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تنها مصاحبی که مصاحبتش از انسان، در همۀ مراتب حیات از او، انفصال ناپذیر است، .................. می باشد که در عرصۀ  قیامت .................. می شود. (با  . 1
تغییر)

ایمان و اعتقاد راستین - عین آن، نمایان      صورت حقیقی اعمال - عین آن، نمایان

ایمان و اعتقاد راستین - تصویر آن، نمایش داده صورت حقیقی اعمال - تصویر آن، نمایش داده

در عرصۀ قیامت، تصویري از اعمال انسان نمایش داده .................. و هر کس .................. خود را می بیند و این موضوع در آیۀ شریفۀ ..................  . 2
تجلی  دارد.

می شود - عین عمل - «اّن الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا...»  

نمی شود - صورت حقیقی اعمال - «اّن الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا...»

نمی شود - عین عمل - «الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم...»  

می شود - صورت حقیقی اعمال - «الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم...»

وقتی دوزخیان به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان می گویند: .................. و دوزخیان در پاسخ  . 3
می گویند .................. !

مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند – نه

مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند – بله 

آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه آید؟ – نه

آیا در دنیا به اندازه کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه آید؟ – بله 

بهشتیان از رسیدن به .................. به عنوان رستگاري بزرگ مسرور هستند و با خدا هم صحبت اند و به جملۀ «.................. » مترنم اند.  . 4

مقام خشنودي خدا یعنی باالترین نعمت بهشت – سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد  

مقام خشنودي خدا یعنی باالترین نعمت بهشت – خدایا! تو پاك و منزهی 

فردوس برین یعنی باالترین درجه بهشت – خدایا! تو پاك و منزهی 

فردوس برین یعنی باالترین درجه بهشت – سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد  

چرا در کیفر و مجازات اخروي، ظلم راه ندارد ؟  . 5

زیرا تناسب بین جرم و کیفر در دادگاه عدل الهی برقرار می شود.

زیرا آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست.

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

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

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  . 6
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

سپاس گزاري نیکوکاران در بهشت به چه دلیل است و سرور و شادمانی بهشتیان معلول رسیدن به کدام نعمت است و علّت خسته کننده و مالل آورنبودن  . 7
نعمت هاي آن، به ترتیب در کدام مورد آمده است؟

زیرا خدا رنج و درماندگی را از آنان دور کرده است – دارالّسالم – دائمی بودن آن زیرا خدا حزن و اندوه را از آنان زدوده است – خشنودي خدا – دائمی بودن آن

چون خدا جایگاه زیبایی به آنها عطا کرده است -   دارالّسالم - طراوت و تازگی آن چون خدا به وعده اش وفا کرده است – خشنودي خدا – طراوت و تازگی آن

دین و زندگى دهم درس 7 متوسط
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نقطۀ مقابل محکومیت مطابق با قوانین و مقررات در تغییرپذیري، کدام عبارت است و برقراري عدالت در وضع قوانین و مقررات منوط به چیست؟  . 8

نوع دیگري از رابطۀ میان عمل و پاداش کیفر وجود دارد که عمیق تر و کامل تر از انواع دیگر است ـ تناسب میان جرم و کیفر 

تأمین سعادت زندگی با تنظیم برنامۀ آن با آگاهی کامل از پاداش و کیفر تغییر ناپذیر ـ تناسب میان جرم و کیفر 

نوع دیگري از رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر وجود دارد که عمیق تر و کامل تر از انواع دیگر است ـ عدم امحاي جنبۀ ظاهري عمل بعد از آن 

تأمین سعادت زندگی با تنظیم برنامۀ آن با آگاهی کامل از پاداش و کیفر تغییر ناپذیر ـ عدم امحاي جنبۀ ظاهري عمل بعد از آن

عبارت «دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردیم » سخن .................. در عالم .................. است که به ..................، گرفتار آمده اند.  . 9

ستمگران به خود - رستاخیز - شیطان و بزرگان و سرورانشان سبب گمراهی شدند  ستمگران به خود - برزخ - شیطان و بزرگان و سرورانشان سبب گمراهی شدند 

دوزخیان دچار حسرت - برزخ - آتش جهنم، که حاصل عمل خود انسان هاست  دوزخیان دچار حسرت - رستاخیز - آتش جهنم، که حاصل عمل خود انسان هاست

چه کسانی به بهشتیان سالم می کنند و به آنان خوش آمد می گویند؟ بهشتیان در مقابل این عطاي خداوند چه واکنشی دارند؟  . 10

فرشتگان - به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم می شوند.  فرشتگان - سپاس از خداوند. 

