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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل پنجم تستی

مفهوم این کالم رسول خدا (ص) که فرمود: «هر کس سنت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب - 1
او نیز می گذارند، بدون این که از گناه عامل آن، کم کنند.» با پیام کدام آیۀ شریفه متناسب است؟ (با تغییر)

» "

»  «ی

اگر بخواهیم جهان برزخ را از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می کنیم که پیشوایان دینی، رواج سنت نیک در میان مردم را - 2

اقرار عزیر نبی (ع) مبنی بر توانایی خدا بر هر کاري، بیانگر کدام یک از دالیل امکان معاد است و میزان دیدار مؤمنان با خانوادة خود پس از مرگ بر - 3

در گفتگوي فرشتگان با «ظالمان به خود» وقتی به گناهکاران گفته می شود که شما در دنیا چگونه بودید، چه جوابی می دهند و فرشتگان در پاسخ آنان چه - 4
می گویند؟

ما در گذشته اعمالی را ترك کرده ایم.- هرگز، این سخنی است که ایشان می گویند.

ما در گذشته اعمالی را ترك کرده ایم.- مگر سرزمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید.

ما در سرزمین خود مستضعف بودیم.- هرگز، این سخنی است که ایشان می گویند.

ما در سرزمین خود مستضعف بودیم. - مگر سرزمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید.

مطابق با آیات قرآن کریم پاسخ فرشتگان الهی به کسانی که خود را تحت فشار و مستضعف می دانند، چیست و این مطلب مؤید کدام است؟ - 5

آیا توانایی انجام اعمال صالح را در دنیا نداشتید؟ - وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا 

مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ - وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا 

آیا توانایی انجام اعمال صالح را در دنیا نداشتید؟ - وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ 

مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ - وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ 

مطابق با آیات وحی، «درخواست گناهکاران هنگام فرارسیدن مرگشان» چیست و علت حسرت آنان براي داشتن دوستان ناشایست چه خواهد بود؟ - 6

«رَب ارجعون »

«لعَلی ُاعمل صالحٌا  «رَب ارجعون

این سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که مردمی در دنیا به آن سنت عمل می کنند، - 7
ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند ...» مؤید کدام یک از آثار اعمال است و مبناي قرآنی این سخن کدام آیۀ شریفه است؟

1

لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها»   «حّتی إذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون»"   

نیا اّآل لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان» و ما هذه الحیاة الدُّ ر»   م و اخَّ ُنبَّؤا االنسان یومئٍذ بما َقدَّ

مصداق  ..................  معرفی نمودهاند و کمیت دیدار مؤمن با خانوادة خویش در برزخ را به میزان   ..................  بیان کرده اند.

آثار ماتأخر-تقواي آنان آثار ماتقدم- فضیلت هاي آنان آثار ماتأخر- فضیلت هاي آنان آثار ماتقدم- تقواي آنان

چه اساسی است؟

آفرینش نخستین انسان - کیفیت فضیلت هایش  آفرینش نخستین انسان - کمیت فضیلت هایش  

بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان - کمیت فضیلت هایش بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان - کیفیت فضیلت هایش  

»  - خدشه در ایمان  لعَلی ُاعمل صالحٌا»  - غفلت از ذکراهللا  

» -  خدشه در ایمان »  - غفلت از ذکراهللا 

« ماتقّد م - »لَعَ لی اّ عَم َُل صالحا فیما تَِ َر کُت  ماتأّخر - »لَع َلی اّ عَم َُل صالحا فیما تِ ََر کُت 

« ماتأّخر - »یُنَبَّؤا اإلنساُن یَوَمُئٍِذ بما قدَِّم َ و أخََّر « ماتقّد م - »یُنَبَّؤا اإلنساُن یَوَمُئٍِذ بما قدَِّمَ  و أخََّر 

»

منزلگاه بعد
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برزخ در لغت به چه معناست؟ و پاسخ خداوند به درخواست بد کاران مبنی بر بازگشت به دنیا براي جبران اعمالشان کدام است؟ - 8

عالمی است میان زندگی دنیوي و حیات اخروي - «قاَل َربَّ ارجعوِن لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحًا ِفیَما َتَرْکُت ?»  

