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  سومبسمه تعالی . سواالت درس 

ردیف سواالت پاسخ

زم را عاقبت اندیشی کرده بود و توشه الچون برای زندگی در جزیره، 

 فراهم کرده بود.

 9 چرا زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی نداشت؟

انی چون تمام عمر خود را به گناه و خوشگذر -برای کافران و بدکاران

 پرداخته اند و برای آخرت شان، توشه ای فراهم نکرده اند.

است؟چرا؟ مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند 2 

به  آنها مانند پادشاه زیرک هستندکه هیچ ترسی از مرگ ندارند چون

 فکر زندگی پس از مرگشان بوده اند.

 3 حالت مؤمنان هنگام مرگ چگونه است؟

 *فرشتگان به استقبال مؤمنان می روند و بر آنها درود وتحیّت

 میفرستند و آنها را وارد بهشت می سازند.

*نتیجه اعمال نیک انسانها، داشتن آرامش و آسایش در زندگی 

 جدیدشان در جهان دیگر است. 

 از آیه ی 

 دْخُلُواا عَلَیْکُمُ سَالمٌ یَقُولُونَ طَیِّبِینَ  الْماَلئِکَةُ  تَتَوَفَّاهُمُ لَّذِینَا »

«تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِمَا الْجَنَّةَ

 ىم پاکند که حالى در را جانشان فرشتگان که کسانى همان »

 نچهآ[ پاداش] به باد شما بر درود گویند مى[ آنان به و] ستانند

«درآیید بهشت به دادید مى انجام

ه، چگونه فرشتگان با مؤمنان روبرو می شوند وبا توجه به آی

 نتیجه اعمال نیک انسانها چیست؟
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عمال ا*اینکه برخورد فرشتگان مرگ با کافران و بدکاران به سبب 

 زشت و گناهانشان، متفاوت و باخشم است.

* چون کافران؛عمر خود را به گناه و خوشگذرانی صرف کرده اند و 

 توشه ای برای آخرت،فراهم نکرده اند.

 برداشت شما از آیه ی زیر چیست؟و چرا فرشتگان با کافران

 اینچنین برخورد می کنند؟

 وُجُوهَهُمْ یَضْرِبُونَ الْمَالئِکَةُ  کَفَرُوا الَّذِینَ یَتَوَفَّى إِذْ تَرَى وَلَوْ »

«الْحَرِیقِ عَذَابَ وَذُوقُوا وَأَدْبَارَهُمْ

 بر ندستانمى را کافران جان فرشتگان که آنگاه می دیدیاگر و »

«بچشید را سوزان عذاب[ گویند] و زنندمى آنان پشت و چهره
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در یک جدول شباهت های زندگی خود را با داستان زیرک 

 مقایسه کنید.
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 داستان زیرک زندگی ما

.دنیا،کوتاه استزندگی ما در  مدّت پادشاهی زیرک،کوتاه  

 بود.
 

ما هم نمی دانیم چقدر در دنیا 

 هستیم.

زیرک نمی دانست تا کی 

 پادشاه خواهد بود.
 

ما هم باید از راهنمایی های 

 پیامبران و امامان)ع( استفاده

 کنیم.

 

ا راهنمایی پیرمرد دان اززیرک، 

 بهره گرفت.

شه وما هم در دنیا باید به فکر ت

 آخرت باشیم.

زیرک برای زندگی در جزیره، 

 توشه فراهم کرد.
 

ماهم فقط یک بار فرصت 

 زندگی در دنیا را داریم.

 

زیرک فقط یکبار فرصت 

 پادشاه شدن داشت.

فرشتگان مرگ هم به ما 

درهنگام مرگ،اجازه انجام هیچ 

 کاری نمی دهند.

 

نگهبانان به زیرک در هنگام 

ندادند.رفتن،اجازه هیچ کاری   

ما هم اگر به دنیا نمی آمدیم، 

نمی توانستیم به آخرت و 

 بهشت زیبای خدا برسیم.

اگر زیرک وارد آن شهر نمی 

د.شد، نمی توانست پادشاه شو  
 

 


