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ویژگی های عالم برزخ

وجودشعوروآگاهی-2

ن سخن گفت-ب
ته پیامبربا کش
شدگان بدر

ی گفتگو-الف
فرشتگان 
باانسان

ه فرشتگان به کسانی ک
روح آنان را دریافت می 
د کنند درحالی که به خو

(تدبر)ظلم کرده اند

آنان که فرشتگان 
روحشان رامی گیرند
درحالی که پاک 

(تدبر)وپاکیزه اند

وجودارتباط میان عالم برزخ ودنیا-3

بسته-الف
نشدن 
پرونده 
اعمال

ماقدم ینبوااالنسان یومئذ ب
واخر

(آثارماتاخر/آثارماتقدم )

هرکس سنت وروش 
رسول ...)نیکی
(ص)خدا

دریافت-ب
پاداش 
خیرات 
بازماندگان

ارتباط-ج
متوفی 
باخانواده

آیامومن به 
دیدارخانواده می 

رود؟

آری هرکس به 
مقدارفضیلت هایش

(آمام کاظم ع

وجودحیات-1

(توفی )

که فرشتگان به کسانی
روح آنان را دریافت 
ه می کنند درحالی که ب

(تدبر)خود ظلم کرده اند

ان آنان که فرشتگ
روحشان رامی 
ه گیرند درحالی ک
پاک وپاکیزه 

(تدبر)اند

  شود؟ می قطع دنیا با کامالً  ارتباطشان آیا افتد؟ می برایشان اتفاقی چه میرند، می ها انسان وقتی

 داشت؟ خواهند رو پیش را دیگر ای آنکه مرحله یا  شوند؟ می آخرت جهان وارد مستقیم صورت به آیا

 دارد؟ وجود آن مرحله و دنیا میان ای رابطه چه و دارد؟ هایی ویژگی چه دارد؟ نام چه مرحله آن است، چنین اگر

 
 

درس پنجم       

 منزلگاه بعد
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 تست 
 96چرا کافران بعدازمرگ عالقمند به بازگشت هستند وعلت آن چیست؟سراسری هنر -69
 ترین عذاب می شوند.جزای اعمال خود را می بینند ودچار شدید -تََرۡکت   فیما صا لًحا اَْعَمل   لَعَلّی -1
 جزای اعمال خود را می بینند ودچار شدید ترین عذاب می شوند.-قالوا کنا مستضعفین فی االرض -2
 اموری رادرک ومشاهده می کنند که درک آن ها دردنیا ممکن نیست.-قالوا کنا مستضعفین فی االرض -3
 ومشاهده می کنند که درک آن ها دردنیا ممکن نیست. اموری رادرک-تََرۡکت   فیما صا لًحا اَْعَمل   لَعَلّی -4

 تست
باتوجه به روایت نبوی هرکس سنت وروش نیکی را در جامعه جاری سازد ومردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند کدام پاداش رادریافت  -70

 95می کند ؟ سراسری ریاضی 
 هدیه خواهند کرد.بخشی از ثواب خود را به آن فرد  دمردمی که به ان سنت عمل می کنن-1
 ثواب ان اعمال را به حساب آن شخص می گذارند بدون آن که از اجر انجام دهنده آن کم کنند.-2
 شخصی که آن سنت را جاری ساخته اصل ثواب ومابقی از ثمرات وآثار آن استفاده خواهند کرد.-3
 تقسیم می شود هرچند مرده باشند.ثواب آن اعمال میان تمام افرادی که آن سنت را انجام داده اند -4

  تست
 95پاسخ خداوند به درخواست بازگشت گناهکاران به دنیا وجبران اعمال چیست؟سراسری انسانی  -71
 یوم تقوم الساعه ادخلواآل فرعون اشدالعذاب-2ینبا االنسان یومئذ بما قدم واخر                        -1
 کالانها کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون-4ثارهم          انانحن نحی الموتی ونکتب ما قدموا وآ-3

 تست
ُ آیه شریفه  -72 رَ  وَ  قَدَّمَ  یَۡوَمئٍذ بِما ۡنسانُ  ال ا یُنَبَّا  95ناظر بر کدام عالم است وآثار ماتاخر به چه معناست؟خارج از کشور اَخَّ
 همچنان گشوده است.بااین که فرد از دنیا رفته پرونده عملش -برزخ-1
 که فرد از دنیا رفته پرونده عملش همچنان گشوده است. بااین -قیامت-2
 این اعمال وآثار دنیایی آن پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است.-برزخ-3
 این اعمال وآثار دنیایی آن پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است. -قیامت-4

