
                                                                                                                                          كدام است ؟« كمعنّ لیجمَ »معني  -223

                                .مي كندب( حتما شما را جمع                                 .الف( حتما قیامت مي آید

 .د( حتما جمع مي شوید                              .ما ما را جمع مي كندج( حت

                                                                                                                                      است. ........دفع ضرر احتمالي  -229

 د( عقال الزم            ج( مستحب                        ب( عقال واجب               الف( جایز      

                                                               از توحید و یكتا پرستي درباره ........... بیشتر سخن گفته است . قرآن كریم بعد -231

 د( امامت  ج( نبوت                              ب( معاد     الف( عدل           

                                                                                                                                ؟ است کرده ثابت را آن .................. با بارها بلکه نکرده، قناعت آخرت از دادن خبر به تنها میکر قرآن -231

                                                      الهي و عدلحكمت ( ب                          برهان و لیدلالف( 

 د( بقا و جاودانگي                            ج( بي نهایت طلبي          

                                                                                    كاري است كه هدف معقول و درستي دارد ؟ -232

 د( كار فطري  ج( كار عاقالنه        ب( كار عبث و بیهوده    الف( كار حكیمانه    

را تحت تاثیر قرار   «از نابودی خود حفظ یبرا را کارها از یاریبسانجام و  ابدی حیات اقیشتا»كدام ویژگي زیر -233

                                                                                                                                         مي دهد ؟

                                          ب( میل به كماالت مطلق        الف( بي نهایت طلبي  

 د(میل به وابستگي               ( گرایش به بقا و جاودانگي    ج

                                                                                   بر اساس استدالل عقلي دفع كدامیك عقال الزم است ؟ -237

 د( حفظ حیات         ج( ترس از مرگ         ب( خطر احتمالي      الف( میل به جاودانگي       

قرآن كریم الزمه عبث نبودن زندگي انسانها را در چه مي داند  و این جزء كدامیك از استدالل هاي ضرورت دار  -235

                                                                                                                                            ؟مي باشد 

                             حكمت الهي  -ب( بازگشت به سوي خدا                عدل الهي      -الف( بازگشت به سوي خدا 

 هي عدل ال -د( ایمان و عمل   حكمت الهي                             -ج( ایمان به خدا 

                                                         بیانگر چیست؟ ،كه خداوند وعده داده حق كسي ضایع نمي شود این -236

 د( رحمت الهي             ج( فیض الهي          ب( حكمت الهي      الف( عدل الهي                

                                                                        کدام  یک از دالیل ضرورت معاد دارد؟اشاره به «  ام نجعل المتقين الفجار»آیه  -234

     د( حكمت الهي             ج( عبث نبودن آفرینش عدل الهی             ب(         الف( خلقت

  كند؟   چه نظر اثبات مي ضرورت وجود معاد را از .را نداردو پاداش كامل انسانها ا این كه جهان ظرفیت جز -233

 د( علم الهي            ج( قدرت الهي   ب( حكمت الهي              الف( عدل الهي        

                                                           كدام گزینه بیانگر ضرورت معاد از دیدگاه قرآن مي باشد ؟ -239

                                      ب( زنده شدن مردگان    الف( پیدایش نخستین انسان                   

 د( قدرت نامحدود خداوندي    ج( معاد در پرتو حكمت الهي                  



ستداللي در چه نوع ا «شما را عبث و بیهوده خلق كردم و دیگر به سوي ما بر نمي گردید آیا گمان بردید كه» -271

                                                                                                                 ؟زمینه اثبات معاد است

 ضرورت  -د( نقلي  امكان      -ج( نقلي           ن   امكا -ب( عقلي    ضرورت         -الف( عقلي 

 اين که گفت: کيست بود، کرده فراموش را خود نينخست نشيآفر که یدرحال زد، یمثل ما یبرا» قرآنی بارتع -271

                                                                                                                                                    ناظر بر كدام دسته از استدالل هاي قرآن است ؟ (49و43)یس/ «کند؟ زنده دوباره را پوسيده های استخوان

