
 فرجام كار -درس هشتم

  سواالت چند گزینه ای

مریض شدن بخاطر عدم رعایت بهداشت به  –مبتال شدن  سیگاری ها به امر اض گوناگون  -پرداخت جریمه نقدی  -355

 ترتیب چه نوع مجازاتی است؟

 طبیعی    –قراردادی  –طبیعی ﴾ب               قراردادی -طبیعی -قراردادی ﴾الف

 طبیعی  -طبیعی -قراردادی ﴾د                  طبیعی   -طبیعی  -طبیعی ﴾ج  

 وجود کدام مورد است؟ ناشی از د،نبین نمی رو غیبی اعمال از جنبه معنوی وعلت این که  -355

 علم خداوند﴾عدم فراموشی در آخرت           د ﴾ج  روح ﴾ب حافظه ﴾الف

 در کدام مورد پاداش ومجازات محصول طبیعت عمل است؟-357

 موارد الف وب﴾د زندان رفتن به خاطر دزدی﴾ج سیگار کشیدن ﴾ب مطالعه وپژوهش﴾الف

 کدام یك از موارد زیر مربوط به باالترین  نعمت بهشت است؟-353

 دار السالم ﴾بهشت فردوس          د﴾ج          دیدار خداوند لقاء و ﴾ب مقام خشنودی خدا وند    ﴾الف

 کدام است؟،دنیا وآخرت همراه انسان استرسول خدا از همنشین که همیشه در  منظور -353

 فرشتگان نویسنده اعمال  ﴾د  دوستان انسان       ﴾ج         کردار انسان    ﴾ب         روح انسان   ﴾الف

 کدام جمله غلط است؟-371

 پاداش های بهشتی وعذاب های دوزخی ساخته اعمال ماست.﴾الف

 نمایش داده می شود.در عرصه قیامت، تصویر اعمال انسان به وی ﴾ب

 عذاب های جهنم ونعمت های بهشت عین همین عمل ماست که درآخرت به ما می رسد. ﴾ج

 .تمام اعمال انسان به صورت پاداش یاکیفر در آخرت واقعیت می یابد﴾د

 منظور ازنعمت های بهشتی چیست؟ -371

هایی که برای رفاه حال بهشتیان فراهم شده مجموعه پاداش ﴾صورت واقعی کماالت و فضایل اخالقی است.      ب﴾الف

   وسایل مختلفی که برای تشکروقدردانی به بهشتیان داده می شود.﴾د  مشکوف نیست.             حقایقی که برای ما﴾است.   ج

 ند؟کسی که اهل مطالعه و تحقیق است به علم و آگاهی دست می یابد. این موضوع کدام نوع پاداش را تبیین می ک -372

 الف( پاداشی که همان دیدن عین عمل است.    

ب( پاداشی که براساس مجموعه ای از قردادها تعیین می شود.   

 ج( پاداشی که از روی تصادف به وجود می آید.

 د( پاداشی که محصول طبیعی خود عمل است.

خواهد بود. ........... مخصوص ك در مخصوص.......... و یك در از درهای بهشت ی -373  



معصومان -ب(پیامبران و امامان شهیدان             -الف(دانشمندان و امامان  

 شهیدان –د( پیامبران و صدیقان             معصومان -دانشمندان و پیامبرانج(

 

 آيات و روايات

يَأكلُونَ في بُطونِهِم ناراً وَ سَيصلَونَ إنّ الذينَ يأكلونَ اَموالَ اليَتامي ظُلماً إنّما › براساس آیه ی شریفه ی -374

کسانی که می خورند اموال یتیمان را از روی ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و (› 11نساء/‹)سَعيراً

 به سواالت زیر پاسخ دهید؟‹ به زودی در آتشی فروزان در آیند.

