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آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخیان، شعله ور است که .................. و براساس بیان قرآن کریم، رسیدن به مقام خشنودي خدا، ..................   . 1
بهشت براي بهشتیان است. (با تغییر)

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - باالترین نعمت  حاصل عمل خود آنان است - باالترین نعمت 

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - برترین مرتبه  حاصل عمل خود آنان است - برترین مرتبه 

با توجه به ترجمۀ آیۀ شریفۀ «خداي را سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد» سپاسگزاري .................. در عالم ..................  . 2
نسبت به تحّقق وعدة الهی با .................. مفهوم می گردد. (با تغییر)

پاکان - رستاخیز - ورود جاودانه به بهشت بهشتیان - رستاخیز - ورود جاودانه به بهشت

بهشتیان - دنیا - بر پایی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج) پاکان - دنیا - بر پایی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج)

دوزخیان با گفتن این جمله که .................. ، دیگران را مقصر می شمارند و شیطان در پاسخ آنان می گوید: ..................  . 3

شیطان و آرزوهاي طوالنی ما را گمراه ساخت – مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند.

شیطان و آرزوهاي طوالنی ما را گمراه ساخت – خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند – مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند. 

شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند – خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

در عرصۀ قیامت، .................. نمایش داده نمی شود؛ بلکه .................. نمایان می شود.  . 4

گزارشی کامل از عمل انسان – تصویر اعمال انسان تصویر اعمال انسان – گزارشی کامل از عمل انسان 

تصویر اعمال انسان – نتیجۀ طبیعی خود عمل گزارشی کامل از عمل انسان – عین عمل انسان

عمیق ترین و کامل ترین کیفر و پاداش همان .................. است که در .................. اتفاق می افتد و .................. .  . 5

عین اعمال – برزخ – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند. تجسم اعمال – برزخ – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

تجسم اعمال – قیامت – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند.  عین اعمال – قیامت – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

بهشت  را «دارالسالم» گویند، چون در آن .................. و دوستان و همنشینان انسان در آن جا، .................. هستند.  . 6

انسان همیشه شاداب و سرحال است – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران 

انسان همیشه شاداب و سرحال است – فرشتگان الهی، اولیا و امامان 

هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان 

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي و خوفی در آن جا نیست – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران

«تغییر ناپذیري» و « تغییر پذیري » و همچنین آیۀ شریفۀ «ان الَّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمأ انَّما یأکلون فی بطونهم نارأ»، به ترتیب اشاره به کدام یک از روابط  . 7
میان عمل و جزاي آن دارد؟

قراردادي – طبیعی – طبیعی  طبیعی – قراردادي – تجسم اعمال طبیعی – قراردادي – طبیعی  قراردادي – طبیعی – تجسم اعمال

«رابطۀ سیگار  کشیدن و مبتال شدن به امراض گوناگون»، «رابطۀ دستیابی به علم و آگاهی با مطالعه و تحقیق» و «رابطۀ تغییرپذیري عمل و جزاي آن»،  . 8
به ترتیب، مربوط به کدام نوع از پاداش و کیفر است؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل قراردادي – قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل

نتیجۀ طبیعی خود عمل –  نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي  قراردادي – نتیجۀ طبیعی خود عمل – قراردادي

تعبیر قرآنی «یأکلون فی بطونهم نارأ» دربارة .................. است که .................. است.  . 9

خوردن مال یتیم – نتیجۀ طبیعی خود عمل  انفاق با منّت – نتیجۀ طبیعی خود عمل

انفاق با منّت – صورت حقیقی عمل خوردن مال یتیم – صورت حقیقی عمل 

دین و زندگى دهم درس 7 سخت
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پاسخ قطعی .................. به دوزخیانی که تقاضاي بازگشت به دنیا را دارند تا عمل صالح انجام دهند، این است که .................. و باالترین نعمت بهشت  . 10
.................. است.

