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 درس هفتم

کند و تأثیر مقدار فضیلت های برزخیان .......... دیدارشان را با خانواده ی خویش  انها اثبات می(ارتباط عالم برزخ با دنیا را آثار .......... اعمال انس7

 زند و استمراربخش ارتباط انسان با دنیا آثار ........... رفتارهای او است. رقم می

 ب( ماتأخر ـ کمیت ـ ماتأخر                 کیفیت ـ ماتقدم –الف( ماتقدم 

 کیفیت ـ ماتقدم –د( ماتأخر                    ت ـ ماتأخرکمی –ج( ماتقدم 

به « توفی»گردد که ............ است و از کلمه ی  مفهوم می« یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون»(ازدقت در آیه ی شریفه ی 2

 بریم.  ............. پی می

 اعمال نیک مستمر دنیایی آنان ـ قطع ارتباط کلی روح با دنیا الف( ورود به بهشت برزخی برای پاکان، نتیجه ی

 ب( مژده ی فرشتگان به متقین، ورود به بهشت رستاخیزی به استفاده ی جاوید از آن نعمتها ـ قطع ارتباط کلی روح با دنیا

 ج( ورود به بهشت برزخی برای پاکان، نتیجه ی اعمال نیک مستمر دنیایی آنان 

 ن به متقین، ورود به بهشت رستاخیزی به استفاده ی جاوید از آن نعمتها ـ ادامه ی فعالیت آگاهانه ی روحد( مژده ی فرشتگا

 (براساس روایات کدام مطلب در مورد ارواح مومنان صحت ندارد؟ 3

 الف( مومنان در بهشت برزخی همه ی پاداش و جزای خود را می بینند.

 یدار خانواده ی خویش نائل می شوند.ب( مومنان برحسب مقدار فضیلتهایشان به د

 ج( برخی از مومنان هر روز و برخی هر دو روز و کمترین آنان هر جمعه به دیدار خانواده ی خویش می روند.

 د( شش چیز است که مومن، بعد از مرگ نیز از آنها بهره مند می شود.

 گردد؟  مفهوم می« یشآگاهی انسان بر کاستی های انجام وظایف خو»(از دقت در کدام آیه، 9

 «بنبا االنسان یومئذ بما قدم و اخر»الف( 

 «کال انها کلمه هو قائلها و من وراءهم برزخ الی یوم یبعثون»ب( 

 «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون * لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت»ج( 

 ....«کنا مستضعفین فی االرض ان الذین توفاهم المالئکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا »د( 

ستانند به آنها گویند در امر دین بر چه  کسانی که فرشتگان جا آنها را می...« ان الذین توفاهم المالئکه ظالمی انفسهم »(با توجه به آیه ی 5

 :  گویند بودید؟ گویند ما در زمین مستضعفان بودیم، فرشتگان در عالم ........ در پاسخ آنها می

 ...«الم تکن ارض اهلل واسعه فتهاجروا فیها »ب( برزخ ـ                     ...«الم تکن ارض اهلل واسعه فتهاجروا فیها »یامت ـ الف( ق

 ...«الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم »د( قیامت ـ                ...«الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم »ج( برزخ ـ 

 گردد. ن امام .......... محقق میار مومنان از خانواده خود، پس از مرگ و مقدار آن، برحسب .............. به بیا(دید6

 ب( مراتب ایمان بازماندگان ـ کاظم )ع(                 الف( فضیلت های خودمردگان ـ کاظم )ع( 

 تب ایمان بازماندگان ـ صادق )ع(د( مرا                    ج( فضیلت های خودمردگان ـ صادق )ع(

 .......... است. گردد و مبین عالم . موضوع ........ مفهوم می« ینبا االنسان یومئذ بما قدم و اخر»(از آیه ی شریفه ی 1
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 ـ برزخالف( برخی از اعمال، آثار و نتایج آنها محدود به دوران عمر انسان می باشد و همه ی اعمال ماتقدم و ماتأخر ثبت می شود 

 ب( برخی از اعمال، آثار و نتایج آنها محدود به دوران عمر انسان می باشد و همه ی اعمال ماتقدم و ماتأخر ثبت می شود ـ قیامت

 ج( برخی از اعمال هستند که آثارشان حتی بعد از مرگ از بین نمی رود، عالوه بر آثار ماتقدم دارای آثار ماتأخر هستند ـ برزخ

