


 دینی دهم تجربی ریاضی فصل چهارم تشریحی

در اثبات معاد، دالیل قرآن را می توان به دو دستۀ اصلی تقسیم کرد؛ آنها را بیان کنید. - 1

دالیلی را که بر ضرورت معاد داللت دارند نام ببرید. - 2

با توجه به اهمیت بحث معاد بگویید آیا قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت کرده است؟ چرا؟ - 3

در قرآن کریم بعد از یکتا پرستی، از کدام موضوع بیش ترین سخن گفته شده است؟ - 4

همۀ پیامبران الهی پس از ایمان به خداوند، ایمان به چه چیزي را مطرح کردند و آن را الزمه ي چه چیزي دانستند؟ - 5

در مقابِل دعوت پیامبران براي ایمان به جهان آخرت انسان ها را به چند گروه می توان تقسیم کرد؟ - 6

پیامبران الهی مرگ را چگونه می دانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر را در کنار کدام موضوع سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند؟ - 7

با دقت در ترجمۀ این آیه، بگویید کدام یک از دالیل امکان معاد مفهوم می گردد؟  - 8
«خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی

بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است.»

با توجه به اینکه عدل از صفات الهی است، بگوئید الزمۀ عدل الهی چیست؟ - 9

اولین دلیل را که بر امکان معاد داللت دارد «پیدایش نخستیِن انسان» است، آن را  توضیح دهید. - 10

رابطۀ میان «آفرینش استعدادها و سرمایه هاي مختلف در وجود انسان» و «ضرورت وجود معاد» را توضیح دهید. - 11

دو نمونه از استدالل هایی که به بحث امکان معاد می پردازند، بیان کنید. - 12

تعدادي از کارهاي نیک و تعدادي از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، ذکر کنید. - 13

آیا توجه به آخرت لزومًا بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را درپی دارد؟ - 14

با دقت در ترجمۀ این آیه، بگویید کدام یک از دالیل ضرورت معاد مفهوم می گردد؟  - 15
الحاِت    َام نَجَعُل الَّذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الصِّ

 َکالُمفِسدیَن فی االَرِض  
قیَن َکالُفّجار    َام نَجَعُل الُمتَّ

آیا ما آنها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند 
با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ 

آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟  

از دقت در این داستان بگویید:  - 16
الف) کدام از دالیل امکان معاد مفهوم می گردد؟ 

ب) چرا قرآن کریم چنین ماجراهایی را نقل می کند؟ 
ُعَزیر(ع) یکی از پیامبران  بنی اسرائیل بود. او در سفري از کنار روستاي ویرانی عبور می کرد. استخوانهاي متالشی و پوسیدة ساکنان آن روستا از البه الي
خرابه ها پیدا بود. با دیدن این استخوان ها، این سؤال در ذهن ُعَزیر شکل گرفت که به راستی خداوند چگونه اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ خداوند،

جان وي را در همان دم گرفت و بعد از گذشت صد سال دوباره او را زنده کرد. 
سپس خطاب به او گفت:  

اي ُعزیر، چه مدت در این بیابان توقف کرده اي؟ 
ُعَزیر گفت: یک روز یا نصف روز. 

خداوند فرمود: تو صد سال است که اینجا هستی. به االغی که سوارش بودي و غذایی که همراه داشتی، نگاه کن و ببین چگونه االغ پوسیده و متالشی شده؛ اما
غذایت پس از صدسال سالم مانده و فاسد نشده است. و اینک ببین که خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متالشی شدة االغ را دوباره جمع آوري و زنده می

کند. 
ُعَزیر به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: می دانم که خدا بر هر کاري توانا است.

از دقت در ترجمۀ آیه بگویید کدام یک از دالیل امکان معاد مفهوم می گردد؟  - 17
«و براي ما مثلی زد، درحالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که  این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان

خدایی که آنها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست»
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آینده روشن



دالیلی را که بر امکان معاد داللت دارند نام ببرید. - 18

این ابیات بیانگر کدام دستورالعمل عقلی است و براي اثبات چه چیزي به کار  رفته است؟ - 19
 کسی را هست جامی پر عسل پیش مثالی گویمت ظاهر، بیندیش           

 که زیر این عسل، زهر است در جام اگر طفلی بدو گوید بیارام

 بال شک دست از آن دارد کشیده چو از طفل آن سخن دارد شنیده

 که خواهد بود کاري صعب بر راه تو را چندین پیمبر کرده آگاه  

 به گفِت انبیا از خواب برخیزبه گفِت طفلی ُجستی راه پرهیز  

با دقت این آیۀ شریفه بگویید، در حتمی و قطعی بودن معاد چند تأکید به کار رفته است؟  - 20
  «اهللا ال اله اال هو  

 لیجمعنَّکم الی یوم القیامه  
 ال ریب فیه  

 و من اصدق من اهللا حدیًثا  

خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست 
او قطعا شما را در روز قیامت جمع می کند 

که شکی در [وقوع] آن نیست 
و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟»  

چرا برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه اي عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ - 21

با دقت در ترجمۀ این آیه بگویید کدام یک از دالیل ضرورت معاد مفهوم می گردد؟  - 22
 «َاَفَحِسبُتم َانَّما َخَلقناُکم َعَبًثا َو َانَُّکم الَینا ال ُترَجعوَن»  

∗ ترجمه: آیا پنداشته اید که شما را عبث و بیهوده خلق کرده ایم و اینک شما به سوي ما باز نمی گردید؟

اگر بناست با این همه استعداد ها و سرمایه هاي مختلفی که خداوند در وجود انسان قرار داده است، خاك شویم و معادي هم نباشد، چگونه سؤاالتی - 23
مطرح می گردد؟

دو ویژگی از ویژگی هاي انسان که بیانگر حکمت الهی است، کدام اند؟ - 24

با توجه به حکیم بودن خداوند، بگوئید الزمۀ حکمت او چیست؟ (با ذکر مثال) - 25

یکی از دالیلی که بر امکان معاد داللت دارد، «اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت» است؛ آن را توضیح دهید. - 26

یکی از دالیلی که سبب می شود عده اي دست به انکار معاد بزنند، بعید و غیر ممکن بودن آن است. توضیحات کافی را در این باره ارائه کنید ( یکی از - 27
انگیزه هاي انکار معاد نشناختن قدرت خداست).

یکی از دالیلی که براي اثبات اهمیت و ضرورت تأمل در موضوع معاد به کار می رود، قانون عقلی «دفع خطر احتمالی الزم است» می باشد. این دلیل را با - 28
ذکر مثال توضیح دهید.

چرا زندگی انسان در دنیا به گونه اي است که امکان تحقق این وعده یعنی، "خداوند هر کس را به آنچه استحقاق دارد می رساند و حق کسی را ضایع - 29
نمی کند" نمی دهد،؟ با ذکر مثال.
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