فرشتگان الهی – آیا در دنیا به اندازة کافی  به شما عمر ندادیم – القاء و دیدار الهی خداوند – آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم – مقام خشنودي خدا

فرشتگان الهی – مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند – لقاء و دیدار الهی خداوند – مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند – مقام خشنودي خدا

با تدبر در حدیث نبوي که فرمودند: «الدنیا مزرعه االخره»، بهترین بذر سالم براي زمین دِل انسان چیست؟  . 11

اجتناب از موانع رشد  استعدادها و فطرت انسان  دوري از گناه  انجام عمل صالح 

سخن نبی مکرم اسالم صلی اهللا علیه و آله که هم نشین جدایی ناپذیر انسان را در قیامت معّرفی می کند، ناظر بر کدام نوع رابطۀ میان عمل و جزاي آن  . 12
است و این هم نشین چیست و در صورت نیکویی، موجبات چه امري را فراهم می آورد؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل ـ نیّات ـ گرامی داشت تجّسم خود عمل ـ کردار ـ انس

نتیجۀ طبیعی خود عمل ـ نیّات ـ انس تجّسم خود عمل ـ کردار ـ گرامی داشت

بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول آخرت چیست و پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم، چه رابطه اي بین دنیا و آخرت برقرار  . 13
می کنند؟

دل ـ آخرت، بیداري دنیاداران است. عقل ـ دنیا، مزرعۀ آخرت است.  عقل ـ آخرت، بیداري دنیاداران است. دل ـ دنیا، مزرعۀ آخرت است.

از دیدگاه دوزخیان،  ..................  عامل بازدارنده از یاد خدا بوده است.  . 14

انتخاب دوست نامناسب  انتخاب دینی غیر از دین الهی 

عدم پیروي از سیرة پیامبر (ص)  تغییر سبک زندگی متناسب با تغییرات زمان 

فرشتگانی که نامۀ اعمال انسان را تنظیم می کنند،  ..................  را ثبت و نگهداري می کنند. لذا نامۀ اعمال  ..................  نیست: بلکه شامل   . 15
..................  است و به همین جهت هرگز از انسان جدا نمی شود که به آن  ..................  گویند.

گزارش عمل - ظاهر عمل - باطن و ظاهر عمل - تصویر اعمال  گزارش عمل - خود عمل - گزارش و حقیقت عمل - تجسم اعمال 

حقیقت عمل - گزارش عمل - خود عمل - تجسم اعمال  حقیقت عمل - ظاهر عمل - باطن و ظاهر عمل - تصویر اعمال

هریک از موارد «گزارش عمل»، «بسته بودن پروندة عمل» به ترتیب مربوط به کدام عالم است؟  . 16

دنیا - آخرت  آخرت - آخرت  دنیا - دنیا  آخرت - دنیا 

صدیقان با چه کسانی وارد بهشت می شوند؟ ترنم اهل بهشت چیست؟  . 17

شهیدان - سپاس خداي را که حزن و اندوه را از آنان زدوده است. پیامبران - سپاس خداي را که حزن و اندوه را از آنان زدوده است. 

پیامبران - خدایا تو پاك و منزهی.  شهیدان - خدایا تو پاك و منزهی. 

«مصاحبت» و «مجالست» بهشتیان در بهشت به ترتیب با چه کسانی است؟  . 18

پیامبران - پیامبران  خدا - خدا  پیامبران - خدا  خدا - پیامبران 

«دچار بیماري هاي مختلف شدن به علّت رعایت نکردن بهداشت» و «کمک کردن به سالمتی و تندرستی به کمک کمی ورزش روزانه » به ترتیب بیانگر  . 19
چه نوعی از کیفر و پاداش است و وضع قوانینی در تغییر آن ها به ترتیب، کدام است؟

قراردادي - قراردادي - مؤثّر است - تأثیر دارد  قراردادي - طبیعی - مؤثّر است - تأثیر ندارد 

طبیعی- قراردادي - مؤثّر نیست - تاثیر دارد  طبیعی - طبیعی - مؤثّر نیست - تأثیر ندارد

پذیرفتن اینکه  «َأنَّ اَهللا لَیَس بَِظالِم لِلَعبید»  با توجه به آیات و روایات به کدام دلیل است؟  . 20

انسان می تواند با آگاهی کامل خود را با پاداش و کیفر هماهنگ کند و با وضع قوانین سعادت خود را تضمین نماید.  

مطابق سنت هاي الهی، رحمت بر غضب سبقت یافته و خداوند در پی تنبیه و مجازات بدکاران نیست.  

در قیامت گزارش دقیق عمل انسان که فرشتگان آن را به دقت ثبت کرده اند، نمایش داده می شود.  

