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بهترین گواهان قیامت .................. اند، زیرا .................. (با تغییر)  . 1

پیامبران و امامان - معیار و میزان سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند. فرشتگان الهی - معیار و میزان سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.

فرشتگان الهی - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند. پیامبران و امامان - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.

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؟  . 2

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

عبارت: «چرا علیه ما شهادت می دهید؟» از زبان .................. به  .................. است و این موضوع اشاره به مرحلۀ .................. قیامت دارد.  . 3

کافران – اعضاي بدن خود – اول بدکاران – اعضاي بدن خود – دوم کافران – فرشتگان الهی – اول بدکاران – فرشتگان الهی – دوم

به فرمودة قرآن کریم در مرحلۀ .................. قیامت، کوه ها در هم کوبیده شده و متالشی می شوند و این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که  . 4
..................

دوم – همۀ مخلوقات به ویژه انسان از آن آگاه می گردند.  اّول – همۀ مخلوقات به ویژه انسان از آن آگاه می گردند.

دوم – آسمان ها و زمین به آسمان و زمینی دیگر تبدیل می شوند.   اّول – آسمان ها و زمین به آسمان و زمینی دیگر تبدیل می شوند.

چه زمانی رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال و افکار و نیت هاي انسان در ترازوي عدل پروردگار سنجیده می شود؟ این مطلب با کدام یک از وقایع  . 5
مرحلۀ دوم قیامت ارتباط دارد؟

در آستانۀ قیامت ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی با آماده شدن صحنۀ قیامت ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی

در آستانۀ قیامت ـ زنده شدن همۀ انسان ها با آماده شدن صحنۀ قیامت ـ زنده شدن همۀ انسان ها

«غافلگیرکنندة ناگهانی» و «آشکار شدن اسرار» مرتبط با کدام یک از حوادث مراحل قیامت است؟  . 6

زنده شدن همۀ انسان ها - حضور شاهدان و گواهان  شنیده شدن صداي مهیب - حضور شاهدان و گواهان 

شنیده شدن صداي مهیب - کنار رفتن پرده از حقایق عالم   زنده شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم 

.  .................. شاهد و ناظر بر همۀ پیامبران و امت هاست و عبارت قرآنی «یعلمون ما تفعلون » مربوط به این دسته یعنی .................. از شاهدان روز قیامت 7
است.

امامان (ع) – اعضاء بدن انسان رسول خدا (ص) – فرشتگان الهی امامان (ع) – فرشتگان الهی رسول خدا (ص) – اعضاء بدن انسان

 . 8
کدام یک از آیات باتوجه به موضوع آن، به طور صحیح آمده است؟

» : اعضاي بدن انسان از شاهدان و گواهان قیامت   «ان علیکم لحافظین کراما کاتبین

» :  گفتگوي گناهکاران در عالم رستاخیر  «قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا

»: قطعیت وقوع معاد « لیجمعنّکم الی یوم القیامه الریب فیه

 «ام نجعل الّذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض» : ضرورت معاد در پرتو قدرت الهی

⋯

⋯

⋯⋯

عبارت قرآنی « مردم از هیبت آن روز هم چون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند» به کدام حادثه قیامت اشاره نموده است و علیت  . 9
حالت ُسکرمانند مردم را چه چیزي معرفی می نماید؟

شنیده شدن صداي نفخ صور- دشواري عذاب الهی تغییر در ساختار زمین و آسمان ها- فراموش کردن یکدیگر در قیامت

تغییر در ساختار زمین وآسمان ها- دشواري عذاب الهی شنیده شدن صداي نفخ صور- فراموش کردن یکدیگر در قیامت

با استناد به آیات قرآن کریم، عبارت شریفۀ : "یعلمون ما تفعلون" ،  در مورد کدام یک بیان شده است ؟  . 10

نیکوکارانی که نامۀ عملشان را به دست راست آنها می دهند. خداوند هستی بخش که بر تمام افعال انسان آگاهی و علم دارد.

پیامبران و امامان که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند. فرشتگان الهی که در طول زندگی، همواره مراقب انسان ها بوده اند.

دین و زندگى دهم درس 6 متوسط

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



حوادث مرحلۀ اول قیامت به ترتیب کدامند؟  . 11

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

پایان این جهان با چه واقعه اي همراه است؟ فراموشی عاطفه مادري در آن روز معمول چیست؟  . 12

برپایی قیامت - شدت عذاب الهی  برپایی قیامت - شروع غافلگیرانه و ناگهانی 

تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - شروع غافلگیرانه و ناگهانی  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها - شدت عذاب الهی 

در کدام وقایع در برپایی قیامت، به ترتیب اتفاقات زیر می افتد؟   . 13
- حضور در پیشگاه خداوند 

- حیات مجدد انسان ها 
- گناهکاران به دنبال راه فرار می گردند.

