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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل ششم تستی

این عبارت که  «َالَیوَم نَخِتُم َعلِی أفواِهِهم»  دربارة چه کسانی است و مشمول کدام آیه می شوند؟ - 1

ر»   م و أخَّ ُؤا اِإلنساُن َیْومِئٍذ بِما َقدَّ بدکارانی که در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. ـ  «ُیَنبَّ

ُمنا َأیإدیِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   بدکارانی که در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. ـ  «ُتَکلِّ

ُمنا َأیإدیِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آن ها بوده اند. ـ  «ُتَکلِّ

ر»   م و أخَّ ُؤا اِإلنساُن َیْومِئٍذ بِما َقدَّ فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آن ها بوده اند. ـ  «ُیَنبَّ

قرآن کریم پس از لرزة شدید کوه ها آن ها را به چه چیزي تشبیه نموده است و این حادثه از قیامت، مربوط به کدام اتفاق است؟ - 2

«َترُجُف األرُض»  - شنیده شدن صدایی مهیب «َترُجُف األرُض»  - تغییر در ساختار زمین  و آسمان ها

- شنیده شدن صدایی مهیب «َکثیبًا َمهیًال» - تغییر در ساختار زمین  و آسمان ها «َکثیبًا َمهیًال»

این که اعمال پیامبران و امامان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، چه نتیجه اي را به دنبال دارد و در قرآن کریم، عبارت «َیعَلموَن ما - 3
َتفَعلوَن» در توصیف چه  کسانی به کار رفته است؟

معیار و میزان سنجش اعمال دیگران بودن - پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت بودن - پیامبران و امامان

معیار و میزان سنجش اعمال دیگران بودن - فرشتگان الهی بهترین گواهان قیامت بودن - فرشتگان الهی

آنگاه که اعمال مستمر انسان در قیامت دست مایۀ شهادتی علیه وي می شود که فکرش را هم نمی کنند، مفهوم کدام آیه ترسیم شده است؟ - 4

َر»   َم َو َأخَّ ْنساُن َیْوَمِئٍذ بِما َقدَّ ُؤا اْإلِ ُیَنبَّ  «َوَکانَِت اْلِجَباُل َکِثیًبا َمِهیًال» 

َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بِما کانُوا َیْکِسُبوَن»    «ِإنَّما َیْأُکُلوَن ِفی بُُطونِِهْم نارًا »  

بهترین گواهان روز قیامت چه کسانی هستند و این شایستگی معلول چیست؟ - 5

فرشتگان و مالئک - مصون بودن آنان از هر خطا و اشتباه پیامبران و امامان - مصون بودن آنان از هر خطا و اشتباه 

اعضاي بدن انسان - شهادت دادن به اذن خدا در روز قیامت  اعضاي بدن انسان - دیدن ظاهر و باطن اعمال انسان ها در دنیا 

حاضر شدن انسان ها در پیشگاه خداوند در کدام حادثۀ قیامت کبري صورت می گیرد و حضور شاهدان و گواهان به سبب بروز کدام رفتار از سوي - 6
بدکاران است؟

زنده شدن همۀ انسان ها - درخواست بازگشت به دنیا با دیدن نامۀ اعمال 

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - درخواست بازگشت به دنیا با دیدن نامۀ اعمال 

زنده شدن همۀ انسان ها - سوگند دروغ خوردن و انکار اعمال ناشایست 

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - سوگند دروغ خوردن و انکار اعمال ناشایست 

در کدام گزینه ترتیب حوادث مرحلۀ دوم قیامت رعایت شده است؟ - 7

زنده شدن همۀ انسان ها- حضور شاهدان و گواهان- دادن نامۀ اعمال

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - دادن نامۀ اعمال- برپا شدن دادگاه عدل الهی

زنده شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم - برپا شدن دادگاه عدل الهی

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - برپا شدن دادگاه عدل الهی - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