آنچه انسان با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.  

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



کدام عبارات به ترتیب، بیانگر اعتراف کافران به گناهکاري و غیر واقعی بودن این اعتراف اشاره نموده است؟  . 21

«لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکُت» - «ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها»   «َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن» - «ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها»  

َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن»   «لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکُت» - «َوِمْن َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن»   «َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن» - «َوِمْن

در عرصۀ دوزخ، سخن «خود را مالمت کنید» توسط چه کسی بیان می شود؟ و مولّد آن،  ..................  است.  . 22

شیطان - عدم اجبار در کار شیطان و پذیرش دعوت از سوي انسان  شیطان - عمر کافی براي هر انسان و عدم جبران مافات 

خداوند - عمر کافی براي هر انسان و عدم جبران مافات خداوند - عدم اجبار در کار شیطان و پذیرش دعوت از سوي انسان

منظور از رستگاري بزرگ که بهشتیان به آن مسرورند کدام است و چه کسانی هم نشینان انسان اند؟  . 23

باالترین نعمت بهشت - پیامبران، شهیدان و فرشتگان  مقام رضا و خرسندي - فرشتگان، شهیدان و نیکوکاران 

مقام رضا و خرسندي - پیامبران، فرشتگان و راستگویان  باالترین نعمت بهشت - راستگویان، شهیدان و نیکوکاران 
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آتش جهنم (دوزخ) حاصل عمل خود انسان ها است و براي همین، از درون جان آن ها شعله می کشد.   گزینه 1  . 1
  باالترین نعمت بهشت، رسیدن به مقام خشنودي خدا است که نیکوکاران و رستگاران براي خود می یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند. 

فرشتگان براي استقبال به سوي نیکوکاران و رستگاران می  آیند و به ایشان سالم می کنند و می گویند: خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و براي همیشه در آن زندگی کنید. بهشتیان گزینه 1  . 2
می گویند خداي را سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. 

دوزخیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. شیطان می گوید خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ گزینه 4  . 3
دادم؛ اما من بر شما تسلطی نداشتم. من فقط شما را فرا خواندم و شما نیز مرا پذیرفتید...»

در عرصۀ قیامت تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود، بلکه خود عمل نمایان می شود و هرکس عین عمل خود را می بیند. گزینه 3  . 4

یکی از انواع رابطه میان عمل و جزاي آن، «تجسم خود عمل» است: این نوع از رابطه میان عمل و پاداش عمیق تر و کامل تر از دو نوع قبلی یعنی قراردادي و نتیجۀ طبیعی خود عمل گزینه 3  . 5
است. 

آن چه در روز قیامت به عنوان پاداش و کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. (قسمت اول همۀ گزینه ها صحیح است.) 
بهشت را سراي سالمتی یعنی دارالسالم گویند، زیرا هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي، خوفی و ترسی، عجزي، بیماري، جهلی، هالکتی و خالصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آن جا نیست و در گزینه 4  . 6

بهشت پیامبران، راستگویان و شهیدان و نیکوکاران، دوستان و همنشینان انسان اند.

رابطۀ میان عمل و جزاي آن در دنیا، سه گونه است:  گزینه 3  . 7

- قراردادي: در این رابطه، انسان می تواند با وضع قوانین جدید این روابط را تغییر دهد. (تغییر پذیري) 

- نتیجۀ طبیعی خود عمل: در این نوع رابطه، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند. (تغییر نا پذیر) 

- تجسم خود عمل: هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود :«ان الذیَن یاکلون اموال
الیتامی ظلمٌا انّما یاکلون فی بطونهم ناراٌ و سیصلون سعیراٌ» ؛ کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روي ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودي در آتش فروزان درآیند.» 

- قراردادي: گاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه اي از قرارداد ها تعیین می شود. مانند این که کارگري در طول روز، کار معینی را انجام دهد، دستمزد مشخصی در برابر آن کار گزینه 4  . 8
دریافت کند. رابطۀ میان آن کارها و این گونه پاداش و کیفرها یک رابطۀ قراردادي است و انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند. براي مثال، اگر کیفر جرمی زندان است،

آن را به پرداخت جریمۀ نقدي تبدیل کنند. 

