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 دینی دهمتجربی ریاضیفصل چهارم تستی

هرگاه بخواهیم حقانیت رستاخیز را مبتنی بر حکمت و عدل خداوند اثبات کنیم، به ترتیب از پیام آیات .................. و .................. کمک جسته ایم. - 1

 «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ» - «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا»

«افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا» - «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ»

«أم نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض» - «ام نجعل المّتقین کالفّجار»

«افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا» - «ام نجعل المّتقین کالفّجار»

حق مسلّم انسان ها در دست یابی به استحقاق هاي خود الزمۀ کدام صفت الهی است و این موضوع از دقت در پیام کدام آیۀ شریفه تحقق می یابد؟ - 2

«ام نجعل المتقین کالفجار»  عدل الهی - «افحسبتم انما خلقناکم عبثا»   عدل الهی -

«ام نجعل المتقین کالفجار»  حکمت الهی - «افحسبتم انما خلقناکم عبثا»   حکمت الهی -

مهر تأیید این فرمودة قرآن کریم «اهللا ال اله الّا هو لیجمعنّکم الی یوم القیامۀ ال ریب فیه» را می توان در عبارت شریف .................. یافت. - 3

 «و لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون»  «و الّذین کفروا عّما انذروا معرضون»  

 «فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»   «و من اصدق من اهللا حدیثًا»  

«خروج معاد از امري بعید» و «نا روا دانستن عدم وقوع آن» به ترتیب به کدام یک از دالیل اثبات معاد باز می گردد و آیۀ «أم نَجَعل الُمتِّقیَن َکالُفجَّاِر» - 4

بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاري صعبت بر راه» با کدام یک از قوانین زیر ارتباط دارد و کدام آیۀ شریفه مؤید این مطلب است؟ - 5

لزوم دفع خطر احتمالی -  «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ»  

معاد الزمۀ عدل الهی -  «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ»  

لزوم دفع خطر احتمالی  -  «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض»  

معاد الزمۀ عدل الهی -  «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض»  

با نظر به قرآن کریم، خداوند چگونه زمین مرده را پس از مرگش زندگی می بخشد و تأکید بر اینکه هیچ شکی در معاد انسان نیست، در کدام آیۀ - 6

بر اساس این وعدة الهی که: «هرکس به آنچه استحقاق دارد خواهد رسید» وقوع معاد الزمۀ چیست و کدام عبارت قرآنی به آن اشاره دارد؟ - 7

عدل الهی -  «أْم نَجَعُل الَّذین أَمنوا و َعملوا الّصالحات کالُمفسدیَن ِفی األرض»  

حکمت الهی -  «أْم نَجَعُل الَّذین أَمنوا و َعملوا الّصالحات کالُمفسدیَن ِفی األرض»  

عدل الهی -  «لَیجَمَعنَُّکم إلی یوِم القیاَمِۀ الَریَب فیِه»  

حکمت الهی -  «لَیجَمَعنَُّکم إلی یوِم القیاَمِۀ الَریَب فیِه»  
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تأکیدي بر کدام یک است؟

ضرورت - امکان - دومی  ضرورت - امکان - اولی   امکان - ضرورت - دومی   امکان - ضرورت - اولی  

شریفه آمده است؟

رویاندن گیاهان و نباتات در سرزمین مرده -  «اَفَحِسبتم َانَّما َخَلقناکم َعبثًا...»   فرستادن ابر بهسوي سرزمین مرده -   «اَفَحِسبتم انَّما َخَلقناکم َعبثًا...»  

فرستادن ابر بهسوي سرزمین مرده -   «اُهللا ال ِالَه ِاّال هو لََیجَمَعنَّکم...»   رویاندن گیاهان و نباتات در سرزمین مرده -  «اُهللا ال ِالَه ِاّال هو لََیجمَعنَّکم...»  

آینده روشن
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عزیر نبی (ع) وقتی به چشم خود زنده شدن االغ را دید، چه گفت و اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را درون انسان قرار داده، امکانات پاسخگویی به - 8
آن تمایالت و نیازها را چگونه فراهم کرده است؟

می دانم که خدا بر هر کاري توانا است.- بنابر عدل خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است. 