به فرمودة قرآن کریم، چرا در روز قیامت، افراد مست به نظر می رسند، در حالی که مست نیستند و چه کسانی از وحشت رستاخیز موعود در امان - 8
هستند؟

به دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی بزرگ - دانایان  به دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی بزرگ - نیکوکاران 

به خاطر هیبت و عظمت عذاب سخت قیامت - نیکوکاران  به خاطر هیبت و عظمت عذاب سخت قیامت - دانایان 

واقعه بزرگ
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کدام آیۀ نورانی به دسته اي از شاهدان روز قیامت اشاره دارد که همواري مراقب انسان بوده و تمامی اعمال را ثبت و ضبط کرده اند؟ - 9

ُمَنا َأْیِدیِهْم »   «َو ِإنَّ َعَلْیُکْم لَحاِفِظیَن ِکرامًا کاِتِبیَن َیْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن»  «اْلَیْوَم نَْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَکلِّ

 «َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»  «َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن» 

تعبیر قرآنی «یعلمون ما َتفعلوَن» دربارة کدام یک از شاهدان روز حساب به کار رفته است و مسئولیت آنان در دنیا چیست؟ - 10

پیامبران و امامان - در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده اند.

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

پیامبران و امامان - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و بهترین گواهان قیامت هستند.

فرشتگان الهی - در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده اند.

آیۀ شریفۀ «ِاّن َعَلیُکم لَحافظیَن ...» مؤید کدام دسته از گواهان روز قیامت می باشد و چه ویژگی براي آنان بیان می دارد؟ - 11

فرشتگان الهی - دیدن ظاهر و باطن اعمال انسان ها در دنیا پیامبران و امامان - علم به اعمال انسان ها

پیامبران و امامان - دیدن ظاهر و باطن اعمال انسان ها در دنیا فرشتگان الهی - علم به اعمال انسان ها

عامل شگفتی بدکاران در روز قیامت چیست و مطابق با آن چه واکنشی نشان می دهند؟ - 12

تجسم اعمالشان با صورت هاي بسیار زشت - سخن با اعضاي خود با لحنی عتاب آمیز

مشاهدة گواهی اعضاي خویش - گشتن به دنبال راه فرار 

تجسم اعمالشان با صورت هاي بسیار زشت - گشتن به دنبال راه فرار 

مشاهدة گواهی اعضاي خویش - سخن با اعضاي خود با لحنی عتاب آمیز

دادن نامۀ اعمال، در چه مرحله اي صورت می پذیرد و واکنش برخی بدکاران با دیدن آن چگونه است و کدام عبارت قرآنی پاسخ خدا به این واکنش - 13
بدکاران است؟

بعد از حسابرسی قیامت - سرزنش خود و درخواست براي بازگشت به دنیا - «َکلّا اِنَّها َکِلَمٌۀ ُهَو قائله» 

قبل از حسابرسی قیامت - انکار اعمال خود و سوگند دروغ خوردن - «َکلّا اِنَّها َکِلَمٌۀ ُهَو قائله» 

بعد از حسابرسی قیامت - انکار اعمال خود و سوگند دروغ خوردن - «الَیوم نَِختُم َعلی اَفواِهِهم» 

قبل از حسابرسی قیامت - سرزنش خود و درخواست براي بازگشت به دنیا - «الَیوم نَِختُم َعلی اَفواِهِهم» 

اگر افسوس انسان در «یوم الحسرة»  این باشد که : «اي کاش براي این زندگی ام چیزي از پیش فرستاده بودم»، توجه به کدام آیۀ شریفه مدنظر قرار - 14
گرفته است؟

َکّال ِانَّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها َو ِمْن َوَراِئِهْم بَرَزٌخ»   َم َو أِخَر»    ُؤا اْإلْنساُن َیْؤَمِئٍذ بِما َقدَّ  «ُیَنبَّ

