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کدام حادثه است؟ عبارات زیر، معرّف وقوع  

 در آغوش مادران،مادران در اندیشۀ آرزوهاي  کاري وسرگرم چیزي؛کودکان آرمیده هرکس مشغول« 

تازه، تاجـر  ، همه در تکاپو؛ کشاورز بـه امید محصول...خویش و پدران در پی کسب و کار و مادرانۀ 

اند؛ کودك، جوان،  هواي خویش ، همه در حال و...به امید سود بیشتر، دانشمند در پی کشفی جدید و 

اش داده شده بود؛ آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم  اُفتد، آنچه وعده پیر؛ کـه ناگهان اتّفاق می

». پنداشتیم و ما آن را دور می بود  

  توفی ) د                      قیامت) ج       مرگ                  ) ب         برزخ                  ) الف

1 

اُفتد؟ چرا قیامت اتّفاق می 64  

.» تـا آغــازي بـاشد بـر حـیــات ابـدي انسان«  :پاسخ  

2 
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مردم از هیبت آن . کند روزي که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می«عبارت قرآنی 

روز همچون افراد مست به نظر می رسند؛ در حالی که مست نیستند ولیکن عذاب  خدا سخت است.» 

 بیانگر و مبین وقوع کدام حادثۀ زیر است؟

جهنّم ) د       قیامت                 ) دوزخ                         ج) برزخ                         ب) الف  

3 

                                                                           پایان این جهان با چه چیزي همراه است؟ 65

» تـامـی قیـایـرپـب«  :پاسخ  

4 

گیرد؟ کریم ترسیم شده است، در چند مرحله انجام می که در آیاتی از قرآن رخ خداد بزرگ قیامت 65  

دو مـرحـله »؛ که در هر مرحله، وقایع خاصی رخ می دهد.  پاسخ: « 

5 
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ُافتد؟  شود، چه حوادثی اتّفاق می آغاز می» پایان یافتن دنیا « در مرحلۀ اول قیامت که با   

.صدایی مهیب شنیدن) 1 :پاسخ  

.ها و زمین مرگ أهل آسمان) 2  

. ها و زمین تغییر در ساختار آسمان) 3  

6 

 

65 

.را توضیح دهید»  شنیده شدن صدایی مهیب« از حوادث مربوط به مرحلۀ اول قیامت   

دهد کـه  گیرد و این اتّفاق چنان ناگهانی رخ می را فرا می ها و زمین صدایی مهیب و سهمگین آسمان :پاسخ

  .کند گیر می همه را غافل

7 

 

65 

.را توضیح دهید» ها و زمین  مرگ أهل آسمان« از حوادث مربوط به مرحلۀ اول قیامت   

و دیگر  ات انسانمیرند و بساط حی خواسته است، می و زمین، جـز آنها که خداوند ها همۀ أهل آسمان :پاسخ

.شود موجودات برچیده می  

8 
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.را توضیح دهید» و زمین  ها تغییر در ساختار آسمان« از حوادث مربوط به مرحلۀ اول قیامت   

آن . شود نور و تاریک می پیچد و بی خورشید در هم می. دهد ها و زمین رخ می تحولی عظیم در آسمان :پاسخ

آید و خُرد  شوند، زمین به شدت لرزه در می درخشید، همه به یک باره تیره می میکه در آسمان  اي همه ستاره

 .گردند شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هـوا پراکنده می ها در هم کوبیده شده و متالشی می شود،کوه می

ایـن تغییرات . کشد شوند و از درون آنها آتش زبانه می دریاها بـا آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می

   .شوند ها و زمینی دیگر تبدیل می ها و زمین به آسمان چنان گُسترده و عمیق است که آسمان

9 

». ها آمادة دریافت پـاداش و کیفـر شوند ا انسانت«  :پاسخ  دهند؟ میرخ  ،چرا وقایع مرحلۀ دوم قیامت 65  10 

66 
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قیامت را فقط نام ببرید موقایع مرحلۀ دو.  

    .ها زنده شدن همۀ انسان) 1 :پاسخ

.کنار رفتن پرده از حقایق عالم) 2  

.بر پا شدن دادگاه عدل الهی) 3  

.حضور شاهدان و گواهان) 4  

. دادن نامۀ اعمال) 5  

11 
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.را توضیح دهید» ها  زنده شدن همۀ انسان« از حوادث مربوط به مرحلۀ دوم قیامت   

با این صدا، همۀ . شود ها آغاز می انسانپیچد و حیات مجدد  بانگ سهمناکی در عالم می» بار دیگر «  :پاسخ

هاي گناه کار بـه  در ایـن هنگام، انسان. گردند شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می مردگان دوباره زنده می

.ترس به زیر افکنده استهایشان از  هاي آنان سخت هراسان و چشم گردند؛ دل راه فراري میدنبال   

12 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

67 

.را توضیح دهید» کنار رفتن پرده از حقایق عالم « از حوادث مربوط به مرحلۀ دوم قیامت   

رود و اسرار و حقایق عـالم آشکار  ها کنـار می جانب خداوند پرده در آن روز، بـا تابیدن نور حقیقت از:پاسخ

ها وحوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتّفاق  همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات انسان  و واقعیت شود می