زنده شدن همۀ انسان ها - زنده شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم  زنده شدن همۀ انسان ها - زنده شدن همۀ انسان ها - زنده شدن همۀ انسان ها 

برپا شدن دادگاه عدل الهی - نفخ صور دوم - نفخ صور دوم برپا شدن دادگاه عدل الهی - نفخ صور اول - نفخ صور دوم 

این اقدام قرآنی «الیوم لختم علی افواهم» براي چه کسانی است؟ ظرف تحقق این آیه کدام واقعۀ قیامت است؟  . 14

گناهکاران - حضور شاهدان و گواهان، اعضاي بدن انسان  گناهکاران - حضور شاهدان و گواهان فرشتگان الهی  

بد کاران، حضور شاهدان و گواهان - فرشتگان الهی  بدکاران - حضور شاهدان و گواهان، اعضاي بدن انسان 

کدام یک موارد زیر مربوط به حوادث مرحلۀ دوم قیامت است؟   . 15
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 

واکنش گناهکاران پس از مشاهدة شهادت اعضاي بدنشان چیست؟  . 16

سخت هراسان  دنبال راه فرار می گردند.  شگفت زده  انکار و سوگند دروغ

هر یک از عبارت هاي قرآنی زیر به ترتیب مؤید کدام حادثۀ روز قیامت است؟ کدام  یک مقدم بر دیگري است؟   . 17
- 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 

نامۀ اعمال انسان در قیامت با نامه هاي پست شده در دنیا، چه نوع تفاوتی دارد و چگونه است؟  . 18

بنیادي - نامۀ این دنیا به صورت کلمات و نوشته درمی آید ولی در قیامت گزارش و تصویر کاملی از اعمال انسان است. 

بنیادي - نامۀ این دنیا به صورت زشت یا زیبا مجسم می گردد ولی در قیامت عین اعمال خود را خواهد دید. 

اساسی - نامه هاي این دنیا به صورت گزارشی از اعمال است ولی در آخرت خود عمل را در بردارد. 

اساسی - نامه هاي این دنیا حقیقت اعمال است ولی در قیامت اعمال مجسم می شوند.
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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  . 19
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؟  . 20

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

اولین حادثه که با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، چیست و پس از کنار رفتن پرده از حقایق عالم، کدام مورد به وقوع می پیوندد؟  . 21

بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود - برپا شدن دادگاه عدل الهی

صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد - دادن نامۀ اعمال

صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد - برپا شدن دادگاه عدل الهی

بانگ سهمناکی  در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود - دادن نامۀ اعمال

آغاز حسابرسی در کدام حادثه از قیامت رخ می دهد و این حادثه، مقّدم بر کدام واقعه است و علت اینکه پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش  . 22
خواهند بود، کدام است؟

برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامه اعمال - عینیت اعمالشان مطابق با دستور خدا

برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامه اعمال -  مصون و محفوظ بودن آن ها از هر خطایی

دادن نامۀ اعمال -  کنار رفتن پرده از حقایق عالم - مصون و محفوظ بودن آن ها از هر خطایی

دادن نامۀ اعمال -  کنار رفتن پرده از حقایق عالم - عینیت اعمالشان مطابق با دستور خدا

آنگاه که اعمال مستمر انسان در قیامت، دست مایۀ گواهی افرادي می شود که فکرش را هم نمی کند، مفهوم کدام آیه ترسیم شده است؟  . 23

  « « ینّبؤا االنسان یومئذ بما قّدم و اّخر « یوم ترجف االرض و الجبال و کانت الجبال کثیبًا مهیًال »  

« الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون »   « اّن الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا انّما یأکلون فی بطونهم ناراً »  

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

ُمنا َایدیِهم َو َتشَهُد َارُجُلُهم بِما کانوا َیکِسبوَن» و آیات مشابه آن، به کدام واقعۀ قیامت اشاره دارد و چه مفهومی را آیۀ شریفۀ «َالَیوَم نَخِتُم َعلی َافواِههم و ُتَکلِّ  . 25
بیان می کند؟

حضور شاهدان و گواهان – تکلّم اشیاء و جمادات زنده شدن همۀ انسان ها – تکلّم اشیاء و جمادات

حضور شاهدان و گواهان – گفتگوي خداوند با مجرمین زنده شدن همۀ انسان ها – گفتگوي خداوند با مجرمین
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- و از هر خطایی مصون و محفوظ اند.  - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.   بهترین گواهان قیامت پیامبران و امامان اند زیرا  گزینه 3  . 1

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  . 2

بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش در مرحلۀ دوم قیامت به شگفت می آیند و خطاب به اعضاي بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضاي گزینه 3  . 3
بدن آنها می گویند: ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد. 

