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 م :منزلگاه بعدپنجدرس 

 سواالت چند گزینه ای-

                                                                                                               توفي به معناي: -317

 د( كامل بودن  ج( تمام و كمال      ب( كافي بودن                           تمام و کمالدریافت الف(

                                                                                                                                                                                         به چه معني است ؟« فاهمتوّ » -315

                                                   .ب( جانشان را مي گیرند                      .ندنوفات مي كآن ها لف( ا

  .نمایند می دریافت کمال و تمام طور به د(            .ج( جانشان گرفته مي شود

                                                  مرگ وارد عالمي به نام  .................. مي شود ؟ انسان پس از -316

 د( جهنم               ج( بهشت        ب( قیامت                  الف( برزخ            

                                                                                                      كدام جمله نادرست است ؟ -314

                                                     الف( انسان در هنگام مرگ مي تواند با مالئكه گفتگو كند و پاسخشان را بشنود .

                                             ي است كه حضور فرشتگان را درك مي كند .ب( انسان پس از مرگ در موقعیت

                                             ج( روح پس از مرگ بصورت غیر آگاهانه به فعالیت هاي خود ادامه مي دهد .

 ( روح پس از مرگ آگاهي و شعور كامل خود را دارد .د

                             كن است تغییراتي در آن رخ دهد ؟مكدام مورد پرونده انسان به طور كلي مسدود نشده و ماز طریق  -313

 د( اعمال ماتاخر ج( اعمال ما تقدم    ب( انجام مستحبات      انجام واجبات        الف(



وید م تگان و بالفاصله بعد از مرگ سخن رفتهآیاتي از قرآن كریم كه در آن از گفت و شنود انسان با خدا و فرش -319

؟                                                                                                                     كدام مطلب است

                     ب( حسابرسي كامل در عالم قیامت   الف( حسابرسي كامل در عالم برزخ                      

 د( حیات در عالم قیامت                                ج( حیات در عالم برزخ         

                                                                    در مورد آثار اعمال انسان كدام گزینه صحیح است ؟ -311

                                    م مي خورد و آثار اعمال تنها در قیامت ظاهر مي شود.الف( سرنوشت انسان در همین دنیا رق

                                 سرنوشت انسان در همین دنیا رقم مي خورد و پرونده اعمالش با مرگ بسته مي شود. ب(

           .ن تغییراتي رخ دهدآما تقدم ممكن است در  وسیله آثارهنگام مرگ به كلي مسدود نمي شود و بج( پرونده انسان در

   .هنگام مرگ به كلي مسدود نمي شود و بوسیله آثار ما تاخر ممكن است در آن تغییراتي ایجاد شودد( پرونده انسان در

                                                       كدام مورد درباره سرنوشت انسان در عالم برزخ صحیح است ؟ -311

                                                              الف( اختیار از انسان سلب مي شود ولي بساط تكلیف بر چیده نمي شود.

                                                                                  ب( به همه امور انسان رسیدگي كامل مي شود.

                                                                               .اید بدان ها عمل شود سوال مي شودج( تنها از مسائلي كه ب

 .ممكن است تغییراتي در آن رخ دهد د( پرونده انسان به كلي مسدود نمي شود و

                                                                                            دام گزینه از شباهت دنیا و برزخ است ؟ك -312

            الف( باز بودن پرونده اعمال                                   ب( باال بودن سطح آگاهي انسان به خود و اعمال خود 

 د( بسته بودن پرونده اعمال        ن بودن آگاهي انسان به خود و اعمال خود     ج( پایی

                                                                              كدام گزینه از شباهت میان آخرت و برزخ است ؟ -313

                                ب( از جهت جزاء و پاداش   الف( پایین بودن سطح آگاهي انسان از خود               

 د( باز بودن پرونده اعمال           ب( بسته بودن پرونده اعمال                                

به حساب  راهر كس سنت نيكي را در جامعه جاري سازد تا وقتي كه در دنيا مردمي به آن سنت عمل كنند ثواب آن اعمال »حدیث  -317

                                                                       است ؟ گزینه در ارتباط با كدام« .اين شخص هم مي گذارند

 د( اعمال روز مره  ج( ماتاخر                             ب( ماتقدم               اعمال خوب     الف( 

                                                                    چه كسي با انسان گفته شده است ؟در عالم برزخ گفتگو  -315

 د( انسانهاي صالح  و فرشتگان   ج( خدا ب( فرشتگان          الف( انسانهاي برزخي      

 .روزگار مي گذرانند افران در .....و ك مومنان در......... از پاداش و جزاي مردم داده مي شود.. در عالم برزخ -316

                                                     جهنم  -بهشت  -ب( نیمي   جهنم برزخي           -بهشت برزخي   -الف( بخشي 

 بدترین  -بهترین  -د( نیمی  بدترین                                    -بهترین  -ج( تمام 

                                             چون..............است. آیات و روایات عمل انسان از انسان جدا نشدني است براساس -314

                                               وب(عمل جزء جسم ا                   وجود انسان  ی ازالف(عمل بخش

   ارهاعمل مربوط به رفتد(  ج( عمل همان طاعت و عبادت                 



                                                                                                 كدام گزینه از تفاوتهاي دنیا و آخرت نیست ؟ -313

                                                                                                                .الف( برزخ دوره عمل نیست

                                                     .به خود و اعمال خود بیشتر مي شودب( در برزخ سطح آگاهي انسان نسبت 

                                                     .جهنم به كافران مي رسدنصیبي از  از بهشت به مومنان و ای ج( در برزخ بهره

 د( در دنیا نیز انسان سطح آگاهي اش به خود و اعمال خودش فزوني مي یابد.

