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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل پنجم تشریحی

آیا با مرگ انسان و ورود به عالم برزخ، ارتباط او با دنیا قطع می شود؟ - 1

قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، به چه نام خبر می دهد و در لغت به چه معناست؟ - 2

َر». کدام یک از آثار مفهوم می گردد؟ َم َو َاخَّ ُؤا اِالنساُن َیوَمِئٍذ بِما َقدَّ ، سورة قیامت: «ُیَنبِّ از آیۀ شریفۀ  - 313

چرا یکی از نشانه هاي تداوم ارتباط انسان با دنیا با مرگ وي و ورود به عالم برزخ «بسته نشدن پروندة اعمال» است؟ - 4

برخی از نشانه هاي شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ را نام ببرید. - 5

پس از مرگ، گرچه  .................. حیات خود را از دست می دهد اما  .................. ، همچنان به حیات و فعالیتش ادامه می دهد. - 6

پس از مرگ، گرچه بدن  .................. خود را از دست می دهد اما روح، همچنان به  .................. و  .................. ادامه می دهد. - 7

پس از مرگ، کدام دسته از فعالیت ها متوقف می شوند و این در حالی است که فرشتگان چه چیزي از وجود انسان را «توّفی» می کنند؟ - 8

آدمیان در چه صورت از لذت هاي عالم برزخ برخوردار و از رنج ها و دردهاي آن متألم می گردند؟ - 9

چه منبعی از وجود عالمی پس از مرگ، به نام «برزخ» خبر می دهد و برزخ در لغت به چه معناست؟ - 10

برخی از نشانه ها تداوم ارتباط انسان با دنیا با مرگ و ورود وي به عالم برزخ، را بیان کنید. - 11

نمونه هایی از اعمال ناشایستی که موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرو، حتی پس از مرگ وي می شود، نام ببرد. - 12

با دقت در ترجمۀ آیات زیر بگویید هر یک از آیات به کدام یک از ویژگی هاي عالم برزخ اشاره دارند؟  - 13
الف) فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند در حالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: شما در [دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین

خود تحت فشار و مستضعف بودیم.  نساء،  
فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ 

ب) آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند در حالی که پاك و پاکیزه اند، به آن ها می گویند: «سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام

دادید.»  نحل، 
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یکی از نشانه هاي تداوم ارتباط انسان با دنیا با مرگ وي و ورود به عالم برزخ، «ارتباط متوفّی با خانواده» می باشد، نمونه اي از این نشانه را بیان کنید. - 14

از دقت در این حدیث رسول خدا (ص): «هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، - 15
ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون این که از اجر انجام دهندة آن کم کنند و هر کس سنت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تا

وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون این که از گناه عامل آن، کم کنند، چگونه مفهومی دریافت می گردد؟

آثار ماتقدم را با ذکر مثال تعریف کنید. - 16

َر» کدام یک از نشانه هاي تداوم ارتباط انسان با دنیا با مرگ وي و ورود به عالم برزخ َم َو َاخَّ ُؤا اِالنساُن َیوَمِئٍذٍ بِما َقدَّ ، سورة قیامت: «ُیَنبِّ از آیۀ شریفۀ  - 17
دریافت می گردد؟
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َر» را ترجمه کنید. َم َو َاخَّ ُؤا اِالنساُن َیوَمِئٍذ بِما َقدَّ ، سورة قیامت: «ُیَنبِّ آیۀ شریفۀ  - 1813

چرا یکی از ویژگی هاي برزخ، وجود شعور و آگاهی در آن خواهد بود؟ - 19

ویژگی هاي عالم برزخ را بیان کنید. - 20

مفهوم «توّفی» را تعریف کنید. - 21

از عبارت قرآنی: « َحّتی ِاذا جاء َاَحَدُهُم الَموُت قاَل َربِّ ارِجعوَن لََعّلی َاعَمُل صالِحًا فیما َتَرکُت»، آگاهی انسان نسبت به کدام موضوع، مفهوم می گردد؟ - 22

، سورة مؤمنون: «َحّتی ِاذا جاء َاَحَدُهُم الَموُت قاَل َربِّ ارِجعوَن لََعّلی َاعَمُل صالِحًا فیما َتَرکُت َکّال ِانَّها َکِلَمُۀ ُهو قاِئُلها َو ِمن َوراِئِهم از دقت در آیۀ شریفۀ  و  - 23
بَرَزٌخ ِالی َیوم ُیَبعثوَن»، موضوع  .................. دریافت می گردد.
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عبارت قرآنی: «َو ِمن َوراِئِهم بَرَزٌخ ِالی َیوِم ُیبَعثوَن» را ترجمه کنید. - 24

عالم برزخ را تعریف کنید. - 25

1

منزلگاه بعد



/

منظور از کلمۀ «َتَوّفی» در قرآن کریم، چیست و براي اشاره به کدام بُعد از وجود انسان استفاده شده است؟ - 26

چرا یکی از نشانه هاي تداوم ارتباط انسان با دنیا با مرگ وي و ورود به عالم برزخ، «دریافت پاداش خیراِت بازماندگان» است؟ - 27

رسول خدا (ص) دربارة تأثیر «آثار ماتأخر» در زندگی برزخی را بنویسید. - 28

آثار ماتأخر را با ذکر مثال تعریف کنید. - 29

یکی از نشانه هاي شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ، «سخن گفتن پیامبر (ص) با کشته شدگان جنگ بدر» است، این نمونه را کامًال بیان کنید. - 30

چرا یکی از نشانه هاي شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ، «گفت وگوي فرشتگان با انسان» است؟ - 31

، مؤمنون: «َحّتی ِاذا جاَء َاَحَدُهُم الَموُت قاَل َربِّ ِارِجعوِن لََعّلی َاْعَمُل صالِحًا فیما َتَرْکُت َکّال ِانَّها َکِلَمٌۀ ُهَو قاِئُلها» را ترجمه کنید. آیۀ شریفۀ  و  - 3299100

، سورة مؤمنون: «َحّتی ِاذا جاَء َاَحَدُهم الَموُت قاَل َربِّ ارِجعوِن لََعّلی َاعَمُل صالِحًا» پاسخ خداوند به درخواست بازگشت مطابق آیۀ شریفۀ  و  - 33
گناهکاران به دنیا و جبران اعمال چیست؟
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