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آموزشگاه پرسا

«آشکار شدن اعمال، رفتار و نیات انسان ها» و «هراسان شدن دل ها» به مربوط به حوادث .................. و .................. می باشد.  1

کنار رفتن پرده از حقایق عالم – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها کنار رفتن پرده از حقایق عالم – زنده شدن همۀ انسان ها

برپا شدن دادگاه عدل الهی – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها برپا شدن دادگاه عدل الهی – زنده شدن همۀ انسان ها

بر اساس آیات نورانی قرآن کریم .................. گواهان اعمال و رفتار انسان ها در پیشگاه الهی اند و آیۀ شریفۀ .................. به آن اشارت  2
دارد.

اعضاي بدن – «و انَّ علیکم لحافظین کرامأ کاتبین یعلمون ما تفعلون»

پیامبران و امامان –  «و انَّ علیکم لحافظین کرامأ کاتبین یعلمون ما تفعلون»

پیامبران و امامان – «و قالو جلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اهللا الَّذي انطق کلَّ شیٍء»

اعضاي بدن – «و قالو جلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اهللا الَّذي انطق کلَّ شیٍء»

در مرحله ي  ..................  قیامت چه اتفاقی می افتد که انسان هاي گناه کار به دنبال راه فراري می گردند و دل هایشان سخت هراسان و  3
چشم هایشان ازترس به زیر افکنده می شود؟

دوم – کنار رفتن پرده از حقایق عالم اول – تغییر ساختار زمین و آسمان ها

دوم – زنده شدن همه ي انسان ها اول – شنیده شدن صدایی مهیب

موارد «کنار رفتن پرده ها از حقایق عالم» و «تمهید انسان ها جهت دریافت پاداش و کیفر»، به ترتیب اشاره به کدام مراحل قیامت دارند؟  4

دوم - اول اول - دوم دوم - دوم اول - اول

در  کدام یک از رخدادهاي مرحلۀ دوم قیامت، نیت ها آشکار می شود؟  5

دادن نامۀ اعمال بر پا شدن دادگاه عدل الهی کنار رفتن پرده از حقایق عالم زنده شدن همۀ انسان ها

با پایان یافتن دنیا، اولین حادثه اي که رخ می دهد، کدام است؟ (با تغییر)  6

تغییر در ساختار زمین و آسمان ها مرگ اهل آسمان ها  و زمین

شنیده شدن صدایی مهیب برپایی دادگاه عدل الهی

به کدام سبب اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال دیگران خواهد بود و آغاز رسیدگی به اعمال مربوط به کدام حادثه از مرحلۀ دوم  7
قیامت است؟

رؤیت ظاهر و باطن اعمال در دنیا و آخرت - برپایی دادگاه عدل الهی عصمت و مصون بودن آنان از خطا و اشتباه - دادن نامۀ اعمال

گواهی دادن بر اعمال همۀ امت ها و فرشتگان - دادن نامۀ اعمال تطبیق داشتن عمل آن ها با فرامین الهی - برپایی دادگاه عدل الهی

هر یک از مفاهیم «برچیده شدن بساط حیات انسان»، «پراکنده شدن کوه ها هم چون ذرات گرد و غبار در هوا» و «حضور در پیشگاه خداوند»  8
به ترتیب به کدام یک از مراحل قیامت اشاره دارند؟

دوم - اول - اول  دوم - اول - دوم اول - دوم - اول اول - اول - دوم

تعبیر قرآنی «َکثِیبًا َمهِیًال» براي چه چیزي به کار رفته و مؤید کدام مرحلۀ قیامت است و چگونه اتفاق می افتد؟  9

کوه ها - اول - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمین دیگري تبدیل می شوند.

خورشید - دوم - این تغییرات چنان گسترده وعمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمین دیگري تبدیل می شوند.

کوه ها - دوم - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که همۀ انسان ها به آن آگاه می گردند.

خورشید - اول - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که همۀ انسان ها به آن آگاه می گردند.
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کدام حادثۀ مرحلۀ اول قیامت ناگهانی رخ می دهد و در این مرحله در رابطۀ با حیات انسان ها چه اتفاقی رخ می دهد؟  10

نفخ صور - بسط حیات نفخ صور - قبض حیات

تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - بسط حیات تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - قبض حیات
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