 آیات و روایاتبخش -

َها َكلِ » بر اساس آیه ي شریفه ي -319 َمة  َحتَّى إَِذا َجاء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقالَ َرب  اْرِجُعوِن لََعل ي أَْعَملُ َصالًِحا فِيَما َتَرْكُت َكالَّ إِنَّ

                                                            به سواالت زیر پاسخ دهید:(111و99)مومنون/«ُهَو َقائِلَُها َوِمن َوَرائِِهم َبْرَزخ  إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن 

                                                                                           قرآن كریم از وجود چه عالمي پس از مرگ خبر مي دهد؟  الف(

                                                                                                         دو ویژگي این عالم را بنویسید؟ ب(

 پیام آیه چیست؟ ج(

َر »آیه ي شریفه ي  -321 َم َوأَخَّ أُ اْْلِنَساُن َيْوَمئٍِذ بَِما َقدَّ در آن روز به انسان خبر داده مي شود به آن چه پیش فرستاده و آن ›  «ُيَنبَّ

 ؟ ویسیدبرای آن بنپیام یک  است؟ بیانگر چه موضوعي (13قیامت/) ‹چه پس از مرگ فرستاده است.

َر »پیام مهم آیه ي شریفه ي  -321 َم َوأَخَّ أُ اْْلِنَساُن َيْوَمئٍِذ بَِما َقدَّ در آن روز به انسان خبر داده مي شود به آن چه پیش ›  «ُيَنبَّ

 را بنویسید؟  (13قیامت/)‹ فرستاده و آن چه پس از مرگ فرستاده است.

 جانم که کسی بهقسم »بدر جنگ شدگان کشته با )ص(فرمایش رسول خدابر اساس یکی از تفاوتهای دنیا با برزخ را  -322

 بیان کنید؟ «دهند. پاسخ توانند نمی شنواترند و فقط شما از کالم اين به ايشان اوست، دست در

 کالم اين به ايشان اوست، دست در جانم که کسی قسم به»بدر جنگ شدگان کشته با)ص( فرمایش رسول خداچه نکاتی از  -323

 ؟قابل استنباط است «دهند. پاسخ توانند نمی شنواترند و فقط شما از

 به را آن گناه کنند، عمل بدان مردمی که وقتی تا کند، مرسوم مردم بين در را زشتی سنت هرکس»)ص( فرمایش رسول خدا -327

به کدام یک از آثار اعمال انسان اشاره دارد؟ یک پیام برای آن  «کنند. کم آن، عامل گناه از اينکه بدون گذارند، می نيز او حساب

 بنویسید؟

 ...هایش فضیلت مقدار برحسب» ،مرگ از پس مؤمنی که وضعیت درباره   )ع(مکاظ امامچه پیام مهمی از فرمایش  -325

 قابل استنباط است؟ «.آید می خویش خانواده دیدار به

 آن ها می گويند: سالم به اند، پاکيزه و پاک که درحالی گيرند می را روحشان فرشتگان که آنان»آیه ی ترجمه در دقت با -326

 برزخ عالم های ویژگی از یک کدام به دبگویی(32نحل/«).داديد انجام که اعمالی خاطر به شويد بهشت وارد شما، بر

 ؟ددار اشاره



 نادرست را تشخیص دهید:از  راگزاره هاي درست -

 خبر مي دهد كه به معناي حایل میان دو چیز است.‹ آخرت›قرآن كریم از وجود عالمي پس از مرگ به نام  -324

 له ویژگي هاي عالم برزخ مي باشد.گفت وگو با فرشتگان و درك و مشاهده اموري از جم -323

 به آثار و نتایج برخي از اعمال گفته مي شود، كه محدود به دوران زندگي انسان نیست. ‹ آثار ماتقّدم› -329

كسي كه راه و رسم غلط را از خود بر جاي مي گذارد تا وقتي آثار آن در فرد یا جامعه باقي است گناه در دفتر  -331

 اعمال وي ثبت مي شود. 

