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 پاسخ کامل 
 در پاسخ کسانی که می گویند مرگ باعث نابودی است، چه دلیل می توانیم بیان کنیم؟ .1
 مهمترین انگیزه انکار معاد چیست و از دالیل امکان و ضرورت معاد یک مورد بنویسید؟ .2
 یک دلیل برای امکان معاد و یک دلیل برای ضرورت معاد بنویسید. .3
 کافران از مرگ می هراسند؟چرا  .4
 برزخ چیست؟ .5
 دلیل که بر امکان معاد و دو دلیل که بر ضرروت معاد داللت دارد نام ببرید . دو .6

 -1امکان :
       2- 

 -1ضرورت :
         2-        

 :دو نمونه از معاد در همین دنیا را نام ببرید .7
 :ار اعتقاد به معاد را نام ببریدآث .8
 :آخرتی باشد توضیح دهید برهان عدل را در اثبات اینکه ضرورت دارد .9

 :را در اثبات اینکه ضرورت داردآخرتی باشد توضیح دهید ان حکمتبره .10
 وجود دارد ؟چرا در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی  .11
 باهوش ترین مومنان چه کسی است؟ .12
 ؟را انکار می کنند و نظر آنها درباره ی حیات پس از مرگ چیست چرا بعضی معاد .13
 است؟ ضروری و قطعی معاد چرا .14
 پندارند؟ می افسانه را معاد وجود برخی چرا .15
 چیست؟ دانند، می بعید را قیامت وقوع که کسانی پاسخ .16
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 یا غلطحیح ص
 آیه درمورد قیامت آمده است. 1400در قرآن کریم حدود  .17
 .لحظه مرگ لحظه قطعیت یافتن سرنوشت انسان هاست .18
 .است جمع روز و فصل روز قیامت روز اسامی از .19

 جای خالی 
 از ریشه .........................، به معنی ..................................... است.واژه معاد  .20
 ... نام دارد . .............خداوند که در انسان وجود دارد ، میل و گرایش فطری به خضوع و پرستش در برابر .21
 هر کس عقل خود را فرمانده و غالب بر شهوت کند، از ................... برتر است .  .22
 از آفرینش جهان هیچ سود و زیانی به خدا نمی رسد . زیرا پروردگار بزرگ ،کامال ................ است .  .23
 ............ است.....  و  ...................از مهمترین دالیل انکار معاد   ........................ .24

 و ترجمه :آیه پیام 
وا االنسان   .25 نب  خ   یومئذ   ی  م  و ا  د   ر  بما ق 

 


