ « َو ما هذِه الَحياة الُدنيا إَّل لهو و لعب  »از دّقت در آیه ی  -165

   چه تفاوت های مهمی میان دنیا و آخرت وجود دارد؟   -الف( دنیا سرای بیهوده است و آخرت سرای زندگی

  چگونه می توان یک زندگی نتیجه بخش و پرثمر داشت؟    -ب( حیات حقیقی برتر ، از آن آخرت است 

    چه تفاوت های مهمی میان دنیا و آخرت وجود دارد؟  -ج( دنیا سرای بیهوده است و آخرت سرای زندگی

     داشت؟ پرثمر و بخش جهینت یزندگ کی توان یم چگونه - است آخرت آن از ، برتر یقیحق اتیحد(  

آیات و روایات بخش-

اَر اآْلِخَرَة لَِهَي اْلَحَيَواُن لَْو َكاُنوا »بر اساس آیه ي شریفه ي -166 ْنَيا إَِلَّ لَْهو  َولَِعب  َوإِنَّ الدَّ َوَما َهِذِه اْلَحَياةُ الدُّ

     به سواالت زیر پاسخ دهید؟ (67)عنكبوت/«َيْعلَُمونَ 

     الف( به كدام یك از دیدگاه هاي انسان ها در برخورد با مرگ اشاره دارد؟

است؟ مطلبیب(آیه در تاکید 

 براي این دیدگاه ذكر كنید؟ «پیامد2» ( ج

اَر اآْلِخَرَة لَِهَي اْلَحَيَواُن لَْو َكاُنوا َيْعلَُمونَ » -164  ؟با توجه به آیه تفاوت دنیا و آخرت چیست (67)عنكبوت/«َوإِنَّ الدَّ

به  (69مائده/ )«َمْن آَمَن بِاّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر وَعِملَ َصالًِحا َفالَ َخْوف  َعلَْيِهْم َوَلَ ُهْم َيْحَزُنونَ »بر اساس آیه ي شریفه ي  -163

  سواالت زیر پاسخ دهید؟

الف( آیه را ترجمه كنید؟
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                                               ب( به كدام یك از دیدگاه هاي انسان ها در برخورد با مرگ اشاره دارد؟

 ذكر كنید؟ «مورد2»ج( از پیامد هاي این دیدگاه

ْهُر َوَما لَُهم بَِذلَِك ِمنْ »آیه شریفه ي -169 ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهلُِكَنا إَِلَّ الدَّ ِعْلٍم إِْن ُهْم إَِلَّ  وَقالُوا َما ِهَي إَِلَّ َحَياُتَنا الدُّ

 ید؟بنویسیك پیام براي آن   دارد؟به كدامیك از دیدگاه ها در برخورد با مرگ اشاره  (42جاثيه/)«َيُظنُّونَ 

به چه « شوند. می بمیرند، بیدار که هنگامی درخوابند، مردم»«انتبهوا نيام فاذا ماتوا الناس» حدیث شریف-141

 اشاره دارد؟وضوعی م

چه «.کنند می آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و گ اند مر یاد به فراوان که آنان»)ص(از فرمایش رسول خدا-141

 نکاتی قابل استنباط است؟

 از نادرست را تشخیص دهید: راگزاره هاي درست -

ی انسان هااست كه در طول تاریخ ذهن  فراگیریانسان پس از آن از پرسش هاي چیستي مرگ و سرنوشت  -142

 را به خود جلب كرده است. معدودی

 زندگي چندین ساله اش با مرگ بسته نمي شود.پرونده . سان چشم از این دنیا فرو مي بنددهنگامي كه ان -143

 پندارند. یم زندگی دفتر بخش ن پایا را مرگ آنان پیروان و الهی پیامبران -147

 پیامبران الهي و پیروان آنان مرگ را پلي مي دانند كه آدمي را از یك مرحله هستي به هستي باالتر منتقل مي كند. -145