 مطالب نامناسب نمونه هایي از آثار اعمال ماتأخر است. مد سازي هاي غلط، تولید و نشر -331

 ندان تأثیري ندارد.اعمال خیري كه بازماندگان براي درگذشتگان انجام مي دهند در وضعیت آنان چ -332

 به دیدار خانواده خود مي آیند.بر حسب مقدار فضیلت شان مؤمنان پس از مرگ  -333

 انسان به برزخ مي رود و از او جدا نمي گردد.عمل انسان است كه از دنیا با  -337

 .بود خواهد روح در برزخ آگاهی و شعور وجودعدم  برزخ، های ویژگی از یکی -335

  .نمایند می دریافت کمال و تمام طور به انسان وجود حقیقت فرشتگان، یعنی،« توّفی «-336

 .شود می قطع کامل طور به دنیا با ارتباط او برزخ، عالم به وی ورود و انسان مرگ با -334

 ماتقّدم گفته می شود. ماند که به آن آثار می باز نیز ما حیات از بعد حتی اعمال بسیاری از پرونده -333

 می ها آن به جهان آخرت در دهند، می انجام خیر دعای ،مانند درگذشتگان برای بازماندگان که خیری اعمال -339

 .گذارد می تأثیر آنها سرنوشت در و رسد

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب تكمیل كنید:-

 قرآن كریم از وجود عالمي پس از مرگ به نام ............. خبر مي دهد. -371

 برزخ در لغت به معناي.......... و........... میان دو چیز است. -371

 آدمیان پس از ....... وارد آن مي شوند.عالم برزخ میان زندگي دنیایي و ............. قرار گرفته و  -372

 .آن متألم مي گردد .....شقي باشد از آن برخوردار و اگر در عالم برزخ در صورتي كه فرد نیكوكار باشد از ..... -373

 ........ مي كنند.، ..... است...فرشتگان حقیقت وجود انسان را كه همان ... پس از مرگ -377



 با .......... گفت و گو مي كند و پاسخ شان را مي شنود. در عالم برزخ انسان -375

 ............. است.  ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز هم چنان -376

که آثار و نتایج برخي از اعمال محدود به دوران زندگي انسان است و با مرگ پرونده این اعمال بسته مي شود،  -374

 ............ نام دارد.آثار 

 آثار و نتایج بسیاري از اعمال حتي بعد از حیات انسان نیز باقي مي ماند كه، آثار ............ نام دارد. -373

 شود نمی قطع  ……طور به ...... با او  ارتباط برزخ، عالم به وی ورود و انسان مرگ با -379

 ،……………… موجب که است ناشایستی اعمال از هایی نمونه دیگران، در اخالقی و فکری انحرافات ایجاد -351

 .شود می وی مرگ از پس حتی

 در و رسد می ها آن به …… در دهند، می انجام.…. ،مانند درگذشتگان برای بازماندگان که خیری اعمال -351

 .گذارد می تأثیر ها آن  سرنوشت

 اصطالحات زیر را تعریف کنید . -

 ؟برزخ -352

 ؟یتوفّ  -353

 ؟اعمال ماتقدم-357

 ؟اثار ماتاخر -355

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید:- 

 برزخ در لغت به چه معناست؟ -356

 ویژگي هاي عالم برزخ را بنویسید؟از « مورد2» -354

 توّفي به چه معناست؟ -353

 برقرار است، به چه معناست؟منظور از این كه ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ هم چنان  -359

 را تعریف كرده و یك مثال بزنید؟ آثار ماتقّدم  -361

 دوره برزخ دوره ي بي خبري است یا دوره ي هوشیاري و آگاهي ؟ -361



 چه چیزي است كه از دنیا با انسان به برزخ مي رود و از او جدا نمي گردد؟ -362

 ؟چیست کریم، قرآن در» َتَوفّی   « کلمه منظوراز -363

 است؟ شده استفاده انسان وجود از ُبعد کدام به اشاره برای« َتَوّفی «کلمه  -367

 را ذکر کنید؟ شود می مرگ از پس فرد، گناهان پرونده شدن سنگین موجب که است اشایستین اعمال از  «نمونه 2»-365

 ارتباط-

                                                                    )یک مورد اضافی است(موارد موجود در ستون الف مربوط به كدامیك از ستون ب مي باشد؟-366

 ب الف

                                                                                               آثار ماتقّدم -1

 حد فاصله و حایل میان دو چیزالف(

 انحرافات اخالقیب( مد سازی و ایجاد 

                                                                                                           ج( اعمالی مانند نماز و روزه

 دریافت تمام و کمال روح توسط فرشتگان د(

                 قیامت                                       -2

                  برزخ                                      -3

                  آثار ماتأّخر                                -7

 توفّی -5

 :به سواالت زیر پاسخ كامل دهید-

 ویژگی های عالم برزخ را بنویسید ؟ -364

 آثار ماتقدم را با مثالي شرح دهید؟ -363

 ؟مربوط استدر قرآن كریم چیست به كدام بعد از وجود انسان ‹ توفي›منظور از كلمه  -369

 ویژگی های عالم برزخ را با دنیا مقایسه کنید ؟-341

 ‹مورد كافي است. 7ذكر›نمونه هایي از اعمال ناشایستي كه موجب سنگین شدن پرونده گناهان فرد مي شود، را بنویسید؟ -341

 دهید؟ را توضیح« دنیا و برزخ عالم میان ارتباط وجود» برزخ ، عالم های ویژگیاز  -342

 د؟ا شرح دهیر« بسته نشدن پرونده اعمال»میان عالم برزخ و دنیا  ارتباط تداوم های نشانه از -343

 گم:واقعه بزرشش درس

 سواالت چند گزینه ای-


