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دراین عالم همه به پاداش اعمال خود -الف
این جهان ظرفیت جزا وپاداش -نمی رسندب

(عدل الهی)کامل انسان هاراندارد

-(میل به جاودانگی)تمایالت وگرایش ها
(حکمت الهی)کماالت وزیبایی ها

قران نه تنها به خبردادن 
رهان اکتفانکرده بلکه بادلیل وب
آن رااثبات کرده است

دالیل قرآن درزمینه
معاد

ضرورت معاد

معادالزمه عدل 
الهی

ام نجعل الذین امنوا 
وعملواالصالحات 
کالمفسدین فی 

االرض

معادالزمه 
حکمت الهی

افحسبتم 
م انما خلقناک
م عبثا وانک
الینا 
ترجعون

امکان معاد

اشاره به نمونه
هایی از زنده 
شدن مردگان

عزیر 
پیامبر

نسرانگشتا
اثبات قدرت)

سوره ()الهی
(4و3قیامت

اشاره به پیدایش 
نخستین انسان

برای مامثلی زد 
درحالی که آفرینش 
نخستین خودرا 
.  فراموش کرده
یس )خداوندقادراست 
78.79)

اشاره به نظام 
مرگ وزندگی در 

طبیعت

خداست که 
بادهارا می 
فرستد 

تاابررابران
گیزند

 احتمالی خطر دفع به دلیلمعاد                          از بحث ضرورت و اهمیت
 

 با مردمان راستگوترین و ترین عاقل پیامبران

 آن به نسبت و خبر معاد وقوعاز کامل قاطعیت

 . اند داده هشدار

 آخرت به ایمان خدا، به ایمان از پس آنان همه  

 خدا به ایمان الزمه   را آن و اند کرده رامطرح

 . اند دانسته

 هیچ درباره   یکتاپرستی، از بعد نیز کریم قرآن در

 .است نشده گفته سخن معاد اندازه   به موضوعی

 :کند می اعالم فراوان تأکید با کریم قرآن

ع نَُّکم  ُهو   ااّل  اٰله   ال ا ّلٰلُ  ة ی وم   الٰی  ل ی جم  ً  او ال قیام    قطعا

یب   ال ن و    فی ه ر  ن   ا صد قُ  م  دیثًا اّلٰل   م     ح 

  

 

 ما که هنگامی گفتند می و کردند اصرار می بزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست دنیا  عالم در  این از (پیش ) دوزخیان  آنان 1

 ٤٥ / ٤8 واقعه،؟  شد خواهیم برانگیخته آیا شدیم، استخوان و مردیم

 10/ 12مطّففین.متجاوزوگناهکاراست کندکه راانکارمی آن کسی تنها.کنند روزجزاراانکارمی هاکه کنندگان،همان روزبرتکذیب درآن وای 2

 .کند گناه عمر تمام در قیامت، دادگاه ترساز بدون خواهد می او که است این انکارش علت بلکه ندارد معاد وجود در شک انسان 3

 ٥قیامت،

 
 مثالی گویمت ظاهربیندیش      کسی راهست جامی پرعسل پیش 
 اگرطفلی بدو گویدبیارام        که زیر این عسل زهراست وجام 
 چواز طفل ان سخن داردشنیده    بالشک دست از ان دارد کشیده
 توراچندین پیمبر کرده آگاه     که خواهد بود کاری صعب درراه

 به گفت انبیا ازخواب برخیز  به گفت طفل جستی راه پرهیز    
 عطارنیشابوری

  درس چهارم        
 آینده ی روشن
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  تست
چراممکن نیست که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته شود وهمه کماالت کسب شده رااز دست بدهد واز کدام آیه شریفه این مطلب به  -39

 96دست می آید؟سراسری ریاضی 
ة یَۡوم   الی   لَیَۡجَمعَنَّک مۡ  ه وَ  االّ  الهَ  ال اّلَٰل   -زیرا دنیا برعدل بنا شده است-1 نَ  اَۡصدَق   َمنۡ  وَ  فی ه َرۡیبَ  ال اۡلقیام   َحدیثًا اّلٰل   م 
ة یَۡوم   الی   لَیَۡجَمعَنَّک مۡ  ه وَ  االّ  الهَ  ال اّلَٰل   -چون خداوند حکیم است-2 نَ  اَۡصدَق   َمنۡ  وَ  فی ه َرۡیبَ  ال اۡلقیام   َحدیثًا اّلٰل   م 
ل وا وَ  ءاَمنوا الَّذینَ  نَۡجعَل   آَمۡ  -زیرا دنیا برعدل بنا شده است -3 دینَ  الّصا لحات   َعم  ۡفس   ۡرض   ااۡل  فی َکاۡلم 
ل وا وَ  ءاَمنوا الَّذینَ  نَۡجعَل   آَمۡ  -چون خداوند حکیم است -4 دینَ  الّصا لحات   َعم  ۡفس   ۡرض   ااۡل  فی َکاۡلم 