فاصله و حائل میان دو چیز - «قاَل َربَّ ارجعوِن لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحًا ِفیَما َتَرْکُت ?»  

عالمی است میان زندگی دنیوي و حیات اخروي - «َکالَّ ? ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها َو ِمن َوَراِئِهم بَْرَزٌخ ِإلَى? َیْوِم ُیْبَعُثوَن»  

فاصله و حائل میان دو چیز - «َکالَّ ? ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها َو ِمن َوَراِئِهم بَْرَزٌخ ِإلَى? َیْوِم ُیْبَعُثوَن»  

«مدسازي هاي غلط» و «انفاق بازماندگان براي شخص متوفّی»، در عالم برزخ چه اثري بر پروندة عمل یا سرنوشت متوفی دارد و مورد دوم به کدام یک از - 9
نشانه هاي ارتباط دنیا و برزخ اشاره می کند؟

پروندة آن بسته می شود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه می گردد. - به او می رسد، اما تأثیري در سرنوشت او ندارد. - بسته نشدن پروندة اعمال  

موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد می شود. - به او می رسد و در سرنوشت او تأثیر می گذارد. - بسته نشدن پروندة اعمال  

موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد می شود. - به او می رسد و در سرنوشت او تأثیر می گذارد. - دریافت پاداش خیرات بازماندگان 

پروندة آن بسته می شود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه می گردد. - به او می رسد اما تاثیري در سرنوشت او ندارد. - دریافت پاداش خیرات بازماندگان

پاسخ ستمگران به پرسش فرشتگانی که جویاي احوال آن ها در برزخ هستند، کدام است و نشأت گرفته از کدام ویژگی این عالم است؟ - 10

اظهار بی خبري از دیدار اخروي - دریافت تمام و کمال روح و جسم 

اظهار بی خبري از دیدار اخروي - توقف فعالیت جسم در عین تداوم فعالیت روح 

دستاویز قرار دادن استضعاف - توقف فعالیت جسم در عین تداوم فعالیت روح 

دستاویز قرار دادن استضعاف - دریافت تمام و کمال روح و جسم 

وجود شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ به سبب کدام ویژگی دیگر آن است و یکی از جلوه هاي امکان گفت وگوي انسان با فرشتگان کدام است؟ - 11

روح در برزخ به حیات خود ادامه می دهد - گمراه و شقاوتمند معرفی کردن خود 

روح در برزخ به حیات خود ادامه می دهد - نپذیرفتن بهانۀ استضعاف گناهکاران 

ارتباط میان عالم دنیا و برزخ هم چنان برقرار است - نپذیرفتن بهانۀ استضعاف گناهکاران

ارتباط میان عالم دنیا و برزخ هم چنان برقرار است - گمراه و شقاوتمند معرفی کردن خود

مفاهیم «سخن گفتن پیامبر (ص) با کشته شدگان جنگ بدر» و «جاري ساختن روش نیک و گذاشتن ثواب به حساب بنیان گذار آن در عین کم نکردن - 12

«ارتباط دنیا و برزخ» در کدام عبارت شریفه ترسیم شده است و روزگار آنان که به حیات برزخی مشغول اند، چگونه می گذرد؟ - 13

«اِلَی َیوِم ُیبَعُثوَن» - دریافت تمام و کمال روح و توقف فعالیت حیاتی بدن. 

«َیوَمِئٍذ بِما َقدََّم َو أّخَر» - برخورداري نیکوکاران از لّذات و تألّم اشقیا از دردها و رنج ها.

«َیوَمِئٍذ بِما َقدََّم َو أّخَر» - دریافت تمام و کمال روح و توقف فعالیت حیاتی بدن. 

«اِلَی َیوِم ُیبَعُثوَن» - برخورداري نیکوکاران از لّذات و تألّم اشقیا از دردها و رنج ها.

