سواالت پیام های آسمان "پایه نهم "
درس اول
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صفات ثبوتی وسلبی را تعریف کنید وبرای هریک دو مثال بزنید.

صفات ثبوتی :صفاتی که جنبه کمال دارند وما آنهارا به خدا نسبت می دهیم یعنی خدا این صفات را داراست .مثل:
قدرت،علم
صفات سلبی :صفاتی که ازنقص ناشی می شود.ما انهارا ازخدا سلب می کنیم یعنی خداوند این صفات را ندارد.مثل :جهل
،خستگی
ِ -2آیه " وهوالغفور الودود" یعنی:
او آمرزنده ودوستداربندگانش است.
 -3آیا ما خدارا آنچنان که شایسته ی معرفت اوست می شناسیم ؟ چرا؟

خیر،چون ما به دلیل تواناییهای محدود خود امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم اما میتوانیم به قدر درک خود
شناختی از او داشته باشیم.
 -4قصد خداوند ازابالغ احکام وقوانین الهی توسط پیامبران چه بوده است؟

او با این کارقصد سخت گرفتن بربندگانش راندارد بلکه می خواهد انسان ها را ازپلیدی ها دورکند وآنها را به سوی زندگی
سرشار ازخوشبختی وسعادت دراین دنیا وبهشتی پرنعمت درجهان آخرت هدایت نماید.
 -5را ه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید وبطوراختصارتوضیح دهید.

 -1مراجعه به کالم خداوند :توصیفخداوند از خود توصیفی دقیق وبینقص است که میتواند ما را درشناخت صحیح ازاو
یاری دهد با مطالعه کالم الهی با بخشی از ویژگیها وصفات خداوند روبرو می شویم.
 -2تفکر درکتاب خلقت :یعنی ازطریق آثار ونشانه های او که درسراسر جهان آفرینش متجلی است به ویژگی های او پی
می بریم .
 -6حمد وستایش خداوند به چه معناست ؟ وارتباط آن با صفات ثبوتی وسلبی چیست؟

حمد به معنای ستایش است یعنی هرستایشی برای خداست وکسی وچیزی قابل ستایش است که کماالت وزیبایی ها در
او باشد .درحمد وستایش همیشه صفات ثبوتی را بیان می کنیم .
تسبسح به معنی پاک دانستن خدا ومنزه دانستن او ازهرعیب ونقص است ودرتسبیح خداوند را ازصفات سلبی پاک .منزه
می دانیم.
درس دوم
 -7چرا ما با این که ازخوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم؟

برای این که علم وشناخت ما ازخوبی کارها مانند چراغی است که راه را نشان می دهد اما داشتن چراغ به تنهایی انگیزه
الزم را برای رفتن به سمت راه درانسان ایجاد نمی کند ،بلکه آنچه که محرک ما برای رفتن به سمت عمل وانجام
دستورات الهی است حقیقتی به نام ایمان است.
 -8حضرت علی علیه السالم درباره ارتباط ایمان وعمل چه فرمایند؟
ایمان وعمل دوبرادر همراه ودودوست جدایی ناپذیرند.
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 -9حقیقت ایمان چیست؟

اعتماد وباورقلبی کامل به یک موضوع ویا یک حقیقت ایمان است ،باوریکه شوق عمل به آن حقیقت را درانسان ایجاد می
کند وآدمی را به سمت آن می کشد.
 -11راه های تقویت ایمان را بیان کنید.

 -1الگوشناسی
 -2یاد وذکر خداوند
 -3انجام نیکی ها ودوری ازگناهان
 - 11امام صادق علیه السالم چه چیزی راسبب پایداری ایمان دردل انسان می دانند؟دوری ازگناهان
 -11به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد وظاهر وعمل انسان مالک نیست ،چه پاسخی می دهید؟

اگر کسی ادعا کند که درقلب به خدا ایمان دارد اما درظاهر و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود  ،باید درایمان خود
شک کند.
 - 13یکی از دالیلی که باعث می شود انسان مومن از آرامش برخوردار باشد رابیان کنید.

خداوند دل وجان آدمی را به گونه ای آفریده است که جز با نام ویاد او آرام نمی گیرد
-14آیه " اال بذکراهلل تطمئن القلوب" اشاره به چه نکته ای دارد؟

آگاه باشید که دل ما تنها با یاد خدا آرام می گیرد.
1 -15مورد ازآثارایمان رابنویسید.

