
                                                           ؟اثر نفخ صور اول مدهوش نمي شوند طبق روایات اسالمي چه كساني در -347

 د( پیامبران الهي و امامان       ج( كافران               ب( مومنان  الف( مالئكه            

                                                                                      ت؟اس قیامت اول مرحله یک از موارد زیر مربوط بهكدام  -345

                                                               زنده شدن همه انسانها  ب( تغییر در زمین و آسمان       الف( 

   زمین د( نوراني شدنبرپا شدن دادگاه عدل الهی              ج(

....... نجات دهند در این مرحله  تا خود را از آن مهلكه یاد می کنند وقتي بدكاران در روز قیامت سوگند دروغ  -346

ت می دهند؟                                                                                                    داهشبر علیه آن ها 

 د( فرشتگان               ج( اعضاي بدن انسان ( امامان              ب      الف( پیامبران       

                                                            .برپایي ............. همراه است پایان حیات در این جهان با -344

 د( برزخ  ا               یندج(  ب( قیامت                الف( تغییرات جوي        

                                                                                                                    سنجش گر اعمال انسان در قیامت كیست ؟ -343

 د( انسان             ج( خداوند         الف( پیامبران               ب( فرشتگان       

                                                                                    كدامیك در مورد قیامت صحیح نیست ؟ -349

                                           .بیند الف( همه اعمال انسان در قیامت حاضر است و انسان عین عمل خود را مي

                                   .ه اند قابل جمع شدن با هم نیستندهاي مختلف انجام شد اعمالي كه در زمان ب( در قیامت

                                                                         .ن را در قیامت به یاد او مي آوردج( خداوند اعمال انسا

 .پایي قیامت استمرحله دوم بر د( رسیدگي به اعمال مربوط به

                                                                               وقایعي كه در مرحله دوم برپایي قیامت رخ مي دهد به چه منظور است ؟ -331

                                                                                الف( مدهوشي اهل آسمانها و زمین                 

                                                                                  ب( برچیده شدن بساط حیات انسان و سایر موجودات

                                                                    ج( تغییر عمق آسمانها و زمین مناسب با شرایط قیامت      

 د( ایجاد آمادگي الزم در انسان جهت دریافت پاداش و كیفر

 نامه عمل انسان .......... .                                                                                                   -331

ب( گزارشی است که فرشتگان می نویسند.                                          الف( گزارشی از عملکرد انسان است.

 ج( شامل خود اعمال و حقیقت آن ها است.                       د( تصویراعمال انسان که به او نمایش داده می شود.

 بخش آیات و روایات-

بي گمان براي شما نگهباناني هستند ) (12-11)انفطار/‹ َو إّن عليكم لحافظين كراماً كاتبيَن يعلموَنما تفعلون›آیه ي شریفه ي -332

  به كدام یك از وقایع قیامت اشاره دارد؟ نویسندگاني گرانقدر مي دانند آن چه را كه انجام مي دهید.(



 امروز»(65یس/)«َيکِسبونَ  کانوا بِما اَرُجلُُهم َتشَهدُ  وَ  و اَيديِهم ُمنالُتکَّ وَ  اَفواِهِهم َعلیٰ  َنِختمُ  اَلَيومَ »آیه ي شریفه يبا استناد به  -333

به سواالت زیر  «.اند داده انجام آنچه دهد درباره می شهادت پاهایشان و گوید می سخن ما با شان های دستنهیم و  می مهر دهانشان بر

                                                                                                                                    پاسخ دهید:

                                                                          از مرحله دوم قیامت اشاره دارد؟ به چه وقایعي الف( 

 یک پیام برای آیه فوق بنویسید؟ب( 

بگویید؛ چرا  (65)یس/«َيکِسبونَ  کانوا بِما اَرُجلُُهم َتشَهدُ  وَ  اَيديِهم ُتکَلُّمنا وَ  اَفواِهِهم َعلیٰ  َنِختمُ  اَلَيومَ » آیه ي شریفه يبر اساس  -337

 شهادت اعضاي بدن خود به شگفت مي آید؟ ن ازانسا

 لرزه به سخت ها کوه و زمین که روز آن در» (17)مزمل/«َمهيالً  َکثيًبا الِجبالُ  َو کاَنتِ  الِجبالُ  وَ  اَلرضُ  َترُجفُ  َيومَ »آيه ی شريفه ی -335

 قیامت اشاره دارد؟ مرحلهبه کدام یک از حوادث  «.درآیند نرم شن از هایی صورت توده به ها کوه درآیند و

 گزاره هاي درست از نادرست را تشخیص دهید:-

 حوادث و رخداد بزرگي كه در پایان جهان انجام مي شود. در دو مرحله صورت مي گیرد. -336

 .از وقایع مربوط به مرحله اّول قیامت هستندهریک ‹ برپا شدن دادگاه عدل الهي ›و ‹ شنیدن صداي مهیب› -334

 قیامت مي باشد. دومد، كه از وقایع مربوط به مرحله با آماده شدن صحنه قیامت، رسیدگي به اعمال آغاز مي شو-333

 دنیا دیده اند، بهترین گواهان قیامت اند.فرشتگان الهي چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در  -339

 پیامبران و امامان و فرشتگان الهي از شاهدان روز قیامت هستند.فقط بر اساس آیات و روایات  -391