فرشتگان در پاسخ به بهانۀ تحت فشار بودن گناهکاران در دنیا، چه عبارتی را خطاب به آن ها در عالم برزخ بیان کردند و این گفت و گو و طرف خطاب - 14
قرار دادن به کدام یک از ویژگی هاي عالم برزخ اشاره دارد؟

- وجود حیات برزخی  «مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟» «شما در چه حالی بودید؟» - وجود شعور و آگاهی 

2

از اجر عامل آن» به ترتیب مؤید کدام ویژگی هاي برزخ است؟

وجود حیات - وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا   وجود حیات - دریافت پاداش خیرات بازماندگان 

وجود شعور و آگاهی - دریافت پاداش خیرات بازماندگان   وجود شعور و آگاهی - وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا  

«چرا علیه ما شهادت می دهید؟» - وجود حیات برزخی  «مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟» - وجود شعور و آگاهی

از آیۀ شریفۀ «ینبؤا االنسان یومٍئذ بما قّدم و أّخر»، چه موضوعی دربارة عالم برزخ برداشت می گردد؟ - 15

انسان در برزخ اعمالی را که در دنیا انجام می داده است، می بیند. در برزخ نامۀ اعمال انسان داده می شود.

در عالم برزخ، پروندة اعمال همچنان مفتوح است. پروندة اعمال انسان با ورود به عالم برزخ بسته می شود.
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ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. 

مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ 

اي کاش براي این زندگی ام چیزي از پیش فرستاده بود. 

اینکه آدمیان پس از مرگ از خداوند درخواست  «َربِّ ارَجعوِن»  سر می دهند، به چه دلیل است و همچنین در عالم برزخ فرشتگان به چه کسانی - 19
می گویند که وارد بهشت شوید؟

 «کّال ِإنَّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها» - کسانی که پاکیزه اند.

 «َو ِمْن َوَراِئِهْم بَرَزٌخ إلَی َیْوِم ُیْبَعُثوَن»" - کسانی که به آیات پروردگارشان ایمان آوردند.

 «لََعّلی أْعَمٌل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکُت» - کسانی که پاکیزه اند.

 «َحّتی إَذا َجاَء أَحَدُهُم اْلَمْوُت» - کسانی که به آیات پروردگارشان ایمان آوردند.

غایت حضور انسان در عالم برزخ در کدام عبارت شریفه ترسیم شده است و روزگار آنان که به حیات برزخی مشغولند، چگونه می گذرد؟ - 20

«ِإلَى َیْوِم ُیبَْعُثوَن» - دریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی بدن 

«َیْوَمِئٍذ بَِما َقدََّم» - برخورداري نیکوکاران از لّذات و تالُم اشقیا از درد ها و رنج ها

«َیْوَمِئٍذ بَِما َقدََّم» - دریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی بدن 

«ِإلَى َیْوِم ُیبَْعُثوَن» - برخورداري نیکوکاران از لّذات و تالُم اشقیا از درد ها و رنج ها

سخن گفتن پیامبر عظیم الشأن اسالم(ص) با کشته شدگان جنگ بدر، مؤید چیست؟ - 21

پاسخ خداوند به درخواست کنندگان بازگشت به دنیا در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟ - 22

 «لََیجَمَعنَُّکم ِالی َیوِم الِقیاَمِۀ ال ریَب فیِه»  «َحّتی ِاذا جاَء احدهم الَموُت قاَل َربَّ ارجعوَن» 

 «َکّال ِانّها َکِلَمٌۀ ُهَو قاِئُلها»  «لََعّلی اعمل صالِحًا فیما َتَرَکُت» 

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «هرکس سنّت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن - 23
اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون این که از اجر عامل آن کم کنند.» این سخن مؤید آثار .................. اعمال است و اگر بخواهیم براي آن

3

معناي «توّفی» چیست و کدام عبارت قرآنی بیانگر وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ است؟ - 16

ٍ بما قّدم و أّخر»  تداوم فعالیت آگاهانۀ روح - «ینبؤا االنسان یومئذّ ً فیما ترکت»  توقف فعالیت حیاتی بدن - «قال رّب ارجعون لعلی اعمل صالحاّ