 تست
خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان ی  شریفه  ی ازآیه -40

 95کدام مفهوم دریافت می گردد؟خارج از کشور وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است  

 مجدد جسم برای پیوستن به روح درآخرت کان آفرینشام-1
 رورت آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح درآخرتض-2
 حقیقت وجود انسان جسم وروح است که با مرگ نابود نمی شود.-3
 همانطور که زمین در بهار زنده می شود انسان هم در برزخ حیات مجدد دارد.-4

 هرگاه حرف )ک( ویا کلمه )استحقاق (در سوال آمد منظور ضرورت وعدل الهی است .نکته :
 تست
خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان ازآیه ی شریفه ی   -41

 *94وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است پاسخ به کدام اشکال دریافت می گردد؟ سراسری هنر
 ده از سوی شیطان به پیروان خودعدم تحقق وعده های داده ش-1

 شمردن مرگ وزنده شدن انسان ها وبعثت آ نها درعالم برزخ بعید-2

 عدم تحقق آرزوی دنیاپرستان که با هدف قرار دادن دنیا ایجادشده است-3

 شمردن معاد جسمانی از سوی کسانی که مرگ راپایان زندگی تلقی می کنند. بعید-4

 تست 
کدام آیه ی شریفه به عبارت اقتضای عدل الهی وجودجهانی به نام آخرت است تا انسانها به آنچه استحقاقش را دارند از دقت در پیام  -42

 94برسند پی می بریم؟سراسری ریاضی 
ۡبت ما َ-1  فتعالی هللا الملک الحق الله اال هو رب العرش الکریم ت ۡرَجعونَ  ال الَۡینا نَّک مۡ  اَ  وَ  َعبَثًا َخلَۡقناک مۡ  نَّما اَ  فََحس 
 وماخلقنا السماوات واالرض ومابینهما االبالحق واجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون-2
ل وا وَ  ءاَمنوا الَّذینَ  نَۡجعَل   اَمۡ  -3 دینَ َکا الّصا لحات   َعم  ۡفس  تَّقینَ  نَۡجعَل   اَمۡ  ۡرض   ااۡل  فی ۡلم   ۡلف ّجار  َکا اۡلم 
ة یَۡوم   الی   لَیَۡجَمعَنَّک مۡ  ه وَ  االّ  الهَ  ال اّلَٰل   -4 نَ  اَۡصدَق   َمنۡ  وَ  فی ه َرۡیبَ  ال اۡلقیام       َحدیثًا اّلٰل   م 

 تست
عدم امکان دستیابی درست کاران و بد کاران به لوازم ونتایج اعمالشان ،بیانگر کدام مورد است وچه چیزی را محقق می  -43

 94سازد؟سراسری خارج از کشور 
 خداوند          وعده های -ضرورت معاد در پرتو عدل الهی-2خداوند                 وعده های  -امکان معاد در پرتو عدل الهی-1
   هدف داری وغایت مندی  –حکمت الهی ضرورت معاد در پرتو -4هدف داری وغایت مندی     –امکان معاد در پرتو حکمت الهی -3

  تست
 الهي ......... الزمه ي تمایالت، براي مناسب پاسخ پیش بیني و است ........... به ایمان خدا، به ایمان الزمه ي الهي، انبیاي دیدگاه از -٤٤

  93میباشدسراسری انسانی  رستاخیز تحقّق ......... پیامش، است كه

 ضرورت – حكمت  -آخرت -4ضرورت        -حكمت – نبوت -3امكان    - عدل  -آخرت -2امكان       - عدل  -نبوت -1

  تست

مردود داشتن امری مثل افغیر دین هللا یبغون که دین طلبی از غیر خدا را مردود می داند.  -1کاربرد استفهام درآیات به دومعنا می باشد نکته: 

ۡبت متحقق امر مثل  -2  ضرورت تحقق معاد را بیان می کند.که َعبَثًا َخلَۡقناک مۡ  نَّما اَ  اَفََحس 