 .یابد می معنا دیگر جهان در حقیقی زندگی و تاسدنیوي هم چون خوابي كوتاه و گذر زندگي منكرین معاد، از نظر-146

 فرا گرفتن شور و نشاط و انگیزه فعالیت و كار، از پیامد هاي اعتقاد به معاد مي باشد. -144

 آخرت او زیبا تر خواهد شد. ،انسان معتقد به معاد مي داند كه با خدمت به خلق خدا و انجام كارهاي نیك-143

علت عدم ترس خدا پرستان از مرگ، بدین معناست كه آنان آرزوي مرگ مي كنند تا به درجات برتر بهشت نائل -149

 شوند.

 دفاع از حق و مظلوم و فداكاري در راه خدا از پیامدهاي اعتقاد به معاد مي باشد. -131

 آثار و پیامدهاي منكرین معاد گریبان كساني را مي گیرد كه معاد راقبول ندارند.  -131

 یم بسته عمرش دفتر ا،یدن در یزندگ یمدت از پس یانسان هر و است یزندگ انیپا مرگاز نظر منکرین معاد،  -132

 .گرددی م یستین رهسپار و دشو
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این است که می دارد، جاودانگی به میل و است طلب نهایت بی که انسانی برای معتقدین به معاد، مهم پیامدهای از -133

 .گیردب پیش در را مرگ از غفلتکوشد، راه 

 دمعا که نیز را یکسان بانیگر ،ی منکرین معادامدهایپ و آثار نیا ،أسی و یسرگردان و یروح یها یماریب انواع -137

 می گیرد.است، نشده لیتبد یقلب باور و مانیا به داشتن قبول نیا اما دارند، قبول را

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب تكمیل كنید:-

 الهي و پیروان آنان مرگ را............ دفتر زندگي نمي پندارند.پیامبران  -135

پیامبران الهي و پیروان آنان مرگ را پلي به حساب مي آورند كه آدمي را از یك مرحله هستي،یعني....... به -136

 باالتریعني،......... منتقل مي كند.هستي 

 ..... به روي انسان و......... مي باشد. ....زندگي از بن بست و باز شدن از پیامد هاي اعتقاد به معاد، خارج شدن -134

 انسان ................. مي داند كه هیچ یك از كارهاي نیك او در آن جهان بي پاداش نمي ماند. -133

 نیا در شتریب هرچه که داند یم و کوشد یم به ............. خدمت و کین یکارها انجامبه معاد در  انسان معتقد-139

 .بود خواهد .................. بردارد، گام راه

 ه ............... در راه خداست.انسان معتقد به معاد ترسي از مرگ ندارد و همواره  آماد-191

 ....... مي كنند...به این معنا نیست كه آنان .....نترسیدن خداپرستان از مرگ  -191

 و شود تر آسان خدا راه در یفداکار ............ و و حق از دفاع که شود یم سببنترسیدن خداپرستان از مرگ،  -192

 .برسد آن ............. مرحله ی به شجاعت

 گرفت، ....... را برگزید.هنگامي كه امام حسین )ع( در دو راهي ذلت و شهادت قرار  -193

 ......... و....... قائل نیستند.گروهي وجود دنیاي پس از مرگ را انكار مي كنند و براي انسان حقیقتي جز  -197

 بسته مي شود و رهسپار ........ مي گردد. ....... در دیدگاه منكرین معاد، هر انساني پس از مدتي زندگي در دنیا -195

 مهم انكار معاد كه زندگي چند روزه برایش ........ مي شود و در نتیجه به .......... دچار مي شود.از پیامدهاي  -196

را كه در  ................... را در پیش گیرند، تا ند كه راه فراموش كردن و ......گروهي از منكرین معاد مي كوش-194

 انتظار دارند، فراموش كنند.