ٍ بما قّدم و أّخر»  وفات یافتن روح و جسم انسان - «ینبؤا االنسان یومئذّ ً فیما ترکت»  دریافت تمام و کمال روح - «قال رّب ارجعون لعلی اعمل صالحاّ

اعمالی مانند «ُمد سازي هاي غلط»، «آموزش احکام الهی مانند نماز» مؤید چیست و آیۀ مرتبط به آن کدام است؟ - 17

آثار ماتأخر- آثار ماتقدم- «انها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخ...»  آثار ماتقدم- آثار ماتأخر- «انها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخ...» 

ُؤا االنساُن یومئذ...» آثار ماتأخر- آثار ماتأخر- «ُیَنبَّ ُؤا االنساُن یومئذ...»  آثار ماتقدم-  آثار ماتقدم- «ُیَنبَّ

عبارت «شما در [دنیا] چگونه بودید؟»، اولین سؤال فرشتگان در عالم برزخ از گناھکاران است کھ آن ھا در پاسخ می گویند: .................. (با - 18

تغییر) 

هرگز! این سخنی است که او می گوید و پیش روي آن ها برزخ و فاصله اي است. 

ممات برزخی است، یعنی شعور و آگاهی در برزخ وجود دارد. حیات برزخی است، یعنی شعور و آگاهی در برزخ وجود دارد.

ممات برزخی است، یعنی پروندة اعمال با مرگ بسته نمی شود. حیات برزخی است، یعنی پرونده اعمال با مرگ بسته نمی شود.

مبناي قرآنی ترسیم نماییم، پیام آیۀ .................. یاریگر ما خواهد بود. (با تغییر)

ما تأّخر - «لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت»   ر»   م و اخَّ ما تقّدم - «ُینبَّؤا االنسان یومئٍذ بما َقدَّ

ما تقّدم - «لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت»   ر»   م و اخَّ ما تأخر - «ُینبَّؤا االنسان یومئٍذ بما َقدَّ
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پاسخ فرشتگان به کسانی که خود را مستضعف در زمین معرفی می کنند، چیست و این گفت وگو به کدام یک از ویژگی هاي عالم برزخ اشاره دارد؟ - 24

«مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟» - وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا 

«شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟» - وجود شعور و آگاهی در برزخ 

«شما نیز آنچه پروردگارتان وعده بود، حق یافتید»؟ - وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا 

«مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید»؟ - وجود شعور و آگاهی در برزخ 

فرشتگان الهی خطاب به کدام دسته از افراد گسترة زمین خداوند براي مهاجرت را گوشزد می کنند و این افراد چه دستاویز باطلی را براي توجیه - 25

بسته نشدن پروندة اعمال در عالم برزخ به چه معناست و کدام حدیث شریف به آن اشاره دارد؟ - 26

حدیث رسول اکرم (ص) که می فرماید: «هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، - 28
ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون این که از اجر انجام دهندة آن کم کنند»، با کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

«ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر»  «حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا» 

«افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ال ترجعون»  «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ ...» 

اگر گفته شود: «یکی از ویژگی هاي عالم برزخ، وجود شعور و اگاهی در آن است»، به ترتیب کدام آیات و احادیث مؤیّد این مقصود خواهند بود؟ - 29

نَّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها» - «گناه آن را به حساب او نیز می گذارند.» «َکّال ِإِ نَّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها» - «ایشان به این کالم از شما شنواترند.»   «َکّال ِإِ

 «لََعّلی َاَعمُل صالِحًا فیما َتَرکُت»" - «گناه آن را به حساب او نیز می گذارند.» «لََعّلی َاَعمُل صالِحًا فیما َتَرکُت» - «ایشان به این کالم از شما شنواترند.»