َو َتْشَهُد أْرُجُلُهْم بَِما َکُانوا َیْکِسُبوَن»    «نَْخِتُم َعَلی أْفَواِهِهْم َوُتَکِلُمَنا أْیِدیِهْم»   

قرآن کریم پس از لرزة شدید کوه ها، آن ها را به چه چیزي تشبیه نموده است و این حادثه از قیامت، هم زمان با کدام اتفاق است؟ - 15

«َتُرجف االرض» - نفخ صور  «َتُرجف االرض» - تغییرات گسترده و عمیق در آسمان ها و زمین 

«َکثیبًا َمهیًال» - نفخ صور «َکثیبًا َمهیًال» - تغییرات گسترده و عمیق در آسمان ها و زمین 

در چه صورتی اعمال انسان ارزش افزون تري خواهد داشت؟ - 16

عمل و حقیقت نامۀ اعمال به خدا نزدیک تر باشد. عمل انسان به راه و روش پیامبران و امامان نزدیک تر باشد.

عمل انسان همراه با ایمان به خدا و اطاعت از پیامبران الهی باشد. حقیقت و باطن اعمال مطابق دستورات الهی باشد.

«غافلگیرکنندة ناگهانی»، «آغاز حیات مجدد انسان ها» و «آشکار شدن حقایق» مرتبط با کدام یک از حوادث قیامت است؟ - 17

شنیده  شدن صدایی مهیب - شنیده  شدن صدایی مهیب - حضور شاهدان و گواهان 

زنده  شدن همۀ انسان ها - شنیده  شدن صدایی مهیب - حضور شاهدان و گواهان 

زنده  شدن همۀ انسان ها - زنده  شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم 

شنیده  شدن صدایی مهیب - زنده  شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم 
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به ترتیب «حضور در پیشگاه خداوند»، «معیار قرار گرفتن اعمال پیامبران» و «آشکار شدن واقعیت همه چیز» مربوط به کدام وقایع قیامت است؟ - 18

زنده شدن همۀ انسان ها -  بر پاشدن دادگاه عدل الهی - کنار رفتن پرده از حقایق عالم

شنیدن صدایی مهیب - بر پا شدن دادگاه عدل الهی - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

زنده شدن همۀ انسان ها - حضور شاهدان و گواهان - کنار رفتن پرده از حقایق عالم

شنیدن صدایی مهیب - حضور شاهدان و گواهان - دادن نامۀ اعمال

«برچیده شدن حیات انسان و سایر موجودات» مربوط به مرحلۀ  ................. قیامت بوده و علت این که امامان و پیامبران معیار و میزان سنجش اعمال - 19
دیگران اند این است که ..................  (با تغییر)

اول - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون اند.

دوم - ظاهر و باطن اعمال انسان ها را دردنیا دیده اند و از هر خطایی مصون اند.

دوم - اعمال پیامبران و امامان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است.

اول - اعمال پیامبران و امامان عین آن چیزي است که خداوند به آن دستور داده است.

تحقق وعدة الهی مبنی بر تأثیر اعمال ناچیز در پروندة اعمال، مرتبط با کدام یک از حوادث روز قیامت می باشد و چه چیزي زمینۀ رسیدگی به آن را - 20
فراهم می کند؟

برپا شدن دادگاه عدل الهی - سنجش اعمال انسان ها در ترازوي عدل پروردگار 

برپا شدن دادگاه عدل الهی - آمادگی صحنۀ قیامت 

دادن نامۀ اعمال - سنجش اعمال انسان ها در ترازوي عدل پروردگار

دادن نامۀ اعمال - آمادگی صحنۀ قیامت

براساس آیات قرآن کریم در کدام یک از وقایع روز قیامت انسان هاي گناهکار به دنبال راه فرار می گردند و شاهد همۀ پیامبران و امت ها در روز - 21
قیامت کیست؟

برپا شدن دادگاه عدل الهی - خداوند متعال  برپا شدن دادگاه عدل الهی - رسول خدا (ص) 