 -1آرامش  -2رهایی ازاحساس بیهودگی
 - 16امام علی علیه السالم چه جیزی را موجب ازیاد رفتن ایمان می دانند؟ هم نشینی با انسان های هوسران
درس سوم
 -17سه مورد از سواالت اساسی انسان ها را بیان کنید.

-1
-2
-3

هدف ازخلقت انسان ها
درچگونه جهانی زندگی می کنیم
وظایف و مسئولیت های ما در این جهان چیست
-18تنها کسی که صالحیت ارائه دین به انسان ها را داردکیست ؟ چرا؟

خداوند است  .چراکه دین خالص تنها ازآن خداست واوست که عالم به عوامل سعادت وشقاوت انسان است.
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دعوت به .............و دعوت به............دو اصل اساسی است که همه پیامبران مامور آن بوده اند.

 -1به پرستش خدای یگانه  -2ایمان به جهان پس از این دنیا و جزای عادالنه انسان درآن سرا
 - 19دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین دار دچار چالش ها ومشکالت فراوان
باشند را توضیح دهید.

 -1جهل بسیاری ازمردم نسبت به دستورها وتعالیم دین ،ادعا می کنند دین دارند ولی ازدستورهای دین اطالع کامل
ودرستی ندارند
 -2عمل نکردن به دستورهای دین  ،با وجود آگاهی از تعالیم دین واین که می دانند نجاتشان درعمل به آن است اما
به دلیل دل بستن به هوسهای زود گذر به آن عمل نمی کنند وپایبند نیستند
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درس چهارم
 -11سه ویژگی مهم پیامبران را نام ببرید.
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تسلیم دربرابر امر خداوند
استقامت و پایداری درراه خدا
پیروی نکردن ازعقاید باطل ومبارزه با آنها
 -11یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی دربرابر دستورات خداوند رابیان کنید.

خداوند به حضرت ابراهیم دستورداد زن وفرزند کوچک خود را درسرزمین مکه که درآن زمان سرزمینی بدون آب وآبادانی
بود وامکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد  ،حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.
 -11چرا پیامبران الهی درراه انجام دستورات الهی استقامت فراوانی می کردند؟

زیرا به راه خود وآنچه به آن دعوت می کردند ایمان داشتند وعده های حق می دانستند واطمینان داشتند که استقامت
کلید ردست یافتن به وعده های بزرگ الهی است .
درس پنجم
 -13چرا خداوند پیامبر و قرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام قرار داد؟
آخرین پیامبر:

-1
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راه تمامی پیامبران را که کم رنگ و تحریف شده بود روشن ساخت
انحرافاتی را که در ادیان پیشین ایجاد شده بود اصالح کرد
از نظر معنوی باالترین درجه رشد را نزد خداوند داشت
مردم زمان پیامبر اکرم به این توان رسیده بودند که وحی الهی را از پیامبر دریافت و درک نمایند.

آخرین پیام:

-1
-2
-3
-4

قرآن پیامی است که تا روز قیامت برای هدایت انسان کافی است
قرآن استوارترین راه است
شفای دل و رحمت الهی بر اهل ایمان است
خداوند آن را برای پند آموزی آسان کرده است

-14امیرالمومنین علی علیه السالم درباره قرآن چه می فرمایند؟

پیامبر اکرم با خود نوری آورد که هدایتگر همگان شد و آن نور ،قرآن بود .بدانید که در قرآن ،علم آینده و خبر گذشته
است و در آن داروی درد شما و راه سامان یافتن زندگی شما قرار دارد.
-15کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده را به صورت مختصر توضیح دهید.

شگفتی

 -1آفرینن ده جهان ،خداوند یگانه است ،جز او هیچ خدایی وجود ندارد و اوست خلق کننده هستی با تمام
هایش و انسان را روی زمین ،خلیفه خود قرارداده است.
 -1تنها راه رستگاری انسان ها ،عمل کردن به دستورهای خداوند است .خداوند ،در وحی خود به پیامبر اکرم دستوراتش
را به روشنی بیان کرده است و توضیح کامل آن را برعهده پیامبر و اهل بیت گذاشته است.
 -3خداوند روزی تمام آسمان و زمین را برخواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش ،نیکوکاران را به
بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد.
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-16گام های بهره مندی از قرآن کریم را بیان کنید.