این جملۀ پیامبر گرامی اسالم (ص) که فرمودند: «قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ - 30
دهند»، در مورد کدام گروه بود و بیانگر چیست؟

کفار کشته شده در جنگ احد- شعور و آگاهی در برزخ کفار کشته شده در جنگ بدر - شعور و آگاهی در برزخ

کفار کشته شده در جنگ احد - عدم امکان انجام عمل در برزخ کفار کشته شده در جنگ بدر - عدم امکان انجام عمل در برزخ

4

اعمال خود ارائه می کنند؟

متوفیان ستمکار بر خود - فشار اجتماعی و عوامل محیطیّ   گناهکاران منکر معاد - فشار اجتماعی و عوامل محیطی 

متوفیان ستمکار بر خود - گستردگی نعمات الهی و فریفته شدن آنانّ گناهکاران منکر معاد - گستردگی نعمات الهی و فریفته شدن آنان 

پروندة برخی اعمال انسان با مرگ باز می ماند و امکان دارد بر اعمال نیک و بد او افزوده یا از آنها کاسته شود. - «هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري
سازد، تا وقتی که مردمی در دنیا به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند.» 

پروندة همۀ اعمال انسان با مرگ باز می ماند و قطعًا بر اعمال نیک و بد او افزوده و یا از آن ها کاسته می شود. - «قسم به کسی که جانم در دست او است، ایشان به این
کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.» 

پروندة برخی اعمال انسان با مرگ باز می ماند و امکان دارد بر اعمال نیک و بد او افزوده یا از آنها کاسته شود. - «قسم به کسی که جانم در دست او است، ایشان به
این کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.»

پروندة همۀ اعمال انسان با مرگ باز می ماند و قطعًا بر اعمال نیک و بد او افزوده و یا از آن ها کاسته می شود. - «هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد،
تا وقتی که مردمی در دنیا به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند.» 

.................. انسان استفاده شده است. منظور از کلمۀ «توفّی» در قرآن کریم .................. است و براي اشاره به بعد ُ - 27

دریافت تمام و کمال حقیقت انسان - جسمانی و روحانی دریافت تمام و کمال حقیقت انسان - روحانی

فعالیت آگاهانۀ روح در برزخ - جسمانی و روحانی فعالیت آگاهانۀ روح در برزخ - روحانی
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عبارت «آن چه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز آن چه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟» مربوط به کدام موضوع - 31
است؟

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا و ارتباط متوفی با خانوادة خویش 

سخن گفتن پیامبر (ص) با کشته شدگان جنگ بدر دلیل بر وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ 

وجود حیات و بسته نشدن پروندة اعمال در برزخ 

بسته نشدن پروندة اعمال و گفت و گوي فرشتگان با انسان در برزخ

به تعبیر قرآن کریم، ویژگی کسانی که مشمول تحیّت و سالم فرشتگان الهی در عالم برزخ قرار می گیرند، کدام است و ورود آنها به بهشت معلول - 32

اجراي سنن نیک در جامعه - مهاجرت در زمین خدا 

اجراي سنن نیک در جامعه - استمرار در انجام عمل صالح 

َر» کدام است و کدام مفهوم از این آیۀ شریفه مستفاد می گردد؟ َم َوَأخَّ نَْساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ ظرف تحقق «یومئٍذ» در آیۀ شریفۀ «ُیَنبَّوُأ اْإلِ - 33

عالم برزخ - دامنۀ آثار ماتأخر محدود به دوران زندگی است و با مرگ، پروندة آن بسته می شود.

عالم برزخ - وجود شعور و آگاهی انسان پس از مرگ 

قیامت و حیات ابدي - دامنۀ آثار ماتأخر محدود به دوران زندگی است و با مرگ، پروندة آن بسته می شود.

