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 هاها و آن: این17درس 

 *کامل کنید*

 بدکاران جهنم جایگاه .............. است. -1

 روز قیامت های .............. است.یکی از نام« روز فصل» -2

 میعاد همگان روز جدایی نیکوکاران و بدکاران .............. است. -3

 *صحیح یا غلط*

گذارند، اما جایگاه فرشتگان به جهنمیان احترام می -4
 خوبی ندارند.

 غلط

چه اراده کنند، بهشتیان در روز قیامت هر آن -5
 کنند.خدمتکاران برایشان فراهم می

 صحیح

 *پاسخ دهید*

ی جهنم و بدکاران چه فرموده خداوند در قرآن درباره -6
 است؟

فرموده است: جهنم جایگاه بدکاران است، به خاطر 
 اند.کارهای زشتی که در دنیا انجام داده

خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده  -7
 است؟

 روز جدایی نیکوکاران و بدکاران

های بهشتیان و جهنمیان که در نمونه از ویژگیدو  -8
 قرآن به آن اشاره شده است را بنویسید.

-گاه پایان نمیهایشان هیچها و لذتنعمت -1بهشتیان: 

 پذیرد.
 شود.خواهد برایشان فراهم میچه دلشان میهر آن -2

-از آبی بدبو می -2هیچ راه فراری ندارند.  -1جهنمیان: 

 شوند.نوشند و سیراب نمی

مشخص کنید آیات زیر از مشخصات کدام گروه  -9
 است؟

 پذیرد.گاه پایان نمیهایشان هیچها و لذتنعمتآ( 
 ب( هیچ راه فراری ندارند.

 نوشند.پ( از ابی بدبو می
 شود.خواهد برایشان فراهم میت( هر آنچه دلشان می

 آ و ت( بهشتیان
 ب و پ( جهنّمیان

 *انتخاب کنید*

فهو فی عیشة راضیة فی جنٍة »ی توجه به آیه با -10
 عبارت زیر را کامل کنید.« عالیةٍ
 بخشی دارند.ها در .............. ، زندگی کامالً رضایتاین

 ( جهنمی سوزان2                ( بهشت و جهنم 1
 ( روز قیامت4            ( بهشتی عالی مرتبه3

 ( به دیگران ستم کردند.1 باشد؟نمیان های جهنمیکدام مورد از ویژگی -11
 ( حق مردم را پایمال نکردند.2
 ( از دستورهای خدا فاصله گرفتند.3
 ( از نماز و عبادت فاصله گرفتند.4



 

 

اشاره به کدام « ان یوم الفصل کان میقاتاً»ی آیه -12
 مورد دارد؟

 ( قیامت2                           ( مرگ1
 ( جهنم4                            ( تولد3

 ( پژمردگی و افسردگی2         ( صداهای وحشتناک1 ؟نداردکدام مورد، در جهنم وجود  -13
 ( آب و غذا4                ( عذاب دردناک3

 (4ی )گزینه -13              (2ی )گزینه -12             (2ی )گزینه -11          ( 3ی )گزینه -10

 


