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دودیدگاه پیرامون 
مرگ

انکارمعاد

ت وقالوا ماهی اال حیاتنا الدنیا نمو
ونحیاومایهلکنا اال الدهر ومالهم 
بذلک من علم ان هم اال یظنون

پیامددوم

فکرمرگ رانمی 
ی توانند نکنند وب

ارزش شدن زندگی 
ویاس وناامیدی 
وازدست دادن 
شادابی ونشاط 
وکناره گیری 
وبیماری روحی

پیامداول

پیداکردن راه 
فراموش کردن 
وغفلت ازمرگ 
وسرگرم کردن

خود

اداعتقادبه مع

ق برای نابودی و فنا خل
بقا نشده ا ید، بلکه برای

آفریده شد هاید و با 
مرگ تنها از جهانی به 
جهاندیگر، منتقل می 

(پیامبرص.)شوید

باهوش ترین مومنان چه 
آنان کسانی اند؟ پیامبرفرمود

که فراوان به یاد مرگ اند 
وبهتر خودرابرای آن آماده 

می کنند

پیامددوم 

نداشتن ترس ازمرگ وفداکاری 
درراه خداودفاع ازحق و مظلوم 

وفداکاری وشهادت

من مرگ راجز سعادت 
وزندگی باظالمان را جز 
ننگ وخواری نمی 

(امام حسین ع)بینم

مرگ چیزی نیست مگر
پلی که شمارااز ساحل 
سختی ها به ساحل 

امام ....سعادت وکرامت 
(حسین ع

الناس نیام 
بهوافاذاماتوافانت

(پیامبرص)

پیامداول

بازشدن پنجره امید وروشنایی 
اروکوشورواشتیاق وانگیزه فعالیت 

من امن باهلل والیوم 
االخر  وعمل صالحا 
فالخوف علیهم والهم 

یحزنون

وماهذاالحیاه 
الدنیا اال لهو 
ولعب وان 
الداراالخره 
لهی الحیوان 
نلوکانوا یعلمو

درس سوم 

پنجره ای به 

 روشنایی

 فراگیرانسان ها پرسش های آن از از پس انسان آینده   و مرگ چیستی

 است؟ انسان انتظار در سرانجامی چه

 شود؟ می بسته مرگ با وی زندگی دفتر آیا

 یابد؟ می ادامه دیگری شکل به زندگی آن از پس یا

 

 ایمان به داشتن قبول این اما دارند، قبول را معاد که نیز را کسانی گریبان پیامدها، و آثار این البته
 و معبود را دنیا ها، هوس در رفتن فرو دلیل به افراد این. گیرد می است، نشده تبدیل قلبی باور و

 گونه به آنان رفتار و زندگی رو، این از و شوند می غافل آخرت یاد از و دهند می قرار خود هدف

 .ندارد معاد منکران با تفاوتی که است ای
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 تست
در این دنیا انسان به کارهایی مشغول می شود که اورا از کارهای مفید باز می دارداما سرای دیگر پیام کدام آیه حاکی از این است که  -22

 96جایی است که انسان با کماالت واقعی که از راه ایمان وعمل صالح به دست می آورد زندگی می کند؟سراسری ریاضی 
مۡ  َضلَّ  اَلَّذینَ -1 مۡ  یَۡحَسبونَ  َوه مۡ  الدُّۡنیا اۡلَحیا ة ف ی َسۡعی ه  نونَ  اَنَّه  ۡنعًا ی ۡحس   ص 
ر اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   ءاَمنَ  َمنۡ  -2 لَ  وَ  ااۡلٔخ   فله اجرهم عند ربهم والخوف علیهمصا لًحا َعم 
هه    ما وَ  -3 َرةَ  الدّارَ  انَّ  وَ  لَعب وَ  لَۡهو   االّ  الدُّۡنیا اۡلَحیاة   ذ  یَ  ااۡلٔخ    یَۡعلَمونَ  کانوا لَۡو  اۡلَحیَوان   لَه 
 غا فلونَ  ءایا تنا َعنۡ  ه مۡ  الَّذینَ  بهاوَ  نُّوا اۡطَما الدُّۡنیاوَ  باۡلَحیا ة َرضوا وَ  لقاَءنا الیَۡرجونَ  الَّذینَ  نَّ ا  -4

 تست
 95کشورنهراسیدن از مرگ وآمادگی برای فداکاری درمیان پیروان پیامبران الهی چه ثمره ای در زندگی آنان دارد؟خارج از  -23
 حیات در این دنیا چیزی جز ننگ وذلت نمی شود وفداکاری درراه خدا ضروری می گردد.-1
 آنان آرزوی مرگ می کنند وبه همین دلیل به استقبال شهادت می روند وفدای انسان ها می شوند.-2
 باشند.زندگی راکوله باری از گناه می بینند وهمین عامل سبب می شود تا همیشه در آرزوی مرگ -3
 شجاعت به مرحله عالی برسند. دفاع از حق ومظلومان واز خود گذشتگی برای آنان آسان شود ودر-4