.شود افتاده است، آشکار می  

13 
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.را توضیح دهید» عدل الهیبر پا شدن دادگاه « از حوادث مربوط به مرحلۀ دوم قیامت   

ها در  هاي انسان عمال، افکار و نیتشود و ا اده شدن صحنۀ قیامت، رسیدگی بـه اعمال آغاز میبـا آم :پاسخ

ه حساب آن نیز اي ناچیز باشد، بـ شود و اگر عملی حتّی به اندازة ذره پروردگار سنجیده می» عدل « ترازوي 

.گیرد عمال قرار می، معیار و میزان سنجش ا»امامان « و » ن پیامبرا« عمال ا. رسیدگی خواهد شد  

14 

 

66 

گیرد؟ عمال دیگران قرار می، معیار و میزان سنجش ا»امامان « و » پیامبران « عمال ا چرا در قیامت؛  

ها  عمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است؛ از این رو هر چه عمل انسانزیرا ا: پاسخ

.خواهد داشت» تري  افزون« تر باشد، ارزش  راه و روش آنان نزدیک به  

15 

 

66 

 

.را توضیح دهید» حضور شاهدان و گواهان « از حوادث مربوط به مرحلۀ دوم قیامت   

ها در پیشگاه  عمال و رفتار انسانوز قیامت، شاهدان و گواهانی بـر ابر اساس آیـات و روایـات؛ در ر :پاسخ

دن عضاي با« و » فرشتگان الهی «  ، »پیامبران و امامان « برخی از این شاهدان؛ . دهند شهادت میخداوند 

.هستند... و » انسان   

16 

.چهار مورد از شاهدان روز قیامت را فقط نام ببرید 66  

... قــرآن    و ) 4اعضاي بدن انسان       ) 3فرشتگان الهی        ) 2پیامبران و امامان          ) 1 :پاسخ  

17 

 

66 

اند؟ ، بهترین شاهدان و گواهان روز قیامت»امامان « و » پیامبران « چرا   

قیامت نیز شاهدان دادگاه در روز اند،  ها بوده عمال انسانگونه که در دنیا ناظر و شاهد بر ا زیرا همان :پاسخ

   . )اند اند و از هر خطایی مصون و محفوظ ها را در دنیا دیده عمال انسانچون ظاهر و باطن ا. ( اند دل الهیع

18 

  ها، کیست؟ در روز قیامت، شاهد و ناظر بر همۀ پیامبران و اُمت 66

)ص(خدا رسول: پاسخ  

19 

 

66 

، به کدام گروه »یعلَمونَ ما تَفْعلُونَ* کرَاما کَاتبِینَ * وإِنَّ علَیکُم لَحافظینَ  «:، سورة انفطار12تا  10آیات 

 از شاهدان روز قیامت اشاره دارند؟ 

پاسخ: « فرشتگان الهی »؛ آنها در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب ایشان بوده اند و تمامی أعمال آنـها 

. اند را ثبت و ضبط کرده  

20 
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.را توضیح دهید» انسان شهادت اعضاي بدن « از گواهان روز قیامت   

پاسخ: برخی آیات و روایات، از شهادت اعضاي بدن انسان یاد می کنند. بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ 

تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضا  می خورند

بدکاران از . دهند کنند و علیه صاحب خود شهادت می خن گفتن میبه إذن خداوند شروع به سو جوارح آنها 

: گویند که ه آنها با لحنی سرزنش آمیز میـآیند وخطاب ب خویش، به شگفت می مشاهدة گواهی اعضاي بدن

»دهید؟  چرا علیه ما شهادت می  

21 
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لَّ شَیء ـوا أَنطَقَنَا اللَّه الَّذي أَنطَقَ کُـالُـَعلَینَا قم شَهِدتُّم ـالُوا لجلُودهم لـوقَ « ورة فُصلتـ، س 21آیۀ 

از زبان چه کسانی نقل شده و به کدام دسته از شاهدان قیامت اشاره دارد؟»  ...  

 پاسخ: « بدکاران »؛ اعضاي بدن انسان ( بـه صورت عـام ) و جلُودهم =پوست هایشان ( به صورت خاص)

22 
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:زیر را تکمیل کنیدي  گزاره  

. » را به دست چپ آنها می دهند. . » را به دست راست و نامۀ عمل « ..... ..... » نامۀ عمل قیامت 

»بدکاران «  -» نیکوکاران «  :پاسخ  

23 
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.مقایسه نمایید » آخرت« او در  عملرا با نامۀ » دنیا « انسان در  عملنامۀ   

پاسخ: بین نامۀ عمل انسان در قیامت بـا نامه هاي ثبت شده او در دنیا، تفاوت اساسی وجود دارد. نامه هاي 

این دنیا، صرفاً گزارشی از عمل انسان است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است؛ اما نامۀ عمل انسان 

در آخرت، به گونه اي است که خود عمل و حقیقت آن را در بـر دارد. از این رو، تمام أعمال انسان در قیامت 

هاي بسیار زیبا و لذّت بخش  با صورت» خوب « بیند و کارهاي  عمال خود را میو انسان عین اشوند میحاضر

  .شوند زا و آزار دهنده، مجسم می هاي بسیار زشت و وحشت با صورت» بـد « یابند و کارهاي  تجسم می

24 
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