
با توجه به آیات  و  سوره ي یونس، صفات «ال یرجون لقاءنا» «رضوا بالحیاة الّدنیا واطمانّوا بها» و «والّذین هم عن ءایاتنا غافلون» 1.گزینه 2
مخصوص کسانی است که «مأواهم النار» با توجه به آیات  و  سوره ي کهف، صفت «کفروا بایات ربّهم ولقائه» مخصوص کسانی است که

«االخسرین اعماال».
از پیامدهاي مهم این نگرش براي انسانی که گرایش به جاودانگی دارد، این است که همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می  2.گزینه 1

شود، گاهی براي تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارد که روزبه روز بر سرگردانی و یأس او می افزاید.

 
* امیرمؤمنان (ع) فرمود:

 
«اي مردم! آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد، آن را مالقات می کند ...»

آیه ي أم نجعل الّذین ءامنوا و عملو الصالحات کالُمفسدیَن فی االرِض ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد. 3.گزینه 1

 
به ترجمه و متن آیه ي شریفه مراجعه فرمایید: 4.گزینه 3

«هر کس که، به خدا و روز آخرت ایمان آورد و عمل نیکو انجام دهد، پس براي آن ها نه ترسی خواهد بود و نه اندوهگین می شوند.» قسمت   «فال
خوُف علیھم و ال ھم یحزنون»  یا همان خروج زندگی از ترس و اندوه مطابق نکته ذکر شده در صورت سؤال یعنی ایجاد شور و نشاط در زندگی

 
می باشد که در حقیقت پیامد اول دیدگاه الهیون است.

پیامبران الهی از جنس مردم اند (مهم) و اولین و مهم ترین پیام آن ها، دعوت به توحید در عبادت است (ان اعبدوا هللا)  کسانی که 5.گزینه 4
خدا را بپرستند و تقوا پیشه کنند، دیگر معبود دیگري را بندگی نخواهند کرد «اعبدوا هللا ما لکم من الھ غیره افال تتقون». بهره مندي از امداد

ویژه خداوند پیام آیه ي  «و الّذین جاھدوا....» می باشد.
اگر بخواهیم چهره ي ملکوتی دنیا را در آیینه ي وحی مشاهده کنیم آیه ي شریفه ي  «و ما ھذه الحیاة ...»   یاري گر ما خواهد بود. 6.گزینه 2
آیه ي أفحسبتُم أنّما خلقناکم عبثاً و إلینا ال ترجعون به ضرورت معاد در پرتو حکمت و  أم نجعل المتّقین کالفّجار به ضرورت معاد 7.گزینه 3

 
در پرتو عدل اشاره دارد.

آیه ي مبارکه ي  «و قال المالء من قوم الّذین کفروا و کذّبوا بلقاء اآلخرة و اترفناھم فی الحیاة الّدنیا...» درباره ي دیدگاه اشراف 8.گزینه 4
(مال) درباره ي مرگ است که بیانگر عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیوي است.

 
آیه ي شریفه از اندیشه و تحقیق داده شده است که اشاره به نظر اشراف کافر به آخرت دارد که منکر معاد می باشند.  9.گزینه 3

با توجه به آیه ي گزینه (4) ایمان به خدا، آخرت و انجام عمل صالح (علت) 3 شرط براي رسیدن به (معلول) دوري از ترس و حزن 10.گزینه 4
و اندوه است.

 
به ترجمه ي آیه مراجعه نمایید. 11.گزینه 2

 
"بگو در زمین بگردید و بنگرید که چگونه خدا آفرینش را آغاز کرد. پس خدا آفرینش آخرت را پدید آورد."

همان گونه که مشاهده می نمایید آیه به این مهم اشاره می نماید که خداوند توانایی آن را دارد، همان طور که عالم را خالق نمود، زندگی واپسین

 
(آخرت) را نیز مجّدداً خلق نماید و این امري میسور و بدیهی است. 

با توجه به عبارت «فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» عدم ترس از عاقبت زندگی نتیجه می شود و با توجه به عبارت «کان سعیهم 12.گزینه 1
مشکورا» زندگی ثمربخش نتیجه می شود.

در عبارت «فاحیینا بھ االرض بعد موتھا»به رستاخیز زمین اشاره شده و در «کذلک النشور» به رستاخیز انسان در قیامت. 13.گزینه 4

 
مراد و مقصود از دو ساحتی بودن معاد، ماّدي و معنوي یا همان جسمانی و روحانی بودن آن است.  14.گزینه 4

آیات ذکر شده در گزینه هاي  تا  همگی اشاره به معاد جسمانی انسان می نمایند و آیه ي ذکر شده در گزینه ي  اشاره به جمع نمودن می نماید

 
و به صورت خاص بر جسم یا روح اشاره اي ندارد، لذا از آن جایی که معاد هم روحانی و هم جسمانی است، این آیه ناظر بر همین امر می باشد. 

برخی افراد در امکان معاد در تردیدند آنان فکر می کنند حقیقت انسان همین جسم است؛ در صورتی که خداوند در این آیه زنده 15.گزینه 4
شدن زمین (رستاخیز طبیعت) را دلیلی بر اثبات معاد جسمانی براي کسانی که در این واقعه ي عظیم تردید دارند، یادآوري کرده است:   «و هللا

الّذی ارسل الّریاح فتثیر سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا بھ االرض بعد موتھا کذلک النشور» 
در این آیه خداوند منکران معاد را مورد سؤال قرار داده و فرموده انسان ها را عبث نیافریده است بلکه خلقت انها هدفدار بوده است 16.گزینه 3

کار عبث و بیهوده یعنی کار بدون هدف و چنین چیزي از خداي حکیم محال است.
ل هاي قرآن درباره ي معاد: الف- ضرورت معاد ب- امکان معاد جسمانی 17.گزینه 1
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صفحه 2

 
ضرورت معاد دو نوع استدالل را شامل می شود: <="" span="">) حکمت الهی <="" span="">) عدل الهی 

امکان معاد سه نوع استدالل را شامل می شود: <="" span="">) قدرت بی پایان خداوند <="" span="">) پیدایش نخستین انسان

 
<="" span="">) نظام مرگ و زندگی در طبیعت (رستاخیز طبیعیت)

 
  «بلی قادرین علی..»   <="" span=""> امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت 

 
 «افحسبتم انّما ...»   <="" span=""> ضرورت معاد براساس حکمت الهی 

 «قل یحییھا الذّی...»   <="" span=""> امکان معاد براساس پیدایش نخستین انسان
با توجه به آیه ي شریفه ي  سوره ي زمر، از عبارت  «فمن اھتدی فلنفسھ و من ضّل فانما یضل علیھا»  مفهوم می گردد که 18.گزینه 1

انسان با اختیار خود راه هدایت یا ضاللت را در پیش می گیرد و نتیجه ي این انتخابش را فقط خودش می بیند.
آیه ي اول می فرماید: «بگو همان کسی که نخستین بار انسان را آفرید، او را زنده می کند» این آیه بیانگر امکان معاد جسمانی در 19.گزینه 2

آخرت یا آفرینش مجدد جسم در آخرت است. آیه ي دوم که باطل بودن را از نظر آفرینش جهان دور می داند، بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت
الهی است.

مهم ترین خبر انبیاء ، خبر معاد و سراي آخرت است و بیشترین موضویی  که در قرآن راجع به آن توضیح داده شده است بحث 20.گزینه 1

 
ایمان به خدا است.
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