می دانم که خدا بر هر کاري توانا است.- بنابر حکمت خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است.

او به هر خلقتی داناست. - بنابر حکمت خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است.

او به هر خلقتی داناست. - بنابر عدل خود، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در درون انسان قرار داده است.

نفی افعال عبث از ذات اقدس الهی چه نسبتی با جایگاه خداوند متعال دارد و کدام مورد را می توان به عنوان نشانه اي براي آن خاطر نشان کرد؟ - 9

مستلزم عدل الهی - قرار دادن آب براي رفع نیاز تشنگی الزمۀ حکمت الهی - قرار دادن آب براي رفع نیاز تشنگی 

الزمۀ عدل الهی - عدم تضییع حقوق مؤمنین صالح مستلزم حکمت الهی - عدم تضییع حقوق مؤمنین صالح 

مسدودکردن راه هر گونه ایراد بر عدل خداوند چگونه تحقق می یابد و کدام آیۀ شریفه بر ضرورت عدل خداوند تأکید دارد؟ - 10

وجود جهان آخرت - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا»   پاداش دادن به نیکوکاران پیش از توفّی - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا»  

اِر»   ِقیَن َکاْلُفجَّ وجود جهان آخرت - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ اِر»   ِقیَن َکاْلُفجَّ پاداش دادن به نیکوکاران پیش از توفّی - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

اگر گفته شود: «قرآن کریم تنها به خبردادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها به دلیل و برهان، ضرورت آن را اثبات کرده است» همۀ آیات مؤید - 11
آن است، به جز ..................؟ (با تغییر)

نیا نموت و نحیا»   «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و أنَّکم الینا ال ترجعون»    «و قالوا ماهی اّال حیاتنا الدُّ

 «ام نجعل المتَّقین کالُفّجار»   «ام نجعل الّذین ءامنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض »  

فلسفۀ بیان داستان هایی در قرآن کریم، از جمله داستان عزیر نبی (ع) در مورد امکان معاد چیست و چه چیزي موجب ایجاد سوال در ذهن عزیر نبی - 12
(ع) در مورد زنده شدن مردگان گردید؟

عدم کفایت اشاره به آفرینش نخستین انسان براي اثبات معاد - دیدن استخوان هاي پوسیده و متالشی 

عدم کفایت اشاره به آفرینش نخستین انسان براي اثبات معاد - سالم ماندن غذا پس از گذشت صد سال 

نشان دادن قدرت نامحدود الهی به شیوه اي محسوس تر - دیدن استخوانهاي پوسیده و متالشی

نشان دادن قدرت نامحدود الهی به شیوه اي محسوس تر - سالم ماندن غذا پس از گذشت صد سال

طبق آیات وحی تردید منکران معاد در زنده شدن مجدد استخوان هاي پوسیده نشأت گرفته از کدام صفت ناپسند در آنان است؟ - 13

گناه بی باکانه در اوایل عمر  انکار وجود خدا و تکذیب روز قیامت  

نسیان آفرینش اولیۀ انسان  نفی حاکمیت خداوند در آفرینش موجودات جهان 

اهمیت دادن انسان به اعالم خطر از سوي یک شخص تابع چیست و عطار نیشابوري این حقیقت را چگونه بیان می کند؟ - 14

اعتبار سخن قائل - «مثالی گویمت ظاهر، بیندیش / کسی را هست جامی پر عسل پیش» 

گریز از خسارت احتمالی - «مثالی گویمت ظاهر، بیندیش / کسی را هست جامی پر عسل پیش»

اعتبار سخن قائل - «چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بالشک دست از آن دارد کشیده» 

گریز از خسارت احتمالی - «چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بالشک دست از آن دارد کشیده»

بیت «به گفت طفل جستی راه پرهیز / به گفت انبیا از خواب برخیز» تجلی گر مفهوم کدام یک از آیات زیر است؟ - 15

 «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی األرض ام نجعل المّتقین کالفّجار» 

 «اهللا ال اله اال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ ال ریب فیه و من اصدق من اهللا حدیثًا» 

 «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ال ترجعون» 

 «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهکلنا اّال الّدهر و ما لهم بذلک من علٍم» 
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در قرآن کریم، راست گوترین بودن خداوند در تأیید و ادامۀ کدام موضوع آمده است و آنچه در مورد اهمیت معاد در متون دینی آمده است، کدام - 16
است؟

جمع کردن انسان ها در روز قیامت - همۀ پیامبران آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند.

