درس پنجم :آینده روشن
سواالت چند گزینه ای
 -602معني «ليجمعنكم» كدام است ؟
الف) حتما قيامت مي آيد

ب) حتما شما را جمع مي كند .

ج) حتما ما را جمع مي كند

د) حتما جمع مي شويد .

 -609دفع ضرر احتمالي ........
الف) جايز است

ب) عقال واجب است

ج) مستحب

د) عقال الزم

 -610قرآن كريم بعداز توحيد و يكتا پرستي درباره  ...........بيشتر سخن گفته است .

ب) معاد

الف) عدل

د) امامت

ج) نبوت

 -611راه هاي عقلي كه قرآن كريم بر آن تاكيد ورزيده و به تفكر در آن دعوت كرده ؟
الف) عقل انسان و ضرورت معاد

ب) راه حكمت الهي و عدل خداوند

ج) بي نهايت طلبي

د) بقا و جاودانگي

 -616كاري است كه هدف معقول و درستي دارد ؟
الف) كار حكيمانه

ج) كار عاقالنه

ب) كار عبث و بيهوده

د) كار فطري

 -611كدام ويژگي زير دفاع از خود در برابر خطر ها و آفات و كسب و كار را تحت تاثير قرار مي دهد ؟
الف) بي نهايت طلبي

ب) ميل به كماالت مطلق

ج) گرايش به بقا و جاودانگي

د)ميل به وابستگي

 -611بر اساس استدالل عقلي دفع كداميك عقال الزم است ؟
الف) ميل به جاودانگي

ج) ترس از مرگ

ب) خطر احتمالي

د) حفظ حيات

 -611قرآن كريم الزمه عبث نبودن زندگي انسانها را در چه مي داند و اين جزء كداميك از استدالل هاي ضرورت دار مي باشد ؟
الف) بازگشت به سوي خدا  -عدل الهي

ب) بازگشت به سوي خدا  -حكمت الهي
د) ايمان و عمل  -عدل الهي

ج) ايمان به خدا  -حكمت الهي

 -612اينكه خداوند وعده داده حق كسي ضايع نمي شود بيانگر چيست ؟
ب) حكمت الهي

الف) عدل الهي

ج) فيض الهي

د) رحمت الهي

 -611آيه «ام نجعل المتقين الفجار » اشاره به چه دارد ؟
الف) خلقت جهان

ب) تفاوت پرهيز كار با بدكار ج) عبث نبودن آفرينش د) حكمت الهي

 -612اين كه جهان ظرفيت جز او پاداش كامل انسانها را ندارد ضرورت وجود معاد را ازچه نظر اثبات ميكند؟
الف) عدل الهي

ب) حكمت الهي

د) علم الهي

ج) قدرت الهي

-619كدام گزينه بيانگر ضرورت معاد از ديدگاه قرآن مي باشد ؟
الف) پيدايش نخستين انسان

ب) زنده شدن مردگان

ج) معاد در پرتو حكمت الهي

د) قدرت نامحدود خداوندي

 -660آيا گمان برديد كه شما را عبث و بيهوده خلق كردم و ديگر به سوي ما بر نمي گرديد چه نوع استداللي در زمينه
اثبات معاد است و تا حد آن را اثبات مي كند ؟
الف) عقلي  -ضرورت

ب) عقلي  -امكان

ج) نقلي  -امكان

د) نقلي  -ضرورت

«-661آيا انسان مي داند كه استخوان هاي او را هرگز جمع نمي كنيم » ناظر بر كدام دسته از استدالل هاي قرآن است ؟
الف) امكان معاد  -و اشاره به قدرت نا محدود خداوند

ب) ضرورت معاد  -اشاره به قدرت نا محدود خداوند
ج) ضرورت معاد  -پيدايش نخستين انسان
د) امكان معاد  -پيدايش نخستين انسان

بخش آیات و روایات
ّللا َحد ً
 -222برای آیه ی شریفه ی« ه
ِيثا
ْب فِي ِه َو َمنْ أَصْ دَ ُق م َِن ه ِ
ّللاُ ال إِلَ َه إِالَّ ه َُو لَ َيجْ َم َع َّن ُك ْم إِلَى َي ْو ِم ْالقِ َيا َم ِة الَ َري َ

»نساء)37/

الف)مهمترین پیام آیه را بنویسید.
ب) آیه باالدر باره چه موضوعی تاکید دارد؟
 -223آیه ی شریفه ی‹ و برای ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود  ،گفت  :کیست که این استخوان
های پوسیده را دوباره زنده کند؟ (یس73/و )73اشاره به کدام دسته از استدالل های قرآن بر اثبات معاد اشاره دارد؟
 -224آیه ی شریفه ی« َو َّ
ض َبعْ َد َم ْو ِت َها َك َذل َِك ال ُّن ُُو ُر »فاطر )3/به
اح َف ُتثِي ُر َس َحابًا َف ُس ْق َناهُ إِلَى َبلَ ٍد َّم ِّي ٍ
ت َفأَحْ َي ْي َنا ِب ِه ْاْلَرْ َ
ّللا ُ الَّذِي أَرْ َس َل الرِّ َي َ

کدام دسته و کدام یك از استدالل های اثبات معاد اشاره دارد؟
ُون »(مؤمنون )115/به سواالت زیر پاسخ دهید؟
 -225بر اساس آیه ی« أَ َف َحسِ ْب ُت ْم أَ َّن َما َخلَ ْق َنا ُك ْم َع َب ًثا َوأَ َّن ُك ْم إِلَ ْي َنا َال ُترْ َجع َ
الف) آیه را ترجمه کنید.
ب) به کدام یك از استدالل های اثبات معاد اشاره دارد؟
ج)  1پیام برای آن ذکر کنید.
ِين َك ْالفُجَّ ِار »(ص27/و)23
ِين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
ض أَ ْم َنجْ َع ُل ْال ُم َّتق َ
ت َك ْال ُم ْفسِ د َ
 -225آیه ی شریفه ی«أَ ْم َنجْ َع ُل الَّذ َ
ِين فِي ْاْلَرْ ِ

الف) به کدام یك از دالیل ضرورت اثبات معاد اشاره دارد؟
ب) چرا در زندگی دنیا امکان تحقق وعده الهی وجود ندارد؟

(ذكر يك مورد كافي است).