زنده شدن همۀ انسان ها - رسول خدا (ص)  زنده شدن همۀ انسان ها - خداوند متعال 

موارد «کنار رفتن پرده ها از حقایق عالم» و «تمهید انسان ها جهت دریافت پاداش و کیفر»، به ترتیب اشاره به کدام مراحل قیامت دارند؟ - 22

دوم - اول  اول - دوم  دوم - دوم  اول - اول 

کدام حادثه، در قیامت مربوط به مرحله اي است که با پایان یافتن دنیا آغاز می شود؟ - 23

چشم ها از ترس به زیر افکنده است.  همۀ اهل آسمان ها و زمین زنده می شوند.

تحّولی عظیم در ساختار آسمان ها و زمین رخ می دهد. رسیدگی به اعمال آغاز می شود.

آیۀ شریفۀ «مردم از هیبت آن روز هم چون افراد مست به نظر می رسند؛ در حالی که مست نیستند.» به ترتیب مقارن با کدام یک از مراحل و حوادث - 24
قیامت است؟

مرحلۀ دوم - زنده شدن همۀ انسان ها   مرحلۀ اول - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها 

مرحلۀ اول - شنیده شدن صدایی مهیب   مرحلۀ دوم - کنار رفتن پرده از حقایق عالم  

مطابق با آیات قرآن کریم به ترتیب وضعیت نیکوکاران در روز قیامت و گناهکاران پس از حیات مجدد انسان ها چگونه است؟ - 25

همۀ اهل آسمان ها و زمین به جز آنان می میرند - دل هاي آنان هراسان است.

همۀ اهل آسمان ها و زمین به جز آنان می میرند - آرزو می کنند که اي کاش دوباره زنده نمی شدند.

آن ها از وحشت روز قیامت در امان اند - آرزو می کنند که اي کاش دوباره زنده نمی شدند.

آن ها از وحشت روز قیامت در امان اند - دل هاي آنان هراسان است.
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بازتاب قسم کذب بدکاران در روز قیامت در کدام عبارت قرآنی نهفته است و علت بهترین گواهان بودن پیامبران و امامان در روز موعود، کدام - 26
است؟

«یعلمون ما تفعلون» - همواره مراقب اند و تمامی اعمال را ثبت و ضبط می کنند.

«نختم علی افواههم» - همواره مراقب اند و تمامی اعمال را ثبت و ضبط می کنند.

«یعلمون ما تفعلون» - از هر خطایی مصون و محفوظ  اند.

«نختم علی افواههم »- از هر خطایی مصون و محفوظ  اند.

مطابق با آیات وحی، صعب و دشوار بودن عذاب الهی در روز قیامت، کدام واقعه را به دنبال دارد؟ - 27

مرگ اهل آسمان  ها و زمین جز آنان که خداوند اراده کرده است  وحشت همگان از روز قیامت به جز کسانی که نیکوکارند 

مست به نظر رسیدن مردم از هیبت و عظمت رستاخیز  هراس انسان هاي گناهکار و جست وجوي راه فرار از سوي آنان 

تعبیر قرآنی «َکثِیبًا َمهِیًال» براي چه چیزي به کار رفته و مؤید کدام مرحلۀ قیامت است و چگونه اتفاق می افتد؟ - 28

کوه ها - اول - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمین دیگري تبدیل می شوند.

خورشید - دوم - این تغییرات چنان گسترده وعمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمین دیگري تبدیل می شوند.

کوه ها - دوم - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که همۀ انسان ها به آن آگاه می گردند.

خورشید - اول - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که همۀ انسان ها به آن آگاه می گردند.

