
وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

دبیرستان عالمه حلی تهرانموضوع 1.دين و زندگي 2

آیه ي شریفه ي و ضرب لنا مثًال... اشاره به امکان معاد جسمانی، یعنی آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت دارد. 1.گزینه 2

 
منکران معاد (ماّدیون) گرایش به جاودانگی دارند اما منکر معادند؛ به همین دلیل زندگی چند روزه ي دنیا برایشان بی ارزش می شود.  2.گزینه 2

به ترجمه ي آیه ي شریفه توجه بفرمایید: (و این زندگی دنیا چیزي نیست، مگر بازي و سرگرمی و عالم آخرت است که زندگی حقیقی 3.گزینه 2

 
و راستین است، اگر می دانستند.)

 
انطباق سؤال بر متن آیه: 

 
معرفت و داناییمستمر، شرط انتخاب: (لَو کانوا یعلمون)=ماضی استمراري

 
حیات حقیقی و راستین: (لهی الحیوان)

از پیامد هاي مهم نگرش به مرگ به عنوان پایان زندگی (دیدگاه اول) این است که براي انسانی که گرایش به جاودانگی دارد (علت)، 4.گزینه 1
به همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود، شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد (معلول)، از دیگران کناره می گیرد (معلول) و...
آیه ي شریفه ي  « و قال المالء من قومھ الذین کفروا .... »  از زبان اشراف قوم یکی از پیامبران است که به دلیل نگرش و رویکرد 5.گزینه 1

مادي نسبت به مرگ و زندگی به نفی آخرت و عدم تبعیت از پیامبرشان (والیت ناپذیري – لئن اطعتم) می پردازند.
با توجه به آیه ي  سوره ي یونس، در می یابیم که انکار معاد، زمینه ساز دلبستگی به دنیا و اطمینان به آن است؛ به عبارت دیگر 6.گزینه 4

کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند و از مالقات الهی ناامیدند  «ان الذین ال یرجون لقاءنا» ، به زینت هاي فریبنده ي دنیا دل می سپرند 

 
«رضوا بالحیاة الدنیا»   و دلشان به آرامشی کاذب، آرامش می یابد  «اطمانّوا بھا» . 

زندگی دنیا بدون توجه به آخرت لهو ولعب است. مردم اگر می دانستند  «لو کانوا یعلمون» به آخرت توجه می کردند. 7.گزینه 1

 
در گزینه ي  باتوجه به عبارت  (لیجمعنّکم الی یوم القیامة ال ریب فیھ) ، می توانیم به حتمی الوقوع بودن معاد پی ببریم.  8.گزینه 4

 
آیه ي  فحبطت اعمالھم فال نقیم لھم یوم القیامھ وزنا پیامد زیان کار ترین مردم است. 9.گزینه 1

آیه ي شریفه می فرماید که در زمین سیر نمایید و با مشاهد ي چگونگی خلقت آدمی با قدرت خداوند، به بدیهی بودن وجود معاد 10.گزینه 3
پی ببرید.

سخن امام حسین(ع) دیدگاه الهی است و با آیه ي  من امن با�...   ارتباط مفهومی دارد. 11.گزینه 3
خداپرستان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا با اندوخته کامل تري خدا را مالقات کنند که این مفهوم، بیانگر پیامد دیدگاه الهی 12.گزینه 2

به مرگ است و آیه شریفه  من آمن با� و الیوم اآلخر..." به آن اشاره دارد.
با توجه به کلید واژه ي «قادرین» امکان معاد در پرتو قدرت الهی است. 13.گزینه 3

نمی شود که خدا عشق به خود و حیات ابدي را در وجود کسی قرار دهد و سپس او را در حالی که مشتاق اوست. از هستی بیندازد. 14.گزینه 1
چنین کاري از خداوند حکیم محال است و پیامش ضرورت برپایی رستاخیز است. زیرا انسان میل به کماالت بی نهایت دارد.

هر دو آیه مربوط به امکان معاد جسمانی است. 15.گزینه 4

 
آیه ي  ربنا ماخلقت ھذا باطال .... به معاد جسمانی اشاره ندارد. 16.گزینه 2

براساس حکمت الهی، خداوند براي تمایالت انسان پاسخ مناسبی پیش بینی نموده است که از دالیل ضرورت معاد می باشد و آیه ي 17.گزینه 1
شریفه ي «أفحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون» مصداق آن است. آیه ي شریفه ي «ام نجعل المتقین کالفّجار» از دالیل ضرورت

معاد در پرتو عدل الهی است.
با توجه به آیه ي شریفه ي  « ام نجعل الّذین ... »  درمی یابیم که براي بسیاري از اعمال خوب یا بد، جزایی مقدر است که در این 18.گزینه 3

دنیا امکان دریافت این جزا نمی باشد و عدالت خداوند، لزوم تحقق جهان دیگري را براي دریافت این جزا به همراه دارد.

 
آیه ي ام نجعل المتقین کالفجار"  به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد. 19.گزینه 1

آیه ي شریفه ي   مربوط بھ توحید نظري و عملي است زیرا کلمھ ي «ال اِلھَ إال هللاِ» در بردارنده ي ھمھ ي ابعاد توحید است 20.گزینه 4
(نظري و عملي) جمع کردن انسان در روز قیامت ھم معاد جسماني و ھم معاد روحاني انسان را دربردارد و آیھ ي شریفھ ي َو َما تَْوفِیِقي

إالَّ بِا�ِ َعلَْیِھ تََوکَّْلُت و إِلَْیِھ أُنِیُب از زبان حضرت شعیب (ع) در قرآن آمده و ارتباط کامل با توحید عملی دارد.
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