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67 

.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 

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

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 

 

67 

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 

 

67 

:زیر را تکمیل کنیدي  گزاره  

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

»بدکاران «  -» نیکوکاران «  :پاسخ  

23 

 

 

67 

.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 

)  فـرجـام(   هفتمدرس  صفحه  ردیف 

.  کنند راهنمایی می» .... ..« رستگاران را به سوي  از پایان حسابرسی، نیکوکاران و پس 75  

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

1 

 

 

75 

.را بنویسید) بهشت ( هاي جایگاه نیکوکاران  ویژگی  

.بهشت آمادة استقبال و پذیرایی از آنهاست) 1 :پاسخ  

.بینند به روي خود گشوده میکه بهشتیان سر رسند، درهاي بهشت را  زمانی) 2  

.شوند در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می» هشت « بهشت ) 3  

.نندک می» سالم « آیند و به آنها  از هر دري فرشتگان براي استقبال به سوي بهشتیان می) 4  

.گیرند اي خاص از بهشت قرار می هر یک از بهشتیان در درجه) 5  

2 
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23 



 

 

شوند؟ از یک در وارد بهشت می » پیامبران« کدام گروه، با  75  

فقیهان) د      شهیدان                ) مسلمانان                      ج) مؤمنان                      ب ) الف  

3 

گویند؟ آیند، به آنان چه می که فرشتگان به استقبال رستگاران و بهشتیان در بهشت می زمانی 75  

خوش آمدید؛وارد شوید و براي همیشه « :گویند می و به آنان» کنند  سالم می« فرشتگان به بهشتیان  :پاسخ

  ». کنید در آن زندگی

4 

گویند؟ هاي فرشتگان الهی در بهشت چه می رستگاران در پاسخ محبت 75  

». را به ما عطا کرد }بهشت {  خداي را سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه«  :پاسخ  

5 

.بینند دیدگانشان را خوش آید، آماده میهایشان تمنّا و  رستگاران بهشتی هر چه دل 75  

صحیح                     غلط     

6 

 سپاس خدا توسط رستگاران، معلول و نتیجه چیست؟ 75

.معلول و نتیجۀ زدودن و دور کردن حزن و اندوه و رنج و درماندگی از آنان است :پاسخ  

7 

و از آن مسرورند، چیست؟یابند  آن را میباالترین نعمت بهشت که رستگاران  75  

)کسب رضایت الهی ( = رسیدن به مقام خشنودي خدا  :پاسخ  

8 

اند؟ اي مترنم اند و با چه جمله صحبت بهشتیان در بهشت با چه کسی هم 75  

.اند مترنم» تو پاك و منزّهی ! خدایا« اند و با جملۀ  صحبت هم» خـــدا « بهشتیان با  :پاسخ  

9 

 

75 

است؟» دار السالم « یا » سراي سالمتی «  ،بهشتیانچرا بهشت براي   

اي، جهلی، مـرگ و هالکتی، و  اي، خوف و ترسی، عجزي، بیماري زیـرا هیچ نقصانی، انـدوهی، غصه :پاسخ

 خالصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست. 

10 

 

 

75 

 کدام گزینه، بیانگر ویژگی جایگاه نیکوکاران در بهشت نیست؟

.آورد گاه خستگی و سستی و مالمت نمی هاي دائمی آن هیچ نعمت) الف  

.کند همیشه احساس طراوت و تازگی می ،در آنجا انسان) ب  

. نیست بهشتیانو رنجی در آنجا براي   هیچ ناراحتی) ج  

.شوند و جایگاه یکسانی دارند همۀ بهشتیان از یک در وارد بهشت می) د  

11 

انسان بهشتی در بهشت، چه کسانی هستند؟ نشینان دوستان و هم 75  

. )نشینانی هستند و آنان چه نیکو هم( پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران  :پاسخ  

12 
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76 

برند و زندگی آنان در آنجا چگونه است؟ بهشتی، چگونه در بهشت به سر میزنان و مردان   

پاسخ: در «زیباترین» و «جوان ترین» صورت و قیافه در بهشت به سر می برند.زندگی آنان در آنجا، سرشار 

.است» سرور « و » لذّت « ، »عشق « از   

13 

 

76 

هایی دارند؟ چه ویژگی» همسران بهشتی «   

 عـاشق« و پیوسته » خوش و خرّم « ، »طاهر پاك و « ، »جوان و شاداب « ،»رفتار و زیبا رو   خوش«  :پاسخ

.از همسر خود هستند » و خُرسند  

14 

 

76 

شوند؟ می» جهنّم « پس از پایان محاکمۀ قیامت، دوزخیان چگونه وارد   

اند، در  کـه در غل و زنجیر بسته شده حـالیشوند و در  گروه بـه سوي جهنّم رانده می دوزخیان، گروه :پاسخ

