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چند جمله از جمالت زیر در خصوص قیامت صحیح است؟   . 1
الف) پروندة بسیاري از اعمال حتی بعد از حیات ما نیز باز می ماند. 

ب) در مرحلۀ اول قیامت، بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. 
ج) تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان گزارش اعمال خود را می بیند. 

د) اعضاي بدن بدکاران به آن ها می گویند: «ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن می آورد.» 
هـ) در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند، پرده ها کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود. 

و) تحوالتی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد که ناگهانی و غافل گیرکننده است.

1234

ترتیب اتفاقات قیامت، در کدام مورد درست بیان شده است؟ (با تغییر)  . 2

 «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم »  -  «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل» - «َیعَلموَن ما َتفَعلوَن»   «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «َیعَلموَن ما َتفَعلونَ » - «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم»  

 «َیعَلموَن ما َتفَعلونَ »  -  «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم» - «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»   «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم» - «َیعَلموَن ما َتفَعلوَن»  

تمهید مقّدمات حیات مجّدد انسان ها، با  .................. و به دنبال آن .................. و تحّقق .................. همراه است. (با تغییر)  . 3

بانگ سهمناك مجدد - کنار رفتن پرده از حقایق عالم - برپا شدن دادگاه عدل الهی

شنیده شدن صدایی مهیب - کنار رفتن پرده از حقایق عالم - دادن نامۀ اعمال 

بانگ سهمناك مجدد  - برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 

شنیده شدن صدایی مهیب - برپا شدن دادگاه عدل الهی -  برپا شدن دادگاه عدل 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؟  . 4

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

علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش قرار می گیرد، این است که  ..................  و این امر مربوط به حادثۀ  ..................  از حوادث  . 5
مرحلۀ دوم قیامت است.

اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است - حضور شاهدان و گواهان 

اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است - برپاشدن دادگاه عدل الهی  

آنان ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دیده اند و از هر خطایی مصون اند - حضور شاهدان و گواهان 

آنان ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دیده اند و از هر خطایی مصون اند - برپاشدن دادگاه عدل الهی  

آیۀ شریفۀ: " و خداست که بادها را بفرستد تا ابرها را برانگیزند." اشاره به کدام حادثه از کدام مرحلۀ قیامت دارد؟  . 6

کنار رفتن پردة حقایق از عالم – دوم زنده شدن همۀ انسان ها – دوم مرگ اهل آسمان ها و زمین – اول شنیده شدن صداي مهیب – اول

بهترین گواهان قیامت بودن پیامبران و امامان به این دلیل است که ..................  . 7

زیرا اعمال آنان عین چیزي است که خدا دستور داده است.

ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند.

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

اعمالشان معیار و میزان سنجش اعمال دیگر انسان ها است.

مفاهیم «بر چیده شدن بساط حیات انسان»، «پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا»، «سنجش اعمال، افکار و نیت هاي انسان ها» و  . 8
«غافلگیر شدن با بانگ سهمناك» به ترتیب به کدام یک از مراحل قیامت اشاره دارد؟

اّول – اّول – دوم – اّول دوم – اّول – اّول – دوم دوم – اّول – دوم – اّول اّول – دوم – دوم – اّول

دین و زندگى دهم درس 6 سخت
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آغاز حسابرسی در کدام واقعه از قیامت رخ می دهد؟ این حادثه مقدم بر کدام واقعه است؟  . 9

دادن نامۀ اعمال - کنار رفتن پرده از حقایق  دادن نامۀ اعمال - برپایی دادگاه عدل الهی 

برپایی دادگاه عدل الهی - کنار رفتن پرده از حقایق  برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 

با توجه به عبارت قرآنی «و انَّ علیکم لحافظین» .................. و این موضوع اشاره به مرحلۀ .................. رستاخیز دارد.  . 10

فرشتگان الهی در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب  آن ها می باشند – دوم فرشتگان الهی در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آن ها می باشند – اّول

اعضاء بدن انسان یکی از شاهدان قیامت اند که به اذن خدا به سخن می آیند – دوم اعضاء بدن انسان یکی از شاهدان قیامت اند که به اذن خدا به سخن می آیند – اّول

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 

نتیجۀ زدن مهر خاموشی بر دهان بدکاران در روز قیامت، شهادت چه کسانی است و متبوع عبارت «پیامبران و امامان بهترین شاهدان و گواهان  . 12
قیامت اند» در کدام گزینه مشهود است؟

اعضاء و جوارحشان - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند. اعضاء و جوارحشان - در طول زندگی همواره مراقب انسان ها بوده اند.

