
این حدیث رسول خدا(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، ثواب آن اعمال گزینه 2  1
را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون این که از اجر انجام دهندة آن کم کنند.» اشاره دارد به آثار اعمال «ما تأخر» و لذا با آیۀ شریفۀ: «ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر » هم پیام است.

از دقت در آیۀ شریفۀ: « قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا »، آگاهی انسان بر کاستی هاي انجام وظایف خویش، مفهوم می گردد. گزینه 1  2

با توجه به آیۀ شریفۀ  و  مؤمنون:  «َحّتی ِاذا جاَء َاَحدُهُم الَموُت قاَل َربِّ ارِجعوِن َلَعّلی َاعَمُل صاِلحًا فیما َتَرکُت»  پاسخ قطعی به کسانی که به خداوند عرضه گزینه 4  3
می دارند تا ایشان را از برزخ بیرون برده و به دنیا باز گرداند تا عمل صالحی که در انجامش کوتاهی کردند، انجام دهند»، این سخن است که: «َکّال ِانّها َکِلَمُۀ ُهَو قاِئُلها ؛ هرگز! این سختی است که

او می گوید».

یکی از نشانه هاي شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ، گفت و گوي فرشتگان با انسان است. به عنوان نمونه در سورة نساء آمده است که، فرشتگان به ظالمان خطاب گزینه 3  4
کرده و از احوال آنها می پرسند و در مقابل، آنها پاسخ داده و خود را از مستضعفین بر روي زمین معرفی می کنند و فرشتگان می گویند: مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟»

این مکالمه و طرف خطاب قرار دادن، دلیلی بر وجود شعور و آگاهی در برزخ است.

پیامبر گرامی (ص) فرمودند: قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند. و فقط نمی توانند پاسخ دهند. خطاب به بزرگان لشکر کفار گزینه 3  5
کشته شده در جنگ بدر و نشان می دهد انسان در عالم برزخ از شعور و آگاهی برخوردار است.

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 گزینه 2  6
و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

جاري ساختن سنت نیک  اثر ماتأخر گزینه 4  7

بازماندن پروندة عمل بعد از حیات انسان  اثر ماتأخر

دامنۀ محدود عمل در زمان حیات انسان  اثر ماتقدم

بر مبناي آیات مبارکۀ سورة نساء: «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؟ گزینه 3  8
گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم (دستاویز قرار دادن استضعاف). فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟» این مکالمه و طرف خطاب قرار

دادن، دلیلی بر وجود شعور و آگاهی در برزخ است که نشأت گرفته از تداوم حیات روح در عین توقف فعالیت جسم می باشد.

در عالم برزخ هنگامی که مشرکان تقاضاي بازگشت دارند، خداوند به آن ها می گوید: «هرگز! این سخنی است که می گوید.» گزینه 4  9

ماجراي عزیر نبی (ع) به «بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان»، از جمله دالیل امکان معاد اشاره دارد. گزینه 4  10
امام کاظم (ع) دربارة میزان دیدار مؤمن متوفی با خانوادة خود فرمود: «بر حسب مقدار (کمیت) فضیلت هایش، برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آنان هر

جمعه.» 
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