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گواهی و شهادت فرشتگان، پذیرفته  دادگاه عدل الهی است، بدان جهت که .................. و ..................  . 1

در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنان بوده اند - از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.

کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند - تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.

در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنان بوده اند - تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.

کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند - از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.

از برخی آیات و روایات چنین استفاده می شود که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می کنند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این حال،  . 2
کدام مورد علیه آنان شهادت می دهد؟ (با تغییر)

پیامبران و امامان  اعضاء و جوارح آنان  پیامبر اسالم (ص)  فرشتگان الهی 

پایان دوران زندگی انسان در این جهان با چه چیزي همراه است و این واقعه در چند مرحله صورت می گیرد؟ مرحلۀ اول آن با چه چیزي آغاز می شود؟  . 3

برپایی قیامت ـ دو مرحله ـ پایان یافتن دنیا نفخ صور ـ دو مرحله ـ پایان یافتن دنیا

برپایی قیامت ـ هفت مرحله ـ پایان یافتن برزخ نفخ صور ـ هفت مرحله ـ پایان یافتن برزخ

با چه چیزي تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد و وضع کنونی تغییر می کند؟ (با تغییر)  . 4

کنار رفتن پرده از حقایق عالم  شنیده شدن صدایی مهیب  برپایی دادگاه عدل الهی تغییر در زمین و آسمان ها

تعبیر «مراقبت و ثبت و ضبط اعمال» - «بهترین گواهان قیامت» - «مصون و محفوظ از هر خطا» در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟ (با تغییر)  . 5

فرشتگان الهی - اعضاي بدن - پیامبران و امامان فرشتگان الهی - پیامبران و امامان - پیامبران و امامان

پیامبران و امامان - اعضاي بدن - فرشتگان الهی پیامبران و امامان - پیامبران و امامان - فرشتگان الهی

کدام واقعه مربوط به مرحله ایست که انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر می شوند؟  . 6

زنده شدن همۀ انسان ها مرگ اهل آسمان ها و زمین شنیده شدن صدایی مهیب  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

اولین حادثۀ قیامت با چه چیزي آغاز می شود؟ (با تغییر)  . 7

تغییر در ساختار هستی  مرگ اهل آسمان ها و زمین  شنیده شدن صدایی مهیب  تغییر در افکار مردم 

بدکاران در .................. سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند و  . 8
..................

قیامت – اعضاء و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه آن ها شهادت می دهند.

برزخ – اعضاء و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

برزخ – فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده، تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

قیامت – فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده، تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

با آماده شدن صحنۀ قیامت، چه چیزي از انسان ها در ترازوي عدل الهی سنجیده می شود؟ (با تغییر)  . 9

علم، ادب و اخالق  جسم، روح و نفس  عقل، اراده و احساس  اعمال، افکار و نیت ها

«همۀ اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است، می میرند» مؤخر از کدام حادثه است؟  . 10

مرگ اهل آسمان ها و زمین کنار رفتن پرده از حقایق عالم  برپایی دادگاه عدل الهی  حضور شاهدان و گواهان 

بانگ سهمناکی که موجب مقدمۀ حیات مجدد انسان ها می شود، مربوط به مرحلۀ .................. مربوط به واقعۀ .................. است و صداي مهیب و  . 11
سهمگین که همه را غافلگیر می کند، مربوط به .................. است.

دوم – شنیده شدن صدایی مهیب – اول اول – شنیده شدن صدایی مهیب – دوم

اول – زنده شدن همۀ انسان ها – دوم دوم – زنده شدن همۀ انسان ها – اول 

دین و زندگى دهم درس 6 آسان
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اعمال .................. معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا ..................  . 12

مؤمنان – عمل آنان ارزش افزون تري دارد. پیامبران و امامان – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.

مؤمنان – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است. پیامبران و امامان – عمل آنان ارزش افزون تري دارد.

بدان جهت اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد که اعمالشان .................. و آنان بهترین گواهان قیامت اند،  . 13
زیرا:

عین حق و حقیقت است ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند. معصوم از خطا و گناه  است ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.

عین حق و حقیقت است ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند. معصوم از خطا و گناه  است ـ ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.