شاهدان و گواهان - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند. شاهدان و گواهان - در طول زندگی همواره مراقب انسان ها بوده اند.

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.

حالت مردم از هیبت روز قیامت چگونه است؟ علت آن چیست؟  . 14

وحشت - سخت بودن عذاب خدا  وحشت - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها 

مست - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها  مست - سخت بودن عذاب خدا 

کدام مرحله و واقعه «زمینه ساز حضور انسان ها در پیشگاه خداوند» است؟  . 15

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 

زمینه ساز و بستر آغاز رسیدگی به اعمال انسان چیست؟ در کدام مرحله از قیامت یک استثناء وجود دارد؟  . 16

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - دوم کنار رفتن پرده از حقایق عالم - اول  برپا شدن دادگاه عدل الهی - دوم  برپا شدن دادگاه عدل الهی - اول 

رهر یک از عبارت هاي قرآنی زیر به ترتیب مؤید چیست؟   . 17
- "یعلمون ما تفعلون" 
- "بما کانوا یکبسبون" 

-  "کثیبًا مهیال"

گواهی فرشتگان الهی - گواهی اعضاي بدن - دادن نامۀ اعمال  گواهی فرشتگان الهی - گواهی اعضاي بدن - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها 

گواهی اعضاي بدن - گواهی فرشتگان الهی - دادن نامۀ اعمال  گواهی اعضاي بدن - گواهی فرشتگان الهی - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

حوادث مرحلۀ اول قیامت به ترتیب کدامند؟  . 18

شنیده شدن صدایی مهیب - مرگ اهل آسمان ها و زمین - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها 

شنیده شدن صدایی مهیب - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - مرگ اهل آسمان ها و زمین

مرگ اهل آسمان ها و زمین - شنیده شدن صدایی مهیب - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

مرگ اهل آسمان ها و زمین - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - شنیده شدن صدایی مهیب
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واکنش برخی بدکاران با دیدن نامۀ اعمال خود چیست؟ کدام عبارت قرآنی پاسخ خداوند به آنان است؟  . 19

درخواست بازگشت به دنیا - «نختم علی افواههم»  درخواست بازگشت به دنیا - «کلّا انها کلمه هو قائلها» 

انکار اعمال و خوردن سوگند دروغ - «نختم علی افواههم» انکار اعمال و خوردن سوگند دروغ - «کلّا انها کلمه هو قائلها»

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام حادثۀ قیامت است؟  . 20
- آشکار شدن اسرار 
- رسیدگی به حساب 

- تجسم اعمال

کنار رفتن پرده از حقایق - دادن نامۀ اعمال - برپا شدن دادگاه عدل الهی  کنار رفتن پرده از حقایق - برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 

دادن نامۀ اعمال - برپا شدن دادگاه عدل الهی - کنار رفتن پرده از حقایق  دادن نامۀ اعمال - دادن نامۀ اعمال - کنار رفتن پرده از حقایق 

محافظین انسان در طول زندگی انسان چه کسانی هستند؟ ویژگی آنان با کدام عبارت قرآنی توصیف شده است؟  . 21

اعضاي بدن انسان - «یعلمون ماتفعلون»  اعضاي بدن انسان - «بما کانوا یکسبون» 

فرشتگان الهی - «بما کانوا یکسبون»  فرشتگان الهی - «یعلمون ماتفعلون» 

کدام آیۀ نورانی به دسته اي از شاهدان روز قیامت اشاره دارد که همواره مراقب انسان بوده و تمامی اعمال را ثبت و ضبط کرده اند؟  . 22

ُمَنا َأْیِدیِهْم»   ِإنَّ َعَلْیُکْم لَحاِفِظیَن  ِکرامًا کاِتِبیَن َیْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن»   «اْلَیْوَم نَْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَکلِّ  « َو

ْرُض َواْلِجَباُل َوَکانَِت اْلِجَباُل َکِثیًبا َمِهیًال»   َتْرُجُف اْألَ بِما کانُوا َیْکِسُبوَن»   «َیْوَم َأْرُجُلُهْم َتْشَهُد  «َو

بدکاران در واکنش به گواهی اعضاي بدن خویش در عرصۀ دادگاه عدل الهی چه می گویند و چه می شنوند؟  . 23

(چرا علیه ما شهادت می دهید؟) ـ (ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.)