 کیفر اشاره دارد؟الف( به کدام یك از رابطه میان عمل با پاداش و 

 پیام برای آن ذکر کنید؟ 2 ب( 

بنویسید؛ اگر دل بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت ‹ الدُّنیا مَزرَعه اآلخِرَةِ›با توجه به فرمایش رسول خدا)ص( -375

 محصول آخرت باشد، چگونه می توان آن را از علف های هرز پاك کرد؟

 به سواالت زیر پاسخ دهید:‹ الدُّنیا مَزرَعه اآلخِرَةِ›با توجه به فرمایش رسول خدا)ص(-375

 ؟الف( اگر دل بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت محصول آخرت باشد، چگونه می توان آن را از علف های هرز پاك کرد

 ب( چه نکاتی از این روایت مفهوم می گردد؟

 از تفاوت های دنیا و آخرت را ذکر کنید؟ ‹ مورد2›ج( 

إنّ الذينَ يأكلونَ اَموالَ اليَتامي ظُلماً إنّما يَأكلُونَ في بُطونِهِم ناراً وَ سَيصلَونَ › راساس آیه ی شریفه یب-377

 قرآن کریم خوردن مال یتیم را به چه چیزی تشبیه کرده است(›11نساء/‹)سَعيراً

 طبق سخن رسول خدا )ص(هم نشین انسان که از او جدا نمی شود چه چیزی است؟-373

 گزاره های درست از نادرست را تشخيص دهيد:

 بهشت آماده استقبال و پذیرایی از نیکوکاران و رستگاران می باشد. -333

 باالترین درجه بهشت ،  رسیدن به مقام خشنودی خداوند می باشد. -333

 بهشتیان با پیامبران هم صحبت اند و بهشت برای آنان سرای سالمتی است. -411

 جهنم حاصل عمل شیطان و بزرگان و سرورانمان است که سبب گمراهی ما شدند. آتش -411

 دوزخیان می گویند: شیطان و بزرگان  سبب گمراهی ما شدند. -412

گاهی رابطه میان عمل و پاداش و کیفر انسان ها نتیجه طبیعی خود عمل است که انسان ها  -413

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

گاهی رابطه میان عمل و پاداش و کیفر انسان ها نتیجه عمل قرار دادی است که انسان ها  -414

 نمی توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند.



آ نچه در رابطه قراردادی میان عمل و پاداش و کیفر اهمیت دارد تناسب میان جرم و کیفر -415

 لت برقرار گردد.است تا عدا

 مربوط به نوع دوم از رابطه میان عمل و پاداش و کیفر است.‹ تجسم خود عمل› -415

 آن چه انسان با خود به قیامت می برد، باطن اعمالی است که اکنون در دنیا قابل مشاهده است. -417

 خود را می بیند.در عرصه قیامت، تصویر اعمال انسان نمایش داده می شود و هرکس عین عمل  -413

 هر عملی یك جنبه ظاهری و یك جنبه باطنی دارد که بعد از عمل از بین می رود.-413

 .انسان هنگامی که وارد جهان آخرت می شود پرده ها کنار می رود و ظاهر و باطن عمل او آشکار می شود-411

 داده می شود. در عرصه قیامت تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش-411

 جاهای خالي را با عبارات مناسب تكميل كنيد: 

 باالترین درجه بهشت ، ......................... خداوند می باشد. -412

 بهشت آماده استقبال و پذیرایی از ................ و نیکوکاران می باشد. -413

 آنان ............... است. بهشتیان با............... هم صحبت اند و بهشت برای-414

 دوزخیان می گویند: شیطان و ............  سبب گمراهی ما شدند.-415

 گاهی رابطه میان عمل و پاداش و کیفر انسان ها نتیجه ی ...................و ................... است. -415

 عمل و پاداش و کیفر است. مربوط به نوع ............. از رابطه میان‹ تجسم خود عمل›-417

 نوع دوم  از رابطه میان عمل و پاداش و کیفر ....................... است. -413

 آن چه انسان با خود به قیامت می برد، ........... اعمالی است که اکنون در دنیا قابل مشاهده است.-413

 رود.جنبه ................ عمل که بعد از عمل از بین می  -421

 در عرصه قیامت  خود ........ نمایان می شود و هرکس ..........خود را می بیند.-421

گاهی رابطه میان عمل و پاداش و کیفر انسان ها نتیجه است که انسان ها می تواند با وضع قوانین جدید این رابطه ها  -422

 را تغییر دهند.



