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 :واقعه بزرگدرس هفتم

 سواالت چند گزینه ای

 طبق روايات اسالمي چه كساني در اثر نفخ صور اول مدهوش نمي شوند ؟-166

 د( پيامبران الهي و امامان ج( كافران       ب( مومنان                 الف( مالئكه            

 كدام مرحله نفخ صور مي باشد و مربوط به چيست ؟-161

 زنده شدن همه انسانها  -ب( نفخ صوراول  تغيير در زمين و آسمان        -الف( نفخ صور اول 

 نوراني شدن   -د( نفخ صور دوم  ه                        برپايي دادگا -ج( نفخ صور دوم 

وقتي بدكاران در روز قيامت سوگند دروغ مي گويند تا خود را از آن مهلكه سخت نجات دهند در اين مرحله چه  -161

 كسي شاهد اعمال آن است ؟

 ( فرشتگان  د ج( اعضاي بدن انسان ب( امامان                  الف( پيامبران            

 پايان حيات در اين جهان با برپايي ............. همراه است . -161

 د( برزخ  ج( ندا                 ب( قيامت                الف( تغييرات جوي        

 براثر كدام واقعه در زمان برپايي قيامت مردگان همه زنده ميشوند ؟ -162

 د( زلزله   ج( شكافتن زمين    نفخ صور دوم               ب( الف( نفخ صور اول            

 سنجش گر اعمال انسان در قيامت كيست ؟ -161

 د( انسان  ج( خداوند                ب( فرشتگان             الف( پيامبران               

 كداميك در مورد قيامت صحيح نيست ؟ -162

 است و انسان عين عمل خود را ميبيند . الف( همه اعمال انسان در قيامت حاضر

 ب( در قيامت اعمالي كه در زمانهاي مختلف انجام شده اند قابل جمع شدن با هم نيستند .
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 ج( خداوند اعمال انسان را در قيامت به ياد او مي آورد .

 د( رسيدگي به اعمال مربوط به مرحله دوم برپايي قيامت است .

 برپايي قيامت رخ مي دهد به چه منظور است ؟ وقايعي كه در مرحله دوم -169

 الف( مدهوشي اهل آسمانها و زمين                 

 ب( برچيده شدن بساط حيات انسان و ساير موجودات

 ج( تغيير عمق آسمانها و زمين مناسب با شرايط قيامت      

 د( ايجاد آمادگي الزم در انسان جهت دريافت پاداش و كيفر

 روایاتبخش آیات و 

)بی گمان برای شما نگهبانانی هستند نویسندگانی گرانقدر می دانند آن چه را (12-11)انفطار/ ‹وَ إنّ علیکم لحافظین کراماً کاتبینَ یعلمونَما تفعلون› آیه ی شریفه ی -331

 ؟ به کدام یك از وقایع قیامت اشاره دارد که انجام می دهید.(

 به سواالت زیر پاسخ دهید: (›21)فصلت/«وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَیْءٍ »آیه ی شریفه ی با استناد به  -331

 از مرحله دوم قیامت به چه وقایعی اشاره دارد؟  الف(

 ب( بگویید؛ چرا انسان از شهادت اعضای بدن خود به شگفت می آید؟

 اره های درست از نادرست را تشخيص دهيد:گز

 حوادث و رخداد بزرگی که در پایان جهان انجام می شود. در دو مرحله صورت می گیرد. -332

 از وقایع مربوط به مرحله اوّل قیامت هستند.‹ برپا شدن دادگاه عدل الهی ›و ‹ شنیدن صدای مهیب› -333

 اعمال آغاز می شود، که از وقایع مربوط به مرحله اول قیامت می باشد.با آماده شدن صحنه قیامت، رسیدگی به -334

 فرشتگان الهی چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند، بهترین گواهان قیامت اند. -335

 .بر اساس آیات و روایات پیامبران و امامان و فرشتگان الهی از شاهدان روز قیامت هستند -335

 بران شاهد و ناظر بر همه ی امامان و امت هاست.پیام -337

 نامه عمل انسان به گونه ای است که با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی ندارد. -333
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برپا شدن دادگاه › تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند، مربوط به  -333

 .وم می باشداز وقایع مرحله د‹ عدل الهی

 جاهای خالي را با عبارات مناسب تكميل كنيد:

 پایان این جهان با برپایی....... همراه است.-341

 همه اهل آسمان ها و زمین، جز آن ها که خداوند خواسته ......... و بساط انسان و سایر موجودات ......... می شود. -341

 .جمله،........ و........ انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرین زمین آشکار می شوددر مرحله دوم قیامت واقعیت همه چیز از -342

 اعمال ........... و ........... معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرند. -343

 بر اساس آیات و روایات شاهدان اعمال و رفتار انسان ها ............. و ......... می باشد.-344

 در روز قیامت سوگند ......... می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. بدکاران -331

 نامه عمل نیکوکاران را به دست....... و نامه عمل بدکاران را به دست....... آن ها می دهند.-345

 نامه عمل انسان در آخرت به گونه ای است که خود ....... و ....... آن را در بر دارد. -345

 واالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:به س 

 پایان این جهان در چند مرحله انجام می گیرد؟ فقط نام ببرید؟ -347

 حوادث مرحله اول قیامت را نام ببرید؟ -343

 وقایع مرحله دوم قیامت را نام ببرید؟ -343

 آغاز می شود؟‹ حیات مجدد انسان ها›در کدام یك از وقایع مرحله دوم قیامت  -351

 چه کسانی معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؟ اعمال-351

 بهترین گواهان قیامت چه کسانی هستند؟-352
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 بعد از پیامبران و امامان چه کسانی در طول زندگی انسان ها مراقب آن ها بوده اند؟ فقط نام ببرید؟ -353

 کارهای خوب و بد انسان در روز قیامت به چه صورتی مجسم می شوند؟ -354

 موارد موجود در ستون الف مربوط به کدامیك از ستون ب می باشد؟ -355

 ستون ب                   ستون الف               

 مرگ اهل آسمان ها و زمین -1

 زنده شدن همه ی انسان ها-2

 شاهد و ناظر برهمه امت ها-3

 معیار و سنجش اعمال-4

 مرحله دوم قیامت -1

 مرحله اول قیامت -2

 اعضای بدن انسانفرشتگان و  -3

 پیامبران و امامان -4

 رسول خدا)ص( -5

 ه سواالت زیر پاسخ کامل دهید:ب

 منظور از اینکه اعمال امامان و پیامبران وسیله سنجش اعمال است چیست ؟ -355

 با پایان یافتن دنیا چه حوادثی اتفاق می افتد؟ -357

 با اینکه خداوند حاکم دادگاه قیامت است چه نیازی به شهادت شاهدان وجود دارد ؟ -353

 برخی از وقایعی که در مرحله دوم قیامت رخ می دهد، را بیان کنید.-353

 نامه عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا چه تفاوتی دارد؟-351

 را بنویسید؟‹ اناعضای بدن انس›از وقایع مرحله دوم قیامت ،شهادت -351

 بهترین گواهان روز قیامت چه کسانی هستند؟ با ذکر دلیل؟ -352

 را بنویسید؟‹ مرگ اهل آسمان ها و زمین › از حوادث مرحله اول قیامت  -353

 به نظرشمابراساس آیات و روایات فلسفه تعدد شاهدان در روز قیامت چیست؟-354
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