.شوند جایگاهی تنگ افکنده می  

15 

 

76 

 آتش جهنّم، چگونه است و نتیجه و حاصل چیست؟

است و براي » ها  عمل خـود انسان« ایـن آتش، حاصل و نتیجۀ . است »بسیار سخت و سوزاننده «  :پاسخ

.کشد ، از درون جان آنها شعله میهمین  

16 

 

76 

.گویند؟ بنویسید شود، چه می می که نالۀ حسرت دوزخیان بلند زمانی  

پاسخ: می گویند: « ما در دنیا نماز نمی خواندیم » و « از محرومان دستگیري نمی کردیم »؛ « همراه بـدکاران 

 در معصیت خدا فرو رفتیم » و « روز رستاخیز را تکذیب کردیم. »

17 

 

76 

.بیان شده است؟بنویسید حسرت دوزخیان با چه عباراتی  

.کردیم  بردیم و پیامبر او را اطاعت می کاش خدا را فرمان می اي) 1 :پاسخ  

.کردیم کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی اي) 2  

.ایم هایی که در دنیا کرده دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی) 3  

18 

 حسرت دوزخیان، معلول و نتیجۀ چیست؟ 76

»هاي خود آنها در دنیا  کوتاهی« و » انتخاب دوست بد « ، »عدم پذیرش فرمان خدا و پیامبر او «  :پاسخ  

19 

 

76 

ه شد و ما مردمی شقاوت بر ما چیر! پروردگارا « :گویند ـه خداوند میگونه ب چه کسانی در قیامت این

گمراه بودیم. » و چه درخواستی از خدا می کنند؟ پاسخ: « دوزخیان »؛ « مـا را از اینجا { دوزخ }، بیرون 

». دهیم انجام می} ِصالح  عمل{ بـر کـه اگر بـه دنیا بازگردیم،   

20 

 

77 

 پاسخ قطعی خداوند به دوزخیان که خواهان بازگشت دوباره به دنیا را دارند، چیست؟

» خواست به راه راست آید؟ به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هر کس میآیا در دنیا « که است این :پاسخ

». گیرید دانیم که اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می ما می«   

21 
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شمارند؟ دوزخیان، سبب گمراهی خود را گاهی چه کسانی می 77  

.سبب گمراهی ما شدند» بزرگان و سرورانِ ما « و » شیطان « : گویند می :پاسخ  

22 

 

77 

گوید؟ کنند، چه می شیطان در پاسخ دوزخیان که او را علّت گمراهی خود معرفی می  

پاسخ: « خـدا بـه شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم؛ اما من بـر شما تسلّطی نداشتم. من 

». مرا مالمت کنید، خود را مالمت کنید. فرا خواندم و شما نیز مرا پذیرفتیدفقط شما را   

23 

 

77 

گویند؟ میچه آنها در جوابشان  و آورند به نگهبانان جهنّم رو می ،دوزخیانچرا   

: گویند می} نگهبانان دوزخ { ولی فرشتگان » تـا آنها، برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند « : پاسخ

فرشتگان نیز تقاضاي » ! بلی« : گویند آنـان می» براي شمـا دالیل روشنی نیاوردند؟ مگر پیامبران « 

    ». دانند جا می و درخواستشان را بیپذیرند  آنها را نمی

24 

 

78 

.چند گونه است؟ بنویسید» کیفر « و » پاداش « ، »عمل « میان رابطۀ   

.چند گونه است؟ آنها را نام ببرید» جزاي آن « و » عمل « رابطۀ میان   

تجسم خود عمل) 3)          طبیعی ( نتیجۀ طبیعی خود عمل ) 2قرار دادي          ) 1  :پاسخ  

25 

25 

 

78 

.را توضیح دهید» رابطۀ قرار دادي « جزاي آن هاي میان عمل و  از میان رابطه  

پاسخ: گـاهی پاداش و کیفر بر اساس مجموعه اي از قراردادها تعیین می شود؛ مانند اینکه « اگر کـارگـر در 

ر ـاگ« همچنین، »  .کند ار دریافت میـد، دستمزد مشخّصی در برابر آن کـار معینی را انجام دهـطول روز، ک

نظایر آن محکوم ـا زندان وه پرداخت جریمۀ نقدي یـ، مطابق با قوانین و مقررات بشود کسی مرتکب جرمی

ها  است و انسان» قـراردادي « ها و کیفرها، یک رابطۀ  گـونه پاداش رابطۀ میان آن کـارها و ایـن ». شود می