پیامبران - به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم می شوند.  پیامبران - سپاس از خداوند. 

عامل سرور اهل بهشت چیست؟ این عامل چگونه توصیف می شود؟  . 11

رسیدن به مقام خشنودي خدا - باالترین نعمت.  رسیدن به مقام خشنودي خدا - نیکو هم نشین. 

بهشت براي آنان سراي سالمتی است - باالترین نعمت.  بهشت براي آنان سراي سالمتی است - نیکو هم نشین. 

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

با توجه به آیات قرآن و روایات، رستگاران پس از ورود به بهشت از چه جهت خدا را سپاس می گویند و درجات بهشت متناسب با چیست و باالترین  . 13
نعمت بهشت کدام است؟

رسیدن به درجات بهشت به خاطر وفاي به عهد الهی ـ رحمت الهی ـ فردوس

وفاداري خداوند به وعدة خود و وارث بهشت شدن آنان ـ اعمال بهشتیان ـ مقام خشنودي خدا

وفاداري خداوند به وعدة خود و همنشین شدن با انبیاء و اولیاء الهی ـ اعمال بهشتیان ـ فردوس

رسیدن به درجات بهشت و همنشین شدن با انبیاء و اولیاء الهی ـ رحمت الهی ـ مقام خشنودي خدا

بهشت براي نیکوکاران سراي سالمتی است. زیرا  ..................  و باالترین نعمت بهشت  ..................  است.  . 14

بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم اند - فردوس 

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي و هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست - مقام خشنودي خدا 

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي و هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست - فردوس 

بهشتیان با خدا همصحبت اند و به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم اند - مقام خشنودي خدا

کدام جنبه از عمل بعد از انجام آن از بین نمی رود و در کجا باقی می ماند؟  . 15

باطنی - روح  باطنی - جسم  ظاهري - روح  ظاهري - جسم 

عبارت «مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاورده اند؟» با پاسخ کدام گروه ارتباط مفهومی دارد؟  . 16

خداوند به دوزخیان که تقاضاي تخفیف دارند.  خداوند به دوزخیان که تقاضاي بازگشت به دنیا می کنند. 

نگهبانان به دوزخیان که تقاضاي تخفیف دارند. نگهبانان به دوزخیان که تقاضاي بازگشت به دنیا می کنند.
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غیرقابل قبول بودن مقصر شمردن شیطان به چه علت  است؟ و پاداش اخروي اعمال انسان چگونه است؟  . 17

زیرا پیامبران با دالیل و بینات روشن به هدایت انسان ها آمده اند - صورت حقیقی عمل انسان است. 

زیرا پیامبران با دالیل و بینات روشن به هدایت انسان ها آمده اند - صورت طبیعی عمل انسان است. 

زیرا شیطان بر انسان تسلط نداشته و فقط دعوت کننده بوده است - صورت طبیعی عمل انسان است. 

زیرا شیطان بر انسان تسلط نداشته و فقط دعوت کننده بوده است - صورت حقیقی عمل انسان است. 

براساس آیات قرآن کریم، جهنمیان و انسا ن هاي گناهکار چه بهانه اي می آورند و پاسخ شیطان به آنان کدام است؟  . 18

نفس سرکش و آرزوهاي طوالنی باعث گمراهی ما شدند - خدا به شما وعدة حق داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

نفس سرکش و آرزوهاي طوالنی باعث گمراهی ما شدند - شما خود دالیل روشن پیامبران را قبول نکردید. 

بزرگان و سروران مان سبب گمراهی شدند - شما خود دالیل روشن پیامبران را قبول نکردید. 

بزرگان و سروران مان سبب گمراهی شدند - خدا به شما وعدة حق داد و من به شما وعدة دروغ دادم. 

