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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل سوم تستى

کدام عامل سبب می شود که در معتقدان معاد، شجاعت به مرحلۀ عالی خود برسد و در بیان امام حسین (ع) خطاب به یارانش، دنیا به چه چیزي همانند - 1

انگیزة کار و فعالیت - ساحل سختی ها و زندان 

نهراسیدن از مرگ - خواب کوتاه و گذرا

کدام گزینه دربارة عبارت «چنین انسانی داراي انرژي فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر است و از کار خود لذت می برد»، درست است؟ (با تغییر) - 2

از نظر پیامبر اکرم (ص) مصداق آنهایی که بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده کرده اند چه کسانی اند؟ - 3

مؤمنانی که با مرگ فقط از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوند. مؤمنانی که مرگ را فراوان یاد می کنند.

کسانی که دنیا و آخرت را زندگی راستین می دانند. کسانی که وقتی می میرند در حقیقت بیمار می شوند.

باهوش ترین مومنان از دیدگاه رسول اکرم (ص) چه کسانی هستند؟ - 4

چرا خداپرستان حقیقی مرگ را ناگوار نمی دانند و انسان ها چه زمانی به استقبال شهادت می روند؟ - 5

علی رغم زندگی با کراهت در دنیا، به آن دل نمی سپرند - شهادت زمینۀ رشد آن ها را فراهم آورد تا بتوانند با اندوخته اي کامل تر خدا را مالقات کنند و به درجات 
برتر بهشت نائل شوند. 

علی رغم زندگی با کراهت در دنیا، به آن دل نمی سپرند - حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد. 

کدام پرسش در طول تاریخ فراگیر بوده و ذهن عموم بشر را به خود مشغول ساخته است و پاسخ به آن، در کدام عبارت شریفه داده شده است؟ - 6

پیامد نگرش مادي انکار معاد براي انسانی که بی نهایت طلب است و میل به جاودانگی دارد، چیست و چرا؟ - 7

زندگی چندروزه برایش بی ارزش و به یأس دچار می شود. - زیرا دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهد و از یاد آخرت غافل می شود.  

زندگی چندروزه برایش بی ارزش و به یأس دچار می شود. - تا آیندة تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند.  

راه غفلت از مرگ را پیش می گیرد. - زیرا دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهد و از یاد آخرت غافل می شود.  

راه غفلت از مرگ را پیش می گیرد. - تا آیندة تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند.  
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شده است؟

انگیزة کار و فعالیت - خواب کوتاه و گذرا 

نهراسیدن از مرگ - ساحل سختی ها و زندان

فراوان به یاد مرگ اند.   آنان که با یک تیر چند نشان می زنند.  

تقوا و عزم و اراده را توشه آخرت خود قرار دهد.   کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد. 

گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند - شهادت زمینۀ رشد آن ها را فراهم آورد تا بتوانند با اندوخته اي کامل تر خدا را
مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند. 

گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمیسپرند - حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا  ضروري باشد.

ماهیت مرگ و آیندة انسان پس از آن - «النَّاِس نَِیاٌم َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا»  ماهیت مرگ و آیندة انسان پس از آن - «َفال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُوَن»  

چیستی خدا و چگونگی حقیقت وجود او - «َفال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُوَن» چیستی خدا و چگونگی حقیقت وجود او - «النَّاِس نَِیاٌم َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا»

پیامد اول دیدگاه پیامبران الهی دربارة مرگ؛ باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان. 

پیامد دوم دیدگاه پیامبران الهی دربارة مرگ؛ نهراسیدن از مرگ و آمادگی براي فداکاري در راه خدا 

پیامد اول دیدگاه پیامبران الهی دربارة مرگ؛ نهراسیدن از مرگ و آمادگی براي فداکاري در راه خدا 

پیامد دوم دیدگاه پیامبران الهی دربارة مرگ؛ باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان.

پنجره اى به روشنایى
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رسول خدا (ص) دنیا را به چه چیزي همانند کردند و با مفارقت انسان از دنیا، کدام واقعه رخ می دهد؟ - 8

انسان چه زمانی به استقبال شهادت می رود و این کار چه نتیجه اي به دنبال دارد؟ - 9

آنگاه که می داند که خداوند او و تالش هایش را می بیند - هموار کردن راه آزادي دیگران  

آنگاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - هموار کردن راه آزادي دیگران 

آنگاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - ایجاد شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار 

آن ها که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون کنند. - آن ها که می کوشند راه غفلت از مرگ را در پیش بگیرند. 

