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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل هفتم تستی

دوزخیان در روز واپسین چه کسانی را مقصر سرنوشت خود قلمداد می کنند و فرشتگان در پاسخ کسانی که به آن ها رو می آورند تا آن ها برایشان از - 1
خداوند تخفیفی بگیرند، چه می گویند؟

دوستان و آشنایان ناباب خود - آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟ 

دوستان و آشنایان ناباب خود - مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ 

شیطان و بزرگان و سروران خود - آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟ 

شیطان و بزرگان و سروران خود - مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟

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

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي، خوف و ترس و عجزي در بهشت نیست 

فرشتگان به استقبال بهشتیان می آیند و به بهشتیان سالم می کنند 

حقیقت و باطن تصاحب مال یتیم به ناحق چیست و مطابق با حدیث رسول خدا (ص) پیام نیک بودن هم نشین انسان در روز رستاخیز چیست؟ - 4

- مایۀ انس انسان است. «یأکلون فی بُطونِِهم نارًا»   - مایۀ نجات و رستگاري انسان است.  «یأکلون فی بُطونِِهم نارًا»

- مایۀ نجات و رستگاري انسان است. - مایۀ انس انسان است.  «سیصَلون سعیرًا»  «سیصَلون سعیرًا»

قرآن کریم در آیۀ  سورة نساء، مقبولیت توبۀ کدام دسته از جهنمیان را نفی می کند و چه عاقبتی در آخرت برایشان فراهم شده است؟ - 518

آنگاه که می گوییم: «انسان باید خود را با شرایط هماهنگ کند»، «وضع قوانین جدید، رابطه ها را تغییر می دهد» و «انسان خود  را در میان باطن اعمال خود - 6

آن چه انسان با خود به قیامت می برد، چیست و روي آوردن برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود، در کدام مرحلۀ قیامت رخ می دهد؟ - 7

باطن اعمال است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست - برپا شدن دادگاه عدل الهی

باطن اعمال است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست - دادن نامۀ اعمال

باطن اعمال است که اکنون در این دنیا نیز براي همه قابل مشاهده است - دادن نامۀ اعمال

باطن اعمال است که اکنون در این دنیا نیز براي همه قابل مشاهده است - برپا شدن دادگاه عدل الهی

1

از آنجا که  .................. ، بهشت «دارالّسالم» است. - 2

باال ترین نعمت بهشت، مقام خشنودي خداوند بوده و بهشتیان به این رستگاري می رسند 

براساس آموزه هاي وحیانی، علت «سرور بهشتیان» و «شعلهور شدن آتش از درون جان جهنمیان»  به ترتیب چیست؟ - 3

دوري از رنج و درماندگی - تصویر عمل وصول به مقام خشنودي - تصویر عمل

دوري از رنج و درماندگی - حقیقت عمل وصول به مقام خشنودي - حقیقت عمل

توبه را تا لحظۀ مرگ به تأخیر انداختند - عذابی دردناك                            توبه را تا لحظۀ مرگ به تأخیر انداختند - آتشی فروزان 

فقط به زبان و نه قلباً توبه می کنند - عذابی دردناك                                  فقط به زبان و نه قلباً توبه می کنند - آتشی فروزان 

می بیند.« به ترتیب از کدام یک از روابط میان عمل و جزاي آن سخن به میان آورده ایم؟

  طبیعی - قراردادي - تجسم عمل         طبیعی - تجسم عمل - تجسم عمل           قراردادي - قراردادي - طبیعی            قراردادي - طبیعی - قراردادي  

عبارت قرآنی «سیصلون سعیرا» مربوط به کدام مرتبه از عالم بوده و بازتاب کدام عمل انسان است؟ً - 8

قیامت ـ خوردن ناحق مال یتیم  برزخ ـ کتمان شهادت شاهدان 

قیامت ـ دیدن باطن اعمال نیک  برزخ ـ عدم توجه به اعمال ماتقدم و تأخر 

فرجام کار
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امکان وضع قوانین جدید به منظور تغییر روابط، مرتبط با کدام نوع رابطه میان عمل با پاداش یا کیفر است و نکتۀ حائز اهمیت دربارة آن چیست؟ - 9

طبیعی - لزوم هماهنگی با آن و تنظیم برنامۀ زندگی با آگاهی کامل از مفاد آن 

قراردادي - تناسب میان جرم و کیفر به منظور برقراري عدالت 

طبیعی - تناسب میان جرم و کیفر به منظور برقراري عدالت 

قراردادي - لزوم هماهنگی با آن و تنظیم برنامۀ زندگی با آگاهی کامل از مفاد آن

پاداش و کیفر در قیامت از چه نوعی است و قرآن کریم در مورد ستمکارانی که مال یتیم را می خورند، چه می فرماید؟ - 10