قیامت و حیات ابدي - وجود شعور و آگاهی انسان پس از مرگ

ظرف تحّقق کدام آیۀ شریفه، عالمی است که حد فاصل دنیا و آخرت قرار دارد و آدمیان پس از مرگ تا قیامت در آن می مانند؟ - 34

 «النَّاُس نَِیاٌم َفِإَذا َماُتوا انَتَبُهوا»    «ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم الَموُت َقاَل َربِّ ارِجُعوِن»  

ِ َحِدیثًا»   َن اهللاَّ  «َفال َخوَف َعَلیِهم َو ال ُهم َیحَزنوَن»   «َو َمن َأصَدُق ِمِ

با توجه به آیات سورة نحل، علت ورود پاکان به بهشت برزخی چیست؟ - 36

پاسخ خداوند به کسانی که در برزخ تقاضاي بازگشت به دنیا براي جبران اعمالشان می کنند، چیست؟ - 37

 «ینّبوا االنسان یومئذ بما قّدم و أّخر»   «الیوم نختم علی افواههم و ُتکّلمنا ایدیهم»  

 «اهللا ال اله اال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ»   «کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها و من ورائهم برزٌخ الی یوم یبعثون»  

مفاد کدام آیه اشاره به راه حل دین اسالم براي نجات از محیط ضد دینی می باشد؟ - 38

«آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند درحالی که پاك و پاکیزه اند به آن ها می گویند ...» 

«فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند درحالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند...»

«آنگاه که مرگ یکی از آنان فرامی رسد می گوید: پروردگارا...» 

«کافران گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی نیست...» 

در خصوص آثار ماتأّخر اعمال زشت، کدام وصف صحیح است و وضعیت گناهکاري که به دلیل سنت گذاري شخص دیگري مرتکب گناه می شود، - 39
چگونه است؟

در پروندة اعمال فرد ثبت می شود؛ گرچه خود فرد از دنیا رفته باشد. - کم شدن از گناه عامل گناه 

در دفتر اعمال انسان ثبت می شود و روز به روز بر عذاب وي می افزاید. - بدون کاستی از گناه عامل گناه 

از درد و رنج هاي دنیا و برزخ و رستاخیز متألّم می شود. - کم شدن از گناه عامل گناه 

با مرگ انسان پروندة اعمال مسدود می شود، اّما با فرا رسیدن قیامت انسان از آن ها آگاه می گردد. - بدون کاستی از گناه عامل گناه 
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چیست؟

طهارت و طیب نفس - مهاجرت در زمین خدا 

طهارت و طیب نفس - استمرار در انجام عمل صالح 

َر»  با کدام یک از عبارات قرآنی زیر یکسان است؟ َم َوَأخَّ ظرف تحقق یافتن آیه  «ُیَنبَّوُأ اِْإلنَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ - 35

 «َو ِمن َوراِئِهم بَرَزٌخ»  «َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت»   «قاَل َربِّ ارَجُعوِن»  «إلی َیوِم ُیبَعثوَن» 

به خاطر انجام اعمال مستمر آن ها در دنیا به خاطر آثار »ماتقدم« و »ماتأخر« آن ها در دنیا و برزخ                                 

انجام عمل صالح در برزخ و بخشش گناهان دنیوي آن ها                             رهایی یافتن از تحت فشار و مستضعف بودن در زمین 
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عامل شعور و آگاهی در عالم برزخ چیست و کدام آیۀ مبارکه به پاسخ قطعی خداوند مبنی بر منتفی بودن درخواست بازگشت به دنیا از سوي - 40

توفی به چه می انجامد و تداوم ارتباط میان عالم برزخ و دنیا از دقت در کدام آیه مفهوم می گردد؟ - 41

الینقطع بودن حیات بعد تالشی  ناپذیر انسان -  «َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن»  

انقطاع فعالیت بعد تجزیه ناپذیر انسان -  «َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن»  

َر»   َم َوَأخَّ ْنَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ انقطاع فعالیت بعد تجزیه ناپذیر انسان -  «ُیَنبَّؤا اْإلِ

َر»   َم َوَأخَّ ْنَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ الینقطع بودن حیات بعد تالشی ناپذیر انسان -  ُیَنبَّؤا اْإلِ

بنیان نهادن آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، مصداقی از کدام دسته از آثار اعمال است و کدام آیۀ شریفه بیانگر وجود شعور و آگاهی در برزخ - 42
است؟