آن ها که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون کنند. - آن ها که قدم در راه هاي سرگردان می گذارند.

آن ها که قبول داشتن معاد به باور قلبی در آن ها تدبیل نشده است. - آن ها که می کوشند راه غفلت از مرگ را در پیش بگیرند. 

آن ها که قبول داشتن معاد به باور قلبی در آن ها تبدیل نشده است. - آن ها که قدم در راه هاي سرگردان می گذارند. 

مطابق آیات قرآن، زندگی بدون توجه به آخرت چگونه است و مطابق حدیث نبوي مالك باهوشی مؤمنان کدام یک می باشد؟ - 11

تالش بی نتیجه - بهتر مهیا شدن براي مرگ بازي و سرگرمی - بهتر مهیا شدن براي مرگ

تالش بی نتیجه - حسابرسی براي بعد از مرگ بازي و سرگرمی - حسابرسی براي بعد از مرگ

کدام آیۀ شریفه به شرایط باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان و ایجاد شور و نشاط و عدم حزن و ترس در زندگی انسان اشاره دارد؟ (با - 12
تغییر)

« ا ِهللاّ و الّذین آمنوا اشدُّ ُحب » « من أمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا»

بیل اّما شاکرًا و ِاّما کفورًا» « انّا هدیناه السَّ « و إّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»

امام حسین (ع) در سخنی به یاران خود مرگ را به .................. تشبیه کرده اند و این سخن ایشان مربوط به .................. از آثار اعتقاد به معاد است. - 13

طلوعی درخشان – آسان شدن دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا 

پلی براي رسیدن به نعمت هاي جاوید – آسان شدن دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا

طلوعی درخشان – باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان

پلی براي رسیدن به نعمت هاي جاوید – باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان

کدام مورد اولین پیامد دیدگاه کسانی است که مرگ را پایان زندگی نمی دانند و از نظر پیامبر (ص) آنان که فراوان به یاد مرگ اند، مصداق چه کسانی - 15
می باشد؟ (با تغییر)

زیبا کردن آخرت با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا - بهترین مخلوقات 

زیبا کردن آخرت با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا - باهوش ترین مؤمنان 

مالقات خدا با اندوختۀ کامل تر با تالش در راه خدا و آمادگی براي فداکاري در راه خدا - بهترین مخلوقات 

مالقات خدا با اندوختۀ کامل تر با تالش در راه خدا و آمادگی براي فداکاري در راه خدا - باهوش ترین مؤمنان 

مطابق روایت نبوي، مالك باهوشی مؤمنان چیست و طبق روایت «براي نابودي و فنا خلق نشده اید...» از رسول اکرم (ص)، بیان ایشان دربارة مرگ - 16

2

خوابی گذرا - «ُیهِلُکنا» پلی براي گذر - «ُیهِلُکنا»   پلی براي گذر - «انَتَبهوا»  خواب گذرا - «انَتَبهوا»  

آنگاه که می داند که خداوند او و تالش هایش را می بیند - ایجاد شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار

هر یک از موارد «افزایش روزانۀ یأس و نا امیدي» و «فرو رفتن در گرداب آلودگی ها» به ترتیب وصف حال کدام دسته از منکران معاد است؟ - 10

زیور دل انسان معتقد به معاد به وعدة «َو ال ُهم َیحَزنون»، معلول علم او به کدام مورد است؟ - 14

بیپاداش نماندن کارهاي نیک انسان در آن جهان    هولناکی مرگ براي گناهکاران دنیاطلب  

تسهیل فداکاري در راه خدا با عدم ترس از مرگ   نا امیدي و دلسردي در برابر عدم موفقیت در کارها  

چگونه است؟

توجه به حیات پس از مرگ - طلوعی براي روح و غروبی براي جسم  فراوان به یاد مرگ بودن - طلوعی براي روح و غروبی براي جسم 

توجه به حیات پس از مرگ - انتقال از این جهان به جهانی دیگر  فراوان به یاد مرگ بودن - انتقال از این جهان به جهانی دیگر 
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علت اینکه برخی از معتقدین به معاد، دنیا را هدف و معبود خود قرار می دهند چیست و چه نتیجه اي در پی دارد؟ - 18

فرو رفتن در هو س ها - زندگی و رفتار آنان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

غفلت از مرگ - خود را به هر کاري سرگرم می سازند تا آیندة تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

فرو رفتن در هو س ها - خود را به هر کاري سرگرم می سازند تا آیندة تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

غفلت از مرگ - زندگی و رفتار آنان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

پیامد اول دیدگاه معتقدان به معاد با کدام آیه ارتباط مفهومی بیش تري دارد؟ - 19

پیامد اعتقاد به این سخن گران بهاي پیامبر (ص) که می فرمایند: «براي نابودي و فنا خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از - 20
جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید» که مرتبط با  «و ال هم َیحَزنون»  می باشد را در کدام گزینه می توان یافت؟

الف) این آیه مقایسه اي از دنیا و آخرت ارائه می دهد. 
ب) دربارة درك زندگی حقیقی باید استمرار دانایی داشت. 

