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 مپنجسواالت درس 

  )براساس آیه ی-1                 ))ب( آیه برچه چه چیزی داللت دارد؟ های ظالم درخواست بازگشت به دنیارادارند؟  چراانسانالف

 ب( داللت بروجود برزخ پس ازدنبا وماندن انسان درآن تاقیامت     تاعمل صالح انجام دهدالف( 

)آیه ی -2                    )  )ب( داللت برکدام یک ازویژگی های عالم برزخ دارد؟    راترجمه کنید؟  الف 

 درآن روز به انسان خبرداده می شود به آنچه پیش )ازمرگ( فرستاده وآنچه پس )ازمرگ( فرستاده است. الف(    

                    ب( داللت بروجود ارتباط میان عالم برزخ ودنیا

پیام عبارت قرآنی -8                                 )تنهافرصت انسان برای انجام عمل صالح ،عمراوست وپس ازمرگ  رابنویسید؟

 دیگربه دنیا بازنمی گردد.

 های عالم برزخ دارد؟  وجود شعور وآگاهیی سخن گفتن پیامبر)ص( باکشته شدگان بدر داللت برکدام یک ازویژگ-4

 درستی یانادرستی جمله های زیر رابا)ص/غ( مشخص کنید.

 غلط                                                       بامرگ انسان وورود وی به عالم برزخ ، ارتباط او بادنیا به طور کامل قطع می شود-5

 صحیح                                                                                               برزخ یه معنای حایل وفاصله میان دوچیز است. -6

 صحیح                   محدود به دوران زندگی انسان است وبامرگ ، پرونده این اعمال بسته می شود. ،برخی اعمالدامنه آثارماتقدم: -7

      غلط                                                         مومن پس ازمرگ، درطول هفته براساس فرصت به دیدار خانواده اش می رود. -3

  صحیح                               توفی  یعنی اینکه: فرشتگان روح را به طور تمام وکمال دریافت می کنند.                               -3

 صحیح                             ی وشعور درعالم برزخ است. سخن گفتن پیامبر)ص( باکفار کشته شده درجنگ بدر،بیانگر وجودآگاه-11

 جمله های زیر راباکلمات مناسب کامل کنید؟

 روح-حقیقت         فرشتگان ....................وجود انسان راکه..........................است ،توفی می کنند.  امافعالیت حیاتی بدن متوقف می شودو گرچه پس ازمرگ ،-11

https://konkur.info 



11 
 

حتی پس  گناهان فرد .............................موجب مدسازی های غلط، تولید ونشرمطالب نامناسب وغیراخالقی درفضای مجازی نمونه هایی ازاعمال ناشایستی است که .-21

 سنگین شدن پرونده ازمرگ وی می شوند.          

 فضیلت هایش.....پس ازمرگ به دیدارخانواده اش می رود.   انسان مؤمن برحسب مقدار....................-81

 سؤاالت کوتاه پاسخ

  به معنای فاصله وحایل میان دوچیز است.برزخ درلغت به چه معناست؟  -14

 ویژگی های عالم برزخ رابنویسید؟-15

 ( وجود ارتباط میان عالم برزخ ودنیا8( وجودشعور وآگاهی    2(وجود حیات  1

 منظور ازتوفی روح چیست؟ یعنی دریافت روح )هنگام مرگ(توسط فرشتگان به  طور تمام وکمال  -16

 چگونه درعالم برزخ شعوروآگاهی وجود دارد ، توضیح دهید؟ -17

رزخ، وجود شعور وآگاهی درآن خواهد باتوجه به اینکه عامل شعور وآگاهی انسان دردنیا روح وی است وروح دربرزخ، به حیات خود ادامه می دهد، یکی از ویژگی های ب

 بود.

 تگوی فرشتگان باانسان       ب( سخن گفتن پیامبر)ص( باکشته شدگان جنگ بدر   فنشانه های وجود شعور وآگاهی درعالم برزخ رابنویسید؟ الف( گ -13

 پیامبر)ص( باکشته شدگان جنگ بدردرماجرای جنگ بدر چه اتفاقی بیانگر وجود شعور وآگاهی درعالم برزخ بود؟ سخن گفتن -13

 نشانه های وجود وتداوم ارتباط میان عالم برزخ بادنیا رابنویسید؟  -21

 بازماندگان                   ج( ارتباط متوفی باخانواده الف( بسته نشدن ارتباط میان عالم برزخ ودنیا                ب( دریافت پاداش خیراتِ 

 درقرآن اصطالحا چه نامیده شده است؟ ماتقدم وماتاخر اعمال درعالم برزخ ، )واحتمال افزوده ویاکاسته شدن اعمال(بسته نشدن پرونده  -21

 آیا اموات ازخیرات ِ بازماندگاه بهره مند می شوند؟ توضیح دهید؟-22

نفاق برای آنان ، درعالم برزخ به آنها می رسد ودرسرنوشت آنا تاثیر اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند مانندصدقه، طلب مغفرت، دعای خیر وا

 می گذارد.