جمع کردن انسان ها در روز قیامت - در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة آن سخن گفته نشده است. 

حکیمانه بودن آفرینش انسان و بیهوده نبودن آن - همۀ پیامبران آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. 

حکیمانه بودن آفرینش انسان و بیهوده نبودن آن - در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة آن سخن گفته نشده است.

عبارت «پروردگار جهانیان که گرایش به زندگی جاودانه را دروجود انسان نهادینه و تعبیه فرموده، انسان مشتاق و خواهان ابدیت را از هستی ساقط  - 17

با توجه به فرمایش خداوند از زبان منکران معاد، در سورة مبارکۀ یس، «گفت: کیست این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» کدام موضوعات - 18

هرگاه بخواهیم حقانیت رستاخیز را مبتنی بر «عدل الهی» و «قدرت الهی» اثبات کنیم، به ترتیب پیام آیات ..... و ..... وافی به این مقصود است که امر - 19

«آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم؟» - «می دانم که خدا بر هر کاري توانا است.» - امکان وجود معاد  

وجود سرمایه هاي مختلفی که خداوند کریم در وجود ما قرار داده است، ما را به کدام استدالل قرآنی دربارة معاد رهنمون می شود و علت انکار معاد - 21
توسط کسانی که در آن شک ندارند، در کدام کالم قرآنی متجلی است؟

معاد، الزمۀ قدرت الهی - «مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان کبیره اصرار می کردند.»

معاد، الزمۀ حکمت الهی - «مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان کبیره اصرار می کردند.»  

معاد، الزمۀ حکمت الهی - «می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند.»  

معاد، الزمۀ قدرت الهی - «می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند.»  

اقتضاي حکمت الهی کدام است و این بیان دلیلی بر کدام دسته از استدالل هاي اثبات معاد است؟ - 22

گرایش به زندگی جاوید در وجود انسان و اشتیاق او به زندگی ابدي به نابودي ختم شود. - امکان معاد 

گرایش به زندگی جاوید در وجود انسان و اشتیاق او به زندگی ابدي به نابودي ختم شود. - ضرورت معاد 

اگر تمایالتی در درون انسان قرار دارد، امکانات پاسخ گویی به آن ها را در عالم خارج وجود داشته باشد. - امکان معاد 

اگر تمایالتی در درون انسان قرار دارد، امکانات پاسخ گویی به آن ها را در عالم خارج وجود داشته باشد. - ضرورت معاد 
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نمی کند.» پیام کدام آیۀ شریفه را به منّصۀ ظهور می رساند؟

 «ام نجعل الذین ءامنوا و عملوالّصالحات کالمفسدین فی األرض»   «ام نجعل المتقین کالفّجار»  

 «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انکم إلینا ال ترجعون»   «وما هذه الحیا    ه الّدنیا اّال لهو و لعب» 

مفهوم می گردد؟

اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان- امکان معاد اشاره به پیدایش نخستین انسان- ضرورت معاد

اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان- ضرورت معاد اشاره به پیدایش نخستین انسان- امکان معاد

ثانوي، بیانگر ..... می باشد.

«آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» - «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد.» - ضرورت وجود معاد 

«آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» - «نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سر انگشتان آن ها را نیز همان گونه که بوده،
مجددا خلق میً کنیم.» - امکان وجود معاد 

«آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم؟» - «و براي ما مثلی زد، درحالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده  بود.» - ضرورت وجود معاد 

«فرستادن باد ها براي برانگیختن ابرها از جانب خداوند»، «قرار ندادن متقین مانند بدکاران» و «ماجراي عزیر نبی» به ترتیب به کدام یک از دالیل در - 20

مورد معاد اشاره دارند؟

امکان معاد - ضرورت معاد - امکان معاد  ضرورت معاد - ضرورت معاد - امکان معاد 

امکان معاد - امکان معاد - امکان معاد  امکان معاد - ضرورت معاد - ضرورت معاد 
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التفات به سخن شخص دیوانه یا دروغگو در حالت عادي و در حالت اعالم خطر به ترتیب چه حکمی دارد و مورد دوم، کدام یک از دالیل الزام تفّحص - 23

خداوند در پاسخ به کسی که در معاد جسمانی شک داشته و می گوید: «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟»، با کدام دلیل پاسخ - 24

مطابق با آیات قرآن کریم سخن «هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد» از جانب چه کسانی است و یادآور شدن توانایی - 25

پیام کدام آیۀ شریفه، معدوم شدن آدمی با تمام سرمایه ها و استعداد هاي درونی وي را مردود اعالم می نماید و این آیۀ شریفۀ مبین چه نوع استداللی - 26
دربارة معاد است؟

ْرِض» - معاد الزمۀ حکمت الهی  الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ  «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» - معاد الزمۀ حکمت الهی

ْرِض» - معاد الزمۀ عدل الهی الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ  «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» - معاد الزمۀ عدل الهی

به ترتیب «دلیل آفریدن استعدادها و سرمایه هاي درون انسان» و «مانع رشد استعدادهاي انسان ها شدن» مرتبط با کدامین علل اثبات معاد است؟ - 27

این که خداوند وعده داده است که هر کس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند با پیام کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟ - 28

 «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ ال ریب فیه و َمن اصدق ِمن اهللا حدیثًا»  

 «ام نجعل الّذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض»  

 «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انّکم الینا ال ترجعون»  

 «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعلی اعمل صالحًا»  

«دلیل آفریده شدن استعدادها و سرمایه ها در وجود انسان و رابطۀ آن با وقوع معاد» در کدام آیه بیان شده است؟ - 29

ْنیا َو اْآلِخَرِة»  ِ َثواُب الدُّ ْنیا َفِعْنَد اهللاَّ  «َمْن کاَن ُیِریُد َثواَب الدُّ

 «َأ َفَحِسْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُکْم َعَبثًا َو َأنَُّکْم ِإلَْینا ال ُتْرَجُعوَن»  

اِر»   ِقیَن َکاْلُفجَّ ْرِض َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ الِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ  «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

 «اُهللا ال اله اّال ُهَو لَیجَمَعنَُّکم الی َیوَم القیامۀ ال ریب فیه»  

از دقت در پیام کدام آیه به تحقق امري از راه طرح استفهام انکاري پی می بریم؟ - 30

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   ْنیا ِإالَّ لَْهٌو َو لَِعٌب»   «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ  «َو ما هِذِه اْلَحیاُة الدُّ

ُکْم ِإلى  َیْوِم اْلِقیاَمِۀ»   ُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَّ  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»   «اهللاَّ

کدام آیۀ شریفه، از شیوة انبیاي الهی در معرفی معاد به عنوان الزمۀ اعتقاد به وحدانیت خداوند، پرده برمی دارد؟ - 31

 «

4

در مورد معاد را نشان می دهد؟

عقالنی - غیر عقالنی - دفع خطر احتمالی الزم است. عقالنی - عقالنی - احتیاط، شرط عقالنیت است.

غیر عقالنی - عقالنی - دفع خطر احتمالی الزم است. غیر عقالنی - غیر عقالنی - احتیاط، شرط عقالنیت است.