ج) این آیه تأکیدکنندة کم ارزشی زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی اخروي است. 

از دیدگاه پیامبر اسالم (ص)، بیداري مردم در چه صورت به وقوع خواهد پیوست و باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟ - 22

عبارت قرآنی «وما لهم بذلک من علم» در پاسخ به کدام اندیشه می باشد؟ - 23

 «إّن هم اّال یظّنون»   «الّناس نیاٌم فإذا ماتوا انتبهوا»  

 «وما هذه الحیاه الّدنیا اّال لهو و لعب»   «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا»  

مرگ از دیدگاه رسول خدا (ص) چگونه است و علت آن چیست؟ - 24

3

«آسان شدن فداکاري در راه خدا» بازتاب کدام یک از آثار اعتقاد به معاد در انسان می باشد و کدام عبارت مؤید آن است؟ - 17

نترسیدن از مرگ - «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

نترسیدن از مرگ - « من آَمَن بِاِهللا و الیوم اآلِخِر و َعِمَل صالحًا... » 

باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان - « من آَمَن بِاِهللا و الیوم اآلِخِر و َعِمَل صالحًا... »

باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان - «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن»   َّال لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ ْنَیا ِإ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن »   «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ  «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها»   ا َکُفوًرا»   «َونَْفٍس َوَما َسوَّ ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ

انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادة فداکاري در راه خدا است.

نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوي مرگ می کنند.

چون انسان می داند که هیچ یک از کارهاي نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند، شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.

دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر می شود.

از آیۀ شریفۀ  «و ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لَعب و انَّ الدار االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون» چه تعداد از عبارات زیر مفهوم می گردد؟  - 21

د) انسان معتقد به آخرت ترس و غم به دل خویش راه نمی دهد.

چهار سه دو یک 

بسیار از مرگ یاد کنند - قبل از مرگ، از نفس خود حساب می کشند. مرگ آن ها فرا برسد - قبل از مرگ، از نفس خود حساب می کشند.

مرگ آن ها فرا برسد - بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می کنند.  بسیار از مرگ یاد کنند - بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می کنند.

غروبی به سوي طلوعی درخشان تر - علت آفرینش، بقاست.  انتقال از جهانی به جهان دیگر - علت آفرینش، بقاست. 

غروبی به سوي طلوعی درخشان تر - علت آفرینش، رحمت الهی است.  انتقال از جهانی به جهان دیگر - علت آفرینش، رحمت الهی است.
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هریک از موارد «فرو رفتن در هوس ها» و «فرو رفتن در گرداب آلودگی ها» ویژگی کدام دسته است؟ - 25

معتقدان به معاد که از آخرت غافل شده اند - کسانی که می کوشند راه فراموش کردن مرگ را پیش بگیرند. 

معتقدان به معاد که از آخرت غافل شده اند - کسانی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود دور کنند. 

منکران معادي که خود را به امور تلخ دنیا مشغول ساخته اند. - کسانی که می کوشند راه فراموش کردن مرگ را پیش بگیرند.

منکران معادي که خود را به امور تلخ دنیا مشغول ساخته اند. - کسانی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود دور کنند.

قرآن کریم، مبناي اعتقاد منکران معاد را از چه چیزي نفی می کند و عقیدة اختصاصی آنان چیست؟ - 26

کدام گزینه مبین دیدگاه مادي به مرگ می باشد؟ - 27

مرگ پایان بخش دفتر زندگی است و غروبی براي جسم انسان است. 

مرگ به مثابۀ طلوعی درخشان تر براي روح انسان می باشد.

مرگ مانند پلی است که آدمی را از یک مرحلۀ هستی به هستی باالتر می برد.

مرگ نابودي و فنا نیست؛ بلکه با آن تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شویم.