به کدام سبب اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال دیگران خواهد بود و آغاز رسیدگی به اعمال مربوط به کدام حادثه از مرحلۀ دوم قیامت - 29
است؟

رؤیت ظاهر و باطن اعمال در دنیا و آخرت - برپایی دادگاه عدل الهی  عصمت و مصون بودن آنان از خطا و اشتباه - دادن نامۀ اعمال 

گواهی دادن بر اعمال همۀ امت ها و فرشتگان - دادن نامۀ اعمال  تطبیق داشتن عمل آن ها با فرامین الهی - برپایی دادگاه عدل الهی 

عبارت شریفۀ قرآنی  «و تشهد ارجلهم بما کانو یکسبون»  و  «یعلمون ما تفعلون»  به ترتیب به شهادت کدام یک از شاهدان روز قیامت اشاره دارند و ثبت و - 30
ضبط اعمال در طول زندگی و مراقبت هموارة انسان ها مربوط به کدام شاهد می باشد؟

اعضاي بدن انسان - فرشتگان الهی - دومین   پیامبران و امامان - فرشتگان الهی - اولین

فرشتگان الهی - اعضاي بدن انسان - اولین  اعضاي بدن انسان - پیامبران و امامان - دومین

هر یک از عبارات قرآنی  «َوَکانَِت الِْجَباُل َکِثیًبا َمِهیًال»  و  «َیْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن»  به ترتیب تابع کدام یک است؟ - 31

ْرُض َو اْلِجباُل»  -  «َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بِما کانُوا َیْکِسُبوَن»    «نَْخِتُم َعلى  َأْفواِهِهْم»  -  «و َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بِما کانُوا َیْکِسُبوَن»   «َتْرُجُف اْألَ

ْرُض َو اْلِجباُل»  -  «َو ِإنَّ َعَلْیُکْم لَحاِفِظیَن»   «نَْخِتُم َعلى  َأْفواِهِهْم»  -  «َو ِإنَّ َعَلْیُکْم لَحاِفِظیَن»    «َتْرُجُف اْألَ

ُمنا َأْیِدیِهْم َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بِما کانُوا َیْکِسُبوَن» و آیات مشابه آن به کدام واقعۀ قیامت اشاره دارند و چه مفهومی را آیۀ شریفۀ «الَْیْوَم نَْخِتُم َعلى  َأْفواِهِهْم َو ُتَکلِّ - 32
بیان می کنند؟

حضور شاهدان و گواهان - تکلم اشیا و جمادات  زنده  شدن انسان ها - تکلم اشیا و جمادات 

حضور شاهدان و گواهان - گفت وگوي خداوند با مجرمین  زنده  شدن انسان ها - گفت وگوي خداوند با مجرمین 

«آشکار شدن اسرار و حقایق عالم» به ترتیب «تابع» و «مسبّب» وقوع کدام یک از رخدادهاي قیامت می باشد؟ - 33

تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند - زنده شدن همۀ انسان ها   تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند - بر پا شدن دادگاه عدل الهی  

حضور شاهدان و گواهان - بر پا شدن دادگاه عدل الهی حضور شاهدان و گواهان - زنده شدن همۀ انسان ها
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در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، شروع به سرزنش خود می کنند. کدام گزینه از جمالت حسرت بار آنان - 34
نیست؟

اي کاش براي این زندگی ام چیزي از پیش فرستاده بودم.

اي کاش آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.

اي کاش همراه و هم مسیر با شیطان نمی شدیم و او را تبعیت نمی کردیم.

اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم؛ او ما را از یاد خدا بازداشت.

منظور از «آماده شدن صحنۀ قیامت» کدام حادثۀ قیامت است و دلیل میزان و معیار سنجش قرار گرفتن اعمال پیامبران و امامان چیست؟ - 35

حضور شاهدان و گواهان - زیرا ایشان در دنیا ناظر بر اعمال انسان بوده اند و از هر خطایی مصون اند.

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - زیرا ایشان در دنیا ناظر بر اعمال انسان بوده اند و از هر خطایی مصون اند.

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.

حضور شاهدان و گواهان - زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.

