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 رس ششمد

کنند.  پاداشی درخور صالح و فساد دریافت می« مفسد»و « مصلح»شود و آنجا که  برطرف می« آب»با « احساس تشنگی»(آنجا که 7

 گردد.  به ترتیب معاد در پرتو ....... و ...... مفهوم می

 د( امکان ـ عدل ـ حکمت               ج( ضرورت ـ حکمت ـ عدل      ب( امکان ـ حکمت ـ عدل           الف( ضرورت ـ عدل ـ حکمت

و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم * قل یحییها الذی انشاها اول مره و »ی  ی شریفه (از دقت در دو آیه2

 بریم.  ............... وقوع معاد در بعد ........... پی می به« هو بکل خلق علیم

 الف( امکان ـ جسمانی که بخش ثابت وجود انسان و بری از تغییر و تحول است.

 ب( ضرورت ـ جسمانی که بخش ثابت وجود انسان و بری از تغییر و تحول است.

 ـ آفرینش مجدد جسم برای پیوستن روح منزه از تزکیه و استهالک به آن. ج( ضرورت

 د( امکان ـ آفرینش مجدد جسم برای پیوستن روح منزه از تزکیه و استهالک به آن.

(آنجا که انسان های با ایمان و درستکاران خائف از خداوند در طول زندگی، تبعیت از عقل و فطرت را بی کم و کاست به ظهور 3

شوند به ترتیب ........... معاد در پرتو ................. و  رسانند و آنجا که محدودیت دنیا مانع وصول چنین افراد پاداش درخور می می

 حاکی از امر ............. است. « ام نجعل المتقین کالفجار»ی  ی شریفه گردد که آیه .............. مفهوم می

 ب( امکان ـ عدل ـ حکمت ـ نخستین                  ـ حکمت ـ عدل ـ دومالف( ضرورت 

 د( ضرورت ـ عدل ـ حکمت ـ نخستین                           ج( امکان ـ حکمت ـ عدل ـ دوم

 گردد؟  مفهوم می« ضرورت معاد با توجه به عدل الهی»(از دقت در کدام آیه 9

 «تم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعونافحسب»ب(                           «و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال»الف( 

 «ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی»د(        «ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض»ج( 

 (تمام آیات دال بر تحقق معاد جسمانی است، به استناد آیه ی: 5

 «قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم»ب(         «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»الف( 

 «ایحسب االنسان الن نجمع عظامه * بلی قادرین علی ان نسوی بنانه»د(     «و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم»ج( 

 یکر آیات متفاوت است؟ (پیام کدام آیه با د6

 «قل هی للذین امنوا فی الحیاه فی الدنیا خالصه یوم القیامه»ب(         «قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم»الف( 

 «ن نجمع عظامه * بلی قادرین علی ان نسوی بنانهایحسب االنسان ال»د(  «و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم»ج( 

به ترتیب موضوع ........ معاد در پرتو « ام نجعل المتقین کالفجار»و « و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال»(آیات شریفه ی 1

 کند.  .............. و .............. را بیان می

 ب( ضرورت ـ حکمت الهی ـ حکمت الهی                     ف( ضرورت ـ حکمت الهی ـ عدل الهی ال
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 د( امکان ـ عدل الهی ـ عدل الهی                           ج( امکان ـ عدل الهی ـ حکمت الهی

 دهد میل به ............ است که پاسخگوی آن .............. است و نشانی (گرایشی که انسان بسیاری از کارهای خود را برای آن انجام می8

 بر .......... خداوند است. 

 ب( کماالت بی نهایت ـ رستاخیز ـ عدل                        الف( بقا و جاودانگی ـ رستاخیز ـ حکمت 

 د( کماالت بی نهایت ـ عادالنه بودن خلقت ـ عدل              ج( بقا و جاودانگی ـ حکیمانه بودن خلقت ـ حکمت

عمر انسان در دستیابی به کماالت بی نهایت به ترتیب دلیل بر ............ معاد در پرتو (گرایش به بقا و جاودانگی و محدود بودن 9

 .............. الهی و دلیل بر .............. معاد بر پرتو ............. الهی است.

