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کدام مورد، چگونگی رابطۀ عمل با پاداش و کیفر را بیان می کند؟  . 1

در رابطۀ قرار دادي، عدالت برقرار می گردد و تناسب میان جرم و کیفر برقرار است. 

در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده می شود.

در رابطۀ تجسم عمل، آنچه انسان با خود به قیامت می برد، ظاهر و باطن اعمال با هم است. 

آنجا که پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند. 

باالترین درجۀ بهشت که «بهشتیان در آنجا با خدا هم صحبت اند» کدام است و آنان به چه جمله اي مترنم اند؟  . 2

لقا و خشنودي خداوند - خدایا تو پاك و منزهی. دارالسالم و رستگاري - خدایا تو پاك و منزهی.

لقا و خشنودي خداوند - ستایش خداي را که وعده اش را محقق گردانید. دارالسالم و رستگاري - ستایش خداي را که وعده اش را محقق گردانید.

انسان ها در مقابل پاداش و کیفري که محصول طبیعی خود عمل است، چه وظیفه اي دارند؟ (با تغییر)  . 3

باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن، برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت خویش را تأمین کنند. 

با افزایش دانش آن را تغییر دهند و سعادت خویش را تأمین نمایند.

هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهی از آن استفاده کنند.

آن را بپذیرند و در هنگامی که غیر عادالنه باشد با وضع قوانین، آن  را کنترل نمایند.

دوزخیان با کدام بیان دیگران را مقصر معرفی می کنند و پاسخ شیطان به آنان چیست؟ (با تغییر)  . 4

شیطان، بزرگان و سروران، ما را گمراه ساختند - من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید. 

شیطان، بزرگان و سروران، ما را گمراه ساختند - پیامبران دالیل روشن براي شما آورده اند، شما خود نپذیرفتید.

شیطان و آرزوهاي دنیایی، ما را گمراه ساختند - من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید.

شیطان و آرزوهاي دنیایی، ما را گمراه ساختند - پیامبران دالیل روشن براي شما آوردند شما خود نپذیرفتید.

مطابق فرمایش رسول خدا (ص) براي انسان ناچار همنشینی خواهد بود که تا .................. هرگز از او جدا نمی گردد؛ اگر این همنشین نیک باشد، موجب  . 5
.................. خواهد بود و در غیر این صورت، موجب .................. می شود.

رستاخیز – رحمت – عذاب برزخ – رحمت – عذاب رستاخیز – انس – وحشت برزخ – انس – وحشت

با توجه به آیات قرآنی بهشتیان به چه ذکري مترنم اند و پیوسته  ..................  . 6

خدایا تو پاك و منزهی ـ با خدا هم صحبت اند. خدایا تو پاك و منزهی ـ خشنودي خدا را طلب می کنند.

خدایا تو را سپاس که به ما رحمت عطا کردي ـ با خدا هم صحبت اند. خدایا تو را سپاس که به ما رحمت عطا کردي ـ خشنودي خدا را طلب می کنند.

آتش جهنم حاصل .................. انسان هاست و براي همین، از درون جان  آن ها شعله می کشد و آن چه انسان با خود به قیامت می برد .................. است  . 7
که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.

عقیده – ظاهر عمل عمل – ظاهر عمل عقیده – باطن عمل عمل – باطن عمل

پاداش و کیفر اُخروي ساخته .................. ماست و قرآن خطاب به کسانی که مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کنند می فرماید: ..................  (با تغییر)  . 8

تصویر -«الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم» عین عمل ما - «الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم»  

عین عمل ما - «انّما یاکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً» تصویر - «انّما یاکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً»  

بر اساس آیات و روایات بهشت داراي هشت در است و از یک در .................. و از در دیگر .................. وارد می شوند.  . 9

پیامبران و امامان – صالحان پیامبران و صالحان – شهیدان پیامبران و شهیدان – صالحان پیامبران و صدیقان – شهیدان

 . 10
تجّسم اعمال مربوط به کدام عالم است و با کدام مرحلۀ قیامت ارتباط مفهومی دارد؟

رستاخیز ــ حضور شاهدان و گواهان برزخ ــ حضور شاهدان و گواهان رستاخیز ــ دادن نامۀ اعمال برزخ ــ دادن نامۀ اعمال

دین و زندگى دهم درس 7 آسان
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رسول خدا(ص) در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود می کرد فرمودند: « براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هر گز از تو جدا نمی شود و با تو  . 11
دفن می گردد آنگاه آن هم نشین در .................. با تو بر انگیخته می شود، اگر آن هم نشین  .................. باشد ..................  و در غیر اینصورت