«َحتَّى ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت...»  آثار ماتأخر - ر»   َم َو َأخَّ ْنساُن َیْوَمِئٍذ بِما َقدَّ ُؤا اْإلِ «ُیَنبَّ آثار ماتأخر -

«َحتَّى ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت...» آثار ماتقدم - ر» َم َو َأخَّ ْنساُن َیْوَمِئٍذ بِما َقدَّ ُؤا اْإلِ «ُیَنبَّ آثار ماتقدم -

کدام مفهوم از آیۀ شریفۀ «حّتی اذا جاَء َاَحَدُهُم الَموُت قاَل ربِّ ارِجعوِن...» مستفاد نمی گردد؟ - 44

خطاب بدکاران براي بازگشت به دنیا است. 

وعدة بدکاران براي بازگشت به دنیا حرفی دروغ است. 

نشان دهندة ورود روح پس از مرگ به عالم برزخ می باشد و تا قیامت در آن می ماند.

یکی از نشانه هاي وجود ارتباط بین دنیا و عالم برزخ، بسته نشدن پروندة اعمال است. 

از دقت در کالم الهی «لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها»، موضوع .................. مفهوم می گردد. - 45

دوزخ برزخی کافران و گفت وگوي مالئکه با آن ها دریافت تمام و کمال ساحت جسمانی و روحانی انسان

قاطعیت برخورد باري تعالی با کافران در برزخ آگاهی به حقانیت مراتب حیات و تسلیم شدن در برابر مرگ

کدام آیۀ شریفه به آگاهی انسان نسبت به کاستی هاي خویش در دنیا اشاره دارد و این آگاهی در کدام مرحلۀ پس از مرگ انسان محقق می شود؟ - 46

«حّتی اذا جاء َاَحَدهم الَموُت قاَل َربِّ ارجعوِن لََعّلی...» - قیامت َر» - برزخ  َم َو َاخَّ «ُیَنبَّؤا االنساُن َیوَمِئٍذ بِما َقدَّ

َر» - قیامت  َم َو َاخَّ «ُیَنبَّؤا االنساُن َیوَمِئٍذ بِما َقدَّ «حّتی اذا جاء َاَحَدهم الَموُت قاَل َربِّ ارجعوِن لََعّلی...» - برزخ 

عاید و واصل شدن اعمال خیر بازماندگان به شخص متوفّی، نشانگر کدام یک از ویژگی هاي عالم برزخ است و چه پیامدي را به دنبال دارد؟ - 48

تداوم ارتباط دنیا با برزخ - در وضعی آنان تأثیر چندانی ندارد.   وجود شعور و آگاهی در برزخ - در وضعیت آنان تأثیر چندانی ندارد.  

وجود شعور و آگاهی در برزخ - در سرنوشت آنان مؤثر است.   تداوم ارتباط دنیا با برزخ - در سرنوشت آنان مؤثر است.  

پاسخ فرشتگان به کسانی که در برزخ بهانۀ استضعاف در زمین را آورده اند، چیست؟ - 49

هرگز! این سخنی است که او می گوید. سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر این که مستضعف بودید.

پیش روي شما برزخ است تا روزي که برانگیخته شوید. مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟
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گناهکاران در برزخ اشاره دارد؟

دریافت تمام و کمال روح و جسم - «ِإنَّها َکِلَمٌۀ ُهَو قاِئُلها َو ِمْن َوراِئِهْم بَْرَزٌخ» ِإنَّها َکِلَمٌۀ ُهَو قاِئُلها َو ِمْن َوراِئِهْم بَْرَزٌخ» وجود حیات و فعالیت بعد روحانی - «ُ

دریافت تمام و کمال روح و جسم - «اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل صالِحًا ِفیما َتَرْکُت» اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل صالِحًا ِفیما َتَرْکُت»  وجود حیات و فعالیت بعد روحانی - «ُ

ظرف زمان و پیام آیۀ شریفۀ  «ینبؤا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اخر»  کدام یک از موارد زیر است؟ - 43
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