 اظر بر همه ي امامان و امت هاست.پیامبران شاهد و ن -391

 ي ندارد.نامه عمل انسان به گونه اي است كه با نامه هاي ثبت شده در دنیا تفاوت -392

برپا شدن › اعمال خود را مي بیند، مربوط به  تصویری ازر قیامت حاضر مي شوند و انسان تمام اعمال انسان د -393

 مي باشد.قیامت از وقایع مرحله دوم  ‹دادگاه عدل الهي

 .یموش پیامبر با مسیر هم و همراهباید  نباشیم، جهان آن خورندگان حسرت از ما که این برای -397

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب تكمیل كنید:-

انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرین و ......... چیز از جمله،........ و........   در مرحله دوم قیامت واقعیت همه -395

  .زمین آشكار مي شود



 .پایان این جهان با برپایي....... همراه است -396

 ها كه خداوند خواسته ....... و بساط انسان و سایر موجودات ....... مي شود. همه اهل آسمان ها و زمین، جز آن-394

 اعمال ........... و ........... معیار و میزان سنجش اعمال قرار مي گیرد. -393

 ..... مي باشد....و .. .......... در پیشگاه خداوند بر اساس آیات و روایات شاهدان اعمال و رفتار انسان ها -399

 بدكاران در روز قیامت سوگند ......... مي خورند تا شاید خود را از مهلكه نجات دهند. -711

 نامه عمل نیكوكاران را به دست....... و نامه عمل بدكاران را به دست....... آن ها مي دهند. -711

 بر دارد.نامه عمل انسان در آخرت به گونه اي است كه خود ....... و ....... آن را در  -712

 . شوند می مجسم .......... های ت صور با بد کارهای و یابند می جسم......... ت های صورت با خوب کارهای -713

 .اند ظ محفو........  هر ازو  اند الهی ........  دادگاه شاهدان امامان و پیامبرانقیامت  روز -717

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید:- 

 ه انجام مي گیرد؟ فقط نام ببرید؟جهان در چند مرحلپایان این  -715

 حوادث مرحله اول قیامت را نام ببرید؟ -716

 مرحله دوم قیامت را نام ببرید؟وقایع از « مورد 3»-714

 آغاز مي شود؟‹ حیات مجدد انسان ها›در كدام یك از وقایع مرحله دوم قیامت  -713

 اعمال قرار مي گیرد؟اعمال چه كساني معیار و میزان سنجش  -719

 هترین گواهان قیامت چه كساني هستند؟ب -711

 بعد از پیامبران و امامان چه كساني در طول زندگي انسان ها مراقب آن ها بوده اند؟ فقط نام ببرید؟ -711

 كارهاي خوب و بد انسان در روز قیامت به چه صورتي مجسم مي شوند؟ -712

 رود و چه واقعیتی آشکار می شود؟ می ها کنار پرده خداوند جانب از حقیقت نور تابیدن با روز قیامت در-713

 یک نمونه از تفاوت های نامه عمل انسان را با نامه های ثبت شده دردنیا ذکر کنید؟ -717



 آمیز سرزنش با لحنی خود بدن اعضای به خطاب و آیند می شگفت به خویش اعضای گواهی مشاهده   از بدکاران -715

 گویند؟ چه می

 ارتباط-

 )ذکر یک مورد اضافی است.(موارد موجود در ستون الف مربوط به كدامیك از ستون ب مي باشد؟ -716

 ه سواالت زیر پاسخ كامل دهید:ب-

 منظور از اینکه اعمال امامان و پیامبران وسیله سنجش اعمال است چیست؟  -714

 ن دنیا چه حوادثی اتفاق مي افتد؟با پایان یافت -713

 ؟ نیازی به شهادت شاهدان وجود داردبا اینکه خداوند حاکم دادگاه قیامت است چه -719

 ؟د، را بیان كنیدنكه در مرحله دوم قیامت رخ مي دهرا رخي از وقایعي ب -721

 نامه عمل انسان با نامه هاي ثبت شده در دنیا چه تفاوتي دارد؟-721

 را بنویسید؟‹ بدن انساناعضاي ›از وقایع مرحله دوم قیامت ،شهادت  -722

 بهترین گواهان روز قیامت چه كساني هستند؟ با ذكر دلیل؟ -723

 را بنویسید؟‹ مرگ اهل آسمان ها و زمین › از حوادث مرحله اول قیامت  -727

 براساس آیات و روایات فلسفه تعدد شاهدان در روز قیامت چیست؟ به نظرشما -725

 دارد؟آن ها را بنویسید؟ قیامت، در شاهدانی چه ما اعمال-726

 را توضیح دهید؟« نامه ی عمل انساندادن » قیامت دوم مرحله   وقایع از -724

 ستون ب                   ستون الف               

 زنده شدن همه ي انسان ها-1

 شاهد و ناظر برهمه امت ها-2

 معیار و سنجش اعمال -3

 مرگ اهل آسمان ها و زمین-7

 مرحله دوم قیامت -1

 مرحله اول قیامت -2

 فرشتگان و اعضاي بدن انسان -3

 پیامبران و امامان -7

 رسول خدا)ص( -5



                                                                                                                                            با سالم

         .طراحی شده توسط گروه معارف استان آذربایجان شرقی جهت استفاده دبیران و دانش آموزان می باشدسواالت 

 تسواال یحاهمکاران محترم در طر تا .طراحی گردیده استو به صورت متنوع سوال در تمام سطوح  724به تعداد 

                                                                 .                       امتحانی از این گونه سواالت غفلت نکنند

 موفق و موید باشید