 ب( ضرورت ـ عدل ـ ضرورت ـ عدل                الف( امکان ـ عدل ـ امکان ـ عدل

 د( ضرورت ـ حکمت ـ ضرورت ـ حکمت              مت ـ امکان ـ حکمتج( امکان ـ حک

به ترتیب .......... معاد در پرتو ....... و ............ الهی « ام نجعل المتقین کالفجار»و « افحسبتم انما خلقناکم عینا»(از دقت در آیات 71

 گردد.  مستفاد می

 مت ـ عدلب( امکان ـ حک                       الف( امکان ـ عدل ـ حکمت

 د( ضرورت ـ حکمت ـ عدل                      ج( ضرورت ـ عدل ـ حکمت

 گردد؟ مفهوم می« ضرورت معاد با توجه به حکمت خداوند»(از دقت در کدام آیه 77

 «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»ب(               «ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا»الف( 

 «ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض»د(       .....«یجمعنم الی یوم القیامه الریب فیه اهلل ال اله اال هو ل»ج( 

 (بی نهایت طلبی و میل به کماالت مطلق در انسان که حکایت از ............. نظام آفرینش دارد، نشانی بر ............... معاد است.72

 ضرورت –ب( مخلوقیت و محدودیت               نامکا –الف( مخلوقیت و محدودیت 

 امکان –د( حکیمانه بودن                          ضرورت –ج( حکیمانه بودن 

 ها از مگر زاییده ی .............. است و این گرایش بیانگر ............. معاد در پرتو ............ است. (نگرانی انسان73

 عدل الهی –امکان  –ب( قبول واقعیت مرگ                  عدل الهی  –امکان  –الف( میل به جاودانگی 

 حکمت الهی –ضرورت  -د( قبول واقعیت مرگ                 حکمت الهی –ضرورت  –ج( میل به جاودانگی 

و اهلل الذی ارسل الریاح فتثیر سحاباً فسقناه الی بلد میت فاحیینا به االرض بعد موتها کذلک »سوره ی فاطر  9ی  ی شریفه (از آیه79

 گردد.  به ............... مفهوم میاثبات ............ با توجه « النشور

 قدرت نامحدود خداوند –ب( ضرورت معاد روحانی                      قدرت نامحدود خداوند –الف( امکان معاد جسمانی 

 نظام مرگ و زندگی در طبیعت –د( ضرورت معاد روحانی               نظام مرگ و زندگی در طبیعت –ج( امکان معاد جسمانی 

 ای بر .......... معاد است.  قرآن الزمه ی ........... و نشانه« و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال»ی  ی شریفه در آیه(با تدبر 75
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 ضرورت.  –داند  الف( عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا )در جهان ابدی( می

 امکان. –داند  ت به سوی خدا )در جهان ابدی( میب( عبث نبودن زندگی انسان را بازگش

 ضرورت -داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد  ج( عدل خداوند را این می

 امکان –داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد  د( عدل خداوند را این می

ها در دنیا و بی نهایت طلبی انسان به ترتیب ............. معاد در پرتو  ها و بدی وبی(میل به بقا و جاودانگی و عدم قابلیت جبران خ76

 . کند ......... و .............. و ................... را اثبات می

 عدل –حکمت  –حکمت –ب( امکان                            حکمت –عدل  –حکمت  –الف( ضرورت 

 عدل –حکمت  -عدل  –مکان د( ا                                 حکمت –حکمت -عدل  –ج( ضرورت 

 (همه ی انبیا پس از .............. را مطرح کرده اند. 71

 ایمان به آخرت -د( معاد        ایمان به خدا -ج( ایمان به آخرت   نبوت –ب( توحید         ایمان به آخرت –الف( ایمان به خدا 

 (در قرآن کریم از کدام گزینه بیش از هر موضوع دیگری سخن رفته است؟ 78

 د( انجام عمل صالح                   ج( توحید و یکتاپرستی                  ب( عدالت                 الف( معاد و قیامت

