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 دینی دهم  تجربی ریاضی فصل هفتم تشریحی

باالترین نعمت بهشت چیست؟ - 1
آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است، ظلم، امکان پذیر و قابل تصور است؟ چرا؟ - 2

از دقت در این حدیث پیامبر اکرم (ص): «براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود ... آن گاه که هم نشین - 3
در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشینی که انتخاب می کنی، نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایۀ انس تو
خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست». بگویید کدام یک از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن، دریافت

می گردد؟
آنچه انسان با خود به قیامت می برد، چیست؟ - 4

کدام یک از انواع رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر است که عمیق ترین و کامل ترین رابطه ها می باشد؟ - 5

در کدام یک از رابطه ها، میان عمل و جزاي آن است که انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند؟ مثالی ذکر کنید. - 6
رابطۀ میان عمل و جزاي آن، سه گونه است، نام ببرید. - 7

«تناسب میان جرم و کیفر جهت برقراري عدالت» مربوط است به کدام یک از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن؟ - 8

آنچه در رابطۀ قراردادي اهمیت دارد، تناسب میان چه چیزهایی است تا عدالت برقرار گردد؟ - 9
به چه علت آتش جهنم از درون خود جان آنها شعله می کشد؟ - 10

پس از پایان محاکمه، چه کسانی و چگونه به سوي جهنم رانده می شوند و در چگونه جایگاهی قرار می گیرند؟ - 11

با تدبر در ترجمۀ آیۀ زیر بگویید که اگر ما هم بخواهیم در زمرة بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم؟  - 12
«امروز روزي است که راستی راستگویان به آنها سود بخشد، براي آنها باغ هایی از بهشت است.»

دوستان و هم نشینان انسان در بهشت، چه کسانی هستند؟ - 13
در بهشت انسان همیشه چگونه است و همواره چگونه احساس دارد؟ - 14

چه چیز بهشت، خستگی و سستی نمی آورد؟ - 15
بهشتیان در بهشت با چه کسی هم صحبت اند و به کدام جمله مترنم اند؟ - 16

بهشتیان چه چیزي را براي خود می یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند؟ - 17
چرا بهشتیان خدا را سپاس می گویند؟ - 18
بهشتیان چه چیزي را آماده می بینند؟ - 19

هر یک از بهشتیان در کجاي بهشت قرار می گیرند؟ - 20
درهاي بهشت مخصوص چه کسانی است؟ - 21

بهشت چند در دارد و چه کسانی از آن درها وارد می شوند؟ - 22

بهشت آمادة استقبال و پذیرایی از چه کسانی است و چون سر رسند، چه چیزي را به سوي خود گشوده می بینند؟ - 23
به چه هنگام و چه کسانی را به سوي بهشت راهنمایی می کنند؟ - 24

در کدام یک از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند؟ مثالی ذکر کنید. - 25

آیا در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده می شود، چرا؟ - 26

، سورة نساء:  «ِانَّ الَّذیَن َیاُکلوَن َامواَل الَیتامی ُظلمًا ِانَّما َیأُکلوَن فی بُطونِِهم نارًا َو َسَیصَلوَن َسعیرًا» بگویید کدام یک از انواع رابطۀ از دقت در آیۀ شریفۀ  - 27
میان عمل و جزاي آن، دریافت می گردد؟

10

هر عمل چند جنبه دارد، نام برده و توضیح دهید. - 28

«اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام دهد، دستمزد مشخصی در برابر آن کار دریافت می کند» و «همچنین اگر کسی مرتکب جرمی شود، - 29
مطابق با قوانین و مقررات به پرداخت جریمۀ نقدي یا زندان و نظایر آن محکوم می شود»، به ترتیب، کدام یک از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن بر آنها

صدق می کند؟
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دوزخیان به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آنها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ چه گفت وگویی بین فرشتگان و دوزخیان صورت می گیرد؟ - 30

دوزخیان چه کسانی را مقصر شمرده و می گویند چه کسانی سبب گمراهی ایشان شده اند؟ - 31

دوزخیان تقاضاي بازگشت به دنیا را به عرض چه کسی می رسانند و علت چنین تقاضایی چیست؟ - 32

آتش جهنم، چگونه است و این آتش حاصل چیست؟ - 33

با تدبر در ترجمۀ آیۀ زیر بگویید که اگر ما هم بخواهیم در زمرة بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم؟  - 34
«و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آنها که به راستی اداي شهادت کنند و آنها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ هاي بهشتی گرامی

داشته می شوند.»

بهشت براي بهشتیان چگونه سرایی است و به چه معناست؟ - 35

زمانی که فرشتگان براي استقبال به سوي بهشتیان آمده و به ایشان سالم می کنند و خوش آمد گفته و اذن ورود به بهشت را به ایشان می دهند، - 36
بهشتیان چه پاسخی می دهند؟

از هر دري چه کسانی براي استقبال به سوي بهشتیان می آیند و به ایشان سالم می کنند و چه می گویند؟ - 37

آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، چه چیز ماست؟ مثالی ذکر کنید. - 38

هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، کدام جنبۀ عمل و به چه صورت در جهان آخرت تجسم می شود؟ - 39

در کدام یک از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن است که انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن چه کند و چرا؟ - 40

ترجمۀ آیات پایین به توصیف برخی از ویژگی هاي جهنمیان می پردازد. با تدبر در آنها بیان کنید که چه زمینه هایی می تواند انسان را به سوي جهنم - 41
بکشاند؟ 

الف) آیۀ: «جهنمیان می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز

رستاخیز را تکذیب می کردیم.» مدثر،  
ب) آیۀ: «براي کسانی که کارهاي زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید: االن توبه کردم، توبه نیست و اینها کسانی هستند که

عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.» نساء،  

ج) آیۀ: «(جهنمیان) پیش از این (در دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند.» واقعه، 

40 − 47
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45 − 46

چرا دوزخیان تقاضاي بازگشت به دنیا را دارند و پاسخ قطعی خداوند به ایشان چیست؟ - 42

آن گاه که آتش جهنم از درون جان دوزخیان شعله می کشد، نالۀ حسرت شان بلند می شود و چه می گویند؟ - 43

با تدبر در ترجمۀ آیۀ زیر بگویید که اگر ما هم بخواهیم در زمرة بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم؟  - 44
«و شتاب کنید براي رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است و براي متقیان آماده شده است؛ همان ها که در زمان
توانگري و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطاي مردم می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. و آنها که وقتی مرتکب عمل

زشتی می شوند، یا به خود خشم می کنند، به یاد خدا می افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش می کنند.»

زنان و مردان بهشتی در چگونه حالتی در بهشت به سر می برند، زندگی ایشان سرشار از چیست و همسران بهشتی چگونه اوصافی دارند؟ - 45

یکی دیگر از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن، «نتیجۀ طبیعی خود عمل» است. با ذکر مثال توضیح دهید. - 46

- یکی از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن، «قراردادي» است، با ذکر مثال توضیح دهید. 47

رسول خدا (ص) دربارة «تجسم خود عمل» چه فرمودند؟ - 48

یکی دیگر از انواع رابطۀ میان عمل و جزاي آن، «تجسم خود عمل» است. آن را با ذکر مثال کامًال توضیح دهید. - 49
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