گزاره های درست رااز نادرست را تشخيص دهيد:
 -227پیامبران الهی ایمان به زندگی در جهان را در کنار توحید و یکتا پرستی سرلوحه ی دعوت خود قرار داده اند.
-223انسان در مواقع احتمال خطر از یك قانون الهی پیروی می کند که ‹:دفع خطر احتمالی الزم است›.

 -223پیامبران ایمان به خدا را الزمه ایمان به آخرت دانسته اند..
 ‹ -231پیدایش نخستین انسان› از استدالل هایی است که بر ضرورت معاد اشاره دارد.
 ‹ -231حکمت الهی› از جمله دالیلی است که قرآن برای ضرورت معاد بر آن تأکید کرده است.
-232خداوند عادل هر موجودی را برای هدف شایسته ای خلق می کند و امکانات رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می کند.

-233اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در موجودات قرار داده پاسخ مناسب آن را هم پیش بینی کرده است.
 -234هر انسانی خواستار همه ی کماالت و زیبایی هاست و بسیاری از کارهای خود را برای حفظ بقا انجام می دهد.
 -235دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوی این گونه خواسته انسان‹ کمال طلبی و گرایش به جاودانگی› است.
 -235دلیل آفریدن این استعداد ها و سرمایه ها در ذات انسان ،دلیل وجود سرای دیگر است.
-237خداوند وعده داده است که هرکس را به آن چه استحقاقش را دارد ،برساند .از دالیل حکمت الهی بر ضرورت معاد می باشد.

 -233اگر جهان دیگری باشد که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند ،بر نظام عادالنه
خداوند ایراد وارد می شود.
جاهای خالي را با عبارات مناسب تكميل كنيد:
 -233انسان در مواقعی که احتمال خطری باشد از یك قاعده عقلی ‹ ›..... .................پیروی می کند.

-241پیامبران پس از ایمان به خدا ،ایمان به  ...........را مطرح کرده اند.
-241در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی ،درباره هیچ موضوعی به اندازه........سخن گفته نشده است.

 -242یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند این است که چنین واقعه بزرگی را با
 ..............خود می سنجند.
 -243بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر...............آن نیست.
 -244قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را  ................خدا معرفی می کند.
 -245در برخی آیات قرآن خداوند توجه منکران معاد را به  .................جلب می کند و توانایی خود در آفرینش آن را تذکر می دهد.

 -245قرآن نه تنها معاد را امری ..........می داند بلکه وقوع آن را نیز امری  ............و واقع نشدن آن را امری .........معرفی می کند.

-247به کسی که کارهایش هدفمند است و به نتایج صحیح منتهی می شود...........،گویند.
-243کار عبث و بیهوده از  ...........و  ...........سرچشمه می گیرد.
 -243هر انسانی گرایش به  .............دارد و از نابودی گریزان است.
 -251هر انسانی خواستار همه ی ..........و...........است و این خواستن هیچ حدی ندارد.
 -251خداوند وعده داده است که هر کس را به آن چه  .................دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند.
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:
 -252منظور از این که ‹ دفع خطر احتمالی الزم است› چیست؟
 -253پیامبران الهی پس از ایمان به خدا چه چیزی را مطرح کرده اند؟
 -254استدالل های قرآن را در ارتباط با معاد نام ببرید؟
2‹ -255مورد› از استدالل هایی را که بر امکان معاد داللت دارند را ذکر کنید؟
 -255اشاره به پیدایش نخستین انسان در برخی آیات بیانگر چیست؟
 -257قرآن برای این که قدرت خدا را به صورت محسوس تری در زمینه معاد نشان دهد به چه موضوعی اشاره می
کند؟
 -253استدالل هایی که بر ضرورت معاد داللت دارند را نام ببرید؟
 -253حکیم به چه کسی گفته می شود؟
-251موارد موجود در ستون الف مربوط به کدامیك از ستون ب می باشد؟
ستون الف
 -1سرلوحه دعوت پیامبران

ستون ب
 -1ایمان به زندگی در جهان آخرت
 -2ایمان به توحید و یکتا پرستی

-2از استدالل های قرآن برای امکان معاد

 -3اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان

 -3دالیل قرآنی بر ضرورت معاد

 -4حکمت و عدل الهی

به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد:
-251ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی را بیان کنید ؟
 -252دو گرایشی را که براساس آنها معاد در پرتو حکمت الهی ضرورت دارد را بنویسید؟

 -253طبق قاعده عقلی‹ دفع خطر احتمالی الزم است› چگونه در زندگی روزمره انسان تجلی پیدا می کند؟
-254با توجه به حکیم بودن خداوند ضرورت معاد را اثبات کنید ؟
-255با توجه به عادل بودن خداوند ضرورت وجود معاد را اثبات کنید ؟
 -255یك نمونه از استدالل هایی را که بر امکان معاد داللت دارند ،را توضیح دهید؟
 -257آیا دنیا و عمر محدود انسان می تواند پاسخگوی ‹میل به جاودانگی› انسان باشد

