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هموار شدن مسیر  .................. انسان ها به دست خداپرستان حقیقی در پرتو  .................. تجلی می یابد و آن گاه که انسان بداند  .................. ، آخرت  . 1
او زیباتر خواهد بود،  .................. به منصۀ ظهور خواهد رسید.

آزادي - مجاهدت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک می کوشد - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی نهراسیدن از مرگ 

آزادي - شهادت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک می کوشد - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی ایجاد شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار 

کرامت - شهادت - با خدمت به انسان ها - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان 

کرامت - مجاهدت - با خدمت به انسان ها - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی همواره آمادة فداکاري در راه خدا 

، عنکبوت در تقابل با  .................. می باشد. مژدة  «فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  بهرة افرادي است که  .................. و عبارت «لهٌو و لعٌب» در آیۀ   . 2

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - «لهی الحیوان» 

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - «نموت و نحیا» 

ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند - «نموت و نحیا» 

ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند - «لهی الحیوان» 

64

«ناگوار نبودن مرگ»  در دیدگاه الهیون بدان جهت است که:  . 3

مرگ را وسیله اي براي نجات از زندگی و هم زیستی با ظالمان می دانند.

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، به آن دل نمی سپرند.

ناگواري مرگ، معلول بر دوش داشتن بار سنگین گناهان است و الهیون مصون از آن اند.

ناگواري مرگ، عامل نومیدي از خدا و پوچ اندیشی نسبت به آفرینش می شود که با توحید سازگار نیست.

نیا نموت و بازتاب آیۀ شریفۀ:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا...»  را می توان در  .................. مشاهده کرد و مطابق آیۀ شریفۀ:  «ما هی اّآل حیاتنا الدُّ  . 4
نحیا ...» این گروه یعنی  .................. معتقدند که  .................. ایشان را نابود می کند.

تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا - کافران - گذشت روزگار 

تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا - خداپرستان حقیقی - فراموشی و غفلت از مرگ 

رهایی و نجات از ُحزن و عاقبت زندگی - خداپرستان حقیقی - فراموشی و غفلت از مرگ 

رهایی و نجات از ُحزن و عاقبت زندگی - کافران - گذشت روزگار 

نَیا نَُموُت َو نَحَیا َو َما نَحُن بََمبُعوِثیَن»  در توصیف کدام تفکر دربارة مرگ می باشد؟ آیۀ شریفۀ  «ِإن ِهَی ِإّال َحَیاُتَنا الدُّ  . 5

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود.

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد.

آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد آن را مالقات می کند، دوران زندگی میدان از دست دادن جان است.

اگر از ما بپرسند «آیا توجه به آخرت، لزومًا بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد» کدام گزینه پاسخ صحیحی می باشد؟  . 6

بله، چون از لذت هاي دنیا بی بهره می مانیم و پیشرفت نمی کنیم.

بله، باعث پیشی گرفتن دیگران از ما در بهره هاي دنیوي شده و سبب عقب ماندگی ما می گردد.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث می شود در آسایش و رفاه زندگی کنیم. 
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این فرمایش امام حسین (ع) که فرمودند: «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم» با کدام یک از آیات شریفه مرتبط  . 7
است؟

«فَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»   َولَِعٌب» نیا ِإّال لَهٌو «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة»  ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

زندگی دنیوي در منظر خداپرستان حقیقی  .................. است و عامِل سهولت دفاع از مظلوم و فداکاري در راه خدا و رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی  . 8
آن،  .................. می باشد و امام حسین (ع) در این باره فرمود:

خوابی کوتاه و گذرا - نهراسیدن از مرگ - «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.»

خوابی کوتاه و گذرا - نهراسیدن از مرگ - «من مرگ را سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

بی ارزش و پست - میل به جاودانگی - «من مرگ را سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

بی ارزش و پست - میل به جاودانگی - «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند»

بین «میل به جاودانگی» و «کناره گیري از دیگران» و «دچار یأس و ناامیدي شدن» رابطۀ علیت برقرار است که عنوان هر یک، به ترتیب .................. و  . 9
.................. و .................. می باشد.