 -1به راحتی بخوانیم
 -2آن را بفهمیم ،معانی آیات و جمالتش را درک کنیم و متوجه پیام و مقصود خداوند شویم.
 -3به پیام ها و معارف آن عمل کنیم
درس ششم
-17در چند جمله کوتاه ،اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید.

-1
-2
-3
-4
-5

شکوفایی علم و دانش درحالی که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.
فراگیر شدن عدالت در سراسر جهان
دیگر کسی به حقوق دیگران دست اندازی نمی کند.
دیگر فقیری در جامعه یافت نمی شود
از آسمان و زمین برکت می بارد.

-18قرآن کریم خبر می دهد حضرت نوح علیه السالم  951سال قوم خود را به سوی خداوند دعوت می کرد از
این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

 -1از نظر دانش پزشکی داشتن عمر طوالنی نا ممکن نیست
 -1با توجه به قدرت الهی  ،خدایی که آدم را از گل آفرید و آتش سوزاننده را بر حضرت ابراهیم علیه السالم سرد کرد می
تواند امام زمان علیه السالم را نیز تا به امروز زنده نگه دارد.
-19با توجه به سخنئ امام رضا علیه السالم سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان علیهالسالم را

بنویسید .صبور بودن ،خوش رفتاری ،ترویج کارهای نیک
-31دو شرط مهم از شرایط ظهور امام زمان علیه السالم را بیان کنید.

 -1آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام
 -2وجود یاران باوفا که تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام بایستند.
-31امام حسن علیه السالم درمورد غیبت امام زمان علیه السالم چه می فرمایند؟

خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی می کند ،سپس به قدرت خدایی اش او را در چهره جوانی کمتر از چهل سال
آشکار می سازد تا مردمان دریابند که خداوند بر هر کاری توانا است.
درس هفتم
-31چه چیزی باعث شد تا امام مهدی علیه السالم به دستور خداوند از نظرها غایب شود؟

به این دلیل که اوضاع روز برای امامان قبل از او سخت شده بود ،تا آن جا که سه امام قبل از آن حضرت در سن جوانی
به شهادت رسیدند .به همین دلیل ایشان به دستور خداوند از نظرها پنهان شد.
-33با توجه به حدیث امام صادق علیه السالم ویژگی های راهنمایان مردم را در عصر غیبت بیان کنید.

کسانی که بر حالل و حرام امامان آگاهند و احکام آنان رامی شناسند  ،پرهیزکارند  ،از دین خود محافظت می کنند و
برخالف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند.
-34توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

پذیرفتن فتوا های فقیهان که برگرفته از قرآن واحادیث معصومین علیهمالسالم است پذیرفتن سخنان امامان است به
همین دلیل فقیهان  ،نایب و جانشینان امام زمان علیه السالم می باشند.
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 -35سه مورد از ویژگی های امام خمینی (ره)را بیان کنید.

عابدی شب زنده دار ،سیاستمداری آگاه ،برای عمل به اسالم از هیچ کس نمی ترسید.
درس هشتم
 -36چهار مورد از مواردی که وضو گرفتن درآنها واجب شمرده است را بنویسید.

-1وقتی می خواهیم نماز بخوانیم؛
-2وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم؛
 -3وقتی به حج می رویم و می خواهیم طواف واجب حج را به جای بیاوریم؛
-4وقتی به یکی از نام های خداوند (به هر زبانی که نوشته شده باشد) دست می زنیم؛
 -37از شرایط وضوی صحیح ،پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