می دهد؟

اشاره به آفرینش نخستین انسان اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان

اشاره به معاد در پرتو حکمت الهی اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

خداوند به منکرین معاد بیانگر کدام دسته از دالیل اثبات معاد است؟

تکذیب کنندگانی که روز جزا را انکار می کردند - ضرورت معاد  کسانی که در دنیا مست و مغرور نعمت بودند - ضرورت معاد 

تکذیب کنندگانی که روز جزا را انکار می کردند - امکان معاد کسانی که در دنیا مست و مغرور نعمت بودند - امکان معاد 

امکان معاد- ضرورت معاد ضرورت معاد بر مبناي عدل الهی - ضرورت معاد بر مبناي حکمت الهی

ضرورت معاد- امکان معاد ضرورت معاد بر مبناي حکمت الهی- ضرورت معاد بر مبناي عدل الهی

َو لِیَجَمَعنَُّکم الی َیوِم القیاَمۀ ال َریَب فیِه ُ «اُهللا ال الَه الا هّ ُدُهُم الموُت قاَل َربِّ ارجعوِن»  َ اَحَ ذا جاءِ «َحتی اّ

ُرَجعوَن»  َلقناُکم َعَبثًا و َأنَُّکم اِلینا ال تَ َ «اَفََحِسبُتم انَّما خَ ٌخ الی َیوِم ُیبَعثوَن»  َ م برزَ َلمٌۀ َهَو قائِلُها َو ِمن َورائِهِ َ نَّها کِ «َکلا اّ
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ابیات زیر می تواند مؤیدي براي کدام آیۀ شریفه باشد؟  - 32
که خواهد بود کاري صعب بر راه»  «تورا چندین پیمبر کرده آگاه 

 به گفِت انبیا از خواب برخیز»  «به گفِت طفل ُجستی راه پرهیز  

«اُهللا ال ِإلَه ِإّال ُهَو لََیجَمَعنُّکم ِإلی َیوِم الِقیاَمِۀ ...»   اِر»   «أم نَجَعُل الُمتِّقیَن َکالُفجَّ

ْرِض»   الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ «أَفَحِسبُتم أنَّما َخَلقَناُکم َعَبًثا َو أنُّکم إلَیَنا َال ُترَجُعوَن»  

مصّران بر گناهان کبیره که غرق در نعمت هاي دنیوي شده اند و سرانجام آنان دوزخ است، کدام استفهام را سر می دهند؟ - 33

کیست که این استخون هاي پوسیده را دوباره زنده می کند؟

خداوند چگونه این استخون هاي پوسیده را پس از مرگ زنده می کند؟

هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟ 

آیا دفتر زندگی انسان با مرگ براي همیشه بسته می شود و یک باره رهسپار نیستی می گردد؟

ابیات زیر می تواند پیامی براي کدام آیۀ شریفه باشد؟  - 34
«تو را چندین پیمبر کرده آگاه/ که خواهد بود کاري صعب بر راه 

به گفِت طفل ُجستی راه پرهیز/ به گفِت انبیا از خواب برخیز»

«اهللا ال إلَه اّال ُهَو لََیجمعنَُّکم إلی َیوم القیامۀ»   ار»   «َام نَْجَعُل المتَّتقین َ کالُفجِّ

الحات َکالُمفسیدیَن فی االرِض»   «َام نَجعل الَّذین آَمنوا َو َعِملوا الصِّ «َاَفَحسبُتم انَّما َخلقناُکم َعبثًا َو انَّکم إلینا ال ُترَجعوَن»  

کدام آیۀ مبارکه هم مفهوم ابیات است؟ «اگر طفلی بدو گوید بیارام / که زیر این عسل زهر است در جام»، «چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بال شک - 35
دست از آن دارد کشیده»

آیا پنداشتید که شما را عبث آفریدیم و به سوي ما باز نمی گردید؟

آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟ 

و براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. 

خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست، او قطعًا شما را در روز قیامت جمع می کند.