 93از دقت در پیام کدام آیه به تحقق امری از راه طرح استفهام انکاری پی می بریم ؟ سراسری هنر  -٤٥

ۡبت م -2افمن اسس بنیانه علی تقوی من هللا ورضوان خیر؟      -1  ت ۡرَجعونَ  ال الَۡینا نَّک مۡ  اَ  وَ  َعبَثًا َخلَۡقناک مۡ  نَّما اَ  اَفََحس 
 ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم؟ -4افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه امم نحن الزارعون ؟      -3

 تست 
خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن  :شریفه ي آیه ي و  كالفُجار المتّقین نجعل شریفه ي ام آیه ي پیام در دقّت از -٤6

 به ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است

سراسری .مي باشد ......... آیه ي یامپ آفرینش،  نظام بودن عادالنه كه میگردد مفهوم رستاخیز، برپایي ........... و ........... ترتیب

 *93 تجربی

 دوم  -امكان – ضرورت-4دوم          -  ضرورت  -امكان -3 نخست               -امكان – ضرورت -2 نخست       – ضرورت  -امكان-1
  تست
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وهمچنین عدل وحکمت الهی را خواسته باترتیب سوال چند قسمتی است یک قسمت از آیه متن ویک قسمت از پاسخ به یک اشکال نکته: 
 نخست ودومین واینگونه سواالت نیازمند دقت فراوان است.

  تست
خداست که بادهارا می فرستد تاابررابرانگیزند سپس آن  :شریفه ي آیه ي و  كالفُجار المتّقین نجعل شریفه ي ام آیه ي پیام در دقّت از -47

 به ابررابه سوی سرزمینی مرده برانیم وآن زمین مرده رابدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیم زنده شدن قیامت نیز چنین است
سراسری .مي باشد ......... آیه ي پیام آفرینش،  نظام بودن عادالنه كه میگردد مفهوم رستاخیز، برپایي ........... و ........... ترتیب
 *93تجربی 

 دوم  -امكان – ضرورت-4دوم          -  ضرورت  -امكان -3 نخست         -امكان – ضرورت -2 نخست       – ضرورت  -امكان-1
 تست
 باطالً  بینهما ما و االرض و واوبه هرخلقتی داناستوبگو همان خدایی که باراول آن ها راحیات بخشید  :شریفه ي آیات پیام در دقّت از -٤8

 *93میگرددسراسری ریاضی  مفهوم ........... و ............ موضوع ترتیب به ، ...

 الهي حكمت پرتو در معاد ضرورت  -آخرت در جسماني معاد امكان -2الهي عدل پرتو در معاد ضرورت  -برزخ در جسم مجدد آفرینش-1

 الهي حكمت پرتو در معاد امكان  -آخرت در جسماني معاد امكان-4  الهي عدل پرتو در معاد امكان - برزخ در جسم مجدد آفرینش -3

 تست
این استخوان وبرای مامثلی زد درحالی که آفرینش نخستین خودرافراموش کرده بود وگفت چه کسی ازدقت در پیام آیه ی شریفه ی  -49

آیه ی شریفه ی ام نجعل الذین امنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض  به ترتیب .....و.....  و  پوسیده رادوباره زنده می کند؟
 93برپایی رستاخیز ،مفهوم می گردد که عادالنه بودن نظام آفرینش پیام آیه ی .......است.سراسری خارج از کشور 

 نخست -امکان-ضرورت-4    نخست-ضرورت-امکان-3دوم    -امکان-ضرورت -2دوم    -ضرورت-امکان-1
 تست
حق مسلم انسان ها برای دست یابی به استحقاق های خود دال بر......برپایی رستاخیز درپرتو.....الهی است تا .....سراسری زبان  -50

93 
 حقوق تضییع نشود    -عدل-ضرورت -2حقوق تضییع نشود          -عدل-امکان-1
 هدف داری محقق شود           -حکمت  -ضرورت-4هدف داری محقق شود       -حکمت-امکان-3

 تست
 خیلی خوب باید خوانده شود.این است که متن سخ به یک اشکال آمده وبیانگرقسمت پابیشتر ازمتن بوده واین سوال از29سواالت سالنکته: 

آفرینش مجدد انسان آمده که نکته انحرافی است  4و 3منظور معاد جسمانی است که فقط جسم را در بر می گیرد نه روح را ولی در گزینه 
 د.پس از مرگ روح انسان زنده است  وفقط جسم پوسیده می شود ودر قیامت فقط جسم مجددآفریده می شود وروح به جسم برمی گرد