 (خدای حکیم مرتکب کار عبث و بیهوده نمی شود. زیرا ................. 79

 گیرد. ب( کار عبث از جهل و نادانی سرچشمه می                            ند بعید است.الف( کار عبث از خداو

 ی حکیم نبودن خداوند است. د( کار عبث الزمه                          شود. ج( کار عبث به نتیجه منتهی نمی

 . کند ی ............ بر ............. داللت می ی شریفه (آیه21

 امکان معاد براساس عدل الهی -« یامهاهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم الق»الف( 

 امکان معاد براساس حکمت الهی -« اهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم القیامه»ب( 

 امکان معاد براساس عدل الهی -« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما باطالً»ج( 

 راساس حکمت الهیامکان معاد ب -« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما باطالً»د( 

 به کدام گزینه اشاره دارد؟ « افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»ی  ی شریفه (آیه27

 ب( بیهوده نبودن زندگی دنیوی انسان                   الف( ضرورت معاد براساس عدل الهی

 د( ضرورت معاد براساس حکمت الهی                    ج( هیچ شکی بر برپایی قیامت نیست

یکی از مصادیق کفر ...........« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما باطالً ذلک ظن الذین کفروا »ی  ی شریفه (با توجه به آیه22

 باشد. ............. می

 ها به سوی باطل ب( هدایت اندیشه                    الف( انتخاب باطل و ترجیح آن بر حق

 د( عادالنه ندانستن و نیافتن نظام آفرینش             نیافتن نظام آفرینش ج( حکیمانه ندانستن و 
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به ترتیب « کانوا یقولون اذا متنا و کنا تراباً و عظاماً انا لمبعوثون»و « ایحسب االنسان الن نجمع عظامه»ی  (با توجه به آیات شریفه23

 (88کدام موضوع مورد انکار قرار گرفته است؟ )آزمایشی سنجش 

 معاد جسمانی -ب( معاد جسمانی                       معاد روحانی –اعمال الف( تجسم 

 معاد روحانی -د( معاد جسمانی                           معاد جسمانی –ج( تجسم اعمال 

 (ما به ازاء داشتن تمایالت انسانی، نشانی بر ........ نظام آفرینش است.29

 د( عادالنه بودن                    ج( حکیمانه بودن              ب( نیازمندی         الف( وابستگی

 گردد؟  کدام مفهوم مستفاد می.....« اهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم القیامه الریب فیه »ی  ی شریفه ز تدبر در آیه(ا25

 د( سنت تغییرناپذیر اراده خداوند             ج( خالق و مدبر بودن خداوند          ب( حکیمانه بودن وجود               الف( وحدت خلق و امر

 رای بشر آورده اند خبر از ............... است و ایمان به آن را ........... دانسته اند. (مهمترین خبری که انبیا ب26

 ی ایمان به خدا الزمه -ب( هدایت از طریق وحی                     ی ایمان به خدا الزمه –الف( معاد و سرای آخرت 

 ی حکمت الهی شرط الزمه -حی د( هدایت از طریق و                 ی حکمت الهی  شرط الزمه –ج( معاد و سرای آخرت 

(تمایل به خلود و جاودانگی و میل به کماالت بی نهایت در انسان که به ترتیب حاکی از .......... و ............. نظام آفرینش است 21

 باشد.  نشانی بر ............ معاد می

 ضرورت -مخلوق بودن  -مانه بودن ب( حکی                 امکان –حکیمانه بودن  –الف( مخلوق بودن 

 ضرورت –حکیمانه بودن  -د( حکیمانه بودن                          امکان –مخلوق بودن  -ج( مخلوق بودن

 از کیست و بر کدام زمینه ی اثبات معاد داللت دارد؟ « ها و زمین به عدل برپاست آسمان»(عبارت 28

 معاد در پرتو عدل الهی –ب( خداوند                        الهیمعاد در پرتو عدل  –الف( پیامبر )ص( 

 معاد در پرتو حکمت الهی –د( خداوند                         معاد در پرتو حکمت الهی –ج( پیامبر )ص( 

اثبات معاد .......... از راه توجه به ........ « واهلل الذی ارسل الریاح ....... کذلک النشور»سوره ی فاطر  9(از دقت در آیه ی شریفه 29