در آیۀ «اَلَیوَم نَخِتم َعلی أفواِهِهم و تکلّمنا أیدیِهم و ...»، لفظ «ألیوم» به کدام مرحله از وقایع قیامت اشاره دارد و دلیل سوگند دروغ بدکاران در قیامت - 36
چیست؟

دوم - اعمال بد خود را درست جلوه دهند.   اول - اعمال بد خود را درست جلوه دهند.  

دوم - اعمال زشت خود را انکار کنند.   اول - اعمال زشت خود را انکار کنند.  

بیان شهادت و گواهی فرشتگان در کدام گزینه بیان شده است؟ - 37

«و من ورائهم برزخ»   «کانت الجبال کثیبًا مهیًال»   «تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون»   «یعلمون ما تفعلون»  

محتواي آن چه که اعضاي بدن انسان در قیامت بدان شهادت می دهند، چیست و ظرف تحقق این مفهوم با کدام آیۀ در یک مرحله از قیامت قرار دارد؟ - 38

«بِما کانوا یکِسبوَن» - «َو اِنَّ َعَلیُکم لَحافظیَن ِکرامًا کاَتبیَن...»  «بِما کانوا یکِسبوَن» - «َیوَم َتْرُجف االرِض َو الِجباُل َو کانَِت الِجباُل...» 

«لَو کانوا َیعَلمون» - «َیوَم َتْرُجف االرِض َو الِجباُل َو کانَِت الِجباُل...» «لَو کانوا َیعَلمون» - «َو اِنَّ َعَلیُکم لَحافظیَن ِکرامًا کاَتبیَن...»

آنچه موجب می شود مردم در روز قیامت همچون افراد مست به نظر برسند چیست و مصداقی از صعب بودن روز قیامت در کدام آیه ترسیم گشته - 39
است؟

«ِکَراًما َکاِتِبیَن َیْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن»   سختی عذاب الهی - «َوِإنَّ َعَلْیُکْم لََحاِفِظیَن ِکَراًما َکاِتِبیَن»   هیبت روز قیامت -

ْرُض َو اْلِجباُل»   «َیْوَم َتْرُجُف اْألَ هیبت روز قیامت - ُمَنا َأْیِدیِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم»   سختی عذاب الهی - «ُتَکلِّ

چه تعداد از عبارت ها با عناوین مقابل خود مناسبت دارند؟  - 40

الف) انسان هاي گناهکار به دنبال راه فرار می گردند.  شنیده شدن صدایی مهیب در مرحلۀ اول 

ب) آغاز شدن بساط حیات مجدد انسان ها  مر حلۀ دوم قیامت 

ج) آشکار شدن اعمال و رفتار و نیات انسان  دادن نامۀ اعمال 

د) آماده شدن انسان ها براي دریافت کیفر و پاداش  مرحلۀ دوم قیامت

چهار سه   دو   یک

←

←

←

←

کدام مرحله از قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز می شود و میان «مرگ اهل آسمان ها و زمین» و «تغییر در ساختار زمین و آسمان ها» کدام یک مؤخر از - 41
دیگري است؟

اول - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها اول - مرگ اهل آسمان ها و زمین

دوم - مرگ اهل آسمان ها و زمین دوم - تغییر در ساختار زمین و آسمان ها
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آیۀ شریفۀ  «یوم ترجف االرض و الجبال ...»  مؤیّد کدام مرحلۀ قیامت است و علت معیار و سنجش بودن اعمال پیامبران و امامان کدام است؟ - 42

مرحلۀ دوم قیامت، کنار رفتن پردة حقایق – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است.

مرحلۀ اول قیامت، تغییر در ساختار زمین و آسمان ها – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است.

مرحلۀ اول قیامت، تغییر در ساختار زمین و آسمان ها – آنان ناظر اعمال ما هستند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند.

مرحلۀ دوم قیامت، کنار رفتن پردة حقایق - آنان ناظر اعمال ما هستند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند.