 -1پاک بودن آب وضو :آبی که با آن وضو می گیریم ،باید پاک باشد .اگر ندانیم و یا فراموش کنیم که آبی نجس است و
با همان آب نجس ،وضو بگیریم ،وضوی ما باطل است.
 -2مطق بودن آب وضو :پیش از توضیح این شرط باید بدانیم که آب ها به دو دسته تقسیم :مطلق و مضاف .آب مطلق
به آب های خالصی گفته می شود که با چیز دیگر آمیخته نشده و یا از چیزی گرفته نشده باشد؛ آب باران ،آب
چشمه ها و چاه ها ،آب رودها ،دریاها و آب لوله کشی که در خانه ها وجود دارد ،آب مطلق شمرده می شود .اما
آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند ــ مانند گالب و آب میوه ــ و یا با چیز دیگری مخلوط
شده باشد ــ مثل آب نمک غلیظ و آب های خیلی گل آلود به گونه ای که دیگر به آن آب نگویند ــ آب مضاف
نامیده می شود .وضو گرفتن فقط با آب مطلق صحیح است و ما نمی توانیم با آب مضاف ،وضو بگیریم.
3ــ مباح بودن آب و ظرف آن :آبی که ما با آن وضو می گیریم باید مباح باشد؛ یعنی یا آب برای خودمان باشد و یا اگر
برای دیگری است ،او از وضو گرفتن ما با آب رضایت داشته باشد .حرام است و وضو نیز با این آب ،باطل خواهد
بود .البته وضوگرفتن در مکان های عمومی  ،صحیح است.
4ــ پاک بودن اعضای وضو :اگر صورت ،دست ها ،سر و یا روی پاها هنگام وضو گرفتن نجس باشند ،باید ابتدا نجاست را
برطرف کرد ،بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت .روشن است اگر اعضای وضو نجس باشند ،وضو باطل است.
-5ــ نبودن مانع در اعضا :هنگام وضو ،اگر چیزی مانع رسیدن آب به اعضای وضو شود مانند :الک روی ناخن ،چسب و
رنگ وضوی ما باطل خواهد بود.
 -38دو مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز ،تیمم کند را بیان کنید.

مواردی وجود دارد که باید به جای وضو یا غسل ،تیمم کرد.برخی از این موارد عبارت اند از زمان هایی که مکلف:
1ــ آب در دسترس دارد ،ولی غصبی ،نجس یا خیلی گل آلود است.
2ــ آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد ،از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
 -39صحیح تیمم کردن را به صورت خالصه ،توضیح دهید.

شیوۀ انجام تیمم پس از آنکه نیت کردیم برای خشنودی خداوند و به جای وضو یا غسل تیمم می کنیم ،مراحل زیر را به
ترتیب انجام می دهیم:
کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است می زنیم.
دست ها را باالی پیشانی می گذاریم و آنها را تا ابروها و باالی بینی می کشیم.
کف دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.
کف ست راست را پشت دست چپ می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم
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 -41برخی از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می کند را بیان کنید.

1ــ خارج شدن ادرار ،مدفوع و گازهای روده از بدن
2ــ به خواب رفتن (به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود)
درس نهم
 -41پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببرید.

 -1از بین رفتن یکی از شرایط نماز :در سال گذشته با برخی از شرایط نماز آشنا شدیم .پاک بودن لباس و بدن نمازگزار،
وضو داشتن و همچنین غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار از آن شرایط بود .یادش بیاید ًاگر نمازگزار در بین نماز
متوجه شود که یکی از این شرایط از بین رفته است؛ مثال وضو نگرفته است یا مکانی که در آن نماز می خواند
غصبی است ،نمازش باطل است.
-2ــ باطل شدن وضو :اگر وضوی نمازگزار باطل شود ،نماز نیز باطل خواهد شد.
-3ـ روی برگرداندن از قبله :اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ یا راست بگرداند (به اندازه ای
که دیگر رو به قبله به حساب نیاید) نمازش باطل است و فرقی بین عمدی و سهوی بودن این کار نیست.
4ــ خندیدن با صدای بلند (قهقهه) :خنده بلند ،در صورتی که عمدی باشد ،نماز را باطل می کند بنابراین ،لبخند زدن و
یا خنده سخن بگوید،با صدا که عمدی نباشد ،نماز را باطل نمی کندٔ .
 -5حرف زدن بین نماز :اگر نمازگزار بین نماز عمدا مثال بگوید آخ نمازش باطل خواهد شد ،ولی اگر بدون توجه و از
روی فراموشی بین نماز چیزی بگویدً ،نمازش صحیح است و باید دو سجده سهو به جا بیاورد.
 -41در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده است ،ندهد؟

جواب دادن به سالم غلطی که سالم به حساب نمی آید یا از روی تمسخر انجام می شود ،واجب نیست.
 -3اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت ،نمازش چه حکمی دارد؟
اگر نمازگزار در حالی که نماز دو یا سه رکعتی می خواند ،شک کند که در رکعت چندم نماز است و با کمی فکر و تأمل نیز
شک او برطرف نشود ،نمازش باطل می شود.
درس دهم
 -43امام علی علیه السالم درباره اثر پذیری دوستان از یکدیگر چه می فرمایند؟

از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ،ناپاکی و بدی را از آنان می رباید  ،درحالی که تو از آن بی خبری.
 -44چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟

باال بودن میزان تأثیری که دوستان بر اخالق و رفتار ما می گذارند ،اهمیت دقت در انتخاب دوستان را به خوبی آشکار می
کند .پس شایسته است دوستان خود را با معیارهایی انتخاب کنیم که در نهایت باعث رشد و پیشرفت اخالقی و
فکری ما شود.
 -45چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟

در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید ،زیرا او به علت نادانی مایه زیان و ضرر شما می شود
 -46دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم.