«فی بطونهم نارًا»   نتیجۀ طبیعی خود عمل - «فی بطونهم نارًا»   تجسم خود عمل -

نتیجۀ طبیعی خود عمل -  «ُاعّدت للکافرین»   تجسم خود عمل -  «ُاعّدت للکافرین»  

مطابق با آیات قرآن کریم باالترین نعمت بهشت براي اهالی آن چیست و آن ها به چه نوایی مترنم اند؟ - 11

در کدام نوع رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر آن، تناسب میان جرم و جریمه جهت برقراري عدالت موضوعیت پیدا می کند و در کدام نوع، ظلم - 13

قراردادي - قراردادي 

نتیجۀ طبیعی خود عمل - تجسم حقیقی عمل  قراردادي - تجسم حقیقی عمل

«دستمزد مشخص کارگر»، «علم و آگاهی بعد از مطالعه و تحقیق» و «حضور عمل» به ترتیب به کدام دسته از روابط میان عمل و پاداش و کیفر اشاره - 14
دارد؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل - قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل - نتیجۀ طبیعی خود عمل

نتیجۀ طبیعی خود عمل - قراردادي - تجسم خود عمل قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل- تجسم خود عمل

مطابق با آیات قرآن کریم جواب کسانی که خواستار بازگشت به دنیا براي انجام عمل صالح می باشند، چیست و این پاسخ از جانب چه کسی یا کسانی - 15
است؟

مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ - نگهبانان جهنم آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم؟ - نگهبانان جهنم

مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ - خداوند متعال آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم؟ - خداوند متعال

در بیان قرآن کریم، راستی راستگویان، در قیامت چگونه به آنها سود می بخشد و کدام یک، از ویژگی متقیان است؟ - 16

آمرزیده شدن از سوي پروردگار - همنشین راستگویان و شهیدان هستند. 

آمرزیده شدن از سوي پروردگار - خشم خود را فرو می برند و از خطاي مردم می گذرند.

تعلق گرفتن باغ هایی از بهشت - خشم خود را فرو می برند و از خطاي مردم می گذرند.

تعلق گرفتن باغ هایی از بهشت - هم نشین راستگویان و شهیدان هستند. 

عبارت «َسَیصَلوَن َسعیراً» در قرآن کریم براي چه عملی بیان شده است و در بیان پیامبر اکرم (ص)، اگر هم نشین انسان در قیامت نیک باشد، - 17

2

رسیدن به خشنودي خدا - خدایا تو پاك و منزهی داشتن دوستان و هم نشینان نیکو - خدایا تو پاك و منزهی

رسیدن به خشنودي خدا - خدایا تو را سپاس داشتن دوستان و هم نشینان نیکو - خدایا تو را سپاس

سوره نساء «فراهم شدن عذاب دردناك براي کسانی که کارهاي زشت انجام دهند» معلول چیست؟   با توجه به مفاد آیۀ 18 - 12

اصرار بر گناهان بزرگ  به تأخیر انداختن توبه 

تکذیب روز رستاخیز  نماز نخواندن و دستگیري نکردن از محرومان در دنیا 

امکان ناپذیر است؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل - قراردادي 

نتیجه اش چیست؟

صورت حقیقی خوردن مال یتیم به ناحق - مایۀ انس او می شود. تجسم عمل انفاق نکردن - مایۀ انس او می شود.

صورت حقیقی خوردن مال یتیم به ناحق - او را گرامی می دارد. تجسم عمل انفاق نکردن - او را گرامی می دارد.
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رانده شدن گروهی از دوزخیان به جهنم مؤخر از چیست و آنان غلبۀ کدام یک را بر خود دستاویز درخواست خود براي بازگشت به دنیا قرار - 18

پایان محاکمۀ الهی - شقاوت

شعله افکندن آتش از درون جانشان - شقاوت شعله افکندن آتش از درون جانشان - شیطان و بزرگانشان

در آیۀ شریفۀ  «ِانَّ الَّذین َیأکلون اموال الَیتامی ُظلمًا ِانَّما َیأکلوَن فی بُطونهم نارًا و سیصلوَن سعیرًا»  سخن از کدام نوع رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر است و - 19
امام علی (ع) زیرك ترین فرد را براي بعد از مرگ چه کسی می داند؟

– – –

مطابق با آیات شریفۀ قرآن کریم، چرا بهشتیان خداي را سپاس می گویند؟ - 20

براي هر یک از ما درجه اي خاص در بهشت قرار داد. رنج و درماندگی را از ما دور کرد و به ما همنشینانی خوب عطا کرد.

