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آموزشگاه پرسا

میل به کماالت و زیبایی هاي نامحدود بیانگر  .................. معاد در پرتو .................. است و وجودپیش بینی پاسخ مناسب براي گرایش ها و  1
تمایالت موجودات مرتبط به .................. معاد در پرتو .................. است.

ضرورت - حکمت - ضرورت - عدل ضرورت - حکمت - ضرورت - حکمت  

امکان - قدرت الهی - ضرورت - عدل ضرورت - عدل - امکان - قدرت الهی 

مفاهیم «رستاخیز طبیعت» و «عملی نبودن مجازات کسانی که به دیگران ستم کرده اند» و «داستان ُعَزیز پیامبر» (به ترتیب) موضوع  2
.................. ، .................. و .................. معاد بر اساس .................. ، .................. و .................. را بیان می کند.

امکان - ضرورت - امکان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - عدل الهی - زنده شدن مردگان

امکان - امکان - امکان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - حکمت الهی - پیدایش نخستین انسان

ضرورت - ضرورت- امکان - عدل الهی - عدل الهی - پیدایش نخستین انسان

امکان - ضرورت- ضرورت - زنده شدن مردگان - حکمت الهی - عدل الهی

هرگاه بخواهیم حقانیت رستاخیز را مبتنی بر حکمت و عدل خداوند اثبات کنیم، به ترتیب از پیام آیات .................. و .................. کمک  3
جسته ایم.

 «اهللا ال الھ اّال ھو لیجمعّنکم الی یوم القیامة» - «افحسبتم اّنما خلقناکم عبثًا»

«افحسبتم اّنما خلقناکم عبثًا» - «اهللا ال الھ اّال ھو لیجمعّنکم الی یوم القیامة»

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

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

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  4
دلیل پاسخ می دهد؟

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

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

هرگاه بخواهیم حّقانیّت رستاخیز را «مبتنی بر عدل و حکمت خداوند» اثبات کنیم، به ترتیب پیام آیات .................. و .................. حاکی از  5
این موضوع می باشد. (باتغییر)

اِر»  اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدیَن ِفي اْألَْرِض» - «َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقیَن َكاْلُفجَّ  «َأْم َنْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدیَن ِفي اْألَْرِض»   «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و ِانَّکم الینا ال ُترجعون» - «َأْم َنْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 «و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینھما العبین ما خلقنا ھما اّال بالحق» - «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و ِانَّکم الینا ال ُترجعون» 

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدیَن ِفي اْألَْرِض» - «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و ِانَّکم الینا ال ُترجعون»   «َأْم َنْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

کدام مفهوم از آیۀ شریفۀ: «اُهللا ال اِلَھ ِاال ھو لََیجَمَعنَُّکم اِلی َیوِم الِقیاَمِة...» مستفاد می گردد و این آیۀ شریفه به ترتیب به کدام یک از اصول  6
اعتقادي اشاره دارد؟

قطعیت حیات مجدد آدمی - توحید و معاد قطعیت حیات مجدد آدمی -عدل الهی و حکمت الهی

حتمیت وقوع معاد - حکمت الهی و عدل الهی حتمیت وقوع معاد - معاد و توحید

1



«فرستادن باد ها براي برانگیختن ابرها از جانب خداوند»، «قرار ندادن متقین مانند بدکاران» و «ماجراي عزیر نبی» به ترتیب به کدام یک از  7
دالیل در مورد معاد اشاره دارند؟

ضرورت معاد - ضرورت معاد - امکان معاد

امکان معاد - ضرورت معاد - امکان معاد

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

به ترتیب کدام یک از موارد ذیل، به «ضرورت» و «امکان» معاد با عنایت به آیات شریفۀ قرآن کریم اشاره دارد؟  8

«آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» - «آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم...»

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

«نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول درمی آوریم...» - «خداست که بادهارا می فرستد تا ابر را برانگیزد...»

«نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول درمی آوریم...» - «آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم...»

در تأیید این عملکرد انسان که «اگر شخصی که در شرایط عادي گفتۀ او برایمان اعتباري ندارد، به ما خبر از وجود خطر دهد، این اعالم  9
خطر را نادیده نمی  گیریم»، کدام بیت به کار می رود و بر کدام دسته از براهین ضرورت معاد داللت دارد؟

 کسی را هست جامی پر عسل پیش - نقلی  مثالی گویمت ظاهر، بیندیش

کسی را هست جامی پر عسل پیش - عقلی   مثالی گویمت ظاهر، بیندیش

به گفت انبیا از خواب برخیز - عقلی   به گفت طفل جستی راه پرهیز

 به گفت انبیا از خواب برخیز - نقلی  به گفت طفل جستی راه پرهیز

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  10
کرد؟

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
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