- بین « بی ارزش شدن زندگی» و « میل به جاودانگی» براي کسی که مرگ را پایان زندگی می داند، رابطۀ علیت برقرار است که عنوان هر یک به ترتیب 28
  ..................

آثار و پیامدهاي انکار معاد گریبان گیر چه کسانی به جز منکران آن خواهد شد و چرا زندگی و رفتار آنان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد - 29
ندارد؟

آنان که وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند، چه دیدگاهی نسبت به پایان دنیا دارند و در مورد زندگی دنیوي چگونه می اندیشند؟ - 30

نیا نَموُت»   پروندة زندگی دنیوي چندسالۀ انسان، با مرگ بسته می شود. -  «ما ِهَی ِاّال َحیاُتَنا الدُّ

نیا ِاّال لَهٌو َو لَِعٌب»    پروندة زندگی دنیوي چندسالۀ انسان، با مرگ بسته می شود. -  «ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نیا ِاّال لَهٌو َو لَِعٌب»   پروندة زندگی انسان، براي همیشه با مرگ بسته می شود. -  «ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نیا نَموُت»    پروندة زندگی انسان، براي همیشه با مرگ بسته می شود -  «ما ِهَی ِاّال َحیاُتَنا الدُّ
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» - پایان یافتن حیات دنیوي با مرگ   َ «َیُظنونّ «ِمن ِعلٍم» - آغاز زندگی واقعی و ابدي پس از این دنیا  

» - بسته شدن دفتر عمر پس از زندگی در دنیا َ «َیُظنونّ «ِمن ِعلٍم» - بسته شدن دفتر عمر پس از زندگی در دنیا  

و  .................. می باشد و چرا این آثار و پیامدها گریبان کسانی را که معاد را قبول دارند نیز می گیرد؟

علت - معلول - در هوس هایشان فرو رفته و دنیا را هدف خود قرار داده اند.  علت - علت - این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است.

معلول - علت - در هوس هایشان فرو رفته و دنیا را هدف خود قرار داده اند. معلول - علت - این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است.

کسانی که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. - به دلیل فرورفتن در هو سها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از
یاد آخرت غافل می شوند.

کسانی که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. - زندگی را محدود به دنیا نمی بینند اما با کوله باري از گناه با مرگ مواجه
می شوند.

کسانی که معاد را قبول ندارند، اما سعی می کنند آن را به ایمان و باور قلبی تبدیل کنند. - به دلیل فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از
یاد آخرت غافل می شوند.

کسانی که معاد را قبول ندارند، اما سعی می کنند آن را به ایمان و باور قلبی تبدیل کنند.- زندگی را محدود به دنیا نمی بینند اما با کوله باري از گناه با مرگ مواجه
می شوند.
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تداوم نسل در گذر روزگار از دیدگاه منکران، مفهوم قابل ادراك از پژوهش در کدام عبارت شریفه است و غرق شدن در گرداب آلودگی ها، فرجام - 31
شوم جهان بینی کدام دسته از افراد است؟

«فاذا ماتوا انتبهوا» - افرادي که در عین عقیده و ایمان و باور قلبی به معاد، در عمل خود به آخرت ملتزم نیستند. 

«نَموُت َو نَحیا» - افرادي که در عین عقیده و ایمان و باور قلبی به معاد، در عمل خود به آخرت ملتزم نیستند. 

«نَموُت َو نَحیا» - گروهی که با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن پیکر او، پرونده اش را براي همیشه می بندند.

ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  - کم ارزش بودن زندگی دنیوي   «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ

ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  - همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود.  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ

ْنَیا»  - همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود.  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ْنَیا»  - کم ارزش بودن زندگی دنیوي  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ارتباط مفهومی دارد؟

ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اّال بالحّق»  «ما خلقنا السَّ

«من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون» 

«و ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهٌو و لعٌب و ان الّدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون» 

«ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا ِاّال الّدهر و ما لهم بذلک من علٍم» 

«کم ارزش بودن» زندگی دنیوي پیام مستنبط از کدام آیۀ است و این دیدگاه چه اثري بر زندگی صاحبان آن می گذارد؟ - 35

«َو قالُوا َما ِهَی ِإلّا َحَیاُتَنا الُدنیا نَُموُت َو نَحیی» - می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد. 

« َو قالُوا َما ِهَی ِإلّا َحَیاُتَنا الُدنیا نَُموُت َو نَحیی» - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. 

« َو َما َهِذِه الَحَیاُة الُدنَیا ِإلّا لَُهَو َو لَِعّب» - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. 

« َو َما َهِذِه الَحَیاُة الُدنَیا ِإلّا لَُهَو َو لَِعّب» - می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد. 