به وعدة خود وفا کرد و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. در هاي بهشت را به روي ما گشود و ما را به سوي آن رهنمون کرد.

تعبیر قرآن کریم از «دارالسالم» به چه معناست و کدام یک از نعمت هاي بهشت موجب رستگاري بزرگ و سرور اهل بهشت می باشد؟ - 21

مکانی که سراي سالمتی است و در آن نیکوکاران با خدا هم صحبت اند. - مقام خشنودي خدا

مکانی که سراي سالمتی است و در آن نیکوکاران با خدا هم صحبت اند. - هم نشینی با نیکوکاران و پیامبران

مکانی که هیچ نقصان و ناراحتی در آن نیست. - مقام خشنودي خدا

مکانی که هیچ نقصان و ناراحتی در آن نیست. - هم نشینی با نیکوکاران و پیامبران

قرآن کریم توبۀ کدام گروه را مقبول نمی داند و براي آنان چه فرجام شومی در قیامت متصور می شود؟ - 22

کسانی که پیش از این (در دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند. - عذاب دردناکی برایشان فراهم شده است. 

کسانی که پیش از این (در دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند. - غبار ذلت بر چهرة آنان فرو می نشیند.

کسانی که کارهاي زشت انجام می دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن ها فرا رسد، می گویند: االن توبه کردم. - عذاب دردناکی برایشان فراهم شده است.

کسانی که کارهاي زشت انجام می دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن ها فرا رسد، می گویند: االن توبه کردم. - غبار ذلت بر چهرة آنان فرو می نشیند.

کدام آیه بیانگر این مفهوم است که در آخرت ظلم امکان پذیر نیست و وضعیت درهاي بهشت هنگام ورود به آنجا چگونه است؟ - 23

«کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها» - درها گشوده می شود. «کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها» - درها را گشوده می بینند.

«انّما یأکلون فی بطونهم نارًا» - درها گشوده می شود. «انّما یأکلون فی بطونهم نارًا» - درها را گشوده می بینند.

هر گاه از ما بپرسند که «آیا در مجازات آخرت، ظلم امکان پذیر و قابل تصور است؟» پاسخ به سوال مذکور نیازمند تبیین چیست و پیام کدام آیه  - 24
کمک رسان ما در پاسخ گویی به این سوال است؟ (با تغییر)

رابطۀ میان عمل و جزاي آن - «الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون»  

کیفیت معاد پس از مرگ - «الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون»  

کیفیت معاد پس از مرگ -  «ِانَّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا انَّما یأکلون فی بطونهم نارًاَ و سیصلون سعیرًا»  

رابطۀ میان عمل و جزاي آن -  «ِانَّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا انَّما یأکلون فی بطونهم نارًاَ و سیصلون سعیرًا»  

تکریم در باغ هاي بهشتی در گرو چیست و پرهیزکارانی که قرآن از آنان می خواهد که براي رسیدن به آمرزش پروردگارشان تسریع کنند، کدام - 26

درگذشتن از اشتباه مردم - انفاق هنگام توانگري و تنگدستی 

3

می دهند؟

پایان محاکمۀ الهی - شیطان و بزرگانشان

نتیجۀ طبیعی خود عمل  مراقب  تجسم خود عمل  محاسب نتیجۀ طبیعی خود عمل – محاسب تجسم خود عمل  مراقب 

هر یک از عبارات قرآنی «َو کانَتِ الِجباُل َکثیبًا َمهیًال» و « َسیصَلوَن َسعیراً» به ترتیب تابع کدام یک هستند؟ - 25

َکِسبوَن» ُلُهم بما کانوا یِ ُ «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل» - «َو َتشَهُد ارجَ َکِسبوَن»  ُلُهم بما کانوا یِ ُ ِهم» - «َو َتشَهُد ارجَ ِ ِتُم َعلی افواهَ «نَخَ

 »تَرجُ فُ االَ رُض وَ الجِ باُل « - »یَأکُلوَن امواَل َ الیَتامی ظُ لماً«                          »نخَ َ تِمُ عَلی افواهَ ِهِم« - »یَأکُلوَن امواَل َ الیَتامی ظُ لماً«

