
 

 

 شرط پیروزی مسلمانان داشتن چیست؟ "ممومنین التهنوا والتحزنوا و انتم االعلون ان کنت"با توجه به آیه -1

 (رهبر4     (عفت    3   (ایمان  2   (شجاعت    1

 در سخن حضرت علی )ع( کدام مورد به دریایی پهناور و عمیق تشبیه شده است؟ -2

 (دعا به درگاه خدا2           (جهاد در راه خدا              1

 (امر به معروف و نهی از منکر4               (خواندن نماز اول وقت    3

 هدف در نهی از منکر چیست؟ -3

 (اشتباه افراد خطاکار ، نادیده گرفته شود2  (انسان خطاکار ، برخورد خوب را یاد بگیرد1

 (انسان خطاکار در میان جمع تحقیر نشود4   ادامه ندهد(انسان خطاکار به اشتباهش 3

 اگر شخص خطاکار متوجه زشتی رفتار خود نباشد ، باید .............. -4

 (با فرد خطاکار ، به سردی رفتار کنیم2   (با مهربانی او را متوجه اشتباهش کنیم1

 (با آن شخص ، برخورد قانونی کنیم4    (از فرد خطاکار روی بر گردانیم3

 جهاد دفاعی بر چه کسانی واجب است؟  -5

 (افراد توانا4  (بر همگان    3    (مردان   2    (فقط نیروی مسلح   1

 کدامیک از عبارتهای زیر ، بیانگر آن است که در معامله با خدا ، سود یقینی و قطعی است؟-6

 (ذلک هو الفوز العظیم   2(وعدا علیه حقا                   1

 (یقاتلون فی سبیل اهلل4الجنه                   (بان لهم 3

 بر اساس سخن رسول خدا )ص( کسی که به برادر مسلمان ، نیازمند خود قرض دهد و با او مدارا کند ، چه عاقبتی دارد؟ -7

 (هم وزن کوه احد حسنات می گیرد2              (به بهشت می رود              1

 (ثروتمند می شود4    (از پل صراط به آسانی می گذرد   3

 هنگامی که انسان از دنیا رفته باشد کدام عمل او قطع می شود؟-8

 (علمی که از او باقی می ماند2          (صدقه جاریه               1

 (فرزند صالحی که برایش دعا می کند4            (نماز و روزه           3

 ین افراد بر ما مسلط خواهند شد؟با توجه به سخن امام کاظم )ع( در چه صورتی شرورتر-9

 (پرداخت نکردن زکات2    (ترک امر به معروف و نهی از منکر1

 (نهی نکردن از زشتی ها4      (جهاد در راه خدا              3



 

 

 ؟نمی باشدکدام گزینه از فواید آمادگی و مهارتهای نظامی یک کشور -11

 (کشور گشایی4(جلوگیری از آغاز جنگ             3            (پیروزی جنگ   2(ترساندن دشمنان                  1

 در تعالیم معصومین )ع( کدام امر نفی شده است ؟-11

 (پرداخت خمس اموال و دارایی2     (وقف بخشی از اموال و دارایی   1

 (قرض گرفتن در حالت بی نیازی4    (صدقه دادن به نیازمندان        3

 موارد زیر تعلق می گیرد؟زکات به کدامیک از -12

 (طال، نقره، گوسفند4(اسب، شتر، جو                    3(گندم، برنج، شتر             2(گاو، برنج، طال                   1

 فطریه، زیر مجموعه کدامیک از انفاقهاست ؟-13

 (وقف4    (صدقه        3       (خمس    2      (زکات        1

 چه چیزی سبب ترس دشمنان خواهد شد؟"و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ... "ه آیه با توجه ب -14

 (وحدت و انسجام مردم2    (جهاد مسلحانه با دشمنان      1

 (کسب آمادگی دفاعی4    (باال بردن توان علمی          3

 ..... است.یکی از مسئولیتهای افراد جامعه نسبت به هم ، توصیه یکدیگر به -15

 (امر به معروف و نهی از منکر4(دوری از غیبت                  3      (فقط انجام واجبات     2      (احساس مسئولیت       1

 در کدام گزینه هر دو مورد از انفاق مستحب هستند؟ -16

 (وقف ، قرض4                 (خمس ، صدقه   3   (زکات فطره ، قرض    2(زکات ، خمس                    1

 از نوع جهادهای ..... و ..... می باشند. ترتیب در صدر اسالم به "ایران و روم  "و  "احزاب "جنگهای  -17

 دفاعی –ابتدایی (4 دفاعی                 –(دفاعی 3ابتدایی               –(دفاعی 2ابتدایی              –(ابتدایی 1

 به کدام نوع انفاق اشاره دارد؟ و خمس را برای مصرف باید در اختیار چه کسی نهاد؟ "ینفقون اموالهم بالیل و النهار ... الذین "آیه  -18

 حاکم اسالمی یا مرجع تقلید –(واجب 2فقیران و یتیمان         –(واجب 1

 حاکم اسالمی یا مرجع تقلید-(مستحب 4فقیران و یتیمان        -(مستحب 3

 است. پرداخت زکات نیاز به تعیین سال مالی ..... و باز داشتن نعمتهای بارندگی و حاصلخیزی نتیجه پرداخت نکردن .....برای  -19

 زکات–(نیست 4    خمس  –(نیست 3   زکات –(هست 2   خمس    –(هست 1

 می زنند؟رت، دست به چه کاری در فرهنگ اسالمی، گروه سرکش در برابر خدارا چه می نامند؟ و این گروه با به دست گرفتن قد-21

 شرک در برابر خدا-(طاغوت 2   شرک در برابر خدا       –(باطل 1

 جنگ و تجاوز به ناحق  -(طاغوت 4     جنگ و تجاوز به ناحق  –(باطل 3



 

 

 

 

 "پاسخ نامه پیام نهم  "

1)2 

2)4 

3)3 

4)1 

5)3 

6)1 

7)3 

8)3 

9)1 

11)4 

11)4 

12)2 

13)1 

14)4 

15)4 

16)4 

17)2 

18)2 

19)4 

21)3 

 