معلول – معلول – علت علت – معلول – معلول معلول – علت – علت علت – علت – معلول

در دیدگاه معتقدان به معاد، انسان چه زمانی آخرت زیباتري خواهد داشت و بازتاِب نترسیدِن از مرگ چیست؟  . 10

آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - طلب مرگ و دیدار خدا 

با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد - طلب مرگ و دیدار خدا 

با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد - به مرحلۀ عالی رسیدن شجاعت 

آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - به مرحلۀ عالی رسیدن شجاعت

عدم ناگواري مرگ براي خداپرستان .................. دل  نبستن به دنیاست و  از نظر آنان مرگ براي چه کسانی ناگوار است؟  . 11

علت - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

علت - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

معلول - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

معلول - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

«حقیقی بودن زندگی آخرت» و «کم ارزش بودن زندگی دنیوي» را می توان به ترتیب در کدام گزینه یافت؟  . 12

نیا نموت و نحیا» نیا نموت و نحیا»   «اّن الّدار االخرة لهی الحیوان» - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ  «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا» - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

نیا اّآل لهٌو و لعٌب» نیا اّآل لهٌو و لعٌب» «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا» - «ما هذه الحیاة الدُّ  «اّن الّدار االخرة لهی الحیوان» - «ما هذه الحیاة الدُّ

«محدود دانستن مرگ و زندگی به این دنیا» از کدام آیۀ شریفه استنباط می شود و بازتاب این نگرش چیست؟  . 13

ْهُر»  - دچار شدن به یأس و ناامیدي  ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  - غفلت از خدا و آخرت  نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  - دچار شدن به یأس و ناامیدي نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْهُر»  - غفلت از خدا و آخرت ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

پیام آیۀ شریفۀ «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر» ترسیم کنندة .................. است. باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي  . 14
انسان .................. پیامد نگرش الهیّون به مرگ است.

غیر محقق دانستن حیات پس از مرگ – دومین غیر محقق دانستن حیات پس از مرگ – نخستین

دور از واقعیت شمردن آرزوي مرگ – نخستین دور از واقعیت شمردن آرزوي مرگ – دومین
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با توجه به آیات و روایات، باهوش ترین مؤمنان و انسان داراي انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر، به ترتیب چه کسانی هستند؟  . 15

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  متفکران در نظام آفرینش اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

متفکران در نظام آفرینش اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون» 

آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون» 

نَْیا نَُموُت َونَْحَیا...» از زبان چه کسانی است و همچنین آنان که معتقدند ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند، این آیۀ شریفۀ  «و قالو َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ  . 16
سخن را چگونه می گویند؟

مشرکان - از روي علم نمی گویند. مشرکان - با توجه به علوم مادي می گویند.

کافران - از روي علم نمی گویند. کافران - با توجه به علوم مادي می گویند.

براي انسانی که گرایش به .................. دارد، از بین رفتن شادابی و نشاط از زندگی، .................. انکار معاد است.  . 17

کمال - معلول  جاودانگی - معلول  جاودانگی - علت  کمال - علت 

کدام آیه با حدیث گهربار پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» ارتباط نزدیک تري داشته و هموار شدن راه آزادي انسان ها در  . 18
کدام حدیث بیان شده است؟

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»  - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان» - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون»  - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم».

دیدگاه منکران معاد که وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند، در مورد بسته شدن پرونده عمل انسان با مرگ، چیست؟  . 19

هر انسانی که پا به عرصه وجود می گذارد، مرگ به سراغش خواهد آمد و پروندة زندگی او را در این دنیا خواهد بست.

هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد، پروندة زندگی چند ساله اش با مرگ بسته می شود.

پروندة اعمال انسان، پس از مرگ همچنان گشوده است و پیوسته بر آن افزوده می شود.

با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او براي همیشه بسته می شود.

ْهُر»  بر زبان چه کسانی جاري می شود و این افراد واجد چه ویژگی اي هستند؟ در اندیشۀ برگرفته از وحی الهی عبارت  «نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  . 20

مؤمنین - جاودانگی آخرت را برتر از هالکت دنیوي می دانند. مؤمنین - دل بستگی به دنیا را مایۀ هالکت می دانند.

منکرین - از حیات پس از مرگ خود بیم دارند.  منکرین - حیات را تنها محدود در همین عالم می دانند.

کدام مورد دربارة پیامدهاي انکار معاد صحیح نیست؟  . 21

زندگی چندروز دنیا برایش بی ارزش می شود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می گردد.

شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد و از دیگران کناره می گیرد.