الف) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست :در عین اعتماد به دوست ،نباید همه اسرار زندگی خود را به او بگوییم؛ چه
بسیار اتفاق افتاده است که دوستی ها به هم می خورد و افراد به افشای اسرار دوست خود می پردازند.
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ب) نداشتن توقع بیجا از دوست :نباید انتظار داشته باشیم دوست ما هرگونه خواسته ما را ٔ برآورده سازد و یا همواره
برای ما فداکاری کرده 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.
امام علی علیه السالم می فرماید :کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد ،همواره خشمگین و ناراحت است.
 -47با توجه به آیات  81و  91سوره فرقان ،حال و روز کسانی که در دنیا ،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را
بیان کنید.

و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد و می گوید ای کاش با پیامبر [و دین او] همراه َ می شدم .وای بر
من ،کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردم او مرا از یاد خدا گمراه کرد ،پس از آنکه آن
[یادخدا] به من رسیده بود.
 -48دوست بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

حضرت علی علیه السالم دوستی با این گونه افراد را به شدت منع کرده است :سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با
افراد بی بند و بار رفاقت کند زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او
باشد پس هرگاه دیدید که دوستتان به راحتی گناهان خود را برای شما تعریف می کند و شما را نیز به انجام آن و
یا همراهی با خود دعوت می کند ،و یا اگر دیدید وقتی اشتباه یا گناهی مرتکب می شوید ،آن کار تشویق می کند،
باید دانست که وی ٔ دوستتان با خنده از کنار شما می گذرد و حتی شما را به ادامه دوست مناسبی نیست .این
دوستان به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند که اگرچه ظاهرشان براق و زیبا است اما اثری خطرناک دارند.
درس یازدهم
-49آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید( .چهار مورد)

-1مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند.
-2کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یابد.
-3زشتی انجام بسیاری از کارهای بد از بین می رود تا آنجا که حتی برخی زشتی ها به عنوان کار معروف و
خوب شناخته می شود .
-4تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود.
-51با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان اعمال بیان کنید.

همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره در برابر دریایی
پهناور و عمیق است .خداوند سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد  ،مگر به دلیل این که امر به
معروف و نهی از منکر را ترک کردند .پس بی خردان آن ها را به دلیل انجام معصیت ها عذاب کرد و
خردمندان را به دلیل نهی از زشتی ها .
-51چرا مومنان مسئولیت بیشتری در امر به معروف و نهی از منکر دارند؟

مومنین ولی یکدیگرند یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت هم احساس مسئولیت می کنند پس
درباره ی امر به معروف نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند.
-51هدف ما از امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

هدف این است که انسان خطاکار به اشتباهش ادامه ندهد .
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درس دوازدهم
-53انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آ ن را نام ببرید.

خداوند در قرآن کریم همواره انسان ها را به بخشش قسمتی از اموالشان به نیازمندان تشویق کرده است که به
این اعطای مال انفاق می گویند
فواید انفاق -1 :رسیدن ثروت به دست نیازمندان و کم تر شدن فاصله طبقاتی میان فقیر و ثروتمند
 -1بخش زیادی از گناهان و جرم های ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود.
 -2مردم نسبت به یکدیگر مهربان تر می شوند و احساس مسئولیت بیشتری می کنند
-54یک انفاق واجب و یک انفاق مستحب را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر توضیح دهید.

انفاق واجب  :زکات  ،در اصل به معنی پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست که به برخی از دارایی های
انسان تعلق می گیرد
انفاق مستحب :قرض الحسنه ،که برآن بسیار تاکید شده است .در اسالم برای صدقه ده ثواب و برای قرض دادن
هجده ثواب قرارداده شده است.
-55زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد ؟ نام ببرید.
غالت :گندم  ،جو ،خرما و کشمش دام :شتر ،گاو و گوسفند ،ونیز طال و نقره
-56خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راه هایی هزینه می شود؟