 ال هستند که آثارشان حتی بعد از مرگ از بین نمی رود، عالوه بر آثار ماتقدم دارای آثار ماتأخر هستند ـ قیامتد( برخی از اعم

کسانی که بر ....« ان الذین توفاهم المالئکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی االرض »(با توجه به آیه ی شریفه ی 8

 گویند:  شتگان میگویند: ما در زمین از مستضعفان بودیم و فر لم ................. میخویشتن ستمکار بودند در عا

 «الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم  و ینذرونکم لقاء یومکم»الف( برزخ ـ 

 «الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم  و ینذرونکم لقاء یومکم»ب( قیامت ـ 

 «رض اهلل واسعه فتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیراالم تکن ا»ج( برزخ ـ 

 «الم تکن ارض اهلل واسعه فتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا»د( قیامت ـ

 گردد؟  )به ترتیب(، از دقت در کدام آیات، مفهوم می« مشابهت و تفاوت دنیا و برزخ(»9

 « ینبا االنسان یومئذ بما قدم و اخر»ـ « شیاالنار یعرضون علیها غدواً و ع»الف( 

 « حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون»ـ « النار یعرضون علیها غدواً و عشیا»ب(  

 «ینبا االنسان یومئذ بما قدم و اخر»ـ « انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم»ج( 

 «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون»ـ « رهمانا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثا»د( 

 گردد که ............  مفهوم می« حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت»(از توجه در آیه ی شریفه ی 71

 ه ی آرزوهای تحقق نیافته است.ب( مرگ پایان بخش هم                   الف( اعمال نادرست انجام شده، قابل جبران نیست.

 د( با تحقق توفی، فعالیت آگاهانه ی روح، همچنان ادامه دارد.      ج( با تحقق توفی، فعالیت آگاهانه ی روح با جسم دوام می یابد.

فقط بر پاسخ دادن توانا قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و »(سخن پیامبر گرامی )ص( که فرمودند: 77

 خطاب به ............. در جنگ ....... و بیانگر ........... است.« نیستند

 ب( منافقان و کفار کشته شده ـ خندق ـ حیات برزخی           الف( منافقان و کفار کشته شده ـ بدر ـ ممات برزخی

 د( بزرگان لشکر کفار کشته شده ـ خندق ـ ممات برزخی          ج( بزرگان لشکر کفار کشته شده ـ بدر ـ حیات برزخی

 (ظرف تحقق کدام مورد، عالم رستاخیز است؟72

 «ینبا االنسان یومئذ بما قدم و اخر»ب(                  «ان الذین توفاهم المالئکه ... فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا»الف( 

 «انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و اثارهم»د(              «دخلوا الجنه بما کنتم تعملونالذین نتوفاهم المالئکه .... سالم علیکم ا»ج( 

الذین »و « اخلوا ال فرعون اشد العذاب»، « ان الذین توفاهم المالئکه ......... فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیراً»(پیام آیات شریفه ی 73

 به ترتیب کدام است؟ « خلوا الجنه بما کنتم تعملونتتوفاهم المالئکه .... سالم علیکم اد

 ب( دوزخ برزخی ـ دوزخ موعود ـ بهشت موعود           الف( دوزخ برزخی ـ دوزخ موعود ـ بهشت برزخی

 د( دوزخ موعود ـ  دوزخ برزخی ـ بهشت موعود              ج( دوزخ موعود ـ  دوزخ برزخی ـ بهشت برزخی

 گردد؟ کدام مفهوم مستفاد می.....« حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت »یفه ی (از دقت در آیه ی شر79
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 ب( اولین مرحله ی پاداش و جزا از عالم برزخ شروع می شود.    الف( عالم برزخ، عالمی همراه با ویژگی های دنیا می باشد.

 د( در عالم برزخ فعالیت آگاهانه ی روح و جسم ادامه می یابد.    گ متوقف می شود.ج( حیطه ی درک و آگاهی انسان بعد از مر

 کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟ ...« حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما »(با توجه به آیه ی شریفه ی 75

 ب( انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درک می کند.   الف( انسانها در هنگام مرگ از آگاهی بیشتری برخوردار هستند.

 د( انسان پس از مرگ وارد عالم برزخ می شود و تا قیامت در آنجا است.    ج( انسان در جهان آخرت اختیار ندارد ولی بساط تکلیف باز است.