موجب ..................  تو می شود.
برزخ – رستاخیز– تو را گرامی خواهد داشت – عذاب رستاخیز – شریف – تو را گرامی خواهد داشت – عذاب

برزخ - نیک – مایۀ انس تو خواهد بود – وحشت رستاخیز – نیک – مایۀ انس تو خواهد بود – وحشت

در کدام عبارت قرآنی «بازتاب خوردن مال یتیم به ظلم» بیان شده است؟ در حدیث نبوي، «هم نشین انفصال ناپذیر انسان» چیست؟  . 12

سیصلون سعیراً - اعمال زشت و نیک انسان  یاکلون فی بطونهم ناراً - اعمال زشت و نیک انسان 

سیصلون سعیراً - کردار انسان  یاکلون فی بطونهم ناراً - کردار انسان 

پاسخ خداوند به دوزخیان در قیامت در مورد درخواست بازگشت آنان به دنیا جهت انجام عمل صالح چگونه است؟ آنان علت گمراهی خود را چه  . 13
می دانند؟

هرگز - دوستان خود  هرگز - شیطان و بزرگان خود  قطعی- دوستان خود  قطعی - شیطان و بزرگان خود 

پس از پایان حسابرسی چه کسانی به بهشت می روند؟ نحوة پذیرش آنان چگونه است؟  . 14

راستگویان، شهیدان - گشوده بودن درهاي بهشت به روي آنان.  راستگویان، شهیدان - راهنمایی به سوي بهشت و استقبال از آنان. 

نیکوکاران، رستگاران - گشوده بودن درهاي بهشت به روي آنان. نیکوکاران، رستگاران - راهنمایی به سوي بهشت و استقبال از آنان.

پاسخ قطعی خداوند که فرمود: «ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می گیرید»، در کدام عالم و به چه کسانی است؟  . 15

برزخ - نیکوکاران  برزخ - بدکاران  قیامت - نیکوکاران  قیامت - بدکاران 

اگر بگوییم هیچ ناراحتی و رنجی در بهشت نیست به این موضوع اشاره کرده ایم که بهشت براي بهشتیان  .................. است و مصون بودن دائمی  . 16
نعمت هاي آن از خستگی و مالمت آوردن جمله اي  .................. است.

دارالسالم - درست دارالسالم - نادرست دارالخلود - نادرست دارالخلود - درست

با توجه به کالم وحی، نالۀ دوزخیان پس از چشیدن عذاب الهی ناشی از چیست و چه می گویند؟  . 17

حسرت ـ اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر خدا را اطاعت می کردیم. کوتاهی عمر ـ اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر خدا را اطاعت می کردیم.

حسرت ـ اي دریغ بر ما به خاطر ظلمی که بر دیگران روا داشتیم. کوتاهی عمر ـ اي دریغ بر ما به خاطر ظلمی که بر دیگران روا داشتیم.

پس از پایان محاکمه، «دوزخیان» چگونه به سوي جهنم وارد می شوند؟  . 18

با حسرت راهنمایی می شوند  با حسرت رانده می شوند 
 

گروه گروه رانده می شوند 
گروه گروه راهنمایی می شوند 

اگر بگوییم "قصاص کیفر قتل عمد است "  و " تباهی زندگی، نتیجۀ اعتیاد به مواد مخدر است " به ترتیب رابطۀ  .................. و  .................. میان عمل  . 19
و پاداش را بیان کرده ایم و تغییرناپذیري ویژگی  .................. آنهاست.

قراردادي – طبیعی خود عمل – دومین قراردادي – طبیعی خود عمل – اولین

طبیعی خود عمل – قراردادي – دومین طبیعی خود عمل – قراردادي – اولین

«قابلیت تغییر مجازات و کیفر» و «عدم قابلیت تغییر» به ترتیب توصیف کدام یک از انواع رابطه میان عمل و پاداش و کیفر است؟  . 20

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

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

«تغییر قوانین» و «تطبیق با قوانین» به ترتیب، مرتبط با کیفر و پاداش  ..................  و  ..................  می باشد و رعایت تناسب بین جرم و جریمه در کیفر   . 21
..................  مطرح می شود.

طبیعی - قراردادي - اخروي  طبیعی - قراردادي - قراردادي قراردادي - طبیعی - اخروي  قراردادي - طبیعی - قراردادي
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«دستیابی به سالمتی و تندرستی حاصل از ورزش روزانه»، «پرداخت جریمۀ نقدي یا زندان به ازاي ارتکاب جرم» به ترتیب، مرتبط با کیفر و پاداش   . 22
..................  و  ..................  می باشد و منظور رسول اکرم (ص) از همنشینی که هرگز از انسان جدا نمی شود،  ..................  است.

