
   
 

 درس دوازدهم

 (59شرقی آذربایجان)؟  چیست جامعه در پابرهنه گرسنه  هایآدم وجود دلیل( ص) اکرم پیامبر فرمایش به-1

 .کنند می برطرف را جامعه عمومی نیازهای ثروتمندان (ب .هستند اندوزی مال فکر به ثروتمندان (الف

 .اندنکرده پرداخت را خود اموال واجب ،حقوق ثروتمندان (د .هستند توجه کم مردم به ثروتمندان (ج

 (59غربی اردبیل و آذربایجان) شود؟های موجب حفظ آبروی یک مسلمان میفاقنیک از اکدام-2

 د( قرض ج( وقف ب( خمس الف( زکات

 (59 راحمدیو بو هیلوی)اصفهان و کهگاست؟ نادرست در خصوص خمس، کدام گزینه -3

 نمود.« انبار و تأمین آب آشامیدنیوقف آب»توان صرف ( درآمد خمس را میالف 

 ای که خمس پول آن هنگام خرید پرداخت نشده است، نماز در آن باطل است.خانه (ب

 شود.جامعه است که به حاکم اسالمی و یا مرجع تقلید پراخت میهای تأمین نیازهای یکی از راه (ج

 گیرید.انداز دارد و بیش از مقدار مصرفی است، خمس تعّلق میها که حالت پس( به زیور آالت خانمد 

 (59 قزوینالبرز و )شود. بر اساس فرمایش پیامبر خدا )ص(، انفاق مال از جانب ثروتمندان موجب ................... می-4
 ( بر طرف شدن مشکالت فرهنگی مردمب  ( بر طرف شدن نیازهای عموم مردمالف 

 ( فقر ثروتمنداند  توجهی ثروتمندان نسبت به فقیران( بیج

 (59 زنجان)هستند؟  مستحب و واجب های انفاق ترتیب به زیر هایانفاق از یک کدام-5

 وقف - قرض (د زکات -وقف (ج قرض -خمس (ب خمس - زکات (الف

 (59 مازندران)این سخن رسول اکرم )ص( به ارزش کدام یک از موارد انفاق اشاره دارد؟ -6

 .«داشت خواهد حسنات احد کوه وزن آن درهم هر انجام برابر در مسلمان یک برای» 

 زکات (د قرض (ج وقف (ب خمس (الف

 (59 هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) دانند؟میپیامبر اکرم )ص(، عاقبت مدارا کردن در دریافت قرض را چه -7

 .شودبهشت بر او واجب می (ب .هم وزن کوه احد حسنات خواهد داشت (الف

 .دهدخداوند پاداشی بزرگ به او می (د .از پل صراط همچون برق عبور خواهد کرد (ج

 (59 )شهر تهران های .............. است.یکی از حکمت« یع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندانز تو»عبارت -8

 ( حجد  ( انفاقج ( جهادب  ( روزه الف 

 

 

 

 



فِّ الّساِبِع َو الّثاِمِن درس اول:  42   ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ
 

 

 

 

 
  

 :«د»گزینه  -1
 انیدوزی میال فکیر بیه ثروتمنیدان گرسنه پابرهنه در جامعه  یوجود آدمها یلاکرم )ص( دل یامبرپ یشبه فرما هستند: اندوزی مال فکر به ثروتمندان الف(

 هستند، نادرست.
 نیازهیای ثروتمنیدان گرسنه پابرهنه در جامعه  یوجود آدمها یلاکرم )ص( دل یامبرپ یشبه فرما کنند: می برطرف را جامعه عمومی نیازهای ثروتمندان ب(

 کنند ، نادرست. می طرفبر را جامعه عمومی
هسیتند،  توجه کم مردم به ثروتمندان گرسنه پابرهنه در جامعه  یوجود آدمها یلاکرم )ص( دل یامبرپ یشبه فرما هستند: توجه کم مردم به ثروتمندان ج(

 نادرست.
 ،حقوق ثروتمندان گرسنه پابرهنه در جامعه  یوجود آدمها یلاکرم )ص( دل یامبرپ یشبه فرما اند:نکرده پرداخت را خود اموال واجب ،حقوق ثروتمندان د(

 311اند ، درست.صنکرده پرداخت را خود اموال واجب
 :«د»گزینه  -2

 شود،نادرست.یمسلمان م یک یموجب حفظ آبرو :الف( زکات
 شود، نادرست.یمسلمان م یک یموجب حفظ آبرو :خمس ب(