 باشد.  ...... می...« ...علی اعمل صالحاً فیما حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ل»(پیام آیه ی شریفه ی 76

 د( رفع موانع آگاهی با تحقق و توفی   ج( آگاهی به حقانیت مراتب حیات        ب( قبول اثر برای اعمال صالح      الف( تسلیم شدن در برابر مرگ

 (کدام مطلب در مورد عالم برزخ صادق نیست؟ 71

 ب( حقیقت انسان پس از مرگ از آگاهی و شعور کاملی برخوردار است.     ه بی کم و کاست دریافت می شود.الف( روح و جسم انسانها توسط مالئک

 د( در این عالم انسان با فرشتگان گفتگو می کند و پاسخشان را می شنود. ج( مرحله ی اول پاداش و جزای مومنان و کافران در عالم برزخ آغاز می شود.

 ام مطلب نادرست است؟ (در توضیح عالم برزخ کد78

 ب( توفی به معنای دریافت تمام و کمال حقیقت انسان است.                                   الف( حقیقت انسان همان روح و نفس اوست.

 سم ادامه می یابد.د( در عالم برزخ فعالیت آگاهانه روح و ج                  ج( اولین مرحله ی پاداش و جزا از عالم برزخ شروع می شود.

 (ظرف تحقق کدام مورد، عالم برزخ است؟ 79

 «الم یاتکم رسل منکم»ب(                            «فبئس مثوی المتکبرین»الف( 

 «انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و اثارهم»د(                    «ینبا االنسان یومئذ بما قدم و اخر»ج( 

ناظر بر عالم ........... « النار یعرضون علیها غدواً و عشیا»شود اما ..... و آیه ی شریفه ی  چه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می(پس از مرگ، گر21

 است. 

 الف( فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است توفی می کنند ـ برزخ

 ـ قیامت ب( فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است توفی می کنند

 ج( روح و جسم انسانها توسط مالئکه بی کم و کاست دریافت می شود ـ برزخ

 د( روح و جسم انسانها توسط مالئکه بی کم و کاست دریافت می شود ـ قیامت

 (کدام مطلب در مورد عالم برزخ صحیح است؟27

 ی اعمال انسانها با مرگ بسته می شود.الف( ارتباط عالم برزخ با دنیا پس از مرگ قطع می شود بدین معنی که پرونده 

 ب( تمام پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می شود. مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی روزگار می گذرانند.

 ود.ج( انسان با فرشتگان گفتگو می کند و پاسخشان را می شنوند و اموری را درک می کنند که درک آنها در دنیا ممکن نب

 د( پس از مرگ فعالیتهای حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان روح و جسم انسان را بطور تمام و کمال دریافت می کنند.

شود و فعالیت های  انسان وارد ........... می...« حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما »(با توجه به آیه ی شریفه ی 22

 شود.  بدن متوقف می حیاتی
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 الف( عالم برزخ ـ اما روح همچنان فعالیت آگاهانه ی خویش را ادامه می دهد

 ب( عالم قبر ـ و فرشتگان مرگ روح و جسم انسان را بطور تمام و کمال دریافت می کنند.

 ج( عالم قبر ـ اما روح همچنان فعالیت آگاهانه ی خویش را ادامه می دهد

 رشتگان مرگ روح و جسم انسان را بطور تمام و کمال دریافت می کنند.د( عالم برزخ ـ  و ف

 فرماید:  (دوره ی برزخ دوره ی ......... است و پیامبر گرامی )ص( در این مورد می23

 نیستند.الف( هوشیاری برای همه ـ قسم به کسی که جانم در دست اوست ایشان به این کالم از همه شنواترند و فقط بر پاسخ دادن توانا 

 ب( بی خبری برای کافران ـ قسم به کسی که جانم در دست اوست ایشان به این کالم از همه شنواترند و فقط بر پاسخ دادن توانا نیستند.

 ج( هوشیاری برای همه ـ شش چیز است که مومن بعد از مرگ از آنها بهره مند می شوند.

 طلب مغفرت کند. د( بی خبری برای کافران ـ فرزند صالحی که برای او

 (کدام مطلب در مورد عالم برزخ درست نیست؟29

 الف( بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می شود که تجلی کوچکی از بهشت و جهنم آخرت است.

 ب( اگرچه بدن، حیات خود را از دست می دهد اما روح همچنان به فعالیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.