 .دیبرگز را .......... گرفت، قرار شهادت و ذلت یراه دو در نیحس امام-193
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 .داشت نخواهدفرو رفتن در .................  جز یعاقبت « مرگ از غفلت و................  راه» وه،یش نیا -199

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید: -

 انسان ها معموال در برخورد با مرگ چند دیدگاه دارند.نام ببرید؟-211

 كنید؟ ذکرین به معاد را نکراز پیامدهاي م «مورد2»-211

 كنید؟ ذکرتقدین به معاد را از پیامد هاي مع «مورد2»-212

 منكران معاد را در مورد مرگ بنویسید؟ دیدگاه از «یك مورد» -213

 پیامد مهم نگرش منكرین معاد را بیان كنید؟-217

 چگونه است؟ برایشان روزه چند زندگی برانند، بیرون خود ذهن از را فکرمرگ توانند نمی که گروهی-215

 ذکر کنید؟ «مورد1»،است کرده مشغول خود به را نها انسا عموم ذهن تاریخ، طول در که فراگیری های شپرس از-216

 مورد(1)؟ پندارند میچگونه  را مرگ آنان پیروان و الهی پیامبران -214

 همانند چیست؟ از نظر معتقدین به معاد زندگی دنیایی -213

 نترسیدن خداپرستان از مرگ سبب آسان تر شدن چه عاملی در راه خدا می شود؟-219

  یاقدام چه باشد؟ یضرور خدا راه در یفداکار و نباشد ذلتننگ و جز یزیچ ایدن نیا اتیح که گاه آن خداپرستان-211

 ند؟ده یمانجام 

 .دیکن ذکر را است آخرت از غفلت از یناش که ییرفتارها و اعمال از «مورد4» خود، رامونیپ اتفاقات در دقت با -211

 ارتباط-

 مي باشد؟ «ب»مربوط به كدامیك از ستون  «الف»موارد موجود در ستون -212

 ستون ب                         ستون الف                       

 مرگ را پایان بخش دفتر زندگي مي دانند. -1

زندگي دنیوي همچون خوابي كوتاه و در این دیدگاه  -2

 گذراست.

 از پیامد هاي منكرین معاد -3

 معتقدین به معاد الف( 

                                            منكرین معادب(           

 ارزش شدن زندگيبا ج(          

 اگوار دانستن مرگد( ن 
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 به سواالت زیر پاسخ كامل دهید:-

 ن معاد را بنویسید ؟یپیامدهای دیدگاه منکر -213

 مرگ بنویسید؟ باره ین معاد را دریدیدگاه منكر -217

 در مورد مرگ  بنویسید ؟ را دیدگاه پیامبران الهی -215

 مرگ بنویسید؟ باره یدیدگاه پیامبران الهي و پیروان آن ها را در  -216

 چه تاثیری در زندگی انسان می گذارد ؟ اعتقاد به پایان هستی بودن مرگ عمالً -214

 چرا خداپرستان واقعی مرگ را ناگوار نمی دانند؟  -213

 نترسیدن خداپرستان از مرگ به چه معناست؟-219

 پیامدهاي دیدگاه معتقدین به معاد را ذكر كنید؟   -221

 آیا توجه به آخرت لزوما بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را درپی دارد ؟-221

 چرا گروهي از منكرین معاد مي كوشند را غفلت از مرگ را در پیش بگیرند؟ -222

برایشان چگونه  چند روزه زندگی برانند، بیرون خود ذهن از را مرگ فکر توانند نمی که گروهیتوضیح دهید؛ -223

 است؟

 چه؟یعنی .است خدا راه در فداکاری آماده   همواره و ندارد مرگ از ترسی دیگر انسان -227

 ا کامل توضیح دهید؟ر تسخدا راه در فداکاری آماده   همواره و ندارد مرگ از ترسی دیگر انسان -225

 از غفلت و یفراموش از یناش که ییرفتارها و اعمال از یبرخ خود، رامونیپ اتفاقات و اناتیجر در دقت با -226

 .دیکن انیب را است آخرت

 مي گیرد و چرا؟در بر گریبان چه كساني را میدی، انابیماری های روحی و روانی و  هایی چون،دمثار و پیاآ -224
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