«آشکار شدن اعمال، رفتار و نیات انسان ها» و «هراسان شدن دل ها» به مربوط به حوادث .................. و .................. می باشد. - 43

کنار رفتن پرده از حقایق عالم – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها کنار رفتن پرده از حقایق عالم – زنده شدن همۀ انسان ها

برپا شدن دادگاه عدل الهی – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها برپا شدن دادگاه عدل الهی – زنده شدن همۀ انسان ها

َر» ، به ترتیب به کدام ویژگی ها در عوالم برزخ و قیامت پی می بریم؟ َم َو َاخَّ ُؤا اِالنساُن َیوَمئٍذ بِما َقد از تّعمق و مداّقه در آیۀ شریفۀ  «ُیَنبَّ - 44

وجود شعور و آگاهی - دادن نامۀ اعمال و افزایش هوشیاري  وجود شعور و آگاهی - افزایش بیداري و اعتراف به کاستی اعمال 

تداوم ارتباط  دنیا و برزخ -  دادن نامۀ اعمال و افزایش هوشیاري  تداوم ارتباط  دنیا و برزخ -  افزایش بیداري و اعتراف به کاستی اعمال

اعطاي نامۀ عمل به دست راست نیکوکاران و دادن نامۀ اعمال به دست چپ بدکاران بالفاصله پس از کدام یک از حوادث قیامت رخ خواهد داد و - 45
مطابق با آیات قرآن کریم، در کدام یک از حوادث قیامت خداوند به دهان بدکاران مهر خاموشی می زند؟

برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال برپا شدن دادگاه عدل الهی - حضور شاهدان و گواهان

کنار رفتن پرده از حقایق عالم - حضور شاهدان و گواهان کنار رفتن پرده از حقایق عالم - دادن نامۀ اعمال

با توجه به آیات شریفۀ قرآن کریم، انسان ها پس از افسوس و نالۀ حسرت خیز از تکذیب آیات پروردگار چه تأسفی می خورند؟ - 46

«... چیزي از پیش فرستاده بودیم»   از مؤمنان می بودیم.»

 با پیامبران همراه و هم مسیر بودیم»  از یاد خدا غافل نمی شدیم»

ترجمۀ آیات  و  سورة فرقان: «اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم ...» سخن بدکاران در کدام مرحلۀ قیامت است - 47
و بیان کنندة کدام اثر سوء مصاحب بد می باشد؟

مرحلۀ دوم - تکذیب پیامبران  مرحلۀ دوم - بازداشتن از یاد خدا  مرحلۀ اول - بازداشتن از یاد خدا مرحلۀ اول - تکذیب پیامبران 

2829

پس از آماده شدن صحنۀ قیامت، رسیدگی به .................. آغاز می شود و طبق عبارت قرآنی .................. ، بدکاران از مشاهدة گواهی اعضاي خویش - 48
به شگفت می آیند. (با تغییر)

«الیوم نختم علی افواههم ...»   افکار و نیات انسان - اعمال انسان - « و ِانَّ علیکم لحافظین...»  

افکار و نیات انسان -« و ِانَّ علیکم لحافظین...» اعمال انسان - «الیوم نختم علی افواههم ...»

ْرُض َو الِْجباُل ...» با کدام عبارت هم مفهوم است؟ عبارت قرآنی «َیْوَم َتْرُجُف اْألَ - 49

بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده می شود.

کوه ها سخت در هم کوبیده شده و متالشی می شوند. اسرار و حقایق عالم آشکار می شود.

حضور شاهدان و گواهان .................. حادثۀ دادن نامۀ اعمال است و آیۀ «َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن» مربوط به .................. مورد و حاضر شدن - 50
عین اعمال در خصوص مورد .................. است.

مقّدم بر - دومین - نخستین  مؤّخر از - نخستین - نخستین  مقّدم بر - نخستین - دومین  مؤّخر از - دومین- نخستین 
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