 مرگ فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود و فرشتگان روح انسان را توفی می کنند.ج( پس از 

 د( پرونده ی اعمال انسانها با مرگ بسته نمی شود و به وسیله ی اعمال ماتقدم بر آن افزوده می گردد. 

  گردد موضوع .............. و این که ......... مفهوم می «و حاق بال فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا»(از تدبر در آیات شریفه ی 25

 الف( جهنم آخرتی ـ پرونده ی اعمال انسانها با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد.

 ب( جهنم آخرتی ـ در آن عالم فرشتگان روح و جسم انسانها را به تمام و کمال دریافت می کنند )توفی(

 پرونده ی اعمال انسانها با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد. ج( دوزخ برزخی ـ

 د( دوزخ برزخی ـ در آن عالم فرشتگان روح و جسم انسانها را به تمام و کمال دریافت می کنند )توفی(

کدام آیه ی شریفه پاسخ این سوال خواهد پیام « شوند؟ آیا انسانها پس از مرگ، به طور مستقیم وارد جهان آخرت می»(اگر سوال شود که: 26

 بود؟

 «انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و اثارهم»ب(    ....«ان الذین توفاهم المالئکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی االرض »الف( 

 «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت» د(          «فوقاه اهلل سیئات ما مکروا و حاق بال فرعون سوء العذاب»ج( 

 آید؟ از دقت در کدام آیه به دست می« مردود شمردن برزخ به عنوان محل عمل(»21

 «انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و اثارهم»الف( 

 ...«الم تکن ارض اهلل واسعه فتهاجروا فیها »ب( 

 «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت»ج( 

 «الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی»د( 

کدام ویژگی برای عالم برزخ  «الذین تتوفاهم المالئکه طیبین یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون»(از دقت در آیه ی شریفه ی 28

 مستفاد نمی گردد؟
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 د( افزایش هوشیاری بدن پس از مرگ              ج( دریافت روح توسط مالئکه    ب( ادامه ی حیات روح در برزخ        الف( جدایی روح از بدن دنیایی

 ه شده و نشان دهنده ی ............. است.به معنای ............ است و برای اشاره به بعد ........... استفاد« توفی(»29

 الف( مرگ و توقف فعالیت های حیاتی ـ جسمانی تجزیه و تحلیل پذیر ـ آغاز آگاهی ها و هوشیاری ها

 ب( دریافت تمام و کمال ـ روحانی مصون از تبدیل و تحول ـ ادامه ی حیات آن در دوره ی برزخ

 دیل و تحول ـ آغاز آگاهی ها و هوشیاری هاج( دریافت تمام و کمال ـ روحانی مصون از تب

 د( مرگ و توقف فعالیت های حیاتی ـ جسمانی تجزیه و تحلیل پذیر ـ ـ ادامه ی حیات آن در دوره ی برزخ

 گردد؟ مفهوم می« درک و مشاهده ی اموری که در دنیا ممکن نبود»و « جدایی روح از بدن دنیایی»(از دقت در کدام آیات 31

 «قالوا فیم کنتم قالو کنا متضعفین فی االرض« »ین توفاهم المالئکه ظالمی انفسهمان الذ»الف( 

 «انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و اثارهم» -« ان الذین توفاهم المالئکه ظالمی انفسهم»ب( 

 «قالوا فیم کنتم قالو کنا متضعفین فی االرض» -« و من وراهم برزخ الی یوم یبعثون»ج( 

 «انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و اثارهم» -« ن وراهم برزخ الی یوم یبعثونو م»د( 

رود و از او جدا نمی گردد........ اوست که به بیان  (از دقت در روایات معصومین )ع( و پیشوایان دین، آن چیزی که از دنیا با انسان به برزخ می37

 باشد. امام صادق )ع( می

 مند از مرگ نیز از آن بهره  پیش –ب( فضیلت                ز همه بی ارزش تر و سبک ترنزد او ا –الف( عمل 

 نزد او از همه بی ارزش تر و سبک تر –د( فضیلت                          مند از مرگ نیز از آن بهره  پیش -ج( عمل 

 باشد؟ میمفهوم کدام آیه ی شریفه « عدم پذیرش عذر و دلیل در توجیه گناهان(»32

 «قالوا فیم کنتم قالو کنا متضعفین فی االرض قالوا الم تکن ارض اهلل واسعه»الف( 

 «قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کال انها کلمه هو قائلها»ب( 

 «الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکمنن ایات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا»ج( 

 «ذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیاو حاق بال فرعون سوء الع»د( 

یابد  سالم و درود فرشتگان بر ......... در عالم ....... تحقق می« یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون»(با توجه به آیه ی شریفه ی 33

 و بیانگر ............ است.