.ها را تغییر دهند با وضعِ قوانین جدید این رابطه توانند می  

26 

برقرار گردد؟» عدالت « جرم و کیفر در کدام رابطه باید باشد، تا تناسب میان  79  

حقیقی ) د          برزخی            ) ج              طبیعی         ) قراردادي                    ب) الف  

17 

 

 

79 

.دهیدرا توضیح » نتیجۀ طبیعی خود عمل « هاي میان عمل و جزاي آن  از میان رابطه  

پاسخ: گـاهی پاداش و کیفر،محصول طبیعی خـود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهـند، بلکه 

، برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی » آگاهی کامل از آن « کنند و با » هماهنگ « خود را با آن باید 

بهداشت را رعـایت نکند، بـه امراض گوناگونی مبتال اگر کسی سیگار بکشد و « مثالً . کنند خویش را تأمین

» یابد  اهل مطالعه و تحقیق باشد، به طور طبیعی به علم و آگاهی دست میاگر کسی « ،  همچنین» . شود می

» . اگر روزانه ورزش کند، به سالمت و تندرستی خود کمک کرده است« یا   

18 

است؟» تر  کامل« و » تر  عمیق« کدام نوع رابطه میان عمل و جزاي آن،  79  

قراردادي ) طبیعی                    د) تجسم روح                  ج) تجسم عمل                ب) الف  

19 
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برد، چیست؟ انسان با خود به قیامت میآنچه  79  

 پاسخ: « باطن اعمالی است که اکنون در دنیا قابل مشاهده نیست. »

20 

 

 

79 

.هر عملی چند جنبه دارد؟ آنها را نوشته، با هم مقایسه نمایید  

، »جنبۀ باطنی « رود اما  ؛ بعد از عمل از بین می»جنبۀ ظاهري « . »باطنی« و » ظاهري « جنبه؛ » دو «  :پاسخ

بنابراین، هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام . ماند هر انسانی باقی می» روح « و در رود  هرگز از بین نمی

 به صورت زشت یا زیبا، لذّت بخش یا دردآور، مجسم» جهان آخرت « دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در  می

به عنوان پاداش یا » قیامت « پس؛ آنچه در روز  .بیند شود و انسان خود را در میان باطن اعمال خود می می

   . ماست» عین عمل « شود،  ه ما داده میکیفر ب

21 

 

79 

 

شود، چگونه است؟ با ذکر مثال توضیح  به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می» قیامت« آنچه در روز 

خورد، اگـر باطن و  کسی که مال یتیمی را بـه ناحق می« ؛ به عنوان مثال ». عین عمل ماست« : پاسخ. دهید

است امـا } آتش { واقعی عمل او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن چهرة 

در دنیـا ایـن آتش آشکار نمی شود و هنگامی کـه وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و 

.کشد گردد و آتش از درون او زبانه می عمل عیان و آشکار میباطن   

22 

»  وسیصلَونَ سعیرًا إِنَّ الَّذینَ یأْکُلُونَ أَموالَ الْیتَامى ظُلْما إِنَّما یأْکُلُونَ فی بطُونهِم نَارا «:اءنس 10 آیۀ شریفۀ 79

اشاره دارد؟» جزاي آن « و » عمل « به کدام نوع رابطۀ میان   

).یعنی، تجسم خود عمل ( رابطۀ سوم  :پاسخ  

23 

 

 

79 

آنگاه . شود گردد و با تو دفن می نشینی خـواهد بـود کـه هرگز از تو جدا نمی براي تـو نـاچـار هم« 

که  نشینی کن، هم پس دقّت. شود و تو مسئول آن هستی برانگیخته میدر رستاخیز با تو آن همنشین 

:» . کنی، نیک باشد انتخاب می  

)ص(خدا رسول :پاسخ نصایح باال، از زبان کدام معصوم نقل شده است؟) الف  

.انسان» کردار « یا » عمل «  :پاسخ آن همنشین، چه نام دارد؟) ب  

24 

 

79 

دقّت کند؟ )عمل(نشین کند که در انتخاب هم یاران خود نصیحت میبه یکی از ) ص(خدا چرا رسول  

خـواهـد بـود و در غیر ایـن صورت،موجـب » انسش « بـاشد مـایـۀ » نیک « نشین او،  زیرا اگر هم :پاسخ

.شود او می» وحشت «   
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شود؟ براي انسان نمایان می از اعمال، چه چیزي» قیامت « در عرصۀ   

پاسخ: تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل وي، نمایش داده نمی شود؛ بلکه« خود عمل » نمایان می شود 

  .بیند خود را می» عین عمل « و هر کس 
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قاسم مندوانی، دبیر معارف اسالمی شهرستان شادگان: جزوه طرّاحسال دهم، ) 1(جزوه درس به درس دین و زندگی  
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