
در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خدا همه چیز از جمۀ اعمال، رفتار و نیّات انسان ها، آشکار می شود. که این خود ناظر بر «کنار رفتن پرده از حقایق عالم» گزینه 1  1
مربوط به مرحلۀ دوم برپایی قیامت است.

و اما بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد. با این صدا همۀ مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می شوند. در این هنگام انسان هاي گناهکار به دنبال راه فراري
می گردند؛ دل هاي آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیرافکنده است.
این مطلب نیز بیانگر «زنده شدن همۀ انسان ها» مربوط به مرحلۀ دوم قیامت است.

برخی آیات و روایات از شهادت اعضاي بدن انسان یاد می کنند و این موضوع در آیۀ شریفۀ «قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اّهللا الَّذي انطق کل شیٍء» آن ها به گزینه 4  2
پوست خود می گویند: «چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند: ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.»

در مرحله ي دوم قیامت یعنی زنده شدن همه ي انسان ها، بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود . با این صدا، همه ي مردگان گزینه 4  3
دوباره زنده می شوند و در پیش گاه خداوند حاضر می گردند در این هنگام انسان هاي گناه کار به دنبال راه فرار می گردند و دل هاي آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده

است.

پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است. این رخداد بزرگ در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحلۀ دوم قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادة دریافت گزینه 2  4
پاداش و کیفر شوند. [کلمۀ تهمید در صورت سؤال به معناي آماده کردن می باشد.] 

و اما کنار رفتن پرده از حقایق عالم دومین واقعه  است و در مرحلۀ دوم قیامت رخ می دهد.

گزینه 2 در مرحلۀ دوم قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادة دریافت پاداش و کیفر شوند. دومین حادثۀ این مرحله: «کنار رفتن پرده از حقایق عالم» است.  5

 در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند پرده ها کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود و واقعیت همه چیز از جمله اعمال، رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و
شیرین که در زمین اتفاق افتاده است، آشکار می شود.

با پایان یافتن دنیا، اولین حادثه اي که رخ می دهد شنیده شدن صدایی مهیب است که از آن به «نفخ صور اول» نیز می توان یاد کرد. گزینه 4  6

زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است (تطبیق داشتن عمل آن ها) گزینه 3  7
با فرامین الهی - با برپا شدن دادگاه عدل الهی و آماده شدن صحنۀ قیامت رسیدگی به اعمال آغاز می شود.

برچیده شدن بساط حیات انسان (مرگ اهل آسمان ها و زمین): مرحلۀ اول، پراکنده شدن کوه ها هم چون ذرات گرد و غبار در هوا (تغییر در ساختار زمین و گزینه 1  8
آسمان ها): مرحلۀ اول

حضور در پیشگاه خداوند (زنده شدن همۀ انسان ها): مرحلۀ دوم

ْرُض َو در مرحلۀ اول قیامت، کوه ها سخت در هم کوبیده شده و متالشی می شوند و همچون ذرات گردوغبار در هوا پراکنده می گردند. قرآن می فرماید: «َیْوَم َتْرُجُف اْألَ گزینه 1  9
اْلِجباُل َو کاَنِت اْلِجباُل َکِثیبًا َمِهیًال» «در این روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه درآیند و کوه ها (چنان در هم کوبیده شوند که) به صورت توده هایی از شن نرم درآیند». این تغییرات چنان گسترده

و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمین دیگري تبدیل می شوند.

در مرحلۀ اول قیامت صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند؛ قرآن کریم از این گزینه 1  10
واقعه به نفخ صور یاد می کند.

در این مرحله همۀ اهل آسمان ها و زمین (جز آن ها که خداوند خواسته است) می میرند و بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده می شود. (قبض حیات)
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