هرگاه بخواهیم حقانیت رستاخیز را مبتنی برعدل وحکمت خداوند اثبات کنیم به ترتیب پیام آیات .......و........حاکی ازاین موضوع می  -51
 92باشد.سراسری تجربی 

ل وا وَ  ءاَمنوا الَّذینَ  نَۡجعَل   اَمۡ  -1 دینَ  الّصا لحات   َعم  ۡفس  تَّقینَ  نَۡجعَل   اَمۡ  -ۡرض   ااۡل  فی َکاۡلم   َکاۡلف ّجار   اۡلم 
ۡبت م-2 ل وا وَ  ءاَمنوا الَّذینَ  نَۡجعَل   اَمۡ  - ت ۡرَجعونَ  ال الَۡینا نَّک مۡ  اَ  وَ  َعبَثًا َخلَۡقناک مۡ  نَّما اَ  اَفََحس  دینَ  الّصا لحات   َعم  ۡفس   ۡرض   ااۡل  فی َکاۡلم 
اًل  بَۡیَنه ما ما وَ  الَۡرضَ  اۡ  وَ  السَّماءَ  َخلَۡقنَا ما وَ -3 ۡبت م-َکفَروا ینَ ذالّ  َظنُّ  لکَ  ذ    باط   ت ۡرَجعونَ  ال الَۡینا نَّک مۡ  اَ  وَ  َعبَثًا َخلَۡقناک مۡ  نَّما اَ  اَفََحس 
ل وا وَ  ءاَمنوا الَّذینَ  نَۡجعَل   اَمۡ  -4 دینَ  الّصا لحات   َعم  ۡفس  ۡبت م-ۡرض   ااۡل  فی َکاۡلم   ت ۡرَجعونَ  ال الَۡینا نَّک مۡ  اَ  وَ  َعبَثًا َخلَۡقناک مۡ  نَّما اَ  اَفََحس 

درپاسخ کسانی است که...بودند  :همان خدایی که باراول آن ها راحیات بخشید واوبه هرخلقتی داناستآیه ی شریفه  -52
 92وبیانگر...است.سراسری ریاضی 

 اثبات امکان معاد–منکر تجرد روح -2امکان معاد        اثبات–منکر معاد جسمانی -1
 آفرینش مجددانسان      -منکر تجرد روح -4آفرینش مجددانسان      -منکر معاد جسمانی-3

  تست
ذاتی منظور توحید درخالقیت است وکلمه هللا درابتدای آیه مبین آن است  توحید .وم س سوال ترکیبی است از دینی پیش دانشگاهی ودینینکته:

  د.به کلمه ریب)تردید( واصدق)راستگوتر( دقت کنیخالی از تردید بودن اشاره دارد و )لیجمعنکم(وآیه به حقانیت قیامت
به ترتیب  به چه نکاتی اشاره   َحدیثًا اّللِٰ  ِمنَ  اَۡصدَقُ  َمنۡ  وَ  فیِه َرۡیبَ  ال ةاۡلقیامِ  یَۡومِ  الی   لَیَۡجَمعَنَُّکمۡ  ُهوَ  االّ  الهَ  ال اّلَٰلُ درآیه ی شریفه ی  -53

 92شده است؟سراسری زبان
 اثبات صدق دعوت پیامبران-دورشدن ازتردید بودن حشر همگان درقیامت-توحیدذاتی وعملی-1
 اثبات صدق دعوت پیامبران-درقیامتدورشدن ازتردید بودن حشر همگان  -توحیدعملی وذاتی-2
 بی اساس بودن تردید منکران معاد ودور از دروغ بودن وحی الهی-معادجسمانی-توحیدعملی وذاتی-3
  خالی از تردیدبودن آن به دلیل صادق الوعد بودن خدا-رستاخیز حقانیت-توحیدذاتی وعملی -4
 تست -3
ها حکایت گر گرایش انسان به بقا وجاودانگی محدودیت عمر انسان دردریافت پاداش اعمال بیانگر.....معاد درپرتو........و -54

 *92.....معاددرپرتو.....خداوند می باشد.سراسری انسانی
 حکمت-ضرورت-عدل-ضرورت-4ل  عد-ضرورت-عدل-امکان-3حکمت   -امکان-حکمت-ضرورت-2عدل     -ضرورت-حکمت-امکان-1

 تست
 وجواب در گزینه عینا در کتن کتاب آمده است.معاد جسمانی است وبه امکان معاد اشاره داردنکته: 
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