 تست
ُ آیه ی شریفه ی  -73 رَ  وَ  قَدَّمَ  بِما یَۡوَمئٍذ ۡنسانُ  ال ا یُنَبَّا  94مربوط به کدام عالم ودر برگیرنده ی کدام مفهوم است ؟سراسری انسانی اَخَّ
 فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح وجسم است ، توفی می کنند.-قیامت-1
 وجسم است ، توفی می کنند. فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح -برزخ-2
 روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.-برزخ -3
 روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.-قیامت -4

 تست
عمل این حدیث رسول خدا )ص( که فرمودند :هرکس سنت وروش نیکی رادرجامعه جاری سازد تاوقتی که دردنیا مردمی به آن سنت  -74

 *94می کنند ثواب آن اعمال رابه حساب این شخص هم می گذارند...باکدام آیه ی شریفه تناسب دارد؟سراسری تجربی 
 ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون -2           ام نجعل المتقین کالفجار  -1
 رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت-4ینبا االنسان یومئذ بما قدم واخر      -3

 تست
 پایه دوم طرح شده وسوال ترکیبی است.توفی یعنی دریافت تمام وکمال روح توسط فرشتگان   7نکته: سوال از اندیشه وتحقیق درس 

 92کاربرد توفی درقرآن که به معنای ..........است حاکی از وجود یک هویت .........می باشد سراسری خارج از کشور  -75
 غیرقابل تغییرمصون از هرنوع تحول -موت ومرگ -2    غیرقابل تغییرمصون از هرنوع تحول-دریافت تمام وکمال -1
 ثابت خالی از استهالک وتجزیه ناپذیر-موت ومرگ-4      ثابت خالی از استهالک وتجزیه ناپذیر-دریافت تمام وکمال -3

 تست
وتاثیر مقدار فضیلت های برزخیان....دیدارشان را باخانواده ی خویش ارتباط عالم برزخ بادنیا راآثار....اعمال انسان ها اثبات می کند  -76

 91رقم می زند واستمرار بخش ارتباط انسان با دنیا آثار.....رفتارهای اواست.     سراسری خارج ازکشور
دمماتق -کیفیت -اتاخرم-4ماتاخر        - کمیت -ماتقدم-3          ماتاخر-کمیت  -ماتاخر-2ماتقدم           -کیفیت -ماتقدم-1  

  تست
 هم معنی کلمه ی  کاستی وکاستی یعنی نقص وکمبوداست. ترکتکلمه  برای پاسخ سوال از ترجمه کلمه به کلمه استفاده کنید نکته:

 90 ازدقت درکدام آیه آگاهی انسان برکاستی های انجام وظایف خویش مفهوم می گردد؟سراسری انسانی -77
رَ  وَ  قَدَّمَ  ب ما یَۡوَمئ ذ ۡنسان   ال ا ی نَبَّا   -1  اَخَّ
ن وَ  قا ئل ه ه وَ  َکلَمة   انَّها َکاّل  -2 مۡ  م   ی ۡبعَثونَ  یَۡوم   ا لی   بَۡرَزخ   َورا ئه 
عو َرب ّ  قالَ   اۡلَمۡوت   اََحدَه م   جاءَ  اذا َحتّی   -3                                                    تََرۡکت   فیما صا لًحا اَْعَمل   یلَعَلّ  ن اۡرج 
مۡ  ظا لمی اۡلَمال ئَکة   تََوفّاه م   الَّذینَ  ا نَّ  -4 ه  ۡستَۡضعَفینَ  ک نّا قالوا ک ۡنت مۡ  فیمَ  قالوا اَۡنف س      ۡرض   ااۡل  فی م 
 تتس 

 90د؟    سراسری تجربینداربراساس روایات کدام مطلب درمورد ارواح مومنان صحت  -78
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 درعالم برزخ فرشتگان حقیقت وجودانسان راکه همان جسم وروح است توفی می کنند.-1
 نائل می شوند.آید می خویش ی دیدارخانواده هایش به فضیلت مقدار برحسب مومنان -2
 بافرشتگان گفت وگو می کنند وپاسخ شان را می شنوند.مومنان درعالم برزخ  -3
 .درعالم برزخ روح همچنان به حیات وفعالیت خویش ادامه می دهد -4
 تتس
 89دیدارمومنان ازخانواده ی خود پس ازمرگ ومقدارآن برحسب ....به بیان امام....محقق می گردد.    سراسری انسانی  -79
 کاظم)ع(        -مراتب ایمان بازماندگان-2                           کاظم)ع( -ردگانفضیلت های خود م-1
 صادق)ع(   -مراتب ایمان بازماندگان -4صادق)ع(                         -فضیلت های خود مردگان -3
  تست  