، فصلت: «و قالوا لجودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اّهللا الَّذي انطق کلَّ شیٍء؛ آن ها به پوست خود می گویند: چرا بر ضرر ما شهادت دادید؟ گویند: ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را آیۀ شریفۀ 
به سخن آورد.» 

در مرحلۀ اّول قیامت تحولی 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 زمین دیگر تبدیل می شوند. گزینه 3  . 4

با آماده شدن صحنۀ قیامت رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال و افکار و نیات انسان در ترازوي عدل پروردگار سنجیده می شود و این موضوع مربوط به برپا شدن دادگاه عدل گزینه 1  . 5
الهی و مرحلۀ دوم قیامت است.

غافلگیر کنندة ناگهانی شنیده شدن صداي مهیب  گزینه 4  . 6

آشکار شدن حقایق کنار رفتن پرده از حقایق عالم  

رسول خدا (ص) شاهد و ناظر بر همۀ پیامبران و امت هاست و آیۀ شریفۀ «و ان علیکم لحافظین کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون؛ بی گمان براي شما نگهبانانی هستند، از نویسندگانی گرانقدر، گزینه 3  . 7
می دانند آن چه را که انجام می دهید» مربوط به فرشتگان الهی دستۀ دوم از شاهدان روز قیامت است.

گزینه 3  . 8
با توجه به کلید واژه هاي «لیجمعنکم» و «الریب فیه»، قطعیت وقوع معاد نتیجه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

 اشاره به فرشتگان الهی دارد، نه اعضاي بدن انسان.

 گفتگوي گناهکاران در عالم برزخ است، نه رستاخیز.

 اشاره به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است، نه قدرت الهی.

براساس آیات سوره حج: «روزي که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند. مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند گزینه 2  . 9
ولی عذاب خداسخت است» صداي مهیب قیامت (نفخ صور) و علیت سختی عذاب الهی برداشت می گردد.

قرآن کریم در مورد فرشتگان الهی می فرماید :  «اّن علیکم لحافظین کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون»   گزینه 3  . 10

حوادث زیر به ترتیب عبارتند از:  گزینه 1  . 11

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

پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است.  گزینه 2  . 12
روزي که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند (فراموشی عاطفۀ مادري)، به دلیل عذاب الهی سخت و شدید است. 

نفخ صور دوم (زنده شدن همۀ انسان ها)  حیات مجدد انسان ها  حضور در پیشگاه الهی  و گناهکار به دنبال راه فرار می گردد.  گزینه 1  . 13

امروز بر دهانشان مهر می نهیم (بدکاران)، در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید از مهلکه خود را نجات دهند، در این حال خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضاي گزینه 3  . 14
آنها براي شهادت و گواهی به اذن خدا شروع به سخن گفتن می کنند. 

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  . 15

بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش به شگفت می آیند و به اعضاي بدن خود، با لحنی سرزنش آمیز صحبت می کنند.  گزینه 2  . 16

بما کانوا یکسبون  گواهی اعضاي بدن انسان (مرحلۀ دوم قیامت)  گزینه 2  . 17

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

نامۀ اعمال انسان در قیامت با نامه هاي ثبت شده در دنیا تفاوت اساسی (بنیادي) دارد. (صحیح بودن بخش اول همۀ گزینه ها = دام آموزشی). نامه هاي این دنیا تنها گزارشی از عمل گزینه 3  . 18
است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است اما نامۀ عمل انسان در قیامت به گونه اي است که خود عمل و حقیقت باطن آن را در بردارد. از این رو تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شود و

انسان عین اعمال خود را می بیند.

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  . 19
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. 

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  . 20
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. 

مرحلۀ اول قیامت که با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، اولین حادثه، شنیده شدن صدایی مهیب است. صدایی مهیب و سهمگین که آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق آنچنان گزینه 3  . 21
ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند، قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد می کند. 

پس از کنار رفتن پرده از حقایق عالم، دادگاه عدل الهی برپا می شود. 
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در حادثۀ «برپا شدن دادگاه عدل الهی» رسیدگی به اعمال (حسابرسی) آغاز می شود. این حادثه پیش از (مقّدم بر) دادن نامه اعمال اوست.  گزینه 1  . 22
اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجیدن اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است. 

خداوند بر دهان بدکارانی که در قیامت سوگند دروغ می خورند، ِمهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت گزینه 4  . 23
می دهند: « الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون »: «امروز بر دهانشان ُمهر می نهیم و دست هایشان با ما سخن می گوید و پاهایشان شهادت می دهد دربارة آنچه انجام

داده اند». بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش به شگفت می آیند.

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

برخی از آیات و روایات از شهادت اعضاي بدن انسان یاد می کنند. بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان گزینه 2  . 25
آنها ُمهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند. 

شهادت دست و پاي انسان حاکی از تکلّم اشیا و جمادات است. 
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