 گفت و گوی انسان هابافرشتگان درعالم برزخ نشان دهنده چیست؟            دلیل بر وجود شعور وآگاهی دربرزخ است.-28

 چیز فرموده اند؟ فضیلت هایشامام کاظم )ع( میزان دیدارانسان مؤمن پس ازمرگ ،باخانواده اش رابرحسب چه  -24

 سؤاالت تشریحی

عالم برزخ میان زندگی دنیایی وحیات اخروی قرارگرفته است وآدمیان، پس ازمرگ وارد عالم برزخ چگونه عالمی است وانسان ها تاچه زمانی درآن بسر خواهند برد؟  -25

 ذت های آن برخوردار واگر بدکار وشقی باشند، ازرنج ها ودردهای آن متالم می گردند.آن می شوند وتاقیامت درآنجا می مانند ودرصورتی که نیکوکار باشند، ازل

  ازجمله ویژگی های عالم برزخ وجود حیات است، درموردآن توضیح دهید؟-26

ند. یعنی آن رابه طور تمام وکمال می کن« توفی»پس ازمرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان، حقیقت وجود انسان راکه همان روح اوست، 

 دریافت می نمایند.بنابراین ، گرچه بدن حیات خود راازدست می دهد اما روح ، همچنان به حیات وفعالیتش ادامه می دهد.
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  چگونه گفتگوی انسان بافرشتگان درعالم برزخ دلیلی بروجودشعور وآگاهی درعلم برزخ دارد ، توضیح دهید؟  -27

ی زمین درسوره نساء آمده است که: فرشتگان به ظالمان خطاب کرده وازاحوال آنها می پرسند ودرمقابل، آنها پاسخ داده وخود را از مستضعفین بررو به عنوان نمونه

 ، دلیلی بروجود شعور وآگاهی دربرزخ است. معرفی می کنند. این مکالمه وطرف خطاب قرار دادن

 ت؟باذکر مثال توضیح دهید؟چیس« ماتقدم وما تأخر»منظور ازاعمال -23

خی ازاعمال، محدود به دوران پرونده اعمال انسان بامرگ بسته نمی شود وامکان دارد براعمال نیک وبدآن افزوده یاکاسته شود. همان گونه که قرآن می فرماید، دامنه بر

نماز وروزه؛ اما پرونده بسیاری ازاعمال حتی بعد از حیات مانیز باز می ماند)ماتاخر( زندگی انسان است وبامرگ، پرونده این اعمال بسته می شود)آثارماتقدم( ؛ اعمال مانند 

ود ران خوانده می ش؛ به عنوان مثال اگرکسی کتابی رابه کسی یا کتابخانه ای هدیه دهد، یامطلب مفیدی رابه دیگران آموزش دهد، تاوقتی که آن کتاب توسط دیگ

 شود یا ازآن استفاده می شود، درپرونده عمل او پاداش می نویسند وبرحسنات او می افزایند، گرچه خود فرد ازدنیا رفته باشد.وآموزش های وی به دیگران منتقل می 

 وحدیث باکدام یک ازویژگی های عالم برزخ ارتباط دارد. رسول خدا)ص( درمورد آثارماتأخر چه فرموده اند؟-23

وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون هرکس سنت وروش نیکی رادرجامعه جاری سازد، تا

نیزمی گذارند، بدون اینکه ازاجرانجام دهنده آن کم کنند وهرکس سنت زشتی رادربین مردم مرسوم کند، تاوقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن رابه حساب او 

 وجود ارتباط میان عالم برزخ ودنیا  -مل آن، کم کنند.اینکه ازگناه عا

 دهید چگونه متوفی پس از مرگ ، درعالم برزخ با خانواده خود درارتباط خواهدماند؟ح باتوجه به حدیث امام کاظم )ع( توضی-81

هرروز وبرخی هردوروز وبرخی هرسه روز وکمترین آنان  امام کاظم)ع( می فرماید انسان مومن برحسب فضیلت هایش به دیدارخانواده خویش می آید. برخی ازآنان

 هرجمعه
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