ویژگی را دارند؟

درگذشتن از اشتباه مردم - مواظبت بر نماز 

اداي راستین شهادت - مواظبت بر نماز  اداي راستین شهادت - انفاق هنگام توانگري و تنگدستی 
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مطابق با کالم نبوي چه عاملی سبب انس و آرامش انسان در روز قیامت می باشد و ویژگی آن کدام است؟ - 27

عمل صالح - برانگیخته شدن با انسان ایمان - برانگیخته شدن با انسان 

عمل صالح - تجسم تصویر آن با انسان ایمان - تجسم تصویر آن با انسان 

خداوند تبارك و تعالی، توبۀ کدام دسته از افراد را مردود می داند و چه فرجام شومی را براي آنان ترسیم می کند؟ - 28

مشرکان توبه کار - «اینان کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.»

زشت کاران توبه کننده به هنگام مرگ - «اینان کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.»

زشت کاران توبه کننده به هنگام مرگ - «اینان در آخرت از کار خود هیچ بهره اي ندارند.»

مشرکان توبه کار - «اینان در آخرت از کار خود هیچ بهره اي ندارند.»

چرا آتش دوزخ ابدي از درون جان دوزخیان شعله ور است و دوستان و هم نشینان انسان در بهشت چه کسانی هستند؟ - 29

عبارت قرآنی «یأکلون فی بطونهم نارا» معلول چیست؟ و محل تحقق آن کجا می باشد؟ - 30

» - دوزخ ً «ا «ا

» »

در کدام یک از انواع پاداش و کیفر ها، مسئلۀ اجرا یا عدم اجراي عدالت قابل طرح است و مقدمۀ اجراي آن چه می باشد؟ - 31

طبیعی - قابل تغییر بودن پاداش و کیفر قراردادي - تناسب میان جرم و کیفر

تجسم عمل - غیرقابل تغییر بودن پاداش و کیفر تجسم عمل - تناسب میان جرم و کیفر

مطابق آیات سورة معارج، گرامی داشته شدن انسان در باغ هاي بهشتی در کنار امانت داران و وافیان به عهد خود با خدا، در گرو انجام چه اعمالی - 32

اداي شهادت به راستی - انفاق در تنگدستی و توانگري

فرو بردن خشم - انفاق در تنگدستی و توانگري

با توجه به آیات  تا  سورة مبارکۀ معارج، چه کسانی در باغ هاي بهشتی مورد اکرام خواهند بود؟ - 33

انفاق کنندگانی که خشم خود را فرو می برند و براي گناهان خود طلب آمرزش می کنند.

نیکوکارانی که از خطاي مردم می گذرند و در وقت ستم به خود، به یادخدا می افتند.

وفاکنندگان به امانت و عهد که به راستی اداي شهادت کرده و بر نماز مواظب می کنند.

راستگویانی که راستی آنها برایشان سودبخش است. 
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با توجه به آیات کتاب وحی، زمینه هایی که می تواند ما را به سوي جهنم بکشاند در کدام گزینه به  درستی آورده شده است؟ - 34

عدم انجام فریضۀ نماز - اصرار بر گناهان بزرگ و کوچک - عدم تکرار توبه - تکذیب روز رستاخیز

تکذیب روز رستاخیز - اصرار بر گناهان بزرگ و کوچک - انجام معصیت - نعمت فراوان

تکذیب روز رستاخیز - عدم دستگیري از محرومان - عدم تکرار توبه - نعمت فراوان

عدم انجام فریضۀ نماز - عدم دستگیري از محرومان - انجام معصیت - تکذیب روز رستاخیز

از منظر قرآن کریم متقیان به چه صفاتی مزیّن هستند و ورود آنان به بهشت مؤّخر از چیست؟ - 35

4

زیرا واقعیت همه چیز در آن آشکار شده است. - شهیدان و نیکوکاران   زیرا این آتش حاصل عمل خود آنان است. - پیامبرانو راستگویان  

زیرا این آتش حاصل عمل خود آنان است. - پیامبران و فرشتگان   زیرا واقعیت همه چیز در آن شکار شده است. - شهیدان و فرشتگان  

لذین یأکلون اموال الیتامی ظلما - برزخ  لذین یأکلون اموال الیتامی ظلمًا»