 تست
کدام گرایش درونی منکران معاد رابه بی توجهی به مرگ می کشاند واز دیدگاه پیشوایان معصوم علیه السالم فرارازمرگ چگونه  -24

 95است؟سراسری زبان 
 عین نزدیک شدن به آن     -گرایش به شادکامی-2آن     دیک شدن بهعین نز-گرایش به جاودانگی-1
 ثمره اضطراب ودلهره        -گرایش به جاودانگی -4ثمره اضطراب ودلهره       -گرایش به شادکامی -3

  تست
مومنان راچه کسانی معرفی می زندگی دنیا بدون سرای آخرت که زندگی واقعی است چگونه خواهد بود وپیامبراکرم )ص(باهوش ترین  -25

 95کنند؟سراسری تجربی 
 مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند.-تالش بیهوده-1
 مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند. -لهو ولعب-2
 مرگ اند وبهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.فراوان به یاد -تالش بیهوده-3
 مرگ اند وبهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند. فراوان به یاد -لهو ولعب -4

 تست 
 الهیون که مرگ را پایان زندگی نمی دانند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد از خداوند عمر طوالنی -26

 94طلب می کنند تابه کدامین هدف برسند؟سراسری خارج از کشور 
 کفه ی متعادل دنیا وآخرت را در هم سنگ جلوه دادن آن دو به منصه ی ظهور برسانند.-1
 به دنیا پرستان بفهمانند که اعتقاد به عالم پس از مرگ ،منافات بادل سپردن به دنیا ندارد.-2
 . کنند مالقات را خدا تر کامل ای اندوخته با ها، انسان بهبا تالش بیش تر در راه خدا وخدمت -3
 نیست. راه نیک بختی را برای آیندگان ، هموار کنند واثبات کنند که عبادت به جز خدمت خلق-4

 تست
 94دنیاست؟سراسری ریاضی کدام مورد بیانگرپیامدهای انکار معاد برای انسان در زندگی  -27
 آماده شدن برای زندگی دیگر وتوجه بیشتر به حیات اخروی پس از مرگ-1
 بیرون آمدن از بن بست در زندگی دنیایی وباز شدن پنجره های روشنایی -2
 زندگی چند روزه ی دنیا کناره گیری از دیگران وبی ارزش شدن این-3
 بسیار به همراه انرژی فوق العادهلذت بردن از کار وزندگی وتالش  -4

 تست 
 مرگ با و اید شده آفریده بقا برای اید،بلکه نشده خلق فنا و نابودی برای این بیان هدایت بخش پیامبرگرامی اسالم )ص( که فرموده اند -28

 93سراسری هنر با پیام کدام آیه ی شریفه تناسب مفهومی دارد؟ شوید می منتقل دیگر جهان به جهانی از تنها
 الذین تتوفاهم المالئکه طیبین یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون -1
 فال خوف علیهم والهم یحزنون من امن باهلل والیوم االخر وعمل صالحا -2
 وماهذه الحیاه الدنیا اال لهو ولعب وان الدار االخره لهی الحیوان-3
 بالحیاه الدنیا واطمانوا بها ان الذین الیرجون لقاءنا ورضوا-4

 تست
 93است؟سراسری انسانی  مقصود این به وافي آیه كدام پیام دهیم، ارائه دنیا براي تعریفي الهي، وحي بر تكیه با بخواهیم گاه هر -29

ً  مةِ القیا یوم لهم نُقیم فال اعمالهم فَحبطت لقائه و ربهم یاتاولئک الذین کفروا با-1   وزنا

 یعلمون         كانوا لو الحیوانُ  لهي ةالداراآلخر انّ  و لَعب و لهو االّ  الدنیا ةالحیا هذه ما و-2

 یكسبون        كانوا بما النّار مأواهم اولئك ... بها اطماّنوا و الدنیا ةبالحیا رُضوا و لقاءنا یرجون ال الّذین انّ -3

 صنعا    یحسنون انّهم یحسبون هم و الدنیا ةالحیا في سعیهم ضلّ  الّذین اعماال باألخسرین ننبئكم هل قل -4

  تست
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یعنی  آیه مقایسه دنیا با آخرت است ودنیا مزرعه آخرت واختصاص زندگی راستین به آخرت تعریف دنیا ازنظر وحی الهی )ملکوتینکته:

 (واگر دنیا مستقل دیده شود چیزی جز لهو ولعب نیست.حقیقی

   93اگربخواهیم چهره ملکوتی ونه ملکی دنیارادرآیینه وحی الهی مشاهده کنیم پیام کدام آیه ترسیم کننده این مقصودماست؟خارج کشور  -30

 ومن اراد االخره وسعی لها سعیها وهومومن فاولئک کان یعیهم مشکورا-1

 كانوایعلمون لو الحیوانُ  لهي ةالداراآلخر انّ  و لَعب و لهو االّ  الدنیا ةالحیا هذه ما و-2

ً  مةِ القیا یوم لهم نُقیم فال اعمالهم فَحبطت لقائه و ربهم یاتاولئک الذین کفروا با -3   وزنا