پاسخ قطعی خداوند به دوزخیان کدام است؟  . 19

آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم؟  آیا پیامبري از خودتان برایتان نیامد؟ 

شما و بت هایی که می پرستید، هیزم دوزخ خواهید بود.  مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ 

عبارت «مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟» گفتار  ..................  به جهنمیانی است که  ..................  . 20

شیطان - به نگهبانان روي می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیف بگیرند.  فرشتگان - به نگهبانان روي می آورند تا از آن ها تخفیف بگیرند. 

شیطان - به نگهبانان روي می آورند تا از آن ها تخفیف بگیرند. فرشتگان - به نگهبانان روي می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیف بگیرند.

موارد «پرداخت جریمۀ نقدي» و «مبتال شدن به بیماري»، به ترتیب مرتبط با چه نوعی از پاداش و کیفر می باشند؟ و در  .................. ، تناسب جرم و  . 21
کیفر مطرح نیست.

قراردادي - طبیعی - دومی  طبیعی - قراردادي - دومی  قراردادي - طبیعی - اولی  طبیعی - قراردادي - اولی 

بهشتیان با خداوند همصحبت اند و به جملۀ خدایا  ..................  مترنم اند، بهشت براي آنان سراي  ..................  است و باالترین نعمت بهشت،   . 22
..................  است.

یاد تو از هرکس و هر چیزي باالتر است - صداقت - دیدار خداوند یاد تو از هرکس و هر چیزي باالتر است - سالمتی - دیدار خداوند 

تو پاك و منزهی - سالمتی - رسیدن به مقام خشنودي خدا  تو پاك و منزهی - صداقت - رسیدن به مقام خشنودي خدا 

فرجام و ثمرة نهایی آشکار شدن خوردن مال یتیم به ناحق در کدام عبارت شریفه بیان شده است؟  . 23

 «إن الّذین یأکلون َأموال الیتامی ظلمًا»   «إنّما یأکلون فی بُطونهم ناراً»   «و َسیصلوَن سعیداً»   «الدنیا مزرعۀ اآلخرة»  

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده اند؟   . 24
الف) قبل از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوي جهنم رانده می شوند. 

ب) رابطۀ میان عمل و جزا را می توان به دو گونه در نظر گرفت: طبیعی و قراردادي. 
ج) بهشتیان با خدا همصحبت اند و به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم اند.

هیچ مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

منظور از رستگاري بزرگ که بهشتیان به آن مسرورند کدام است و چه کسانی هم نشینان انسان اند؟  . 25

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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گزینه 1 با توجه به حدیث رسول خدا (ص) که فرمود: «براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود... آن هم نشین، کردار توست» تنها مصاحبی  . 1
(همنشینی) از انسان که در همۀ  مراتب حیات از او انفصال (جدایی)ناپذیر است، صورت حقیقی اعمال می باشد.  

 بنابراین در عرصۀ قیامت   

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 و حقیقت آن عمل در جهان گزینه 2  . 2
آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود: «اّن الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا انَّما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً.»  

دوزخیان به نگهبانان جهنم روي می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان می گویند: مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند، بلی! گزینه 2  . 3
فرشتگان نیز تقاضاي آن ها را نمی پذیرند و در خواستشان را بی جا می دانند.

بهشتیان، باالترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودي خدا را براي خود می یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند.  گزینه 2  . 4
بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جملۀ «خدایا! تو پاك و منزهی» مترنم اند.

آنچه انسان با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.  گزینه 2  . 5
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 و انسان خود را در میان باطن اعمال خود

می بیند. پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست. 

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  . 6
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.»
بخش اول هر چهار مورد صحیح است. بهشتیان می گویند : خداي را سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. خداي را سپاس می گویند که حزن و اندوه را از آنان گزینه 3  . 7

زدوده و از رنج و درماندگی، دور کرده است. عالوه بر این، باالترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودي خدا را براي خود می یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند. 
نعمت هاي دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی نمی آورد. انسان همیشه شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگی می کند. 