 آگاهی روح در عالم برزخ -برزخ  –ب( پاکان                     آگاهی روح در عالم برزخ –برزخ  –الف( متقین 

 حیات روح در عالم برزخ –رستاخیز  –د( پاکان                    حیات روح در عالم برزخ –رستاخیز  –ج( متقین 

شود و آنجا که  م .......... داده میپاداش و جزای گناهکاران در عال« ........... النار یعرضون علیها غدواً و عشیا»(با توجه به آیه ی شریفه ی 39

 باشد. بدترین عذاب، آل فرعون را احاطه کرد، مربوط به ......... می

 جهنم دوزخی –رستاخیز  –ی  ب( همه                      جهنم برزخی –برزخ  –الف( بخشی از 

 جهنم برزخی –خیز رستا –ی  د( همه                          جهنم دوزخی –برزخ  –ج( بخشی از 
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جهنم »که تجلی کوچکی از « جهنم برزخی»کافران در »دهد که ......... و اگر گفته شود:  (گفتگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ نشان می35

 آیه ی ....... حاکی از امر دوم است.« گذرانند است، روزگار می« آخرت

 «و حاق بال فرعون سوء العذاب» -ن برقرار است الف( ارتباط عالم برزخ با دنیا پس از مرگ نیز همچنا

 «ادخلوا ال فرعون اشد العذاب» -ب( ارتباط عالم برزخ با دنیا پس از مرگ نیز همچنان برقرار است

 «ادخلوا ال فرعون اشد العذاب» -ج( انسان هوشیاری خود را پس از مرگ نه تنها از دست داده بلکه بر آن افزوده شده است 

 «و حاق بال فرعون سوء العذاب» -شیاری خود را پس از مرگ نه تنها از دست داده بلکه بر آن افزوده شده است د( انسان هو

 (کدامیک از آیات زیر، گویای تجلی کوچکی از بهشت و جهنم آخرت نیست؟ 36

 دوا و عشیا ب( النار یعرضون علیها غ                             «الف( فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا

 «سالم علیکم طبتم فادخلوها خالدین»د(               «یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعلمون»ج( 

 (کدام مطلب درباره ی عالم برزخ صحیح نمی باشد؟31

 نمایند.  فت میکنند یعنی آن را به طور تمام و کمال دریا می« توفی»الف( فرشتگان حقیقت وجود انسان را همان روح است 

 ماند  ی این آثار بعد از حیات او باقی می دهد. دارای آثاری هستند که همه ب( اعمالی که انسان در زمان حیات خود انجام می

 شود.مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی روزگار میگذرانند.  ج( بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می

 کنند که درک آنها در دنیا ممکن نبود.  شنوند و همچنین اموری را درک و مشاهده می کنند و پاسخشان را می با فرشتگان گفتگو مید( انسان 

قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط بر پاسخ دادن توانا »(سخن رسول خدا )ص( که فرمود: 38

 به ......... بود و نشان دهنده ی این است که برزخ ........... .در پاسخ « نیستند

 آید.  ای عمل نیست و از دست انسان کاری برنمی دوره –ب( بزرگان لشگر کفار   ها و خبرهاست  ای جدید  از آگاهی دوره –الف( بزرگان لشگر کفار 

ای عمل نیست و از دست  دوره -د( کسانی که کشتگان را مردگان خواندند  ها و خبرهاست ای جدید  از آگاهی دوره -ج( کسانی که کشتگان را مردگان خواندند 

 آید. انسان کاری برنمی

 (انسان در برزخ درمی یابد که آنچه از او جدانشدنی است ......... است: از این رو امام صادق )ع( فرموده اند:39

 گوید ای فالن ما در دنیا سه چیز بودیم.  شود و به او می شخصی بر او ظاهر می گذارند ای را در قبر می هنگامی که مرده –الف( اعمال 

کنند  ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم  هر کس سنت و روش را در جامعه جاری سازد تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می –ب( اعمال 

