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آموزشگاه پرسا

بعد از آن که ناله حسرت دوزخیان بلند می شود، چه می گویند و این جمله که «مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند»  پاسخ چه  1
کسانی به آن هاست؟

پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم، ما را از این جا بیرون بر – پاسخ قطعی خداوند.

ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم؛ همراه بدکاران در معصیت خدا فرو رفتیم – پاسخ قطعی خداوند.

پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم، ما را از این جا بیرون بر- پاسخ نگهبانان جهنم.

ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم؛ همراه بدکاران در معصیت خدا فرو رفتیم – پاسخ نگهبانان جهنم.

آیۀ «انَّ الَّذین یاکلون اموال الیتامی ُظلمًا انَّما یاکلون فی بطونهم نارًا و سیصلون سعیرًا» مربوط به کدام نوع از پاداش و کیفر است و طبق سخن رسول  2
خدا(ص) نیک نبودن هم نشین جدانشدنی انسان موجب چه می شود؟

تجسم خود عمل – برانگیخته شدن با انسان نتیجۀ طبیعی خود عمل – برانگیخته شدن با انسان

نتیجۀ طبیعی خود عمل – وحشت انسان تجسم خود عمل – وحشت انسان

از آن جا که .................. ، بهشت «دارالّسالم» است.  3

باال ترین نعمت بهشت، مقام خشنودي خداوند بوده و بهشتیان به این رستگاري می رسند

بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جملۀ «خدایا! تو پاك و منزهی» مترنم اند

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي، خوف و ترس و عجزي در بهشت نیست

فرشتگان به استقبال بهشتیان می آیند و به بهشتیان سالم می کنند

عبارت «دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردیم » سخن .................. در عالم .................. است که به ..................، گرفتار  4
آمده اند.

ستمگران به خود - برزخ - شیطان و بزرگان و سرورانشان سبب گمراهی شدند

ستمگران به خود - رستاخیز - شیطان و بزرگان و سرورانشان سبب گمراهی شدند

دوزخیان دچار حسرت - رستاخیز - آتش جهنم، که حاصل عمل خود انسان هاست

دوزخیان دچار حسرت - برزخ - آتش جهنم، که حاصل عمل خود انسان هاست

عبارت «اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید»  در عالم   .................. به   .................. که گویا  .................. می باشند،  5
خطاب می شود. (با تغییر)

برزخ - مکّذبین به آیات الهی - همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیر را تکذیب می کردیم.

برزخ - بدکاران معّذب به عقوبت - در زمان توانگري و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند.

قیامت - بدکاران معّذب به عقوبت - همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیر را تکذیب می کردیم.

قیامت - مکّذبین به آیات الهی - در زمان توانگري و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند.

چرا آتش بسیار سخت و سوزانندة جهنم از درون جان دوزخیان شعله می کشد و یکی از اعمالی که سبب این واقعه می شود، کدام است؟  6

زیرا حاصل عمل خود انسان هاست. -  «اّنَّ الَّذیَن یأأکلوَن اَمواَل الیتامی ُظلمًا» 

زیرا حاصل عمل خود انسان هاست. -  «اّنَّما یأُکلوَن فی بُطونِِهم ناراً» 

زیرا تصویر اعمال انسان باید عیان گردد. -  «اّنَّما یأُکلوَن فی بُطونِِهم ناراً»  

زیرا تصویر اعمال انسان باید عیان گردد. -  «اّنَّ الَّذیَن یأأکلوَن اَمواَل الیتامی ُظلمًا» 
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تعبیر قرآنی «سیصلون سعیرًا» دربارة چه موضوعی به کار رفته و نتیجۀ آن چیست؟  7

صورت اخروي خوردن مال یتیم - بسته شدن به غل و زنجیر و فرو افتادن در جایگاهی تنگ

صورت اخروي خوردن مال یتیم - آتشی است که در شکم خویش فرو می برند.

تجسم اعمال انسان در برزخ - آتشی است که در شکم خویش فرو می برند.

تجسم اعمال انسان در برزخ - بسته شدن به غل و زنجیر و فرو افتادن در جایگاهی تنگ

مطابق آیات قرآن، آتش جهنم حاصل چیست و کدام یک از حسرت هاي جهنمیان در روز قیامت است؟  8

فریب شیطان - اي کاش به حرف شیطان و بزرگانمان که ما را فریب می دادند توجه نمی کردیم!

عمل خود انسان ها - اي کاش به حرف شیطان و بزرگانمان که ما را فریب می دادند توجه نمی کردیم!

فریب شیطان - اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم!

عمل خود انسان ها - اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم!

هر یک از ویژگی هاي «نیاز به تناسب» و «نیاز به هماهنگی»، مربوط به کدام نوع از رابطۀ پاداش و کیفر با عمل است؟  9

قراردادي - قراردادي طبیعی - طبیعی طبیعی - قراردادي قراردادي - طبیعی

«دستمزد مشخص کارگر»، «علم و آگاهی بعد از مطالعه و تحقیق» و «حضور عمل» به ترتیب به کدام دسته از روابط میان عمل و پاداش و  10
کیفر اشاره دارد؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل - قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل - نتیجۀ طبیعی خود عمل

نتیجۀ طبیعی خود عمل - قراردادي - تجسم خود عمل قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل- تجسم خود عمل
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