مفهوم بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه/ که خواهد بود کاري صعب بر راه» چیست و کدام آیه با این موضوع مطابقت دارد؟ - 36

ُکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه»  ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَّ امکان معاد عقًال الزم است - «اهللاَّ

ُکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه» ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَّ دفع خطر احتمالی، الزم است - «اهللاَّ

معاد الزمۀ حکمت الهی - «َأ َفَحِسْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُکْم َعَبثًا َو َأنَُّکْم ِإلَْینا ال ُتْرَجُعوَن» 

ْرِض»  الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ معاد الزمۀ عدل الهی - «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

بیت «به گفت طفل جستی راه پرهیز / به گفِت انبیا از خواب برخیز» به پیام کدام آیه رهنمون می کند؟ - 37

 «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انکم الینا ال ترجعون»  

 «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالُمفسدین فی األرض ام نجعل المّتقین کالفّجار»  

 «اهللا ال إال هو لیجمعنکم الی یوم القیامۀ ال ریَب فیه و من اصدق من اهللا حدیثًا»  

 «َو قالوا ما هی إّال حیاتنا الّدنیا نًموُت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر و ما لهم بذك من علٍم»  

5

با امعان نظر به آیۀ شریفۀ  «اهللا ال اله اال هو لَیجمعنکم الی یوم القیامۀ...» چرا خداوند سبحان شک دربارة معاد را نفی می کند؟ - 38

 «کّال ِانّها کلمۀ ُهو قائُلها»   «َیعَلموَن ما َتفعلوَن»   «إن هم اّال یظنوَن»   «و من اصدق من اهللا حدیثًا»  



/

اگر بگوییم: «دنیا و عمر محدود انسان، پاسخ گوي خواسته هاي نامحدود او نیست؛ بنابراین باید جاي دیگري باشد که انسان به خواسته هایش برسد»، به - 39
کدام دسته از دالیل ضرورت معاد اشاره کرده ایم و کدام آیۀ مبارکه به این مضمون اشاره دارد؟

اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ معاد، الزمۀ عدل الهی - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

معاد، الزمۀ عدل الهی - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» 

معاد، الزمۀ حکمت الهی - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»

اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ معاد، الزمۀ حکمت الهی - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

بیت «به گفِت طفل جستی راه پرهیز/ به گفِت انبیا از خواب برخیز» چه نوع استداللی را در مورد اهمیت بحث از معاد مطرح می کند و قطعیت آن با - 40

الزمۀ حکمت خدا چیست و گرایشی که عموم تالش هاي انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد، میل به چیست و این مفاهیم  با کدام آیه در ارتباط - 41
معنایی است؟

هیچ یک از کارهاي او بیهوده و عبث نباشد - بقا و جاودانگی - «أَفَحِسبُتم أنَّما َخَلقناُکم ...»  

هیچ یک از کارهاي او بیهوده و عبث نباشد - کماالت بی نهایت - «اَُهللا ال اِله الّا ُهَو ...» 

هر کس را به آن چه استحقاق دارد، برساند - کماالت بی نهایت - «أَفَحِسبُتم أنَّما َخَلقناُکم ...»

هر کس را به آن چه استحقاق دارد، برساند - بقا و جاودانگی - «اَُهللا ال اِله الّا ُهَو ...»

کدام مورد دربارة معاد و قرآن کریم صحیح نیست؟ - 42

قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است. 

قرآن کریم می فرماید: «خداوند قطعا شما را در قیامت جمع می کند و هیچ شکی در آن نیست». 

در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. 

سخن گفتن از معاد، در حقیقت سخن گفتن از زندگی است. 

کدام آیه، معاد را از حالت امري بعید و غیرممکن خارج می سازد و در این آیه از کدامین صفت الهی پرده داري می شود؟ - 43

خداست که باد ها را می فرستد تا ابر را برانگیزند و سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم ... زنده شدن قیامت نیز همین گونه است – قدرت

خداست که باد ها را می فرستد تا ابر را برانگیزند و سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم .... زنده شدن قیامت نیز همین گونه است – حکمت

آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ - قدرت

آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ - حکمت

«محال و ناروا بودن عدم وقوع معاد» و «خارج ساختن آن از یک امر بعید» به ترتیب ناشی از چیست و «عدم عبث آفرینی در خلقت خدا»، تجلی کدام - 44
مورد است؟

ضرورت معاد - امکان معاد - دومی ضرورت معاد - امکان معاد - اولی

امکان معاد - ضرورت معاد - اولی امکان معاد - ضرورت معاد - دومی

مهم ترین خبري که انبیاء براي بشریت آورده اند، خبر از .................. است و ایمان به خدا .................. بر ایمان به آخرت است و در قرآن کریم - 46
بیش ترین موضوعی که از آن سخن  رفته  است .................. می باشد.