  به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد: 

 دارد؟ آن ها را فقط نام ببرید؟ جنبه چند هرعملی-423

 چیست؟ برد، می قیامت به خود با انسان آن چه-424

 از انواع رابطه ی میان عمل و پاداش و کیفر را ذکر کنید؟« مورد2»-425

 باالترین نعمت بهشت چیست؟-425

 شمارند؟ می کسانی راچه خود گمراهی دوزخیان، گاهی سبب-427

 اند؟ مترنم ای جمله وبه چه اند صحبت هم کسی باچه دربهشت بهشتیان-423

 هستند؟ کسانی دربهشت،چهن انسا وهمنشینان دوستان-423

 به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد:      

 شرح دهید؟ درقیامت را آنان وجایگاه وبهشتیان بهشت ویژگی-431

 را توضیح دهید؟« ی طبیعی خود عمل نتیجه»وجزای آن  عمل میان های رابطه ازانواع -431

 چه تفاوت هایی میان ویژگی های آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟ آن ها را بنویسید؟-432

 می نامند؟« دارالسالم»سالمتی  سرای را چرابهشت-433

 در پایان محاکمه ویژگی و جایگاه دوزخیان را توصیف کنید؟-434

 در بهشت به سر می برند؟زنان و مردان بهشتی چگونه -435

 را بنویسید؟ ها آن دارد؟ چندجنبه هرعملی-435

 است؟ شود،چگونه می داده ما کیفربه یا پاداش عنوان روز قیامت به در آن چه-437

 همنشین)عمل( چیست؟ درانتخاب خود ازیاران یکی خدا)ص(به دلیل نصیحت رسول-433



شود؟ نمایش داده می انسان برای تصویر اعمال« قیامت»آیا درعرصه ی -433

گوید؟ می کنند،چه می خودمعرفی گمراهی راعلّت او که دوزخیان درپاسخ شیطان-441

چیست؟« مارا به دنیا باز گردان تا عمل صالح انجام دهیم»پاسخ قطعی خداوند به درخواست دوزخیان -441

فتن از خداوند بنویسید؟گفتگوی نگهبانان جهنم با دوزخیان را در مورد تخفیف گر-442

را توضیح دهید؟« قراردادیه ی رابط»وجزای آن  عمل میان های رابطه ازمیان-443

: آهنگ سفردرس نهم

سواالت چند گزينه ای
 انسان با کدام امر آنچه را که انتخاب کرده است، به فعالیّت در می آورد؟ - 444

ج( قلب و غریزه          د( فطرت و روح   ه و عزم         ب( نیت و انگیزه         الف( اراد 

 تفاوت درجات انسان ها به کدام عامل بستگی دارد؟ -445

الف( درجات عمل         ب( درجات علم              ج( درجات عزم           د( درجات فهم 

روايات و آيات بخش
تصمیم ها و  گذشت ایام آفاتی دارد و موجب از هم گسیختگی »چه نکاتی می توان از فرمایش امام علی)ع( -445

به دست آورد؟«کارها می شود.

به کدام  «گذشت ایام آفاتی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.»فرمایش امام علی)ع( -447

 اندن در مسیر بندگی باید انجام دهیم، اشاره دارد؟یك از اقداماتی که برای ثابت قدم م

بنویسید؟« برسند. به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما »یك پیام برای فرمایش پیامبر)ص( - 443

خود را سه قسمت می منزل اوقات  پیامبر)ص( در »چه نکاتی می توان از حدیث امام حسین)ع( که از پدر گرامی خود نقل می کند؛ - 443

 ؟بدست آورد« رسیدگی به کارهای شخصی.. سمتی برای اهل خانه و قسمتی برایکرد. قسمتی برای عبادت و ق

قرآن کریم در مورد مقام الگوی پیامبر )ص( چه فرموده است ؟-451

حضرت علی )ع( افت تصمیم گیری را در چه می دانستند ؟-451

:دهيد تشخيص را ازنادرست را درست های گزاره 

اسوه قرار دان پیامبر)ص( به این معناست که ما عین او باشیم و به همان حد عمل کنیم.-452

وجود اسوه والگوها، برای حرکت در مسیر هدف بسیار ضروری است. -453

سرنوشت ابدی انسان ها براساس گفتارشان در دنیا تعیین می شود.-454

قرین رضایت ما ساخته است.خداوند راه سعادت ما را -455