طبیعی - قراردادي - اصل و نسب انسان  قراردادي - طبیعی - اصل و نسب انسان 

قراردادي - طبیعی - کردار  طبیعی - قراردادي - کردار 

مطابق معارف ناب اسالمی، می توانیم میان آخرت و دنیا و برزخ تفاوت هایی را قائل شویم، به طوري که: در دنیا  .................. ، در برزخ  ..................  و  . 23
در آخرت  .................. .

فقط آثار دنیایی عمل ظهور دارد - برخی از آثار اخروي عمل ظهور پیدا می کند - آثار اخروي عمل به طور کامل ظاهر می شود. 

آثار دنیوي و بعضًا اخروي عمل ظهور دارد - برخی از آثار اخروي عمل ظهور پیدا می کند - پاداش ها ظهور و تجسم عمل اند.

عموم پاداش ها قراردادي و خصوص آن ها حقیقت عمل اند - محل عمل نیست - سطح آگاهی نسبت به اعمال تغییر نمی کند.

خصوص پاداش ها قراردادي و عموم آ ن ها حقیقت عمل اند - محل عمل نیست - آثار اخروي عمل نسبی هستند. 

پاداش و جزا در قیامت،  ..................  اعمال است، از این رو وقتی قیامت فرا می رسد، انسان  ..................  . 24

عین خود - تصویر اعمال خود را می بیند. محصول طبیعی - اعمال خود را حاضر می یابد.

محصول طبیعی - تصویر اعمال خود را می بیند. عین خود - اعمال خود را حاضر می یابد.

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده اند؟   . 25
الف) پیامبران و شهیدان از یک در وارد بهشت می شوند. 

ب) پاسخ قطعی خداوند به جهنمیان این است که آیا در این دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟ 
ج) پاداش و کیفر طبیعی، قابل تغییر است.

هیچ مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 
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پاداش و کیفر طبیعی  عدم قابلیت تغییر توسط انسان ها  گزینه 4  . 1
دقت کنید که رابطۀ قراردادي لزومًا داراي عدالت نیست و فقط در صورتی که میان جرم و کیفر تناسب وجود داشته باشد، عدالت برقرار می گردد.

بهشتیان با خدا هم  صحبت اند و به جملۀ «خدایا! تو پاك و منّزهی» مترنّم اند. مقام هم صحبتی با خدا که همان لقا و خشنودي اوست، باالترین درجۀ بهشت است. عالوه بر این، باالترین گزینه 2  . 2
نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودي خدا را براي خود می یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند. 

گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن برنامۀ زندگی خود را تنظیم و گزینه 1  . 3
سعادت زندگی خویش را تأمین کنند. 

گزینه 1 دوزخیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.   . 4

 شیطان می گوید من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید.  ویژگی ارادة آدمی در حیات دنیایی 

رسول خدا (ص) دربارة باطن اعمالی که انسان با خود به قیامت می برد، فرمود:  گزینه 2  . 5
«براي تو ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود ...آن گاه آن همنشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، همنشینی که

انتخاب می کنی، نیک باشد: زیرا اگر او نیک باشد، مایۀ انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو می شود، آن همنشین، کردار توست.»

بهشتیان با خدا هم صحبت اند و زبانشان به جملۀ «خدایا، تو پاك و منزهی» مترنم است. گزینه 2  . 6

آتش جهنم حاصل عمل انسان است و براي همین، از درون جان آن ها شعله می کشد. و آن چه انسان با خود به قیامت می برد، باطن عمل است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست. گزینه 1  . 7

آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. به عنوان مثال، کسی که مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کند، اگر باطن و چهرة واقعی عمل او در گزینه 4  . 8
همین دنیا برمال شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش است؛ اما در دنیا این آتش آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن عمل عیان

می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد: «انَّ الَّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا انَّما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً».  

بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند. یک در مخصوص پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهاي دیگر براي گروه هاي دیگر است.  گزینه 1  . 9

بحث تجّسم اعمال مربوط به عالم رستاخیز (قیامت) است و با مرحلۀ دادن نامه اعمال ارتباط مفهومی دارد زیرا نامۀ عمل انسان به گونه اي است که خود عمل و حقیقت آن را گزینه 2  . 10
دربر دارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند، کارهاي خوب با صورت هاي بسیار زیبا و لذت بخش تجّسم می یابند و کارهاي بد با صورت هاي

بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده، مجسم می شوند.