              پیدایش نخستین انسان -ضرورت معاد ب(        محدود خداوند اشاره به قدرت نا -الف( امكان معاد 

 پیدایش نخستین انسان  -د( امكان معاد              اشاره به قدرت نا محدود خداوند  -ورت معاد ضرج( 

 آیات و روایاتبخش -

ُكْم إِلَى َيْوِم اْلقَِياَمِة َلَ َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن للّاِ َحِديثً »آیه ي شریفه ي مهمترین پیام -272 را  (34نساء/)«ا للّاُ َل إِلََه إَِلَّ ُهَو لََيْجَمَعنَّ

 بنویسید.

ُكْم إِلَى َيْوِم اْلقَِياَمِة َلَ َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن للّاِ َحِديثً »آیه ي شریفه ي -273  چه موضوعی به  (34نساء/)«ا للّاُ َل إِلََه إَِلَّ ُهَو لََيْجَمَعنَّ

 دارد؟ تاکید

كيست كه اين استخوان  و براي ما مثلي زد در حالي كه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده بود ، گفت :» آیه ي شریفه ي -277

 اشاره به كدام دسته از استدالل هاي قرآن بر اثبات معاد اشاره دارد؟ (49و43)یس/« ؟هاي پوسيده را دوباره زنده كند

 زمين آن و  برانيم مرده سرزمينی سوی به را ابر آن سپس .برانگيزند را ابر تا فرستد می را بادها که خداست»آیه ي شریفه ي-275

كدام دسته و كدام یك از به   (9فاطر/)«ت.اس گونه همين نيز قيامت شدن زنده .بخشيديم زندگی مرگش از پس بدان )وسيله( را مرده

 استدالل هاي اثبات معاد اشاره دارد؟

ُكْم إِلَْيَنا ََل ُتْرَجُعونَ » بر اساس آیه ي -276 َما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأَنَّ              به سواالت زیر پاسخ دهید؟ (115)مؤمنون/«َفَحِسْبُتْم أَنَّ

                                                                                                               را ترجمه كنید. فوق الف( آیه

                                                                           ب( به كدام یك از استدالل هاي اثبات معاد اشاره دارد؟

 پیام براي آن ذكر كنید. 1ج( 

قِيَن َكاْلفُجَّ »آیه ي شریفه ي -274 الَِحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي اْْلَْرِض أَْم َنْجَعلُ اْلُمتَّ به كدام  (23و24)ص/«ارِ أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

  زندگي دنیا امكان تحقق وعده الهي  وجود ندارد؟ر چرا دبگویید؛  و یل ضرورت اثبات معاد اشاره داردیك از دال

 که کند انکار می را آن کسی تنها .کنند می انکار را جزا روز که ها همان کنندگان، تکذيب بر روز آن در وای» -273

 .کنید بیان را معاد انکار دالیل از دیگر (21مطفّفین/)«است. گناهکار و متجاوز

 از نادرست را تشخیص دهید: راگزاره هاي درست -



 پیامبران الهي ایمان به زندگي در جهان را در كنار توحید و یكتا پرستي سرلوحه ي دعوت خود قرار داده اند. -279

 ‹دفع خطر احتمالي الزم است.› كند كه:انسان در مواقع احتمال خطر از یك قانون الهي پیروي مي -251

 زمه ایمان به آخرت دانسته اند.پیامبران ایمان به خدا را ال -251

 از استدالل هایي است كه بر ضرورت معاد اشاره دارد.‹ پیدایش نخستین انسان›-252

 است.از جمله دالیلي است  كه قرآن براي ضرورت معاد  بر آن تأكید كرده ‹ حكمت الهي›  -253

خداوند عادل هر موجودي را براي هدف شایسته اي خلق مي كند و امكانات رسیدن به آن هدف را هم به او عطا -257

 مي كند.