سیصلون سعیرا » - دوزخ سیصلون سعیرا» - برزخ

است؟

اداي شهادت به راستی - مواظبت بر نماز

فرو بردن خشم - مواظبت بر نماز

رعایت عهد و امانت و یاد خدا در همه حال - ورود پیامبران و شهیدان انفاق در همه حال و گذشت از خطاي مردم - پایان حساب رسی

رعایت عهد و امانت و یاد خدا در همه حال - پایان حساب رسی انفاق در همه حال و طلب آمرزش براي مردم - ورود پیامبران و شهیدان
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چرا آتش بسیار سخت و سوزانندة جهنم از درون جان دوزخیان شعله می کشد و یکی از اعمالی که سبب این واقعه می شود، کدام است؟ - 36

زیرا حاصل عمل خود انسان هاست. -  «ّانَّ الَّذیَن یأأکلوَن َامواَل الیتامی ُظلمًا»  

زیرا حاصل عمل خود انسان هاست. -  «ّانَّما یأُکلوَن فی بُطونِِهم نارًا»  

زیرا تصویر اعمال انسان باید عیان گردد. -  «ّانَّما یأُکلوَن فی بُطونِِهم نارًا»  

زیرا تصویر اعمال انسان باید عیان گردد. -  «ّانَّ الَّذیَن یأأکلوَن َامواَل الیتامی ُظلمًا»  

- «آن هایی که در زمان توانگري و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطاي مردم می گذرند» در قرآن به چه صفتی آراسته اند و 37

ایمان - «آن ها که امانت ها و عهد خود را رعایت و به راستی اداي شهادت می کنند و بر نماز مواظبت دارند.»

 تقوا - «آن ها که وقتی مرتکب عمل زشتی می شوند یا به خود ستم می کنند، به یاد خدا می افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش می کنند.»  

ایمان - «آن ها که وقتی مرتکب عمل زشتی می شوند یا به خود ستم می کنند، به یاد خدا می افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش می کنند.»

مصداقی از موعظۀ دلنشین نبوي به یکی از یارانش که پس از توصیف هم نشین جدایی ناپذیر انسان فرمود: «آن هم نشین، کردار توست» در کدام آیۀ - 38
شریفه جلوه دارد و ظلم در آن، چه جایگاهی دارد؟

«انّما یأکلون فی بطونهم ناراً» - به طور کلی امکان ناپذیر و محال 

«انّما یأکلون فی بطونهم ناراً» - امکان پذیر در صورت عدم تناسب جریمه با جرم

«انَّ َعَلیکم لَحافظین ِکرامًا کاِتبیَن» - به طور کلی امکان ناپذیر و محال 

«انَّ َعَلیکم لَحافظین ِکرامًا کاِتبیَن» - امکان پذیر در صورت عدم تناسب جریمه با جرم

مطابق با آیات قرآن کریم، پاداش گرامی داشته شدن در باغ هاي بهشتی براي چه کسانی است؟ - 39

پاسخ قطعی خداوند به متقاضیان بازگشت به دنیا چیست و فرجام و نتیجۀ خوردن مال یتیم از روي ظلم در کدام عبارت ترسیم یافته است؟ - 40

 «مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟» - «َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًرا» 

«مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟» - «ِإنََّما َیْأُکُلوَن ِفی بُُطونِِهْم نَاًرا» 

«آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم؟» - «َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًرا»

«آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم؟» - «ِإنََّما َیْأُکُلوَن ِفی بُُطونِِهْم نَاًرا»

دوزخیان چه کسانی را مسبّب گمراهی خود می شمارند و از فرشتگان پس از روي آوردن به ایشان براي گرفتن تخفیف از خداوند چه می شنوند؟ - 41

شیطان و بزرگان و سرورانشان - ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.

دوستانی که آنان را از یاد خدا بازداشتند - مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ 

دوستانی که آنان را از یاد خدا بازداشتند - ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.

شیطان و بزرگان و سرورانشان - مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ 

آیۀ شریفۀ «ِإنَّ الَّذیَن َیْأُکُلوَن َأْمواَل الَْیتامى  ُظْلمًا ...» مربوط به .................. و نتیجۀ آن .................. . - 42

صورت اخروي خوردن مال یتیم - داغ زدن به پشت و پهلوي آن فرد است 

تجسم اعمال انسان در برزخ - داغ زدن به پشت و پهلوي آن فرد است 

صورت اخروي خوردن مال یتیم - آتشی است که آن فرد در شکم خود فرو می برد

تجسم اعمال انسان در برزخ - آتشی است که آن فرد در شکم خود فرو می برد

5

کدام گروه در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند؟

تقوا - »آن ها که امانت ها و عهد خود را رعایت و به راستی اداي شهادت میکنند و بر نماز مواظبت دارند.«

در زمان توانگري و تنگدستی انفاق می کنند. خشم خود را فرو می برند و از خطاي مردم می گذرند.