رسول خدا(ص) دربارة باطن اعمال که انسان با خود به قیامت می برد، به یکی از یاران خود، می فرماید: «براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هر گز از تو جدا نمی  گردد و با تو دفن گزینه 3  . 11
می شود ... آن گاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشینی که انتخاب می کنی، نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایۀ انس تو خواهد بود و

در غیر این صورت، موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین ، کردار توست.»

کسانی که اموال یتیمان را از روي ظلم می خورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودي در آتشی فروزان درآیند.  گزینه 3  . 12
ان الذین یا کلون اموال التیامی ظلما انما یا کلون فی بطونهم نارًا و سیصلون سعیرا. 

رسول خدا (ص) فرمود: براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی شود و با تو دفن می شود (هم نشین انفصال ناپذیر) ... آن هم نشین، کردار توست. 

پاسخ قطعی خداوند به آنان این است که «آیا در دنیا به اندازه کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟»  گزینه 1  . 13
آنان گاهی دیگران را مقصر می دانند و می گویند: شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. 

نکته: پاسخ قطعی خداوند مربوط به عالم قیامت و «هرگز» مربوط به عالم برزخ است. 

اینجا بهشت است! جایی که پس از پایان حسابرسی نیکوکاران و رستگاران را به سوي آن راهنمایی می کنند، بهشت آماده استقبال و پذیرایی از آنهاست.  گزینه 3  . 14

نالۀ حسرت دوزخیان (بدکاران) بلند می شود و می گویند: «اگر به دنیا برگردیم عمل صالح انجام می دهیم.»  گزینه 1  . 15
- پاسخ قطعی خداوند این است که: «ما می دانیم که اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می گیرید.» 

بهشت براي بهشتیان براي سالمتی (دارالسالم) است، چون هیچ ناراحتی و رنجی در آن جا نیست. گزینه 4  . 16

نالۀ دوزخیان پس از چشیدن عذاب الهی ناشی از حسرت است و می گویند: اي کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر خدا را اطاعت می کردیم. گزینه 2  . 17

پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوي جهنم رانده می شوند.  گزینه 2  . 18

قصاص قتل عمد  قراردادي (تغییرپذیر)  گزینه 2  . 19

تباهی زندگی به دلیل مصرف مواد مخدر  طبیعی (تغییرناپذیر) 

در رابطۀ قراردادي، انسان می تواند با وضع قوانین مجازات را تغییر دهد، درحالی که رابطۀ «نتیجۀ طبیعی خود عمل» مجازات و کیفر قابل تغییر نیست و باید خود را با آن هماهنگ گزینه 1  . 20
کنیم. 

در کیفر و پاداش قراردادي، می توان با وضع قوانین جدید (تغییر در قوانین)، کیفر و پاداش را تغییر داد؛ آنچه اهمیت دارد، رعایت تناسب بین جرم و جریمه در کیفر است تا عدالت گزینه 1  . 21
برقرار شود. در کیفر و پاداش نتیجۀ طبیعی خود عمل، امکان تغییر وجود ندارد و باید خود را با قوانین تطبیق دهیم و با آگاهی کامل از آن سود ببریم. 

رابطۀ میان عمل و جزاي آن در دنیا دوگونه است:  گاهی پاداش و کیفر براساس مجموعه اي از قراردادها تعیین می شود.  پاداش و کیفري که محصول طبیعی خود عمل است گزینه 3  . 22
در عرصۀ قیامت خود عمل نمایان می شود و هرکس عین عمل خود را می بیند. رسول خدا (ص) در سخنی به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: «... آن همنشین، کردار توست.» 

مطابق با آموزه هاي حیات بخش اسالم، در دنیا فقط آثار ظاهري عمل ظهور دارد و در برزخ بخشی از آثار اخروي عمل ظهور پیدا می کند و برزخ محل عمل نیست و آثار اخروي عمل گزینه 1  . 23
در آخرت به طور کامل ظاهر می شود. 

در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از آن نمایش داده نمی شود، بلکه خود عمل نمایان می شود و هرکس عین خود را می بیند. گزینه 3  . 24

موارد «الف» و «ج» نادرست می باشند. پیامبران و صدیقان از یک در وارد می شوند (نادرستی الف). همچنین پاداش و کیفر طبیعی قابل تغییر نیست (نادرستی ج).  گزینه 2  . 25
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