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 تمفاالت درس هؤس

 ی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟جاهای خال

 دروغ دادم-راست     شیطان می گوید: خدابه شماوعده .................دادومن به شماوعده..............................   -1

پیامبران وصدیقان، یک دربرای شهیدان ودرهای دیپر -درمخصوص........................هشتبهشـت .............................دردارد. یک درمخصـوص.................ویک   -2

 برای دیگران است.

 تخفیفی                    دوزخیان ازنگهبانان جهنم می خواهند که برایشان ازخداوند....................بگیرند.   -8

 خدایا توپاک ومنزهی               ترنم هستند.به جمله ..............................م نبهشتیا-4

 درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.

 صحیح                                                         آتش دوزخ درحقیقت حاصل عمل خود انسان است.    -5
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 غلط                                                      عمیق ترین رابطه بین عمل وجزای آن، تجسم عمل است.-6

 غلط                                        دربهشت نعمت های دائمی است وخستگی به سرعت رفع می شود.  -7

 غلط     دررابطه ای که نتیجه طبیعی خود عمل است آن چه اهمیت دارد، تناسب میان جرم وکیفر است.-3

 سواالت کوتاه پاسخ

 یک ازدرهای بهشت برای ورود چه کسانی است؟یک درمخصوص پیامبران وصدیقان، یک در برای شهیدان ودرهای دیگر برای دیگران است.هر-3

 چراآتش جهنم ازدرون جان دوزخیان شعله می کشد؟ چون حاصل عمل خود آنها است.-11

 تقاضای جهنمیان ازخداوند چیست؟درخواست می کنند به دنیا بازگردند.-11

 سوال نگهبانان جهنم ازکافران چیست؟آیارسوالنی نیامدند تاآیات پروردگاررابرشما بخوانند؟-12

 عمیق ترین رابطه بین عمل وجزای آن چیست؟ تجسم اعمال است.-18

 چرابهشتیان خداراسپاس می گویند؟زیرابه وعده خودوفاکرد.-14

ــاداب،پاک وطاهر،خوش وخرم وپیوســته عاشــق وخرســند ازهمســر  همســران بهشــتی چه صــفاتی دارند؟خوش رفتار وزیبا روهســتند،  -15 جوان وش

 خودهستند..

حسـرت جهنمیان درقیامت ازچیسـت؟ ازکارهای نیکی است که می توانستند انجام بدهند ولی انجام نداند مثل نماز خواندن، دستگیری ازمحرومان   -16

 و...

 گان خود وشیطان دوزخیان چه کسانی رادر شقاوت خود مقصر می دانند؟ بزر- 17

 رابطه بین عمل وجزای آن چند گونه است ؟ نام ببرید؟-13

 ( تجسم خود عمل8( نتیجه طبیعی خود عمل  2( قراردادی1سه گونه : 

 سواالت تشریحی

 تجسم عمل به چه معناست؟-13

پاداش یا کیفربه ما داده می شــود، عین عمل ماســت،  این نوع رابطه عمل وپاداش ، عمیق تر وکامل تر ازانواع دیگراســت. آن چه درروز قیامت به عنوان

 نیعنی باطن حقیقی عمل که دردنیا قابل مالحظه نیست، درآخرت چه زشت وچه زیبا، لذت بخش یادردآور مجسم می شود وانسان خود را درمیان باط

 اعمال خود می بیند.

 رابطه قراردادی بین عمل وجزای آن راتوضیح دهید؟- 21

ود مثل این که کارگر درطول روز کارمعینی انجام دهد ودر ازای آن دســتمزد معینی ازقراردادها تعیین می شــکیفربراســاس مجموعه ای گاهی پاداش یا

میان جرم  بگیرد. این رابطه قراردادی اســت وانســانها می توانند باوضــع قوانینی جدیداین رابطه ها راتغییر دهند. آن چه دراین جا اهمیت دارد تناســب 

 ر است تاعدالت برقرار گردد.وکیف
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( انســان 8( دربهشــت هیچ آلودگی وناپاکی وجود ندارد.2( دربهشــت هرچه تمنا کنندآماده می بینند1ســه ویژگی ازویژگی های بهشــت رابگویید؟ -21

 همیشه تازه وشاداب وسرحال است.

 پاسخ قطعی خداوند به درخواست های جهنمیان چیست؟-22

 به شما عمرندادیم تاهرکس می خواست به راه آید؟ ما می دانیم اگر به دنیادنیا باز گردید همان راه گذشته رادرپیش می گیرند. آیا دردنیابه اندازه کافی

 هرعملی چند جنبه دارد؟ آنها رانوشته وباهم مقایسه کنید؟-28

ــانی باقی می ماند بنا براین جنبه ظاهری بعد ازعمل ازبین می رود اما جنبه باطنی هرگز ازبی« باطنی»و« ظاهری»دوجنبـه   ن نمی رود ودرروح هرانسـ

ــود    ــم می ش ــت یازیبا لذت بخش یادردآورمجس ــورت زش هرعملی که مادرزندگی دنیوی انجام می دهیم حقیقت وباطن آن عمل درجهان آخرت به ص

 ماداده می شود عین عمل ماستوانسان خود را درمیان باطن اعمال خود می بیند پس آنچه درروز قیامت به عنوان پاداش یاکیفر به 
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