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گروه آموزشی مکعب: تهیه و تنظیم



 یابند در طی کدام واقعه از قیامت نیکوکاران و بدکاران از یکدیگر تمایز می
ۀ و حاضر بودن تمام اعمال انسان در قیامت، مرتبط با کدام حادثه از مرحل

؟دوم قیامت است

دادن نامۀ اعمال-شدن دادگاه عدل الهی برپا (1
دادن نامۀ اعمال-نامۀ اعمال دادن (2
برپایی دادگاه عدل الهی-شدن دادگاه عدل الهی برپا (3
برپا شدن دادگاه عدل الهی-نامۀ اعمال دادن (4



یا آغاز ای است که با پایان یافتن دنکدام حادثه، در قیامت مربوط به مرحله
؟شودمی

.شوندها و زمین زنده میاهل آسمانهمۀ (1
.ها از ترس به زیر افکنده استچشم(2
.شودبه اعمال آغاز میرسیدگی (3
.دهدها و زمین رخ میعظیم در ساختار آسمانتحوّلی (4



کدام حادثۀ قیامت است و دلیل « آماده شدن صحنۀ قیامت»منظور از 
؟میزان و معیار سنجش قرار گرفتن اعمال پیامبران و امامان چیست

زیرا ایشان در دنیا ناظر بر اعمال انسان بوده اند و از هر خطایی-شاهدان و گواهان حضور (1
.مصون اند

ز هر زیرا ایشان در دنیا ناظر بر اعمال انسان بوده اند و ا-رفتن پرده از حقایق عالم کنار (2
.خطایی مصون اند

اده زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا دستور د-رفتن پرده از حقایق عالم کنار (3
.است

.زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا دستور داده است-شاهدان و گواهان حضور (4



وده مربوط به کدام حادثه ب« های بسیار زیباتجسّم کارهای خوب با صورت»
گویند چرا علیه ما شهادتو بدکاران با مشاهدۀ گواهی اعضای خویش می

.: ... گوینددهید؟ اعضای بدن در پاسخ میمی

«قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا»ها از حقایق عالم ـ  رفتنپردهکنار (1
«علیناقالوا لجلودهم لم شهدتم  »پا شدن دادگاه عدل الهی ـ  بر (2
«قالو انطقنا اهلل الّذین انطق کل شیءٍ»شاهدان و گواهان ـ  حضور (3
«قالو انطقنا اهلل الّذین انطق کل شیءٍ»نامۀ اعمال ـ  دادن (4



کدام یک از شاهدان روز قیامت علیه سوگند دروغ بدکاران شهادت 
؟می دهند و کدام آیه مؤید این شاهد است

«...و اِنَّ علیکم لَحافِظینَ کِراماً کاتبینَ»-الهی فرشتگان (1
«...و اِنَّ علیکم لَحافِظینَ کِراماً کاتبینَ»-بدن اعضای (2
«...الیومَ نَختِمُ علی افواهِهِم»-الهی فرشتگان (3
«...الیومَ نَختِمُ علی افواهِهِم»-بدن اعضای (4



واکنش بدکاران در روز قیامت پس از مشاهدۀ گواهی اعضای بدن خویش 
؟چیست و آن ها به اعضای بدن خود چه می گویند

چرا علیه ما شهادت می دهید؟-و سرزنش تعجب (1
چه کسی شما را به سخن در آورد؟-و سرزنش تعجب (2
چرا علیه ما شهادت می دهید؟-مجدد و سوگند دروغ انکار (3
چه کسی شما را به سخن درآورد؟-مجدد و سوگند دروغ انکار (4