 گذارند.  می

کنند  ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم  جاری سازد تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می هر کس سنت و روش را در جامعه -ج( نیات 

 گذارند. می

 گوید ای فالن ما در دنیا سه چیز بودیم. شود و به او می گذارند شخصی بر او ظاهر می ای را در قبر می هنگامی که مرده -د( نیات 

 بیانگر کدام مفهوم است؟« الموتی و نکتب ما قدموا و اثارهم انا نحن نحیی»(آیه ی شریفه ی 91

 ب( جدایی روح از بدن دنیایی و دریافت روح توسط مالئکه           تر بودن جهان برزخ در ظرفیت پاداش و جزا تر و عظیم الف( وسیع

 د( گشوده ماندن پرونده اعمال فرد به واسطه اعمال و آثار دنیایی  ن ج( ارتباط عالم برزخ با دنیا از طریق آثار اعمال دنیایی و تاثیر آنها بر وضع انسا
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ا سخن (با توجه به سخن امام صادق )ع( ........... از چیزهایی است که با پایان یافتن مهلت انسان قطع شده و همراه او نخواهد بود و مطابق ب97

 .... رسول خدا )ص( هر کس سنت نیکی را در جامعه جاری سازد ........

 عامل و آن فرد هر دو به واسطه آثار متأخر تحت تاثیر آثار خوب آن هستند. –الف( خانواده 

 گذارند.  کنند بدون کم کردن از اجر عامل ثواب آن را به حساب این شخص هم می تا وقتی که در دنیا مردمی به آن عمل می –ب( رزق 

 گذارند. کنند بدون کم کردن از اجر عامل ثواب آن را به حساب این شخص هم می می تا وقتی که در دنیا مردمی به آن عمل –ج( خانواده 

 عامل و آن فرد هر دو به واسطه آثار متأخر تحت تاثیر آثار خوب آن هستند. –د( رزق 

مانند و .......... نامیده  هم باقی میدهد. دارای آثاری هستند که ........... آنها بعد از حیات او  (اعمالی که انسان در زمان حیات خود انجام می92

 شوند. می

 آثاری که بعد از مرگ بر جای گذاشته  متأخر -ی  ب( همه            آثاری که بعد از مرگ بر جای گذاشته  متأخر –الف( برخی از 

 ل همراه با آثار آن در حیات دنیوی متأخراین اعما –د( برخی از              این اعمال همراه با آثار آن در حیات دنیوی متأخر –ی  ج( همه

 نامند. ماند ............. می شود: یعنی ........... و آثاری را که برجا می (اعمال و آثار دنیایی آن ............. نامیده می93

 متاخر –در دنیا و پس از مرگ  –اعمالی که انسان در زمان حیات خود انجام می دهد  –الف( ماتقدم 

 متاخر –بعد از مرگ  –پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است  –اتقدم ب( م

 متاخر –در دنیا و پس از مرگ  –اعمالی که انسان در زمان حیات خود انجام می دهد  -ج( متاخر 

 متاخر –بعد از مرگ  –پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است  -د( متاخر 

 شود و .......... سرانجام آنان است. در عالم .......... خطاب به ........... گفته می« وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنند مگر زمین خدا»(عبارت 99

 «فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا» -بدکاران مستضعف در زمین  –الف( قیامت 

 «حقت کلمه العذاب علی الکافرین» -بدکاران مستضعف در زمین  –ب( برزخ 

 «حقت کلمه العذاب علی الکافرین» -گناهکاران ستم کار به خویش  –قیامت ج( 

 «فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا»  -گناهکاران ستم کار به خویش  –د( برزخ 

... را ترسیم کرده است و برای به ترتیب جایگاه ........... و ............« النار یعرضون علیها غدوا و عشیا»و « ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون»(آیات 95

 دومین آنها تعبیر ............... به کار رفته است.

 «سوء العذاب» -گناهکاران  –ب( پاکیزگان                  « سوء العذاب» -آل فرعون  –الف( پاکیزگان 

 «اشد العذاب» -ان گناهکار –د( پرهیزکاران                    «اشد العذاب» -آل فرعون  –ج( پرهیزکاران 

 شود، نمی باشد؟ (کدام مورد از شش چیزی که به فرموده ی امام صادق )ع( مومن بعد از مرگ نیز از آنها بهره مند می96

 ب( روش پسندیده ای که در طول زندگی آن را ادامه می داده             الف( فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت کند. 