محکومیت مطابق با قوانین و مقررات مربوط به رابطۀ قراردادي میان عمل و پاداش و کیفر است که نقطۀ مقابل آن از جهت تغییر پذیري است.  گزینه 2  . 8
رابطۀ قراردادي: گاهی پاداش و کیفر براساس مجموعه اي از قراردادها تعیین می شود؛ انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند؛. آنچه در اینجا اهّمیت دارد، تناسب میان

جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد. 
رابطۀ طبیعی: 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

سعادت زندگی خویش را تأمین کنند. 
پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوي جهنم رانده می شوند. آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش حاصل عمل خود انسان هاست. در این حال، نالۀ حسرت گزینه 3  . 9

دوزخیان بلند می شود و می گویند: «... دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردیم.» 
از هر دري فرشتگان براي استقبال به سوي بهشتیان می آیند و به بهشتیان سالم می کنند و می گویند خوش آمدید.  گزینه 1  . 10

بهشتیان می گویند خداي را سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. 

باالترین نعمت بهشت یعنی رسیدن به مقام خشنودي خداست که بهشتیان از این رستگاري بزرگ مسرورند.  گزینه 2  . 11
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.
رستگاران پس از ورود به بهشت خداي را سپاس می گویند که به وعدة خود وفا کرد و این جایگاه زیبا را به آنان عطا فرمود هر یک از بهشتیان در درجه اي خاص با توجه به اعمالشان گزینه 2  . 13

در بهشت قرار می گیرند و باالترین نعمت بهشت (یعنی رسیدن به مقام خشنودي خدا) را براي خود می یابند. (فردوس باالترین درجۀ بهشت است)

بهشت براي نیکوکاران سراي سالمتی است. زیرا هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي و هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست و باالترین نعمت بهشت، مقام خشنودي خدا است. گزینه 2  . 14
جنبۀ ظاهري عمل بعد  از عمل از بین می رود اما جنبۀ باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح هر  انسانی باقی می ماند.  گزینه 4  . 15

دوزخیان به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آنها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند ولی فرشتگان می گویند: «مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند؟».  گزینه 4  . 16

گناهکاران 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 گزینه 4  . 17
دروغ دادم، اما من بر شما تسلطی نداشتم، من فقط شما را فراخواندم و شما نیز آن را پذیرفتید و من بر شما تسلطی نداشتم... و پاداش اخروي اعمال انسان ها به صورت حقیقی اعمال یعنی همان

تجسم اعمال است.» 
جهنمیان گاهی دیگران را مقصر گمراهی خود می شمارند و می گویند: «شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند و شیطان می گوید خدا به شما وعدة راست (حق) داد و گزینه 4  . 18

من به شما وعدة دروغ دادم و من بر شما تسلطی نداشتم ...» 

پاسخ قطعی خداوند به جهنمیان و دوزخیان 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 باز گردید، همان گزینه 2  . 19
راه گذشته را پیش می گیرید.

جهنمیان به نگهبانان جهنم روي می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند، ولی فرشتگان می گویند: «مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟» آن ها می گویند: بلی! گزینه 3  . 20
فرشتگان نیز تقاضاي آن ها را نمی پذیرند و درخواستشان را بیجا می دانند.

«پرداخت جریمۀ نقدي، قراردادي» و «مبتال شدن به بیماري، طبیعی»، در پاداش و کیفر طبیعی، تناسب جرم و کیفر مطرح نیست. گزینه 4  . 21

باالترین نعمت بهشت، رسیدن به مقام خشنودي خداست. بهشتیان به جملۀ «خدایا! تو پاك و منزهی» مترنم اند. بهشت براي آنان سراي سالمتی (دارالسالم) است.  گزینه 4  . 22
گزینه 1 إن الّذین یأکلون َأموال الیتامی ظلمًا إنّما یأکلون فی بُطونهم ناراً و َسیصلوَن سعیداً: کسانی که می خورند اموال یتیمان را جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زدي در آتشی فروزان  . 23

درآیند. 

■

■}
تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود؛1)
بلکھ خود عمل نمایان می شود و ھرکس عین عمل خود را می بیند.2)
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موارد «الف» و«ب» نادرست می باشند. دوزخیان پس از پایان محاکمه، گروه گروه به سوي جهنم رانده می شوند (نادرستی الف). همچنین رابطۀ میان عمل و جزا را می توان به دو گونه گزینه 2  . 24
در نظر گرفت: قراردادي، نتیجۀ طبیعی خود عمل و تجسم خود عمل (نادرستی ب). 

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  . 25

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