  قل من حرم زینه هللا التی اخرج لعباده واطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا فی االه الدنیا -4
 تست
الهیون که مرگ را پایان زندگی نمی دانند وآن را تولدی برای انتقال از مرحله ای به مرحله ی دیگر می دانند ازخداوند عمر طوالنی  -31

 91تا...........سراسری زبان طلب می کنند 
 ورند.آخدا وخدمت به انسان اندوخته ی کامل تری به دست  باتالش بیشتر درراه-1
 کفه ی متعادل دنیا وآخرت را درهم سنگ جلوه دادن آن دو به منصه ی ظهور برسانند-2
 دنیا ندارد.به دنیا پرستان بفهمانند که اعتقاد به عالم پس از مرگ منافات بادل بستن به -3
 که عبادت به جز خدمت به خلق نیستهموارکنند واثبات کنند  را یندگانآراه نیکبختی رابرای -4

  تست
 .ارتباط مفهومی حدیث با آیات همیشه مورد توجه بوده است مورد توجه می باشدیادت نره همیشه  ترین ها : نکته 

 91رین مردم درکارها به ترتیب چه کسانی هستند؟سراسری انسانی باتوجه به آیات وروایات باهوش ترین مومنان وزیان کارت -32
 یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا وهم عن االخره هم غافلون-متفکران درنظام آفرینش-1
 یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا وهم عن االخره هم غافلون -آنان که فراوان به یاد مرگ اند-2
 الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا-اندآنان که فراوان به یاد مرگ  -3
 الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا الذین ضل سعیهم فی الحیاه -متفکران درنظام آفرینش -4

   تست
 91ناگوار نبودن مرگ دردیدگاه الهیون بدان جهت است که :سراسری تجربی -33
 زندگی وهمزیستی باظالمان می دانند.مرگ راوسیله ای برای نجات از -1
 نند.آناگواری مرگ معلول بردوش داشتن بار سنگین گناهان است والهیون مصون از -2
 سپارند. دردنیا زندگی می کنند وزیبا هم زندگی می کنند به آن دل نمیگرچه  خداپرستان حقیقی-3
 می شود که باتوحیدسازگارنیست.فرینش آناگواری مرگ عامل نومیدی ازخدا وپوچ اندیشی نسبت به -4

  تست
 به دیدگاه اول اشاره دارد.رابطه علیت وارتباط دیدگاه باآیات مورد توجه بوده است.نکته :
 تست
باتوجه به آیات قران کریم وروایات پیشوایان دین که عامل اصلی گناه راخودانسان معرفی می کنند منظور ازاین خود.....است  -34

 90ودرآن تغییر ودگرگونی ....سراسری ریاضی که.....می باشد 
 نیست  -همراه باتغییر-جسمانی -2نیست                   -همره باتغییر-روحانی -1
 هست-مصون از استهالک-جسمانی-4هست          -مصون از استهالک-روحانی -3

 تست
ت پروردگار ولقای او رابطه ی علیت برقراراست که عنوان بین میل به جاودانگی وبی ارزش شدن زندگی چند روزه ی دنیا وکفر به آیا -35

 90هریک به ترتیب.......و ......و....می باشد سراسری تجربی 
 علت -معلول-معلول-4معلول           -علت-علت-3علت           -علت-معلول-2معلول          -معلول-علت-1

 تست
 بََرما الّظِالمیَن اِالّ  َمعَ  اۡلَحیاةَ  َسعادَةً وَ  االّ  اۡلَمۡوتَ  اََری ال اِنّی باتوجه به این کالم ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع(که می فرماید: -36

 90مفهوم می گرددکه......است. سراسری هنر
 اه باننگ وذلت یابی زندگی شوق به شهادترعامل هم-2فتن مرگ زندگی همراه باننگ وذلت      اسعادت یعامل -1
 زندگی توام با ننگ وذلت برخاسته از بی شوقی شهادت درراه خدا-4شوق به سعادت ولقای خداوند عامل ننگ وذلت یابی      -3

 تست
 88مژده ی الخوف علیهم والهم یحزنون بهره افرادی است که:سراسری ریاضی وفنی حرفه ای  -37
 خودرا به لباس تقوی که بهترین لباس است آراسته اند.-2مرگ را طلوعی از پس غروب وتولدی دیگر می دانند.        -1
 خلوص درراه خدا رابهترین ذخیره ی هرلحظه ی زندگی خود قرارمی دهند-4عمل نیک را باهم دارند.  وانجام  ایمان به خدا ورستاخیز-3

 تست 
 مربوط به دیدگاه اول  وپیامد های آن است.نکته: 

 88وبی ارزش شدن زندگی چند روزه وموقت دنیاازلوازم ....و.....است.سراسری هنر -38
 تحقق آرزوها دررستاخیز-میل به جاودانگی -2       کاردانستن  پایانرا  مرگ -میل به جاودانگی -1
 پایانرا  مرگ -هدف قراردادن دنیا -4    رزوها دررستاخیز آتحقق –هدف قراردادن دنیا -3