- نتیجۀ طبیعی خود عمل: 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 برنامه، زندگی
خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند. مثًال اگر کسی سیگار بکشد و بهداشت را رعایت نکند، به امراض گوناگونی مبتال می شود. همچنین اگر کسی اهل مطالعه و تحقیق باشد، به طور

طبیعی به علم و آگاهی دست می یابد یا اگر روزانه ورزش کند، به سالمت و تندرستی خود کمک کرده است.

آیۀ شریفۀ « انَّ الَّذین یاکلون اموال الیتامی ظلمًا انَّما یاکلون فی بطونهم ناراً وسیصلون سعیراً» ؛ کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روي ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو گزینه 3  . 9
می برند و به زودي در آتش فروزان در آیند»، ناظر بر صورت حقیقی اعمال یا تجسم اعمال است.

الف) پاسخ قطعی خداوند این است که  گزینه 1  . 10

ب) باالترین نعمت بهشت، رسیدن به مقام خشنودي خداست. 

دل بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول آخرت است که بذر سالم این محصول، همان استعدادها و گرایش هاي پاك انسانی است. این استعدادها همان عوامل رشد که در گزینه 3  . 11

درس  آمده است، می باشند (عقل - اختیار - سرشت خداشناس و خداگرا - گرایش به خیر و نیکی - نفس لوامه). 
رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود می کرد، فرمود : «براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد... اگر او نیک باشد، مایۀ گزینه 1  . 12

انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست.» و این تجّسم کردار به صورت هم نشین را ترسیم می کند.

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم فرمود:  « الّدنیا مزرعۀ اآلخرة »  گزینه 1  . 13
«دل» بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول آخرت است. 

دوزخیان پس از چشیدن عذاب الهی، نالۀ حسرت سر می زنند و می گویند: اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا باز داشت.  گزینه 2  . 14

تنها مصاحبی که مصاحبتش با انسان، در همۀ مراتب حیات او، انفصال ناپذیر است، صورت حقیقی اعمال (تجسم اعمال) می باشد که در عرصۀ قیامت عین آن نمایان می شود. گزینه 4  . 15
در عرصۀ قیامت تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود (این موارد مربوط به دنیا است).  گزینه 4  . 16

در آخرت، پروندة عمل بسته می شود. 

یک در مخصوص پیامبران و صدیقان است و یک در مخصوص شهیدان.  گزینه 4  . 17
بهشتیان با خدا هم صحبت اند و با جمله «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم اند. 

بهشتیان با خدا هم صحبت اند (مصاحبت). گزینه 1  . 18
دوستان و هم نشینان (مجالست) بهشتیان در آن جا پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند. 

کیفر و پاداش موارد یادشده محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند و وضع قوانین در تغییر آنان موثر نیست و یا تاثیر ندارد. گزینه 3  . 19
آیۀ شریفۀ «إن اهللا لیس بظالم للعبید» به این موضوع اشاره می کند که در مجازات ها و پاداش هاي الهی، ظلم وجود ندارد و عدم ظلم دربارة مجازات ها و پاداش ها به این دلیل است که گزینه 4  . 20

باطن عمل انسان در قیامت آشکار می شود و انسان، عین عمل خود را در قیامت می بیند.  

دوزخیان پس از پایان محاکمه، در جایگاهی تنگ افکنده می شوند. آنان به خداوند می گویند: «پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد، و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از اینجا بیرون بر که گزینه 2  . 21

اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.»  اعتراف کافران به گناهکاري 

پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟ ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.  غیر
واقعی بودن این اعتراف 
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آیا در دنیا بھ اندازۀ کافی بھ شما عمر ندادیم تا ھر کس می خواست1)
بھ راه راست آید؟

ما می دانیم اگر بھ دنیا بازگردید، ھمان راه گذشتھ را پیش می گیرید.2)
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در قیامت، جهنمیان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.» شیطان می گوید: «من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا گزینه 2  . 22

پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را مالمت کنید.» 

بهشتیان باالترین نعمت بهشت یعنی رسیدن به مقام خشنودي خدا را براي خود در می یابند. (پس بخش اول همۀ گزینه ها صحیح است.) و دوستان و هم نشینان انسان در آنجا، گزینه 3  . 23

 ( 124پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند و فرشتگان جزء همنشین ها نیستند. (رد گزینه هاي  و  و 
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