بی ارزش شدن زندگی چند روزه در دنیا، ویژگی کدام دسته از منکرین معاد می باشد و قرآن کریم، نوع اعتقاد منکرین معاد را چگونه بیان می کند؟ - 36

کسانی که می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش گیرند. - «لو کانوا َیعلموَن»  

کسانی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون ببرند. - «لو کانوا َیعَلموَن»  

کسانی که می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش گیرند. - «ِان ُهم ِاّال َیُظنَّون»  

کسانی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون ببرند. - «ِان ُهم ِاّال َیُظنَّون»  

آنجا که پیامدهاي معتقدین و منکران معاد طرح می گردد، بی ارزش شدن زندگی چند روزة دنیوي براي چه افرادي است و دلیل آن چیست؟ - 37

_ _

_ _

علت و معلول بی ارزش شدن زندگی چند روزه براي انساِن بی بهره از نگاه ملکوتی به معاد چیست؟ - 38

– –

– –
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«فاذا ماتوا انتبهوا» - گروهی که با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن پیکر او، پرونده اش را براي همیشه می بندند.

«رهسپار نیستی شدن» اعتقاد کسانی است که به کدام کالم گویا هستند و چه پیامدي گریبان آن ها را می گیرد؟ - 32

«فداکاري در راه خدا» و «آسان تر شدن دفاع از حق» به ترتیب معلول کدام یک از آثار اعتقاد به معاد می باشند؟ - 33

افزایش شور و نشاط - افزایش شور و نشاط افزایش شور و نشاط - نترسیدن از مرگ

نترسیدن از مرگ - افزایش شور و نشاط نترسیدن از مرگ - نترسیدن از مرگ

آیۀ شریفۀ «آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟» با کدام آیه - 34

معتقدان زندگی اخروي  گرایش به جاودانگی در انسان                                معتقدان زندگی اخروي گرایش و تمایل به آخرت   

منکران زندگی اخروي  گرایش و تمایل به امور دنیوي                                 منکران زندگی اخروي گرایش به جاودانگی در انسان   

گرایش به جاودانگی  دنیا را معبود و هدف قرار دادن گرایش به جاودانگی  کناره گیري از دیگران

تنوع طلبی بیش از اندازه  کناره گیري از دیگران تنوع طلبی بیش از اندازه  دنیا را معبود و هدف قرار دادن
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یکی از آثار اعتقاد به معاد این است که پنجرة امید و روشنایی به روي انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد، - 39

به منصۀ ظهور رسیدن پیامد اعتقاد به خدا و جهان آخرت و انجام عمل صالح در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد و مبناي نادرستی عقیدة کافران که - 40

ْهُر»    «َفال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُوَن» - «َما ُیْهِلُکَنا ِإال الدَّ

ْهُر»   ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن» - «َما ُیْهِلُکَنا ِإال الدَّ  «ِإنَّ الدَّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن» - «َما لَُهْم بَِذ لَِک ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّوَن»    «ِإنَّ الدَّ

این که انسان معتقد به معاد، با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیش تر در این راه گام - 41
بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود، با پیام کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا »  « َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ « َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن »

ِ َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزنُوَن » « َمْن آَمَن بِاهللاَّ ُکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ » ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَّ « اهللاَّ

آثار و پیامد هاي انکار معاد به غیر از منکران معاد، گریبان چه کسانی را می گیرد و علت آن چیست؟ - 42

مژدة «َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» بهرة چه کسانی است و علت این که خداپرستان حقیقی از مرگ نمی هراسند، کدام است؟ - 43

صالحان مؤمن به خدا و آخرت - چون به زندگی دنیا دل نمی سپارند.

صالحان مؤمن به خدا و آخرت -  زیرا کوله باري از گناه ندارند.

آنان که سراي آخرت را حقیقی می دانند. - چون به زندگی دنیا دل نمی سپارند.

آنان که سراي آخرت را حقیقی می دانند. - زیرا کوله باري از گناه ندارند.