(چرا علیه ما شهادت می دهید؟) ـ (بی گمان براي شما نگهبانانی هستند.)

(چرا دروغ می گویید؟) ـ ( ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.)

(چرا دروغ می گویید؟) ـ (بی گمان براي شما نگهبانانی هستند.)

در خبري که پیامبر صلی اهللا علیه و آله پس از جنگ بدر از بزرگان لشکر کفار که کشته شده بودند به اصحاب دادند، چه فرمودند و این فرمایش، به  . 24
کدام اشاره دارد؟

(آنها) نمیتوانند پاسخ دهند – مشاهدة اعمال پس از مرگ (آنها) نمیتوانند پاسخ دهند – آگاهی روح پس از مرگ

ایشان به این کالم از شما شنواترند - آگاهی روح پس از مرگ ایشان به این کالم از شما شنواترند – مشاهدة اعمال پس از مرگ

وقوع رخدادهاي کدام مرحله از قیامت، انسان ها را آمادة دریافت پاداش و کیفر می کند و ترس و سرافکندگی،  با ورود به کدام واقعه براي گناهکاران  . 25
حادث می شود؟

مرحلۀ اول – زنده شدن همۀ انسان ها مرحلۀ اول – دادن نامۀ اعمال مرحلۀ دوم – زنده شدن همۀ انسان ها مرحلۀ دوم – دادن نامۀ اعمال
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الف) مربوط به برزخ است.  گزینه 2  . 1
ب) در مرحلۀ دوم قیامت، بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. 

ج) انسان عین اعمال خود را می بیند و نه گزارش آنها را. 
د) درست است. 

هـ) درست است. 
و) تحوالتی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. این تغییرات گسترده و عمیق است و نه ناگهانی و غافل گیرکننده. ناگهانی و غافل گیرکننده ویژگی صدایی مهیب (نفخ صور) است. 

در روز قیامت ابتدا ساختار آسمان ها و زمین به هم می ریزد. سپس همگان در دادگاه عدل الهی حاضر می شوند. در این مرحله پیامبران و امامان به عنوان شاهد و گواه حضور می یابند. گزینه 2  . 2
سپس مالئکه اي که اعمال انسان را ثبت کرده اند، به عنوان شاهد حضور می یابند. در برخی آیات نیز بدین اشاره شده که در قیامت خداوند بر دهان انسان مهر خاموشی می زند و آن گاه اعضاي بدن

انسان به سخن درمی آیند و دربارة او شهادت می دهند.

در مرحلۀ دوم قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادة دریافت پاداش و کیفر شوند.  گزینه 1  . 3
اولین واقعه، «زنده شدن همۀ انسان ها»ست. بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. 

پس تمهید مقدمات حیات مجدد انسان ها با بانگ سهمناك (نفخ صور دوم) می باشد که به دنبال آن «کنار رفتن پرده از حقایق عالم» و بعد آن «برپا شدن دادگاه عدل الهی» است. 

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  . 4

علت اینکه اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش قرار می گیرد، این است که اعمال آنان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است و این امر مربوط به حادثۀ گزینه 1  . 5
«حضور شاهدان و گواهان» از حوادث مرحلۀ دوم قیامت است.

