
بهترین راه براي پاسخ به این سؤال رجوع به ترجمه ي آیه و انطباقش با صورت سؤال است. آیه ي شریفه می فرماید: «مسلماً غیر از 1.گزینه 3
این زندگی دنیایی ما چیزي در کار نیست، پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگري جاي ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.»
سخن رسول خدا (ص) که بر « یاد آخرت بودن و سعی و تالش براي امادگی براي آخرت در دیدگاه الهیون » تأکید می کند، با آیه 2.گزینه 2
شریفه « ومن اردا األخره و سعی لھا و ھو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکوراً : باشد،همانا سعی ایشان مورد سپاس است.»ارتباط مفهومی

دارد. اولین پیامد نگرش الهی نسبت به مرگ،بیرون آمدن زندگی از بن بست و باز شدن پنجره امید و روشنایی به روي انسان و ایجاد شور و نشاط

 
و انگیزه فعالیت و کار در زندگی است.

زیان کارترین افراد در دنیا، فکر می کنند که بهترین عملکردها را دارند: ھم یحسبون انّھم یحسنون صنعاً  3.گزینه 3
ترجمه ي آیه ي شریفه: «مسلماً غیر از این زندگی دنیایی ما چیزي در کار نیست، پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگري جاي 4.گزینه 2

ما را می گیرد و ما هرگز بر انگیخته نخواهیم شد.»
مطابق با مفهوم عبارت شریفه ي «ولئن بشراً مثلکم انّکم اذاً لخاسرون» استدالل مالء واشراف قوم یکی از پیامبران مبنی برخسران و 5.گزینه 3

زیان کاري قوم شان، اطاعت از بشري همانند خودشان است.
راه آزادي انسان ها با شهادت هموار می شود و اولین پیامد نگرش الهی به مرگ، این است که چنین انسانی با تالش و توان بسیار در 6.گزینه 3

خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیش تر به دیگران خدمت کند، آخرت او زیباتر خواهد شد.
7.گزینه 4 با توجه به مفهوم عبارت شریفه ي  «إّن الذّین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا...»   نتیجه و ثمره ي دیدگاه مادي

 
غیرمعتقدان به معاد،  «اولئک مأواھم النار بما کانوا یکسبون»   است.

عبارت «النشأة االخرة »، «الّدار االخرة» و « االخرة» هر سه اشاره به وجود جهان دیگر و عدم حصر آفرینش به دنیا دارد؛ اما عبارت 8.گزینه 2
«خلقا ءاخر» اشاره به وجود بعد روحانی در انسان می کند.

 
9.گزینه 4

باتوجه به مفهوم آیه ي شریفه ي اّن الّذین الیرجون... کسانی که آخرت را از یاد برده اند و بر دنیا تکیه کرده و اعمالشان را 10.گزینه 2
برمحوریت دنیا انجام می دهند و از آیات خداوند غافل اند، گرفتار عذاب الهی می شوند.

اِلَحاِت   بیانگر الزمه ي باطل نبودن جهان از حکمت خداوند سرچشمه می گیرد و آیه ي أَْم نَْجعَُل الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ 11.گزینه 4

 
ضرورت عدل الهی است.

رسول خدا (ص) می فرماید: «  بالعدل قامت الّسماوات و األرض ، آسمان ها و زمین براساس عدل پابرجاست.» آیه ي شریفه ي 12.گزینه 3
« ام نجعل الّذین ءامنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض، آیا کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند. همچون مفسدان

در زمین قرار می دهیم؟»، بیان گر این مفهوم است.
آیه ي شریفه ي  و ضرب لنا مثالً و نسی خلقھ.... مربوط به امکان برپایی رستاخیز از طریق اثبات معاد جسمانی (آفرینش مجدد 13.گزینه 4

 
جسم، نه انسان) است. با توجه به عبارت:  قل یحببھا الّذی انشأھا اول مره ، معاد جسمانی با توجه به خلقت نخستین انسان مطرح شده است. 
ترجمه ي آیه ي شریفه: «خدا زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مردنش حیات می  14.گزینه 4

بخشد و این چنین روز قیامت بیرون آورده می شوید.»

 
ل هاي قرآن درباره ي معاد: الف- ضرورت معاد ب- امکان معاد جسمانی 15.گزینه 1

 
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
کافران گمان می کنند که جهان باطل آفریده شده است و یکی از مصادیق کفر، حکیمانه ندانستن و نیافتن نظام آفرینش است که 16.گزینه 4

این مفاهیم از دقت در آیه ي  و ما خلقنا الّسماء و األرض و ما بینھما باطالً ذلک ظّن الّذین کفروا... " استنباط می گردد.
17.گزینه 1

گزینه هاي "  و  " به ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی اشاره دارند و گزینه ي "  " به ضرورت معاد بر اساس عدل الهی می پردازد، اما
" فقط به امکان معاد جسمانی اشاره دارد. گزینه ي "

صفحه 2
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