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آموزشگاه پرسا

نگرانی انسان ها از مرگ زاییدة چیست؟  1

ترس از مرگ عالقه به مقام و ریاست میل به زندگی دنیا میل به جاودانگی

در آیۀ شریفۀ «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحأ ...» کدام موضوع تجلی دارد؟  2

رهایی از ترس و غم و اندوه معلوِل ایمان و عمل صالح است.

زندگی مقبول و مورد سپاس خداوند علِت ایمان به خدا و تالش براي رسیدن به آخرت است.

رهایی از ترس و غم و اندوه علِت ایمان و عمل صالح است. 

ایمان و عمل صالح معلول رهایی انسان از ترس و غم و اندوه است.

کم ارزش بودن زندگی دنیایی و حقیقی بودن زندگی آخرت با تعبیر .................. و .................. در قرآن کریم آمده است و پیامد نگرش  3
الهی را می توان از آیۀ شریفۀ .................. جستجو کرد.

 «لهو» - «الحیوان»  - «فاذا ماتوا انتبهوا»  «لعب» - «الحیوان»  - «فالخوٌف علیهم و الهم یحزنون» 

 «لهو» - «الدار اآلخرة»  - «فالخوٌف علیهم و الهم یحزنون»  «لعب» - «الدار اآلخرة»  - «فاذا ماتوا انتبهوا» 

کدام عبارت از سخنان شیطان در قیامت، با تنها راه نفوذ او، یعنی وسوسه کردن و فریب دادن انسان ارتباط مفهومی دارد؟  4

من به شما وعده اي دادم و خالف آن عمل کردم.  امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا. 

این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.  من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم. 

کدام موارد با توجه به پیامِد دیدگاه معتقدان به معاد از کالم امام حسین (ع) که فرمودند: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز  5
ننگ و خواري نمی بینم.» قابل برداشت است؟

انگیزة فعالیت و کار-  گزینش مرگ در تنگناها و دشواري هاي دنیاي مادي

رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی خود - گزینش مرگ در تنگناها و دشواري هاي دنیاي مادي

انگیزة فعالیت و کار - گزینش شهادت در مقابل ذلّت

رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی خود - گزینش شهادت در مقابل ذلّت

مطابق روایت نبوي، مالك باهوشی مؤمنان چیست و طبق روایت «براي نابودي و فنا خلق نشده اید...» از رسول اکرم (ص)، بیان ایشان دربارة  6
مرگ چگونه است؟

توجه به حیات پس از مرگ - طلوعی براي روح و غروبی براي جسم فراوان به یاد مرگ بودن - طلوعی براي روح و غروبی براي جسم

توجه به حیات پس از مرگ - انتقال از این جهان به جهانی دیگر فراوان به یاد مرگ بودن - انتقال از این جهان به جهانی دیگر

از دیدگاه پیامبر اسالم (ص)، بیداري مردم در چه صورت به وقوع خواهد پیوست و باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟  7

بسیار از مرگ یاد کنند - قبل از مرگ، از نفس خود حساب می کشند. مرگ آن ها فرا برسد - قبل از مرگ، از نفس خود حساب می کشند.

مرگ آن ها فرا برسد - بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می کنند. بسیار از مرگ یاد کنند - بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می کنند.

با تأمل در کالم گوهربار پیامبر اسالم (ص) (فراوان یاد کردن از مرگ)، کدام یک از ویژگی هاي مؤمنان را به تصویر می کشد و الزمۀ این  8
یادآوري مستمر چیست؟

عقالنیت - آمادگی براي مرگ هوشمندي - تفکر در آخرت عقالنیت - تفکر در آخرت هوشمندي - آمادگی براي مرگ

منکرین معاد کدام عبارت را محدود به حیات دنیا می پندارند و خداوند متعال آنان را به چه چیزي متهم می فرماید؟  9

 ما ُیهلُکنا إِالالّدهر  - دنیاگرایی نَموت و نَحیا  - دنیاگرایی ما ُیهلُکنا إِالالّدهر  - گمانه زنی نَموت و نَحیا  - گمانه زنی
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تداوم نسل در گذر روزگار از دیدگاه منکران، مفهوم قابل ادراك از پژوهش در کدام عبارت شریفه است و غرق شدن در گرداب  10
آلودگی ها، فرجام شوم جهان بینی کدام دسته از افراد است؟

«فاذا ماتوا انتبهوا» - افرادي که در عین عقیده و ایمان و باور قلبی به معاد، در عمل خود به آخرت ملتزم نیستند.

«نَموُت َو نَحیا» - افرادي که در عین عقیده و ایمان و باور قلبی به معاد، در عمل خود به آخرت ملتزم نیستند.

«نَموُت َو نَحیا» - گروهی که با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن پیکر او، پرونده اش را براي همیشه می بندند.

«فاذا ماتوا انتبهوا» - گروهی که با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن پیکر او، پرونده اش را براي همیشه می بندند.
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