 88مفهوم می گرددکه...سراسری زبان  تََرۡکتُ  فیما صِالًحا اَْعَملُ  لَعَلّی ن اۡرِجعو َربِّ  قالَ   اۡلَمۡوتُ  اََحدَُهمُ  اذاجاءَ  َحتّی  ازتوجه درآیه شریفه  -80
 مرگ پایان بخش همه ی آرزوها ی تحقق نیافته است.-2                     اعمال نادرست انجام شده قابل جبران نیست.-1
 فعالیت آگاهانه ی روح همچنان ادامه دارد.باتحقق توفی -3       گاهانه ی روح باجسم دوام می یابد.آباتحقق توفی فعالیت -3

 تست
 برپاسخ فقط و شنواترند، شما از کالم این به ایشان اوست، دست در جانم که کسی به قسم سخن پیامبرگرامی  اسالم)ص(که فرمودند: -81

 87به......درجنگ.....وبیانگر.....است.سراسری تجربیخطاب  .نیستند توانا دادن
 حیات برزخی -خندق -منافقان وکفارکشته شده -2ممات برزخی      -بدر –منافقان وکفارکشته شده -1
 ممات برزخی    -خندق - کفار لشکر بزرگان -4حیات برزخی           -بدر -کفار لشکر بزرگان -3

  تست
 ویژگی های برزخ است.سوال مربوط به نکته: 

...کدام مفهوم مستفادمی   تََرۡکتُ  فیما صِالًحا اَْعَملُ  لَعَّلی ن اۡرِجعو َربِّ  قالَ   اۡلَمۡوتُ  اََحدَُهمُ  جاءَ  اذا َحتّی  ازدقت درآیه ی شریفه ی  -82
 87گردد؟سراسری زبان

 مرحله ی پاداش وجزا ازعالم برزخ شروع می شوداولین -2        عالم برزخ عالمی همراه باویژگی های دنیا می باشد.      -1
 درعالم برزخ فعالیت آگاهانه ی روح وجسم ادامه دارد.-4حیطه ی درک واگاهی انسان بعدازمرگ متوقف می شود         -3

  تست
؟سراسری نمی گردد ...کدام مطلب مفهومفیما صِالًحا اَْعَملُ  لَعَّلی ن اۡرِجعو َربِّ  قالَ   اۡلَمۡوتُ  اََحدَُهمُ  جاءَ  اذا َحتّی  باتوجه به آیه شریفه ی  -83

 86ریاضی 
 انسان پس ازمرگ درموقعیتی است که حضور فرشتگان رادرک می کند.-2   گاهی بیشتری برخوردارهستند.آانسان ها درهنگام مرگ از -1
 ن جا است.آم برزخ می شود وتاقیامت درز مرگ وارد عالاانسان پس -4   خرت اختیارندارد ولی بساط تکلیف بازاست.آانسان درجهان -3

  تست
 86....می باشد.سراسری تجربی  تََرۡکتُ  فیما صِالًحا اَْعَملُ  لَعَلّی ن اۡرِجعو َربِّ  قالَ   اۡلَمۡوتُ  اََحدَُهمُ  جاءَ  اذا َحتّی  پیام آیه ی شریفه ی  -84
 گاهی باتحقق توفی                                                  آرفع موانع -4آگاهی به حقانیت مراتب حیات     -3قبول اثربرای اعمال صالح    -2تسلیم شدن دربرابرمرگ     -1

 تست
  86کدام مطلب درمورد عالم برزخ صادق نیست؟سراسری هنر  -85
 روح وجسم انسان ها توسط مالئکه بی کم وکاست دریافت می شود- 1
 حقیقت انسان پس از مرگ ازآگاهی وشعورکاملی برخورداراست.-2
 مرحله ی اول پاداش وجزای  مومنان وکافران درعالم برزخ آغاز می شود.-3
  .دراین عالم انسان بافرشتگان گفتگو مبی کند وپاسخشان رامی شنود. -4

 تست
 86؟سراسری هنر نیستکدام مطلب درمورد عالم برزخ صادق  -86
 حقیقت انسان پس ازمرگ ازآگاهی وشعور کاملی برخورداراست -2 ی کم وکاست دریافت می شود.  روح وجسم انسان ها توسط مالئکه ب-1
 شنود.ن گفت وگو میکند وپاسخشان رامیگادراین عالم انسان با فرشت-4شودمنان وکافران درعالم برزخ اغازمیوجزای مو اول پاداش مرحله-3
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


