
دبیرستان عالمه حلی تهران

خداوند را تنها تکیه گاه و پشتیبان جهان دانستن، همان اقرار به توحید در ربوبیت است که آیه ي شریفه ي«اّن هللا ربّی و 1.گزینه 4
ربّکم»مؤید این حقیقت است و نتیجه و ثمره ي این باور و عقیده این است که تنها وجود شایسته ي پرستش و عبادت، یعنی تنها معبود واقعی

انسان ها خداست. «فاعبدوه ھذا صراٌط مستقیم» 
با توجه به آیه ي شریفه ي «اتّخذوا احبارھم....» قرآن می فرماید: « اینان دانشمندان و راهبان خود را به جاي خداوند به پروردگاري 2.گزینه 1

ً گرفتند و همچنین مسیح پسر مریم را در حالی که مأمور نبودند جز این که فقط خداي یگانه را بپرستند. «و ما أمروا اّال لیعبدوا الھا
واحداً»هیچ خدایی جز او نیست، منزه است او از آن چه (براي او) شرك می ورزند.»

باید توجه کنیم بخش اول گزینه ها همگی صحیح است. یعنی ریشه ي بت پرستی و شرك جدید آن است که برخی از انسان ها در 3.گزینه 3
عین قبول داشتن خداوند، دین و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و تمایالت دنیایی و نفسانی خود را اصل قرار می دهند. معرفت

به خداوند زمانی میوه ي خود را می دهد که از مرحله ي شناخت ذهنی به مرحله ي ایمان قلبی برسد و در قلب تثبیت شود.
این که بگوییم خدا اداره جهان را در دست دارد به معناي پذیرش توحید ربوبی است که اثر آن، بنا بر گزینه ي  توحید عبادي می  4.گزینه 4

باشد.
در آیه ي  سوره ي نحل:«و لقد بعثنا فی کّل اّمٍة...» بیان شده که دوري از طاغوت، الزمه ي توحید در عبادت است. 5.گزینه 4

6.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 7.گزینه 2
«خلقا ءاخر» اشاره به وجود بعد روحانی در انسان می کند.

 
آیه ي «و ما ھذه الحیاة الدنیا ...» و سخن حضرت علی (ع)، هر دو بیانگر دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ است.  8.گزینه 2

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 9.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.
آیه ي مبارکه ي  «و قال المالء من قوم الّذین کفروا و کذّبوا بلقاء اآلخرة و اترفناھم فی الحیاة الّدنیا...» درباره ي دیدگاه 10.گزینه 4

اشراف (مال) درباره ي مرگ است که بیانگر عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیوي است.
برخی افراد در امکان معاد در تردیدند آنان فکر می کنند حقیقت انسان همین جسم است؛ در صورتی که خداوند در این آیه زنده 11.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» 
هر دو آیه مربوط به امکان معاد جسمانی است. 12.گزینه 4

 
ل هاي قرآن درباره ي معاد: الف- ضرورت معاد ب- امکان معاد جسمانی 13.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
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 14.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.
در عبارت «فاحیینا بھ االرض بعد موتھا»به رستاخیز زمین اشاره شده و در «کذلک النشور» به رستاخیز انسان در قیامت. 15.گزینه 4

طبق آیه ي شریفه ي  «إّن الّذین توفّاھم المالئکة ظالمی انفسھم قالوا فیم کنتم قالوا کنّا مستضعفین فی األرض قالوا ألم تکن 16.گزینه 3
أرض هللا واسعة فتھاجروا فیھا فأوالئک مأواھم جھنّم و ساءت جھنم و ساءت مصیرا»   مرگ گناه کاران با سوال فرشتگان در مورد وضعیت 
شان در دنیا و بنابر آیه ي مبارکه ي   «الّذین تتوفّاھم المالئکة طیبین یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنّة بما کنتم تعملون»  مرگ پاکان با درود

فرشتگان همراه است.
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صفحه 2

 
این آیه، اولین سؤال فرشتگان در عالم برزخ از گناهکاران است که در پاسخ آن ها می گویند: «کنّا مستضعفین فی االرض».  17.گزینه 2
ظرف تحقق آیه ي شریفه ي «الّذین تتوفّاھم المالئکة طیّبیین یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنّة بما کنتم تعملون»، بهشت 18.گزینه 3

برزخی است که تجلّی کوچکی از بهشت اخروي است.
آیه ي شریف اشاره به قبض روح ستمکاران یا همان گناهکاران دارد. الباقی گزینه ها، اشاره به قیامت دارند. 19.گزینه 2

 
20.گزینه 3 (فنعم اَجُر العاملین)    اشاره به بهشت اخروي می نماید. 

 
 (اّن الّذین توفاھم المالئکة ظالمی انفسھم... فاولئک ماْءواھم جھنّم و ساَءت مصیراً)     اشاره به جهنم برزخی دارد. 

 
  (ولکن حقّت کلمة العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جھنّم خالدین فیھا فبئس مثوی المتکبّرین)    جهنم اخروي 
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