 . گردد مفهوم می

 قدرت غیرمحدود الهی -د( روحانی             قدرت غیرمحدود الهی –ج( جسمانی        طبیعت –ب( روحانی          طبیعت –الف( جسمانی 

بینیم قرآن کریم این گونه از آخرت خبر  (آیه ی ـ حاوی خبر از جهان آخرت و اهمیت این خبر در قرآن است و وقتی که می31

 که: دهد وظیفه ی ما این است می

پس از پذیرش خداوند و قبول حکیمانه بودن فعل او ، بپذیریم که جهان  -« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی»الف( 

 اند. ای خلق شده و انسان نیز برای هدف حکیمانه

عقل ، نه تنها آن را بپذیریم بلکه باید خود را برای آن روز آماده طبق حکم  -« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی»ب( 

 کنیم تا زیان نبینیم.
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طبق حکم عقل ، نه تنها آن را بپذیریم بلکه باید خود را برای آن روز آماده کنیم تا  -« اهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم القیامه الریب فیه»ج( 

 زیان نبینیم.

پس از پذیرش خداوند و قبول حکیمانه بودن فعل او ، بپذیریم که جهان و انسان نیز  -« هو لیجمعنم الی یوم القیامه الریب فیهاهلل ال اله اال »د( 

 اند. ای خلق شده برای هدف حکیمانه

 ه ی ایمان به .......... دانسته اند..... را الزماست و همه ی آنان ایمان به ..... بشر آورده اند خبر از ....... (مهمترین خبری که انبیا برای37

 خدا -آخرت  –ب( معاد و سرای آخرت                     خدا –آخرت  –الف( توحید و یگانگی خداوند 

 آخرت –خدا  –د( معاد و سرای آخرت                        آخرت –خدا  –ج( توحید و یگانگی خداوند 

 ..... معاد تأکید کرده است...... و .......... و ..اشاره به ......... (با توجه به آیات، قرآن کریم تنها به ............ آخرت قناعت نکرده و از راه32

 امکان -خلقت اولیه انسان  –پایان الهی  قدرت بی –ب( خبر دادن از          ضرورت –حکمت الهی  –پایان الهی  قدرت بی –الف( خبر دادن از 

 ضرورت -خلقت اولیه انسان  –عدل خداوندی  –همیت د( بیان ا                     امکان –حکمت الهی  –عدل خداوندی  –ج( بیان اهمیت 

ها هدف دار بوده و همه به پیشگاه خداوند  چون خداوند حکیم است، فعل او بدون هدف نیست و آفرینش انسان»(اگر گفته شود: 33

 این مفهوم از دقت در پیام کدام آیه استنباط نمی شود؟ « روند می

 «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»ب(         « السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمیما خلقنا »الف( 

 «اهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم القیامه الریب فیه»د(                                    «و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال»ج( 

 ا مورد سوال قرار داده و براساس ............ آن را ثابت کرده است.ی ........... منکران معاد ر (خداوند در آیه39

 ضرورت -حکمت الهی  -« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»الف( 

 امکان -خلقت اولیه انسان  -« ایحسب االنسان الن نجمع عظامه»ب( 

 رورتض -خلقت اولیه انسان  -«ایحسب االنسان الن نجمع عظامه»ج( 

 امکان –حکمت الهی  -«افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»د( 

به ترتیب پیام کدامیک از « انکار معاد جسمانی با فراموشی خلقت اولیه ی انسان»و « صراحت و قطعیت قرآن در خبر از آخرت(»35

 باشد؟ آیات شریفه ی زیر می

 «و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام» -« نشیء النشأه االخرهفانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ی»الف( 

 «ایحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه» -« فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشیء النشأه االخره» ب( 

 «لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و ضرب» -« اهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم القیامه الریب فیه»ج( 

 «ایحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه» -«اهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم القیامه الریب فیه»د( 

به ترتیب « س بماکسبتلتجزی کل نف»و « یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی»، « ان الذین توفاهم المالئکه»(آیات 36