 اگر خداوند تمایالت و گرایش هایي را در موجودات قرار داده پاسخ مناسب آن را هم پیش بیني كرده است.-255

 زیبایي هاست و بسیاري از كارهاي خود را براي حفظ بقا انجام مي دهد.هر انساني خواستار همه ي كماالت و  -256

 است.‹ كمال طلبي و گرایش به جاودانگي› دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوي این گونه خواسته انسان -254

 نسان، دلیل وجود سراي دیگر است. دلیل آفریدن این استعداد ها و سرمایه ها در ذات ا -253

مت الهي بر ضرورت خداوند وعده داده است كه هركس را به آن چه استحقاقش را دارد، برساند. از دالیل حك -259

 معاد مي باشد.

اگر جهان دیگري باشد كه ظالم را به مجازات واقعي اش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام عادالنه خداوند  -261

 ایراد وارد مي شود.

 رات مناسب تكمیل كنید:جاهاي خالي را با عبا-

 پیروي مي كند......‹ ›.................ك قاعده عقلي انسان در مواقعي كه احتمال خطري باشد از ی -261

 پیامبران پس از ایمان به خدا، ایمان به ........... را مطرح كرده اند.-262

 سخن گفته نشده است. ........در قرآن كریم بعد از یكتاپرستي، درباره هیچ موضوعي به اندازه..-263

 .....یكي از دالیلي كه سبب مي شود عده اي دست به انكار معاد بزنند این است كه چنین واقعه بزرگي را با ...... -267

 خود مي سنجند.



 آن نیست. .............بعید بودن چیزي براي انسان هرگز دلیل بر -265

 را ............. خدا معرفي مي كند. قرآن یكي از انگیزه هاي انكار معاد -266

در برخي آیات قرآن خداوند توجه منكران معاد را به ................. جلب مي كند و توانایي خود در آفرینش آن  -264

 را تذكر مي دهد.

نشدن آن را امري مي داند بلكه وقوع آن را نیز امري ............ و واقع  قرآن نه تنها معاد را امري .......... -263

 .........معرفي مي كند.

 گویند.می  به كسي كه كارهایش هدفمند است و به نتایج صحیح منتهي مي شود،........... -269

 كار عبث و بیهوده از ........... و ........... سرچشمه مي گیرد. -241

 هر انساني گرایش به ............. دارد و از نابودي گریزان است.-241

 است و این خواستن هیچ حدي ندارد. و........... هر انساني خواستار همه ي .......... -242

 خداوند وعده داده است كه هر كس را به آن چه ................. دارد برساند و حق كسي را ضایع نكند.  -243

.............  را آن وجود..............  با بلکه کردند، یم اثبات را گرید جهان وجود امکانِ  تنها نه ،یاله امبرانیپ -247

 .دانستند یم

 ........ خارج می سازند. و ....... امری حالت از را آن و کنند می ثابت را » امکان »دالیلی هستند که -245

 را یو با عظمت بزرگ واقعه   چنان که است نیا بزنند، معاد انکار به دست یا عده شود یم سبب که یلیدال از یکی-246

 .سنجند یم .............. با

 .هست نیز ….…رستاخیز از ای نمونه که است  .….…رستاخیز بهار، رسیدن فرا -244

 .نکند ضایع را کسی حق و برساند،  دارد ..........  آنچه به را هرکس که است داده وعده خداوند -243

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید:-

 چیست؟‹ دفع خطر احتمالي الزم است› این كه منظور از  -249

 پیامبران الهي پس از ایمان به خدا چه چیزي را مطرح كرده اند؟-231

 ستدالل هاي قرآن را در ارتباط با معاد نام ببرید؟ا-231



 از استدالل هایي را كه بر امكان معاد داللت دارند را ذكر كنید؟‹ مورد2› -232

 ین انسان در برخي آیات بیانگر چیست؟اشاره به پیدایش نخست -233

قرآن براي این كه قدرت خدا را به صورت محسوس تري در زمینه معاد نشان دهد به چه موضوعي اشاره مي  -237

 كند؟

 معاد داللت دارند را نام ببرید؟ استدالل هایي كه بر ضرورت -235

 کنید؟ ذکر نباشند،را و مجازات پاداش قابل دنیا این در که را گناهان و نیک کارهای از« مورد2»-236