 د( کتاب قرآنی که از آن قرائت شود.                        ت جاری کردهج( آبی که برای خیرا 

گردد، .......... است: لذا قرآن کریم  (آنچه پیش از مرگ در پرونده ی اعمال فرد ثبت شده، مربوط به ........ و آنچه بعد از مرگ در آن ثبت می91

 شوند. یفرماید که انسانها در ............. متوجه این دو م می
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 قیامت  –آثار اعمال  –ب( اعمال و آثار آن                    برزخ  –آثار اعمال  –الف( اعمال و آثار آن 

 برزخ -اعمال و آثار آن  –د( آثار اعمال                      قیامت –اعمال و آثار آن  –ج( آثار اعمال 

 باشد. نده ی میزان ارتباط ......... است که کمترین مقدار آن ....... میها تعیین کن (طبق سخن امام کاظم )ع( مقدار فضیلت98

 هر هفته  –د( مومنان با بازماندگان         هر سه روز  –ج( مومنان با بازماندگان     ب( بازماندگان با مومنان هر سه روز   هر هفته  –الف( بازماندگان با مومنان 

حاکی از عدم توجه به کدام حقیقت « خوانی در حالی که مردگانند؟ آیا ایشان را می»)ص( گفته شد:  (این که در جنگ بدر به رسول خدا99

 درباره ی عالم برزخ است؟

 د( فعالیت آگاهانه روح در برزخ    ج( عذاب کافران در جهنم برزخیب( کوتاه شدن دست انسان از عمل           الف( عدم قطع ارتباط عالم برزخ با دنیا

نامند و به اعمال و آثاری که پیش از مرگ در پرونده ی اعمال فرد ثبت شده  ماند............ می آثاری را که بعد از مرگ از اعمال انسان برجا می(51

 گویند و در مورد مسجد ساختن ....... مربوط به امر نخستین و ...... مربوط به امر دوم است. ......... می

 پاداش هر کار خیری که در مسجد صورت می گیرد. –پاداش در پرونده عمل و افزایش حسنات  –ماتقدم  –الف( متاخر 

 پاداش در پرونده عمل و افزای حسنات –پاداش هر کار خیری که در مسجد صورت می گیرد  –متاخر  –ب( ماتقدم 

 ه عمل و افزای حسناتپاداش در پروند -پاداش هر کار خیری که در مسجد صورت می گیرد  –ماتقدم  –ج( متاخر 

 پاداش هر کار خیری که در مسجد صورت می گیرد. –پاداش در پرونده عمل و افزایش حسنات  –متاخر  –د( ماتقدم 

 باشد؟ (کدام ویژگی عالم برزخ، مبین شباهت این عالم با دنیا می57

 که پرونده اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود.  الف( ارتباط عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز هم چنان برقرار است، بدین معنا

 ب( بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می شود، مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی روزگار می گذرانند.

 ل دریافت می نمایند. ج( فرشتگان حقیقت وجود  انسان را که همان روح است، توفی می کنند یعنی آن را به طور تمام و کما

 د( در این عالم، انسان با فرشتگان گفت و گو می کند و پاسخ شان را می شنود، هم چنین اموری را درک و مشاهده می کند. 

 .. است...د، به سبب توانایی آنان بر ..... بود که نشانگر ... بودنخطاب به کشتگانی که مصداق .. (سخن پیامبر )ص( پس از پیروزی در جنگ بدر،52

 ممات برزخی  –پاسخ دادن  -« توفاهم المالئکه»ب(                     حیات برزخی  –شنیدن  -« توفاهم المالئکه»الف( 

 ممات برزخی –شنیدن  -« توفاهم المالئکه»د(                      حیات برزخی –پاسخ دادن  -« توفاهم المالئکه»ج( 

مربوط به .......... « کال انها کلمه هو قائلها»، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است، بدین معنا که ............. و آیه ی (ارتباط عالم برزخ با دنیا53

 است. 

 ستمکاران به خویش –الف( روح هم چنان به فعالیت آگاهانه خویش ادامه می دهد 

 ان اعمال صالحترک کنندگ –ب( روح هم چنان به فعالیت آگاهانه خویش ادامه می دهد 

 ستمکاران به خویش –ج( پرونده اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود 

 ترک کنندگان اعمال صالح -د( پرونده اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود 

 

 


