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 سواالت درس ششم

 مرحله اول   به کدام یک ازمراحل قیامت اشاره دارد؟« یوم ترجف االرض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیال»آیه -1

 مرحله اول قیامت اشاره دارد؟ تغییر درساختار زمین وآسمان هابه کدام یک ازحوادث « یوم ترجف االرض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیال»آیه -2

 به کدام مرحله برپایی قیامت اشاره دارد؟ مرحله دوم« وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» آیه  -8

 ت اشاره می کند؟حضور شاهدان وگواهانبه کدام واقعه ازمرحله دوم برپایی قیام« وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» آیه-4

 باکدام مرحله ازمراحل برپایی قیامت ارتباط دارد؟ مرحله دوم« الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بماکانوایکسبون»آیه  -5

 شهادت دادن اعضای بدن انسان رابنویسید؟« الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بماکانوایکسبون»موضوع  آیه -6

 درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.

 صحیح                                               آن رادربردارد.              وباطن نامه عمل انسان درواقع،خودعمل وحقیقت-7

 نجات دهند.                                   غلطبدکاران درروز قیامت سوگندراست می خورند تاشایدخودشان راازمهلکه  -3
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 اولین حادثه قیامت ،شنیده شدن صدایی مهیب است.                                                                        صحیح-3

 غلط                                   گنهکاران شهادت اعضای بدن خودراتصدیق می کنند.                                     -11

 پس اززنده شدن همه انسانها درمرحله دوم قیامت، زمین روشن می شود وحقایق انسان رانشان می دهد.          غلط -11

 جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

 می افتد.                                          اول تغییر درساختارزمین وآسمان هادرمرحله .....................قیامت اتفاق -12

 هرچه عمل انسان به راه وروش پیامبران نزدیک باشد................خواهد داشت.                                     ارزش افزون تری-18

 سواالت کوتاه پاسخ

 نام ببرید؟درمرحله اول برپایی قیامت رخ می دهند کدامند که حوادثی-14

 ( تغییر درساختارآسمان ها وزمین8( مرگ اهل آسمان وزمین  2شنیده شدن صدایی مهیب     (1

صدایی مهیب وسهمگین آسمان ها وزمین رافرا می گیرد واین اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه راغافلگیر می منظور ازنفخ صـور چیسـت؟    -15

 یاد می کند.قرآن کریم ازاین واقعه به نفخ صور کند.

 راتوضیح دهید؟« شنیده شدن صدایی مهیب»ازحوادث مرحله اول برپایی قیامت -16

 صدایی مهیب وسهمگین آسمان ها وزمین رافرا می گیرد واین اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه راغافلگیر می کند.

 راتوضیح دهید؟« مرگ اهل آسمان وزمین »ازحوادث مربوط به مرحله اول برپایی قیامت -17

 همه اهل آسمان ها وزمین جزآنها که خداوند خواسته است، می میرند وبساط حیات انسان ودیگر موجودات برچیده می شود.

 وقایعی که درمرحله دوم برپایی قیامت رخ می دهند کدامند نام ببرید؟-13

 وگواهان (حضور شاهدان5   (دادن نامه اعمال4دگاه عدل الهی  ( برپاشدن دا8(کناررفتن پرده ازحقایق عالم   2(زنده شدن همه انسانها  1

 سؤاالت تشریحی

 راتوضیح دهید؟« زنده شدن همه انسان ها»ازحوادث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت -13 

می شوند ودرپیشگاه خداوند حاضر باردیگر بانگ سـهمناکی درعالم می پیچد وحیات مجدد انسان ها آغاز می شود. بااین صدا، همه مردگان دوباره زنده  

 ست.می گردند. دراین هنگام، انسان های گناه کار به دنبال راه فراری می گردنددل های آنان سخت هراسان وچشم هایشان ازترس به زیر افکنده ا

 راتوضیح دهید؟« برپاشدن دادگاه عدل الهی»ازحودث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت -21

پروردگار سنجیده می شود واگر « عدل»ه قیامت، رسـیدگی به اعمال آغاز می شـود واعمال ، افکار ونیت های انسـان ها در ترازوی    باآماده شـدن صـحن  

 معیار ومیزان سنجش اعمال قرار می گیرد.« امامان«»پیامبران»عملی حتی به اندازه ذره ای ناچیز باشد، به حساب  آن نیز رسیدگی خواهد شد. اعمال

 معیار ومیزان سنجش اعمال دیگران قرار می گیرد؟« امامان»و« پیامبران»یامت اعمالچرادرق-21
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ــدارزش   ــانها به راه وروش آنان نزدیکتر باش ــت؛ ازاین رو هرچه عمل انس ــتور داده اس ــت که خداوند به آن دس افزون »زیرا اعمال آنان عین آن چیزی اس

 خواهد داشت.«تری

 راتوضیح دهید؟« حضورشاهدان وگواهان»وم قیامت ازحوادث مربوط به برپایی مرحله د-22

پیامبران » براسـاس آیات وروایات درروز قیامت ؛شـاهدان وگواهانی براعمال ورفتار انسـان ها درپیشگاه خداوند شهادت می دهند. برخی ازاین شاهدان؛    

 هستند.« اعضای بدن انسان و...»و« فرشتگان الهی« »وامامان

 ( اعضای بدن انسان  ج( فرشتگان الهی ب( پیامبران وامامان  الفام ببرید؟ شاهدان روز قیامت ران-28

بهترین شــاهدان روز قیامت اند؟زیرا همان گونه که دردنیاناظر وشــاهد براعمال مابوده اند درروز قیامت نیز شــاهدان دادگاه « پیامبران وامامان»چرا -24

 عدل الهی اند.

راتوضیح دهید؟برخی آیات وروایات ازشهادت اعضای بدن یاد می کنند .بدکاران درروز قیامت « بدن انسـان  شـهادت اعضـای  » ازگواهان روز قیامت -25

خداوند ســوگند دروغ می خورند تاشــاید خود راازمهلکه نجات دهند. دراین حال، خداوندبردهان آنها مهر خاموشــی می زند واعضــاء وجوارح آنها به اذن 

صاحب خود شهادت می دهند. بدکاران از مشاهده گواهی اعضای بدن خویش به شگفت می آیند وخطاب به آنهابا  شروع به سخن گفتن می کنند وعلیه

 لحنی سذزنش آمیز می گویندکه : چراعلیه ماشهادت می دهید؟

نوشته درآمده است اما نامه تفاوت نامه های دنیایی بانامه عمل انسـان چیسـت؟ نامه های این دنیا صرفا گزارشی ازعمل است که به صورت کلمات و  -26

 عمل انسان به گونه ای است که خود عمل وحقیقت آن رادربردارد.

وضبط  به چه دلیل فرشتگان جزء شاهدان وگواهان قیامت اند؟ چون درطول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده  اندوتمامی اعمال آن هاراثبت-27

 اند. کرده
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