 كیم به چه كسي گفته مي شود؟ح -234

 ارتباط-

 موارد موجود در ستون الف مربوط به كدامیك از ستون ب مي باشد؟-233

 ستون ب                   ستون الف               

 سرلوحه دعوت پیامبران  -1

 از استدالل هاي قرآن براي امكان معاد-2

 دالیل قرآني بر ضرورت معاد -3

 ایمان به زندگي در جهان آخرت -1

 ایمان به توحید و یكتا پرستي -2

 اشاره به نمونه هایي از زنده شدن مردگان -3

 حكمت و عدل الهي -7

 :به سواالت زیر پاسخ كامل دهید-

 ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی را بیان کنید ؟ -239

 بنویسید؟اثبات کرد؛ را را  در پرتو حکمت الهیمعاد می توان که براساس آنها  دو گرایشی -291

  چگونه در زندگی روزمره انسان تجلی پیدا می کند؟‹ دفع خطر احتمالی الزم است› طبق قاعده عقلی -291

 با توجه به حکیم بودن خداوند ضرورت معاد را اثبات کنید ؟-292

 اثبات کنید ؟ضرورت وجود معاد را با توجه به عادل بودن خداوند  -293

 یك نمونه از استدالل هایي را كه بر امكان معاد داللت دارند، را توضیح دهید؟ -297

 .انسان باشد‹ میل به جاودانگي›وي آیا دنیا و عمر محدود انسان مي تواند پاسخگ -295



 توضیح را« معاد وجود ضرورت»و » انسان وجود در مختلف های سرمایه و استعدادها آفرینش»میان  رابطه -296

 .دهید

 .کنید را بیان پردازند، می معاد امکان بحث به که هایی استدالل از نمونه ای -294

 چرا؟ دهد؛ نمی را انسان اعمال تمام کیفر یا پاداش تحقق امکان که است ای گونه به دنیا در زندگی -293

 چیست؟ با یک مثال شرح دهید؟  خدا حکمت الزمه   -299

 را توضیح دهید؟« طبیعت در زندگی و مرگ نظام به اشاره» از دالیل امکان معاد  -311

 را توضیح دهید؟« انسان نخستینِ  پیدایش به شارها»از دالیل امکان معاد  -311

 چیست؟ خبر این برابر در ما تکلیف باشیم، نداشته پیامبران خبر همین جز دلیلی هیچ معاد، اثبات در فرض به اگر -312

 ؟اند بودهچه کسانی   تاریخ طول در مردمان گوترین راست و ترین عاقل -313

 م :منزلگاه بعدپنجدرس 

 سواالت چند گزینه ای-

                                                                                                               توفي به معناي: -317

 د( كامل بودن  ج( تمام و كمال      ب( كافي بودن                           تمام و کمالدریافت الف(

                                                                                                                                                                                         به چه معني است ؟« فاهمتوّ » -315

                                                   .ب( جانشان را مي گیرند                      .ندنوفات مي كآن ها لف( ا

  .نمایند می دریافت کمال و تمام طور به د(            .ج( جانشان گرفته مي شود

                                                  مرگ وارد عالمي به نام  .................. مي شود ؟ انسان پس از -316

 د( جهنم               ج( بهشت        ب( قیامت                  الف( برزخ            

                                                                                                      كدام جمله نادرست است ؟ -314

                                                     الف( انسان در هنگام مرگ مي تواند با مالئكه گفتگو كند و پاسخشان را بشنود .

                                             ي است كه حضور فرشتگان را درك مي كند .ب( انسان پس از مرگ در موقعیت

                                             ج( روح پس از مرگ بصورت غیر آگاهانه به فعالیت هاي خود ادامه مي دهد .

 ( روح پس از مرگ آگاهي و شعور كامل خود را دارد .د

                             كن است تغییراتي در آن رخ دهد ؟مكدام مورد پرونده انسان به طور كلي مسدود نشده و ماز طریق  -313

 د( اعمال ماتاخر ج( اعمال ما تقدم    ب( انجام مستحبات      انجام واجبات        الف(