کدام مرحله و واقعه «زمینه ساز حضور انسان ها در پیشگاه خداوند» است؟  . 14

مرحلۀ اول - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها  مرحلۀ اول - نفخ صور 

مرحلۀ دوم - برپا شدن دادگاه عدل الهی  مرحلۀ دوم - زنده شدن همۀ انسان ها 

اگر بخواهیم تقّدم و تأّخر را در وقوع حوادث قیامت بیان کنیم، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 15

برچیده شدن بساط حیات – توّسل به سوگند دروغ – آشکار شدن حوادث تلخ و شیرین زمین

تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند – حضور در پیشگاه خداوند – سنجش اعمال، افکار و نیّت ها

شنیده شدن صدایی سهمگین – سنجش اعمال، افکار و نیّات – حضور در پیشگاه خداوند

تحّولی عظیم در آسمان ها و زمین – کنار رفتن پرده از اسرار و حقایق عالم – تجّسم اعمال

هر یک از موارد زیر به ترتیب توصیف تغییر در ساختار چه چیزي است؟   . 16
- پراکندگی در هوا چون ذرات گرد و غبار 

- زبانه کشیدن آتش از درون آن ها 
- متصل شدن به هم و وسعت گرفتن آنها

کوه - دریا - دریا  ستاره - کوه - دریا  کوه - کوه - آسمان  ستاره - دریا - آسمان 

کدام یک از شاهدان روز قیامت همواره مراقب انسان بوده و تمامی اعمال را ثبت و ضبط کرده اند؟ کدام عبارت قرآنی به آن اشاره می کند؟  . 17

فرشتگان الهی - "یعلمون ماتفعلون"  فرشتگان الهی - "بما کانوا یکسبون" 

اعضاي بدن انسان - "یعلمون ماتفعلون"  اعضاب بدن انسان - "بما کانوا یکسبون" 

کدام یک موارد زیر مربوط به حوادث مرحلۀ دوم قیامت است؟   . 18
الف) حضور در پیشگاه الهی 

ب) نفخ صور 
ج) برچیده شدن بساط حیات 

د) مجسم شدن اعمال

ج، د  ب، ج  الف، د  الف، ب 

هر یک از عبارت هاي قرآنی زیر به ترتیب مؤید کدام حادثۀ روز قیامت است؟ کدام  یک مقدم بر دیگري است؟   . 19
- بما کانوا یکسبون

- کثیبًا مهیال

گواهی اعضاي بدن انسان - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - دومی  گواهی اعضاي بدن انسان - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - اولی 

تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - گواهی اعضاي بدن انسان - دومی  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - گواهی اعضاي بدن انسان - اولی 
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تعبیر: « کثیبا مهیال» در قرآن کریم، براي چه چیزي به کار می رود و نوید کدام مرحلۀ قیامت است و چگونه است؟  . 20

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

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

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

خورشید - اول - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که همۀ انسان ها به آن آگه می گردند.

از آنجایی که اعمال پیامبران و امامان علیهم السالم عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، آنها چه نقشی در برپایی دادگاه عدل الهی  . 21
خواهند داشت و بدکاران براي نجات خود از مهلکۀ قیامت، چه می کنند؟

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – به دنبال راه فراري می گردند.

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – سوگند دروغ می خورند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - به دنبال راه فراري می گردند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - سوگند دروغ می خورند.

ویژگی هاي «غافلگیر کنندگی»، «عظمت» و «هراس در دل ها»، به ترتیب هر یک مربوط به کدام یک از حوادث واقعۀ بزرگ قیامت می باشند؟  . 22

شنیده شدن نفخ صور – مرگ اهل آسمان ها و زمین – زنده شدن همۀ انسان ها

استماع صدایی مهیب – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - زنده شدن همۀ انسان ها

استماع صدایی مهیب – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها – کنار رفتن پرده از حقایق عالم

شنیده شدن نفخ صور – مرگ اهل آسمان ها و زمین - کنار رفتن پرده از حقایق عالم

عبارت شریفۀ: «مارا خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن در می آورد»، مربوط به کدام یک از وقایع مرحلۀ دوم قیامت است؟  . 23