خمس به حاکم اسالمی و یا مرجع تقلید پرداخت می شود تا آن را در راه هایی که قرآن کریم  ،رسول اکرم (ص)
و ائمه اطهار (ع) مشخص کرده اند هزینه کنند مانند :مثل آشناکردن مردم با معارف دینی ،دفاع از
کشورهای اسالمی ،تربیت دانشمندان علوم دینی و تالیف و توزیع کتاب های دینی
-57چند مورد از نا برابری های ثروت در جهان را نام ببرید3( .مورد)

 -1دارایی  55نفر از ثروتمندترین افراد جهان برابر با دارایی  3/5میلیارد نفر است
 -2با غذایی که در اروپا و آمریکای شمالی دور ریخته می شود سه برابر گرسنگان فعلی جهان را می
توان سیر کرد.
 -3ساالنه  2/4میلیون نفر در جهان در اثر پر خوری می میرند.
-58راهکار دین اسالم برای حل مشکل فقر در جامعه چیست؟ راهکار اصلی اسالم برای جبران فقر و
نابرابری در جامعه انفاق است.
-59حکمت انفاق از جانب خداوند متعال چیست؟ توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست
ثروتمندان
-61وقف به چه معناست؟ وقف به این معناست که انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال
و دارایی هایش را از اختیار خود خارج کند و استفاده از آ ن و یا درآمد آ ن را در اختیار دیگران قرار دهد.
درس سیزدهم
-61ثمرات انقالب اسالمی ایران را به صورت خالصه بیان کنید.

بازگشت دوباره به دین و ارزش های دینی
زنده شدن روحیه خود باوری و احساس عزت و بزرگی
رشد نرخ باسوادی به حدود 09درصد ،بیش از ده میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و حدود پنج میلیون نفر
مشغول به تحصیل
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قدرت اول نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه
تنها کشوری که خود به تکنولوژی هسته ای دست یافت
 -61چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست جمهوری اسالمی ایران را توضیح دهید.

-

اعمال تحریم های اقتصادی از سال های اول انقالب
تحمیل جنگ بر مردم ایران در شهریور  1350از سوی رژیم بعثی عراق به دستور امریکا
اجیرکردن منافقین در عملیات های متعدد بمب گذاری و ترور حدود هفده هزار نفر از مسئوالن و
مردم عادی
شبیخون فرهنگی
 -63خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران چیست؟ توضیح دهید

قدرت های استکباری به خوبی می دانند که جنگ های نظامی عالوه بر هزینه های زیاد باعث نفرت ملت ها نیز
می شود و ادامه کارشان را در کشورهای دیگر را مشکل می سازد به همین دلیل برای به زانو درآوردن
ملت ها  ،راهکار جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند
 -64هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی بیان کنید.

هدف اصلی دشمنان از تحریم اقتصادی ،جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی  ،چیزی جز نابودی باورهای دینی و
دور کردن آنها از اسالم نیست .
درس چهاردهم
-65اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند از کشور خود دفاع نکنند چه سرنوشتی
در انتظار آنان خواهد بود ؟

هرگونه کوتاهی و سستی در دفاع از میهن اسالمی ،گناهی نا بخشودنی خواهد بود و عذاب الهی را درپی خواهد
داشت.
 -66جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟

وقتی کشور اسالمی مورد حمله دشمنان قرار می گیرد  ،برهمه مسلمانان  ،مرد وزن  ،پیر و جوان واجب است با
آنچه در توان دارند  ،به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.
 -67اگر در جامعه اسالمی ،عده ای به مبارزه با نظام اسالمی بپردازند و امنیت مردم را به خطر
بیندازند  ،مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟

مسلمانان موظف اند با دستور حاکم اسالمی  ،به جهاد و مقابله با این افراد برخیزند و خطر آ نان را از جامعه
اسالمی دور سازند .
-68با توجه به فرموده پیامبر (ص) توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان اسالم  ،پاداش خداوند تنها
برای کسانی است که در میان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند؟

پیامبر فرمو دند :سوارکاری و تیراندازی کنید (اگر تیراندازی کنید نزد من دوست داشتنی تر از سوارکاری است)
خداوند سه نفر را به واسطه یک تیر به بهشت می برد:
 -1مسلمانی که تیر را می سازد
 -2مسلمانی که برای رضای خدا تیر ها را تهیه می کند و به دست رزمندگان می رساند
 -3رزمنده ای که تیر را در راه خدا به سوی دشمن پرتاب می کند
موفق باشید
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