آثار و پیامدهاي انکار معاد، فقط گریبان کسانی را که معاد را قبول ندارند، می گیرد.

راه فراموشی از مرگ را پیشه می کنند و خود را به هر کاري سرگرم می کنند تا آیندة تلخ خود را فراموش کنند. 

تأکید قرآن بر زندگی دنیوي چگونه است؟ و شرط توجه به آن در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟  . 22

«لهو و لعب» -  «بما کانوا یکسبون»   «لهو و لعب» -  «لو کانوا یعلمون»  

«خوابی کوتاه و گذرا» -  «بما کانوا یکسبون»   «خوابی کوتاه و گذرا» -  «لو کانوا یعلمون»  

هریک از عبارت هاي قرآنی  «ماهی اال حیاتنا الدنیا» و «ما هذه الحیاة الدنیا»  دیدگاه چه کسانی است و کدام یک زندگی دنیوي برایشان کم ارزش است؟  . 23

معتقدین به معاد - منکرین معاد - دومی  معتقدین به معاد - منکرین معاد - اولی 

منکرین معاد - معتقدین به معاد - دومی  منکرین معاد - معتقدین به معاد - اولی 
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تسهیل دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا از طریق چه کسانی است؟ این منش برخاسته از چیست؟  . 24

خداپرستان حقیقی - بی اشتیاقی به زندگی پست دنیوي  خداپرستان حقیقی - نهراسیدن از مرگ 

باهوش ترین مومنان - بی اشتیاقی به زندگی پست دنیوي باهوش ترین مومنان - نهراسیدن از مرگ 

رابطۀ علیت بین «بی نهایت طلبی»، «بی ارزشی چند روزه دنیا» و «یأس و ناامیدي» در دیدگاه منکرین به ترتیب چگونه است؟  . 25

علت - معلول - معلول  علت - علت - معلول  معلول - معلول - علت  معلول - علت - علت 
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گزینه 2 نهراسیدن از مرگ سبب می شود آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد، فداکاري در راه خدا ضروري باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه  . 1
آزادي انسان هارا هموار کنند. 

 در اولین پیامد دیدگاه اعتقاد به معاد، شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار سبب می شود تا انسان با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه
بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود. 

گزینه 4 مطابق آیۀ شریفۀ  مائده:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  مژدة رهایی و نجات از ترس و ُحزن از عاقبت زندگی بهرة افرادي است که ایمان  . 2
به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند.  

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان...» تقابل عبارت « لهٌو و لعٌب (کم ارزش بودن زندگی دنیوي) با عبارت «الحیوان (حقیقی بودن ، عنکبوت:  «و ما هذه الحیاة الدُّ  و اما در آیۀ شریفۀ 
زندگی آخرت)» را می توان دریافت. 

زیرا «ناگوار نبودن مرگ» در دیدگاه الهیون بدان جهت است که خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، به آن دل نمی سپرند. گزینه 2  . 3

گزینه 4 مطابق آیۀ شریفۀ:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم  و ال هم یحزنون»  کسانی در این جهان دچار ُحزن و ترس از عاقبت زندگی نمی شوند که این سه شرط را با  . 4
هم دارا باشند: ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک. 

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّآل الّدهر» ؛ [کافران] گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست همواره [گروهی از ما] می میریم و  و اما مطابق آیۀ شریفۀ:  «ما هی اّال حیاتنا الدُّ
[گروهی» زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.»

آیه بیانگر تقّکر منکرین معاد است. در اصل بیانگر تفکر مادي گرایان است که در اندیشه و تحقیق به آن اشاره شده است.  گزینه 2  . 5
ترجمۀ آیۀ شریفه: «مسمًا غیر از این زندگی دنیایی ما چیزي در کار نیست، پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگري جاي ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.» 

خیر، اعتقاد به آخرت باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود. گزینه 3  . 6

معتقدان به معاد ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادة فداکاري در راه خدا هستند که با آیۀ  «فَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» مرتبط می باشد. گزینه 2  . 7

گزینه 2 در دیدگاه معتقدان به معاد (الهیون یا خداپرستان حقیقی)، زندگی دنیوي همچون خوابی کوتاه و گذرا است و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد.   . 8

 در دومین پیامد اعتقاد به معاد، انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادة فداکاري در راه خداست. 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... 

امام حسین (ع) در این باره می فرمود: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.» 

