
میل به جاودانگی موجب نگرانی انسان هنگام مواجهه با مرگ است. گزینه 1  1

، مائده: « من آمن باّهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون » کسانی در این جهان دچار ترس و حزن از عاقبت زندگی خود نمی شوند مطابق آیۀ  گزینه 1  2
که سه شرط ایمان به خدا و ایمان به آخرت و عمل صالح را با هم داشته باشند.

فلذا داشتن ایمان به خدا و آخرت و انجام عمل صالح علت و رهایی و نجات از ترس و حزن نیز معلول است.

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان لوکانوا یعملون »؛ کم ارزش بودن زندگی دنیایی با تعبیر "لهو و لعب" آمده ، عنکبوت: « ما هذه الحیاة الدُّ از دقت در آیۀ  گزینه 2  3
است و حقیقی بودن زندگی آخرت «الحیوان» آمده است.

و پیامد نگرش دیدگاه معتقدان معاد را می توان در آیۀ شریفۀ: « من آمن باّهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون »، ایمان به خدا و روز آخرت و عمل صالح، نجات و رهایی
انسان از ترس و ُحزن از عاقبت زندگی را به دنبال دارد.

خطاب شیطان در روز قیامت به اهل جهنم که می گوید: خداوند به شما وعدة حق داد؛ اما من هم به شما وعده اي دادم و خالف آن عمل کردم. با تنها راه نفوذ او، یعنی گزینه 2  4
وسوسه کردن و فریب دادن تناسب معنایی دارد. 

این کالم امام حسین (ع) که «من مرگ را جز با سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم»، بیانگر دومین اثر اعتقاد به معاد یعنی نترسیدن از مرگ و گزینه 4  5
آمادگی همیشگی براي فداکاري در راه خداست و همین عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت  به مرحلۀ عالی آن برسد. از این رو آن

گاهی که اما حسین (ع) در دو راهی ذلت و شهادت قرار گرفتند، شهادت را برگزید.

از رسول خدا (ص) پرسیدند: که باهو ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند: «آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده گزینه 3  6
می کنند.»

رسول خدا (ص) می فرماید: «براي نابودي و فنا خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.»

در دیدگاه معتقدین به معاد، زندگی دنیوي همچون خوابی کوتاه و گذرا بوده  است و زندگی حقیقی در جهان دیگر آغاز می شود. آن گونه که پیامبر (ص) می فرماید: گزینه 4  7
«مردم [در این دنیا] در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.» 

از پیامبر اسالم (ص) پرسیدند: باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟
فرمود: «آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.»

رسول خدا (ص) دربارة باهوش ترین مؤمنان فرمود: «آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر براي آن آماده می شوند.» گزینه 1  8

منکرین معاد «مرگ و زندگی» (نموت و نحیا) را محدود در حیات دنیا می دانند و خداوند دربارة ایشان می گوید: «و إن ُهم إلّا یظنّون» (آن ها فقط ظن و گمان دارند). گزینه 4  9

عبارت «َنموُت َو َنحیا: همواره [گروهی از ما] می میریم و [گروهی] زنده می شویم» به تداوم نسل با گذر روزگار (دهر) از دیدگاه منکران معاد اشاره دارد. گروهی که گزینه 3  10
وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او پروندة او را براي همیشه می بندند، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهند داشت.
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