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با در نظر گرفتن پیامد اّول دیدگاه منکران معاد، بگویید این شیوه چه عاقبتی را رقم می زند؟ - 2

دومین اثر و پیامد اعتقاد به معاد چیست ؟ - 3
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معتقدین به معاد از خداوند عمر .................. می خواهند. - 7
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امام حسین (ع) فرمود: من .................. را جز سعادت و .................. با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم. - 9
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قرآن بر .................. بودن زندگی دنیوي و  .................. بودن زندگی آخرت تأکید می کند. - 11
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مرگ آدمی را از یک مرحلۀ هستی یعنی .................. به هستی باالتر یعنی .................. منتقل می کند. - 14
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پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را .................. دفتر زندگی نمی پندارند. - 16
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ما براي استفاده از سرمایه هاي خود .................. داریم. - 21
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دریافت می گردد؟

مطابق فرمایش پیامبر، انسان براي چه آفریده شده است ؟ - 30

از پرسش هاي فراگیري که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول کرده است، چیست ؟ - 31
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ما انسان ها براي استفاده از سرمایه هاي بزرگ به چه میزان فرصت داریم و این فرصت چه زمانی به پایان می یابد ؟ - 33

با در نظر گرفتن پیامد اّول  الهیون (اعتقاد به معاد)، بگویید شور و نشاط این پیامد بنا بر چه دلیلی می باشد ؟ - 34

آیا آثار و پیامد هاي دیدگاه منکران معاد فقط گریبان گیر خود آنها می شود؟ و چرا؟ - 35
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گروه دوم در برخورد با مرگ، منکران معاد هستند. اوًال بگویید ایشان چگونه گروهی هستند؟ و ثانیًا در این دیدگاه مرگ چگونه است ؟ - 38

نترسیدن از مرگ خدا پرستان حقیقی  سبب می شود که انجام چه کاري براي انسان آسان تر شود و در چه صورت انسان به استقبال شهادت بروند و با - 39
شهادت خود چه چیزي را هموار کنند؟

دربارة زندگی پس از مرگ چند دیدگاه وجود دارد؟ نام ببرید. - 40
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چرا برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی به گونه اي عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ - 44

امام حسین(ع) خطاب به یارانش مرگ را به چه چیزي تشبیه کردند ؟ - 45

با در نظر گرفتن پیامد اّول اعتقاد به معاد دیدگاه الهیون، بگویید چنین انسانی داراي چگونه انرژي است؟ چرا؟ - 46

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعملون » ، چگونه مفهومی دریافت می شود؟ - از دقت در آیۀ شریفۀ: « و ما هذه الحیاه الدُّ 47

از دقت در حدیث پیامبراکرم(ص): « الّناس نیاٌم فاذا ماُتوا ِانتبهوا» ، چگونه مفهومی دریافت می شود؟ - 48
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