 (چگونه بر وقوع معاد داللت دارند؟



 تهیه و تنظیم : سلیم جوانمردی                        سوال های تستی درس ششم دین و زندگی دوم دبیرستان                             
 

 امکان –ضرورت  -د( ضرورت      امکان –ضرورت  –ج( امکان           ضرورت –امکان  –ب( امکان           ضرورت –امکان  –الف( ضرورت 

کنند ........ و در  سخی است به کسانی که گمان میپا« و اهلل الذی ارسل الریاح فتثیر سحاباً فسقناه الی بلد میت»ی  ی شریفه (آیه31

 آیه ی ...... نیز پاسخ به همین گونه تکرار شده است.

 «و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام» -شوند  الف( همه انسانها پس از مرگ و پوسیده شدن دوباره زنده می

 « ی من المیت و یخرج المیت من الحییخرج الح» -ب( حقیقت انسان همین بعد جسمانی اوست 

 «یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی» -شوند  ج( همه انسانها پس از مرگ و پوسیده شدن دوباره زنده می

 «و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام» -د( حقیقت انسان همین بعد جسمانی اوست 

کنند که ............. و ضرورت معاد براساس .........  فقط کافران به معاد گمان می« ظن الذین کفروا ذلک»ی  ی شریفه (با توجه به آیه38

 گردد. مفهوم می

 عدل الهی –الف( جهان آخرتی وجود ندارد تا انسانها به آنچه استحقاقش را دارند برسند 

 لهیعدل ا -هدف است  ب( آسمانها و زمین به باطل آفریده شده و آفرینش بی

 حکمت الهی -هدف است  ج( آسمانها و زمین به باطل آفریده شده و آفرینش بی

 حکمت الهی –د( جهان آخرتی وجود ندارد تا انسانها به آنچه استحقاقش را دارند برسند 

ای است که به هیچ  ش به گونهکنند و ............ گرای (دو گرایش ............ و ........... ضرورت معاد براساس حکمت الهی را ثابت می39

 حدی محدود نمی شود و به همین جهت انسان به دنبال پایان ناپذیرهاست.

 دومین -میل به کماالت مطلق  –ب( میل به خلود                    نخستین –میل به جاودانگی  –الف( میل به خلود 

 نخستین –ت مطلق میل به کماال -د( میل به جاودانگی                    دومین –میل به خلود  -میل به کماالت مطلق  ج(

(آنجا که برخی از افراد مانع رشد استعدادهای دیگری شده اند و در جایی که خداوند عشق به خود و حیات ابدی را در وجود 91

شود  انسان قرار داده و انسان مشتاق خداست در این حال او را از هستی بیندازد به ترتیب بر ......... و ........... خداوند ایراد وارد می

 با ............. آنها مرتبط است.« بالعدل قامت السماوات و االرض»که این امر محال است و حدیث 

 نخستین –عدل  –د( حکمت         دومین –عدل  –ج( حکمت         دومین –حکمت  –ب( عدل           نخستین –حکمت  –الف( عدل 

 «.انکم اذا متم و کنتم تراباً و عظاماً انکم مخرجونایعدکم »گویند:  (کدام آیه ی شریفه پاسخ قرآن کریم به کسانی است که می97

 « افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»ب(            «قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم»الف( 

 «ت کالمفسدین فی االرضام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحا»د(               «اهلل ال اله اال هو لیجمعنم الی یوم القیامه الریب فیه»ج( 

ها پس از مرگ و پوسیده شدن و  چگونه ممکن است همه ی انسان»گویند:  (قرآن کریم از دو جهت به سوال کسانی که می92

 دهد که عبارتند از: پاسخ می« متالشی شدن دوباره زنده شوند
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اقتضای حکمت الهی ، وجود جهان آخرت و بازگشت به  –گردد  الف( حقیقت وجود انسان، نفس و روح اوست که توسط فرشته مرگ دریافت می

 سوی خداست.

 آفرینش مجدد جسم برای پیوستن روح در آخرت ممکن است. –ب( اقتضای عدل الهی وجود جهان آخرت است 

رت ممکن آفرینش مجدد جسم برای پیوستن روح در آخ -گردد  ج( حقیقت وجود انسان، نفس و روح اوست که توسط فرشته مرگ دریافت می

 است.