حضور شاهدان و گواهان زنده شدن همه ي انسان ها دادن نامۀ عمل برپا شدن دادگاه عدل الهی

هر یک از موارد «غافلگیري همگان» و «تبدیل آسمان و زمین به آسمان و زمینی دیگر» ، به ترتیب ، مربوط به حوادث کدام مرحله از قیامت است؟  . 24

دوم – دوم دوم – اول اول – دوم اول – اول

( آشکار شدن اعمال، رفتار و نیّت هاي انسان )، ( بر چیده شدن بساط حیات) و (حاضر شدن اعمال ) ، به ترتیب مربوط به کدام یک از وقایع است؟  . 25

کناررفتن پرده از حقایق عالم – مرگ اهل آسمان ها و زمین – دادن نامۀ عمل

کناررفتن پرده از حقایق عالم – تغییر در ساختار زمین و آسمان – برپاشدن دادگاه عدل الهی

برپاشدن دادگاه عدل الهی– مرگ اهل آسمان ها و زمین – دادن نامۀ عمل

برپاشدن دادگاه عدل الهی– تغییر در ساختار زمین و آسمان – کنار رفتن پرده از حقایق عالم
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زیرا فرشتگان از شاهدان روز رستاخیز هستند. آن ها در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب ایشان بوده و تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند. گزینه 3  . 1

برخی آیات و روایات از شهادت اعضاي بدن انسان یاد کنند. بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود راز مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها گزینه 3  . 2
مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است و این رخداد بزرگ در دو مرحله انجام می گیرد و مرحلۀ اول آن با پایان یافتن دنیا آغاز می شود. گزینه 2  . 3

گزینه 1  . 4

گزینه 1 پیامبران و امامان بهترین گواهان روز قیامت اند؛ زیرا     . 5

 فرشتگان الهی  

- شنیده شدن مرحله اي که انسان آماده دریافت پاداش و کیفر می شوند همان مرحله ي دوم قیامت است که فقط «زنده شدن همۀ انسان ها» مربوط به آن است و مابقی حوادث یعنی  گزینه 4  . 6

- تغییر در ساختار زمین و آسمان ها مربوط به مرحلۀ اول قیامت است. - مرگ اهل آسمان ها و زمین  صدایی مهیب 

اولین حادثۀ قیامت شنیده شدن صدایی مهیب (نفخ صور اّول) است.  گزینه 2  . 7

برخی آیات و روایات از شهادت اعضاي بدن انسان یاد می کند. بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها گزینه 1  . 8
مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند. 

با آماده شدن صحنۀ قیامت افکار، نیت ها و اعمال انسان ها در ترازوي عدل الهی سنجیده می شود و اگر عملی حتی به اندازة ذره اي ناچیز باشد؛ به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد.  گزینه 1  . 9

بعد از شنیده شدن صدایی مهیب و مرگ اهل آسمان ها و زمین، همۀ آهل آسمان ها و زمین، جز آنکه خداوند خواسته است، می میرند و بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده گزینه 4  . 10
می شود.

در مرحلۀ دوم قیامت یعنی « زنده شدن همۀ انسان ها» بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود و شنیده شدن صداي مهیب و سهمگین که گزینه 3  . 11
آسمان و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند، اشاره به مرحلۀ اول قیامت دارد.

اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آنان دستور داده است، از این رو هر چه عمل انسان ها به راه و گزینه 2  . 12
روش آنان نزدیک باشد، ارزش افزون تري خواهد داشت.

خط فکري: اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است (حق و حقیقت). پیامبران و امامان گزینه 4  . 13
بهترین گواهان قیامت اند؛ زیرا ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ می باشند.

مرحلۀ دوم قیامت - زنده شدن همۀ انسان ها گزینه 3  . 14
با نفخ صور دوم همۀ مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می شوند. 