این آیه اشاره به امکان معاد جسمانی یعنی واقعۀ زنده شدن همۀ انسان ها در مرحلۀ دوم قیامت دارد. گزینه 3  . 6

پیامبران و امامان بهترین گواهان روز قیامت اند، چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند. گزینه 2  . 7

الف) برچیده شدن بساط حیات انسان و سایر موجودات جز آن که خداوند خواسته است  مرحلۀ اّول ( مرگ اهل زمین و آسمان ها) گزینه 4  . 8

ب) پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا  مرحلۀ اّول (تغییر در ساختار زمین وآسمان ها) 

ج) سنجش اعمال، افکار و نیت هاي انسان  مرحلۀ دوم (بر پا شدن دادگاه عدل الهی) 

د) غافلگیر شدن با بانگ سهمناك  مرحلۀ اول (شنیده شدن صدایی مهیب) 

- برپایی دادگاه عدل الهی - با آماده شدن صحنۀ قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود.  گزینه 3  . 9
- بعد از این واقعه «دادن نامۀ اعمال» آغاز می شود. 

با توجه به آیۀ شریفۀ: «و انَّ علیکم لحافظین کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون» ، یکی دسته از شاهدان و گواهان روز قیامت، «فرشتگان الهی» اند. فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره گزینه 2  . 10
مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

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.

هنگامی که بر دهان بدکاران در روز قیامت مهر خاموشی نهاده شود، اعضاء و جوارحشان شروع به صحبت می کنند و علت شهادت پیامبران و امامان آن است که ظاهر و باطن اعمال را گزینه 2  . 12
در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون اند.

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.

مردم از هیبت آن روز (قیامت) هم چون افراد مست به نظر می رسند؛ در حالی که مست نیستند، لکن عذاب خدا سخت است.  گزینه 3  . 14
مرحلۀ دوم قیامت - زنده شدن همۀ انسان ها گزینه 3  . 15

با نفخ صور دوم همۀ مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می شوند. 

- با کنار رفتن پرده از حقایق عالم رسیدگی به اعمال آغاز می شود.  گزینه 3  . 16
- در مرحلۀ اول قیامت حادثۀ دوم، همۀ اهل آسمان ها و زمین جز (استثناء) آنها که خداوند خواسته است می میرند. 

گزینه 1 - "یعلمون ما تفعلون"  گواهی فرشتگان الهی   . 17
"و ان علیکم لحافظون کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون" 

- بما کانوا یکبون  گواهی اعضاي بدن 
"الیوم تختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون" 

-  "کتیبًا مهیال"  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها 
یوم ترجف االرض و الجبال و کانت الجبال کثیبًا مهیال 

حوادث زیر به ترتیب عبارتند از:  گزینه 1  . 18

- تغییر در ساختار زمین و آسمان ها  - مرگ اهل آسمان ها و زمین   - شنیده شدن صدایی مهیب  

با دیدن نامۀ اعمال برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود روي می آورند و تا جایی که براي نجات خود از مهلکه، به دروغ سوگند می خورند.  گزینه 4  . 19
در این حال خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند (الیوم نختم علی افواههم) 

- آشکار شدن اسرار و حقایق عالم  کنار رفتن پرده از حقایق  گزینه 1  . 20

- رسیدگی به حساب و اعمال  برپا شدن دادگاه عدل الهی 

- تجسم اعمال  دادن نامۀ اعمال 
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فرشتگان الهی در طول زندگی انسان، همواره مراقب بوده اند. (لحافظین - محافظت کننده)  گزینه 3  . 21
یعلمون ما تفعلون: می دانند آنچه را که انجام می دهید. 

فرشتگان الهی در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند که آیه«َو ِإنَّ َعَلْیُکْم َلحاِفِظیَن ...»، به این دسته از شاهدان و گواهان روز گزینه 1  . 22
قیامت اشاره می کند.

بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضاي خود با لحن سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می هید؟  گزینه 1  . 23
آنها به پوست خود می گویند: (چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند ـ ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.) 

عبارت " ایشان به این کالم از شما شنواترند " ، اشاره به آگاهی روح پس از مرگ دارد. گزینه 4  . 24

در مرحلۀ دوم قیامت، وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادة دریافت پاداش و کیفر شوند. با زنده شدن همۀ انسان ها و حضور در پیشگاه خداوند، انسان هاي گنهکار به دنبال راه فراري گزینه 2  . 25
می گردند؛ دل هاي آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده شده است.
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