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 بسمه تعالی

 های استان تهران شهرستانهماهنگ  -های آسمان مپیاپاسخ امتحان 

 نویسنده: صالح احصائی
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 الف(

های ورزیده تا با این کار دشمن خدا و  از قبیل نیرو و اسبها آماده کنید.  و هرچه در توان دارید برای مقابله با آن
 دشمن خودتان را بترسانید.

 ب(
 داند. های ایمان می انفاق مال آن قدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشانه( 1

بخش زیادی از گناهان و  -شود فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می -رسد. ثروت به دست نیازمندان می( 2
شوند و احساس مسئولیت  تر می مردم نسبت به یکدیگر مهربان -شود کن می های ناشی از فقر از جامعه ریشه جرم
 شود. و امنیت در جامعه حاکم می مشآرا -کنند. تری می بیش
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 رستد الف(

 درست ب(

 نادرست ج(

 درست د(

 درست ه(
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 توبه الف(

 استقامت ب(

 آمادگی ج(
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 یاد -نام  د(

 معصومان ه(
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 فقط قرائت قرآن -«1»گزینه  الف(

 دعوت به یکتاپرستی -«2»گزینه  ب(

 قلب انسان -«2»گزینه  ج(

 گسترش عدالت و مهربانی-«3»گزینه  د(
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 باطل (1

 باطل (2

 صحیح (3

 باطل (4

 باطل (5

 صحیح (6

 شود.اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت  الف(

 مجلس خبرگان ب(

 ز ضرر مالی یا بدنی باشدابرای جلوگیری اگر  ج(

 ها از اسالم نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آن د(

 نماز باطل است و فرقی بین عمدی و یا سهوی بودن این کار نیست. ه(
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 طاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد.هدف اصلی در امر به معروف و نهی از منکر این است که انسان خ و(
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در عین اعتماد به دوست، نباید همه اسرار زندگی خود را به او بگوییم. چه  :اسرار به دوست یاز گفتن تمام زیالف( پره
 کنند. خورد و افراد به افشای اسرار دوست خود اقدام می ها به هم می بسیار اتفاق افتاده است که دوستی

یا همواره : نباید انتظار داشته باشیم دوست ما هرگونه خواسته ما را برآورده سازد و از دوست جا ی( نداشتن توقع بب
برای ما فداکاری کند و به خاطر ما از همه چیز خود بگذرد. برخی از افراد، توقع ایثار و فداکاری یک طرفه از دوست 

 خود دارند؛ تا جایی که انتظار دارند در هر امر باطل و ناحقی هم از آنان حمایت کند.

ر شدیدی تبدیل شود. های بسیا های دوران نوجوانی، ممکن است به سرعت به عالقه دوستی :یافراط ۀاز عالق زی(  پرهج
زند؛ زیرا فرد  شود و آرامش زندگی انسان را بر هم می های افراطی موجب اضطراب و پریشانی خاطر می این نوع عالقه

 همواره نگران از دست دادن دوست خود یا دور شدن از اوست.
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 اریبس یها نهیعالوه بر هز ینظام یها که جنگ اند افتهیدر یبه خوب یاستکبار یها امروزه قدرتشبیخون فرهنگی است. 
 لیدل نی. به همکند یرا مشکل م گرید یکارشان در کشورها همسئله، ادام نیو ا شود یم زیها ن باعث نفرت ملت اد،یز

 .اند گرفته شیرا در پ یفرهنگ خونیا شبیبه نام جنگ نرم  یدیها، راهکار جد به زانو درآوردن ملت یها برا آن

 نیخانواده ها و از ب یابودمردم ندارد و موجب ن دیکردن اخالق و عقا رانیجز و یا جهیکه نت ییها تیشبکه ها و سا
 .شود یم یرفتن اعتقادات اسالم

 یها آنیرا یها یزشت و مبتذل، ساخت باز ریو تصاو ها لمیو پخش ف هیته ،یو ضداسالم یرانیضد ا یها لمیف دیتول
جلوه  تیاهم و کم یعفت یو ب یحجاب یب جیترو یجانبه برا جوانان، تالش همه نیو پخش مواد مخدر در ب دیمُخرب، تول

 دیو آلوده کردن جوانان، تمسخر عقا یعفت یب جیترو ران،دختران و پس نیروابط نادرست ب یساز یدادن حجاب، عاد
مردم و  نیتفرقه ب جادیا ،یو سن عهیش انیتفرقه م جادیا ها، یرانیبودن مسلمانان و ا فرهنگ یب یپاک مسلمانان، القا

 نیااز  یو ... بخش ها یغرب شرفتیکشور، بزرگ جلوه دادن قدرت و پ یها شرفتیجلوه دادن پ تیاهم مسئوالن، کم
 حفظ ۀجوانان مسلمان به دستورات اسالم درباردانند که اگر  ها به خوبی می آن لت و فرهنگ ماست.م هیجنگ نرم عل
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بندند تا  تمام تالش خود را به کار می پس. بود خواهد دشوار بسیار  ها آن دادن شکست کنند، عمل پاکدامنی و حجاب
 .دارند نگه دور اسالم ۀها را از تعلیمات حکیمان آن
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انجام  یو زشت ابدی ینادرست و ناپسند در جامعه رواج م یکارها شوند؛ یم تفاوت یب گرانیمردم نسبت به سرنوشت د
. شود یبه عنوان کار معروف و خوب شناخته م ها یزشت یبرخ یتا آنجا که حت رود، یم نیکارها از ب نیاز ا یاریبس
و کم کم آن قدر  شوند یفاسد بر مردم مسلط م یها انسآنو  شود یمردم فراموش م انیدر م نیو دستورات د میتعال

 یکه رحمت و برکت خداوند از آن جامعه برداشته و جامعه مستحق عذاب اله شود یگناه و فساد در جامعه فراوان م
 .شود یم
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 انفاق بر دو نوع است: 

 زکات و خمس انفاق واجب: -1

 الحسنه، وقف و ... قرضانفاق مستحب:  -2-
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 دفاعی جهاد ساله ایران در برابر ارتش عراق )صدام(  8( جنگ 1

 با سرکشان جهاد جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار مسلح در کشور (2

 ابتدایی جهادنبرد سپاه اسالم با ایران و روم در صدر اسالم  (3

 

 

 

 

https://hamyar.in/ همیار