براي پاسخ گویی به این سوال دانستن جزئیات هر واقعه ضروري است.  گزینه 4  . 15

: توسل به سوگند دروغ در تأخر نسبت به دو مورد دیگر است.  در گزینۀ 

: حضور در پیشگاه خداوند مربوط به زنده شدن همۀ انسان ها و در تقّدم نسبت به تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند است.  در گزینۀ 

: حضور در پیشگاه خداوند در تقّدم نسبت به سنجش اعمال است.  در گزینۀ 

کوه  پراکندگی در هوا چون ذرات گرد و غبار  گزینه 4  . 16

دریا  زبانه کشیدن آتش از درون آنها 
دریا $\displaystyle \leftarrow $ با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می شوند. 

فرشتگان الهی در طول زندگی انسانها همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند.  گزینه 2  . 17
"و ان علیکم لحافظون کرامًا کاتبین یعلمون ماتفعلون" 

بی گمان براي شما نگهبانانی هستند، نویسندگان گرانقدر، میدانند آنچه را که انجام میدهید. 

عبارت «بما کانوا یکسبون»  اشاره به شاهد بودن اعضاي بدن انسان دارد. 

موارد "الف و د" مربوط به حوادث مرحلۀ دوم قیامت است و موارد "ب و ج" مربوط به حوادث مرحلۀ اول قیامت است.  گزینه 2  . 18

بما کانوا یکسبون  گواهی اعضاي بدن انسان (مرحلۀ دوم قیامت)  گزینه 2  . 19

کثیبًا مهیال  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها (مرحلۀ اول قیامت) 

در مرحلۀ اول قیامت، کوه ها سخت در هم کوبیده شده و متالشی می شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند و قرآن کریم می فرماید: « یوم ترجف االرض والجبال و گزینه 1  . 20
کانت الجبال کثیبا مهیال »: «در آن روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه درآیند و کوه ها (چنان درهم کوبیده شدند 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 دیگر تبدیل می شوند.

اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است؛ از این رو هر چه عمل انسان ها به راه و روش گزینه 4  . 21
آنان نزدیک تر باشد، ارزش افزون تري خواهد داشت. 

با دیدن نامۀ اعمال، برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود روي می آورند تا جایی که براي نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که چنین اعمالی انجام نداده اند. در این هنگام، خداوند
شاهدان و گواهانی را حاضر می کند که با وجود آنها دیگر انکار کردن میّسر نیست. 

شنیده شدن صدایی مھیب (نفخ صور اول)1)
مرگ اھل آسمان ھا و زمین2)
تغییر در ساختار زمین و آسمان ھا3)

⎫

⎭
⎬
⎪

⎪
حوادث مرحلۀ اول قیامت

■}
ظاھر و باطن اعمال انسان ھا را در دنیا دیده اند.1)
و از ھر خطایی مصون و محفوظ اند.2)

■}
در طول زندگی انسان ھا، ھمواره مراقب آن ھا بوده1)
و تمامی اعمال آن ھا را ثبت و ضبط کرده اند.2)
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صداي 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 واقعه به نفخ صور یاد می کند (درستی گزینه 2  . 22
قسمت اول هر چهار گزینه). 

تحّولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند. 
در مرحلۀ دوم قیامت بار دیگر بانگ سهمناك در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. با این صدا، همۀ مردگان دوباره زنده می شوند. انسان هاي گناهکار به دنبال راه فراري می گردند،

دل هاي آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است. 

این آیه مربوط است به شهادت اعضاي بدن انسان. گزینه 4  . 23

هر دو موارد مربوط به وقایع مرحلۀ اول قیامت است. گزینه 1  . 24

آشکار شدن اعمال، رفتار و نیّات  کنار رفتن پرده از حقایق عالم  گزینه 1  . 25

برچیده شدن بساط حیات  مرگ اهل آسمان ها و زمین 

حاضر شدن اعمال  دادن نامۀ عمل 

←

←

←

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



1  . 3

2  . 3

3  . 2

4  . 1

5  . 1

6  . 4

7  . 2

8  . 1

9  . 1

10  . 4

11  . 3

12  . 2

13  . 4

14  . 3

15  . 4

16  . 4

17  . 2

18  . 2

19  . 2

20  . 1

21  . 4

22  . 2

23  . 4

24  . 1

25  . 1

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir


	صفحه ی اول پی دی اف
	نمونه سوال دینی دهم درس 6 آسان