 و امّا این حدیث: «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند» را پیامبر اکرم (ص) فرموده است. 

از پیامد هاي مهم دیدگاه منکران معاد براي انسان که بی نهایت طلب است و گرایش به جاودانگی [علت] دارد این است که همین زندگی چند روزه برایش بی ارزش می شود؛ در نتیجه به گزینه 3  . 9
یأس و ناامیدي دچار می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می هند، از دیگران کناره می گیرند و ...

معتقدان به معاد با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشند و می دانند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارند، آخرت آن ها زیباتر خواهد بود. از گزینه 3  . 10
طرفی دیگر، همین عامل (نهراسیدن از مرگ) سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی برسد. 

آنان معتقدند که مرگ براي کسانی ناگوار و هولناك است که زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند. (عدم ناگواري، نتیجه یا معلول دل نبستن گزینه 3  . 11
است.) 

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان...» به ترتیب، «کم ارزش بودن زندگی دنیوي» و «حقیقی بودن زندگی آخرت»، مفهوم ، عنکبوت:  «و ما هذه الحیاة الدُّ گزینه 3 از دقت در آیۀ شریفۀ   . 12
می گردد.

ْنَیا ...»  کافران گفتند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست»؛ بازتاب این نگرش این است که زندگی چند روزة دنیا در آیۀ شریفۀ  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ گزینه 1  . 13
برایشان بی ارزش می شود و در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می شوند.

از دقت در آیۀ شریفۀ  سورة مؤمنون: «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر»، منحصر کردن زندگی به زندگی دنیایی مفهوم می گردد.  گزینه 1  . 14
و امّا اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی دیدگاه الهیّون دربارة مرگ، این است که: زندگی از بن بست بیرون می آید، پنجرة امید و روشنایی به روي انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار،

زندگی را فرا می گیرد.

به فرمودة رسول خدا(ص)، باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.  گزینه 4  . 15

، سورة مائده: «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون»، چنین انسانی داراي انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است. و مطابق آیۀ 
کافران گفتند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست، همواره [گروهی از ما می میریم] و [گروهی] زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند؛ البته این گزینه 4  . 16

سخن را از روي علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است.» 

از بین رفتن نشاط براي انسانی که میل به جاودانگی دارد، نتیجۀ (معلول) انکار معاد است.  گزینه 3  . 17
حدیث گهربار پیامبر اکرم که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» با آیۀ «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»هر دو بیانگر دیدگاه الهیون اند و مفهوم حدیث گزینه 2  . 18

امام حسین(ع)، هموار شدن راه آزادي انسان ها را بیان می کند.

گروهی (منکران معاد) وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او را براي همیشه می بندند.  گزینه 4  . 19
دقت کنید: بسته شدن پروندة زندگی دنیایی و چند روزة انسان، انکار معاد نیست، بلکه بسته شدن پروندة زندگی انسان «براي همیشه»، انکار معاد است.

این آیه بیانگر نگاه منکرین معاد است و آن ها در این آیه حیات را محدود در همین دنیا می دانند. گزینه 3  . 20
آثار و پیامدهاي انکار معاد فقط گریبان منکران معاد را نمی گیرد؛ بلکه گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است، را هم گزینه 3  . 21

می گیرد.

قرآن این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي با عبارت قرآنی  «لهو و لعب»  تأکید می کند و شرط توجه به آن را آگاهی می داند، که در عبارت  «لو کانوا یعلمون»  به زیبایی بیان شده گزینه 1  . 22
است. 
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عبارت قرآنی «ما هی اال حیاتنا الدنیا» دیدگاه کافران و منکرین معاد است.  گزینه 4  . 23
عبارت قرآنی «ما هذه الحیاة الدنیا» دیدگاه معتقدین به معاد است که قرآن این گونه بر «کم ارزش بودن» زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند. 

نکته: دقت کنید که براي منکران معاد، زندگی دنیوي "پوچ و بی ارزش" می شود ولی براي معتقدین به معاد، این زندگی "کم ارزش" است.

نهراسیدن از مرگ سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر (تسهیل) شود.  گزینه 1  . 24

بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی (علتی است که) باعث می شود که همین زندگی چند روزه براي منکرین معاد بی ارزش شود و درنتیجه (معلول) به یأس و ناامیدي دچار شوند.  گزینه 4  . 25
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