از دقت در آیات و روایات شریفه کدام یک از سخنان زیر را کافران نه از روي علم، بلکه فقط از روي ظن و خیال خود می گویند؟ - 44

 «ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهٌو و لعٌب»    «و ما یهلکنا اّال الّدهر»  

 «فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»   «فاذا ماتوا انتبهوا»  

کدام مورد اعتقاد کسانی است که آیۀ شریفۀ «َمن آَمَن باِهللا و الَیوِم اآلِخِر و َعِمَل صالِحًا» را باور کرده اند و حقیقی بودن زندگی آخرت در کدام یک از - 45
عبارات قرآنی بیان شده است؟

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از پایان حیاتش رهسپار نیستی می گردد. - «َو إنَّ الّداَر اآلِخَرَة لَِهَی الحیواُن»  

مرگ را غروبی براي جسم و طلوعی درخشان تر براي روح می دانند. - «َو إنَّ الّداَر اآلِخَرَة لَِهَی الحیواُن»

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از پایان حیاتش رهسپار نیستی می گردد. - «َفَلا َخوٌف َعَلیِهم َوال ُهم َیحُزنوَن»  

مرگ را غروبی براي جسم و طلوعی درخشان تر براي روح می دانند.- «َفَلا َخوٌف َعَلیِهم َوال ُهم َیحُزنوَن»

اگر از ما بپرسند که «چرا گروهی از معتقدان به معاد راه بی توجهی و غفلت از مرگ را در پیش می گیرند»، کدام گزینه صحیح است؟ - 46

زیرا در این افراد قبول معاد به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. 

این افراد اهل گناه و فساد می باشند و در حقیقت داراي ایمان قوي نیستند. 

برحسب عادت و تقلید معاد را پذیرفته اند و براي آخرت خود تالش نمی کنند.

چون  هوس هاي خود را معبود و هدف خود قرار داده اند.
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این مفهوم از دقت در کدام آیۀ مبارکه استنباط می شود؟

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن»   َّال لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ ْنَیا ِإ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»   «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ  «َمْن آَمَن بِاهللاَّ
ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»  َّال َحَیاُتَنا الدُّ  «النَّاِس نَِیاٌم َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا»   «َوَقالُوا َما ِهَی ِإ

زندگی را منحصر به زندگی دنیوي می دانند، چیست؟

 »فَال َخ ْو ٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْح َز نُوَن « - »َما لَُهْم بَِذ لَِک ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِ َّال یَُظ نُّوَن «  

برخی معتقدان به معاد - خود را براي مرگ آماده نمی کنند. منکران توحید - خود را براي مرگ آماده نمی کنند.

برخی معتقدان به معاد - اعتقاد آن ها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است.  منکران توحید - انکار آن ها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. 
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کدام موارد با توجه به پیامِد دیدگاه معتقدان به معاد از کالم امام حسین (ع) که فرمودند: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و - 47
خواري نمی بینم.» قابل برداشت است؟

انگیزة فعالیت و کار-  گزینش مرگ در تنگناها و دشواري هاي دنیاي مادي

رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی خود - گزینش مرگ در تنگناها و دشواري هاي دنیاي مادي

انگیزة فعالیت و کار - گزینش شهادت در مقابل ذلّت

رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی خود - گزینش شهادت در مقابل ذلّت

فهم کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت بنا بر آیات قرآن کریم متوقف بر چیست و با کدام حدیث نبوي متناسب است؟ - 48

دانایی و معرفت مستمر - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید.» 

دانایی و معرفت مستمر - «مردم در این دنیا در خوابند، هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.»

دوري از ظّن و خیال - «مردم در این دنیا در خوابند، هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.»

دوري از ظّن و خیال - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید.»

با توجه به مضامین قرآنی، زندگی حقیقی و راستین در کدام عالم نمود پیدا می کند و شرط دل نبستن به دنیا و اصل قرار دادن آخرت چیست؟ - 49

اَر اآلَخَرَة» ـ «لَو کانوا َیعَلموَن»   «لَِهَی الَحَیواُن» ـ «لَو کانوا َیعَلموَن»  «ِإنَّ الدَّ

«لَِهَی الَحَیواُن» ـ «َفال َخوٌف َعَلیِهم»   اَر اآلَخَرَة» ـ «َفال َخوٌف َعَلیِهم»   «ِإنَّ الدَّ

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی الَْحَیَواُن لَْو َکانُوا َیْعَلُموَن»  کدام پیام قابل فهم است؟ نَْیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ از آیۀ شریفۀ  «َوَما َهِذِه الَْحَیاُة الدُّ - 50

قرآن این گونه بر بی ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند.

علم پیوسته به حقیقت آخرت، مانع دلبستگی به دنیا می شود.

انسان به واسطۀ اعتقاد به معاد داراي انرژي فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد.

زندگی اخروي همچون رؤیایی کوتاه و گذرا است و زندگی حقیقی در جهان دیگر آغاز می شود.
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