راستی شان در روز قیامت به آن ها سود می بخشد. امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند.
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پاسخ قطعی خداوند به تقاضاي بازگشت جهنمیان به دنیا این است که .................. و آن چه به انسان در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر داده می  - 43

پاسخ قاطع خداوند به جهنمیان براساس علم الهی کدام است و چرا آتش جهنم از درون جان آنان شعله می کشد؟ - 44

آیا زمین خدا وسیع نبود تا مهاجرت کنید؟ - زیرا آتش جهنم تصویر طبیعی خود اعمال انسان هاست.

آیا زمین خدا وسیع نبود تا مهاجرت کنید؟ - زیرا آتش جهنم حاصل عمل خود انسان هاست.

اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید. - زیرا آتش جهنم حاصل عمل خود انسان هاست.

اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید. - زیرا آتش جهنم تصویر طبیعی خود اعمال انسان هاست.

به چه علت، خداوند تقاضاي دوزخیان متقاضی بازگشت به دنیا را رد می کند و علم خدا بر این است که اگر بازمی گشتند، به چه کاري مشغول می  - 45

براساس آیات قرآن، تکریم در باغ هاي بهشتی در گرو چیست و پرهیزکارانی که قرآن از آنان می خواهد براي رسیدن به آمرزش پروردگارشان - 46

درگذشتن از اشتباه مردم - انفاق هنگام توانگري و تنگدستی 

پاسخ قاطع و کوبندة الهی در برابر کدام خواستۀ دوزخیان ارائه می شود و خداوند با تأکید بر علم خود کدام احتجاج را می آورد؟ - 47

تخفیف در عذاب و عقوبت - «آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم؟» 

تخفیف در عذاب و عقوبت - «اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می گیرید.»

بازگشت به دنیا و جبران گذشته - «اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می گیرید.»

بازگشت به دنیا و جبران گذشته - «آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم؟»

مطابق با آیات سورة معارج، گرامی داشت و اکرام در باغ هاي بهشتی، پاداش وعده داده شده به چه کسانی است؟ - 48

پاسخ قطعی خداوند به دوزخیان با تأکید بر علم خود در جهان آخرت کدام است و طبق آیات قرآن کریم آنچه به انسان در روز قیامت به عنوان - 49

اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید. - صورت طبیعی اعمال

اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید. - جنبۀ باطنی اعمال
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شود، .................. است.

آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟ - تصویر و گزارشی از اعمال 

آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می خواست به راه راست آید؟ - صورت حقیقی اعمال 

مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ - صورت حقیقی اعمال 

مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟ - تصویر و گزارشی از اعمال 

شدند؟

کفایت عمر - باز راه گذشته را در پیش می گرفتند. بعثت رسوالن - باز راه گذشته را در پیش می گرفتند.

کفایت عمر - تالش می کردند که گذشته را جبران کنند.  بعثت رسوالن - تالش می کردند که گذشته را جبران کنند. 

تسریع کنند، کدام ویژگی را دارند؟

درگذشتن از اشتباه مردم - مواظبت بر نماز 

اداي راستین شهادت - مواظبت بر نماز  اداي راستین شهادت - انفاق هنگام توانگري و تنگدستی 

راستی راستگویان که مایۀ سود بخشی به آنان است.                                   کسانی که خشم خود را فرو می برند و از خطاي مردم می گذرند. 

شتاب کنندگان در رسیدن به آمرزش پروردگار و بهشت وسیع او.               مواظبت کنندگان بر نماز و رعایت کنندگان امانت ها و عهد هاي خود. 

پاداش و کیفر داده می شود، داراي کدام ویژگی است؟

آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می  خواست به راه راست آید؟ - صورت طبیعی اعمال

آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس می  خواست به راه راست آید؟ - صورت حقیقی اعمال

نیا َمزرَعُۀ اآلِخَرِة» با کدام عبارت شریفه ارتباط مفهومی دارد؟ حدیث شریف «َالدُّ - 50

«لََیجمعنُّکم الی یوم القیامۀ»   «انّما یأکلون فی بطونهم نارًا»   «لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت»   «ینّبؤا االنسان َیومئٍذ»  