 اقتضای حکمت الهی ، وجود جهان آخرت و بازگشت به سوی خداست. -د( اقتضای عدل الهی وجود جهان آخرت است 

ها و حفظ کماالت کسب شده از  (عدم تساوی میان انسان های پاک و پرهیزکار با بدکاران طلب پایان ناپذیرها و افول ناشدنی93

 کند. موضوع ............. معاد در پرتو .......... و ............. را بیان میها پس از مرگ به ترتیب  سوی انسان

 حکمت -عدل  –حکمت  -ب( امکان                عدل –عدل  –حکمت  –الف( امکان 

 حکمت –حکمت  –عدل  -د( ضرورت                  عدل –حکمت  –عدل  -ج( ضرورت 

انسانها ازخاک بودیم، بار دیگر نیز از همین خاک آنها را خلق فرماید: همانطور که ما قادر به خلق  (در آیه ی ....... خداوند می99

 خواهیم کرد. این سخن اشاره به .......... دارد.

 پایان الهی قدرت بی -« ایحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرین»الف( 

 ی انسان خلقت اولیه -« و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظام»ب( 

 پایان الهی قدرت بی -« لنا مثالً و نسی خلقه و قال من یحیی العظامو ضرب »ج( 

 ی انسان خلقت اولیه -« ایحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرین»د( 

قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو بکل »و « فاحیینا به االرض بعد موتها کذلک النشور»ی استدالل قرآن کریم در آیات  (نحوه95

 به ترتیب کدام است؟ «مخلق علی

 علم خداوند بر آفرینش و خلقت مجدد –پایان الهی  ب( قدرت بی        ی انسان خلقت اولیه –الف( تمثیل نظام مرگ و زندگی در طبیعت 

 علم خداوند بر آفرینش و خلقت مجدد –د( تمثیل نظام مرگ و زندگی در طبیعت                 ی انسان خلقت اولیه –پایان الهی  ج( قدرت بی

شود. به ضرورت معاد براساس ............ تأکید  اه بر این اعتقاد باشیم که کارهای خداوند به نتایج صحیح و درست منتهی می(هرگ96

 ی ............. حاکی از آن است. ی شریفه ایم و او را از ............. مبرا ساخته ایم و آیه کرده

 «ا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرضام نجعل الذین امنو» -جهل و نادانی  –الف( حکمت 

 «ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض» -عدالتی  ظلم و بی –ب( عدل 

 «ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما باطالً ذلک ظن الذین کفروا» -جهل و نادانی  –ج( حکمت 

 «اوات و االرض و ما بینهما باطالً ذلک ظن الذین کفرواما خلقنا السم» -عدالتی  ظلم و بی –د( عدل 
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« نماید کند و امکانات رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می ای خلق می خداوند هر موجودی را برای هدف شایسته»(اگر بگوییم: 91

 ی ........... بیانگر آن است.  شریفه ی ی استدالل ما برای اثبات ............ معاد براساس .......... است که آیه بخشی از مقدمه

 «افحسبتم انما خلقناکم عبثا» -حکمت  –ب( ضرورت                    «ام نجعل المتقین کالفجار» -عدل  –الف( ضرورت 

 «افحسبتم انما خلقناکم عبثا»-عدل  -د( امکان                      «ام نجعل المتقین کالفجار» -حکمت  -ج( امکان 

اندُ به ترتیب برس« هایی که در دنیا برای آنها تالش کرد کمال»و « آنچه استحقاق داردبه »(اگر جهان دیگری نباشد که هر کس را 98

 ........ معاد را ثابت کرده است. براساس .......« تنفس بما کسب ولتجزی کل»ی  شود و آیه ..... و ........... خداوند ایراد وارد میبر نظام .....

 عدل –عادالنه  –د( حکیمانه         حکمت –عادالنه  –ج( حکیمانه       حکمت –حکیمانه  –ب( عادالنه     عدل –حکیمانه  –نه الف( عادال

 