توحید و یکتاپرستی - مقّدم - معاد معاد و سراي آخرت - مقّدم - توحید 

توحید و یکتاپرستی - مؤخر - توحید معاد و سراي آخرت - مؤخر - معاد 

6

کدام آیۀ مبارکه در ارتباط است؟

عقلی - »أفََح ِس ْبتُْم أنَّما َخ َلْقنَاُکْم َعبَثًا وأنُّکْم إلَْینَا َال تُْر َج ُعوَن «                     نقلی - »أفََح ِس ْبتُْم أنَّما َخ َلْقنَاُکْم َعبَثًا وأنُّکْم إلَْینَا َال تُْر َج ُعوَن «  

عقلی - »لَیَْج َمَعنُّکْم إلَی یَْو ِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیِه«                                      نقلی - »لَیَْج َمَعنُّکْم إلَی یَْو ِم الِْقیَاَمِۀ َال َرْیَب فِیِه«  

قرآن کریم، با بیان استفهام انکاري، برابري کدام گروه را با «مفسدین فی االرض» نفی می کند و این مفهوم بیانگر چیست؟ - 45

عامل به صالحات - عدم تضییع حقوق در روز قیامت    مؤمناِن تقواپیشگان - عدم تضییع حقوق در روز قیامت  

مؤمناِن عامل به صالحات - تحقق وعدة الهی در دنیا و آخرت  تقواپیشگان - تحقق وعدة الهی در دنیا و آخرت  
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استدالل هاي قرآن کریم دربارة امکان معاد .................. دسته اند و مورد .................. به آن ها اشاره ندارد. - 47

سه- نظام مرگ و زندگی در طبیعت دو- پیدایش نخستین انسان  

دو- نمونه هایی از زنده شدن مردگان سه- عدالت الهی   

از دقت در آیۀ شریفۀ: «خداست که بادها را فرستاد تا ابر را برانگیزد» و «نه تنها استخوان هاي آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان آن ها - 48
را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم» به ترتیب موضوع .................. و .................. مفهوم می گردد. (با تغییر)

امکان معاد در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت - امکان معاد در پرتو پیدایش نخستین انسان 

امکان معاد در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت - اثبات قدرت الهی 

امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در برزخ - امکان معاد در پرتو پیدایش نخستین انسان 

امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در برزخ - اثبات قدرت الهی 

به دور بودن عبث  آفرینی از خداوند را با کدام عبارت شریفه می توان مدلّل نمود و این موضوع، کدام یک از براهین اثبات ضرورت معاد را تبیین - 50
می کند؟

«َو َانّکم ِالینا ال ترجعون»- عدل الهی   - حکمت الهی   «َو َانّکم ِالینا ال ترجعون»

«َاَفَحِسبُتم َانَّما َخَلقناُکم َعَبثًا» - عدل الهی   - حکمت الهی   «َاَفَحِسبُتم َانَّما َخَلقناُکم َعَبثًا»
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قرآن کریم از منکران کدام یک از اصول اعتقادي با عنوان «تکذیب کنندگان» یاد می کند و علت آن را چه می داند؟ - 49

القیامۀ» - تجاوز و نافرمانی از حدود الهی    َوِم «لیجَمَعنَُّکم الی یِ َوِم القیامۀ» - فریفته شدن به نعمتهاي دنیوي   «لیجَمَعنَُّکم الی یِ

ل الُمتَّقیَن کالُفّجار» - تجاوز و نافرمانی از حدود الهی َ «ام نجعَ ل الُمتَّقیَن کالُفّجار» - فریفته شدن به نعمت هاي دنیوي َ «ام نجعَ