 نادرست.شود، یمسلمان م یک یموجب حفظ آبرو :ج( وقف
 311، درست.ص شود قرض دادن استیمسلمان م یک یموجب حفظ آبرو: انفاقی  که د( قرض

 :«الف»گزینه  -3
نمود: درآمد خمس   را در راه هایی که قرآن کریم و پییامبران گفتیه انید صیرف « انبار و تأمین آب آشامیدنیوقف آب»توان صرف الف( درآمد خمس را می

 کنند. نادرست
ای که خمس پول آن هنگام خرید پرداخت نشده است، نماز در آن باطل است: خانه ای خریده شیده اول خمیس آن را داد ، بیدون خمیس دادن خانهب( 

 خواندن نماز در آنجا باطل است، درست
ز نیازهای جامعه است بیه مرجیع تقلیید شود:خمس، یکی اهای تأمین نیازهای جامعه است که به حاکم اسالمی و یا مرجع تقلید پراخت میج(یکی از راه

 پرداخت می کنیم، درست
گیرید:به طال های خانم ها بییش از انیدازه مصیرفی باشید  انداز دارد و بیش از مقدار مصرفی است، خمس تعّلق میها که حالت پسد( به زیور آالت خانم

 313باید خمس آن را بدهیم، درست ص
 :«الف»گزینه  -4

 بر طرف شیدن نیازهیای عمیوم میردمخدا )ص(، انفاق مال از جانب ثروتمندان موجب  یامبرپ یشبر اساس فرما یازهای عموم مردم:الف( بر طرف شدن ن
 شود، درست.یم

بیر طیرف شیدن مشیکالت فرهنگیی خدا )ص(، انفاق مال از جانب ثروتمندان موجب  یامبرپ یشبر اساس فرما ب( بر طرف شدن مشکالت فرهنگی مردم:
 شود، نادرست.یم مردم
 تیوجهی ثروتمنیدان نسیبت بیه فقییرانبیخدا )ص(، انفاق مال از جانب ثروتمندان  یامبرپ یشبر اساس فرما توجهی ثروتمندان نسبت به فقیران:ج( بی

 شود، نادرست.یم
 311شود، نادرست.صیم فقر ثروتمندانخدا )ص(، انفاق مال از جانب ثروتمندان  یامبرپ یشبر اساس فرما د( فقر ثروتمندان:

 :«ب»گزینه  -5
 خمس:انفاق های واجب زکات وخمس هستند، نادرست – زکات الف(
 قرض: انفاق واجب: خمس، انفاق مستحب: قرض، درست. -خمس ب(
 ترتیب رعایت نشده است. درستنا،  زکات: واجب، انفاق  وقف: مستحبانفاق  زکات : -وقف ج(
 316. ص،وقف هستند، نادرستوقف: انفاق های مستحب قرض  – قرض د(
 :«ج»گزینه  -6

 خمس است، نادرست. .«داشت خواهد حسنات احد کوه وزن درهم آن هر انجام برابر در مسلمان یک برای»  الف( خمس:
 وقف است، نادرست. .«داشت خواهد حسنات احد کوه وزن درهم آن هر انجام برابر در مسلمان یک برای»  ب( وقف:
 قرض است، درست. .«داشت خواهد حسنات احد کوه وزن درهم آن هر انجام برابر در مسلمان یک برای»  ج( قرض:
 311زکات است، نادرست. ص .«داشت خواهد حسنات احد کوه وزن درهم آن هر انجام برابر در مسلمان یک برای»  د( زکات:

 



   
 

 
 :«ج»گزینه (7
 . نادرستقرض را هم وزن کوه احد حسنات خواهد داشت یافتاکرم )ص(، عاقبت مدارا کردن در در یامبرپ :هم وزن کوه احد حسنات خواهد داشت (الف
 . نادرست شودقرض را بهشت بر او واجب می یافتاکرم )ص(، عاقبت مدارا کردن در در یامبرپ :شودبهشت بر او واجب می (ب
 ،درستقرض را از پل صراط همچون برق عبور خواهد کرد یافتت مدارا کردن در دراکرم )ص(، عاقب یامبرپ :از پل صراط همچون برق عبور خواهد کرد (ج
 311،نادرست ص دهدقرض را خداوند پاداشی بزرگ به او می یافتاکرم )ص(، عاقبت مدارا کردن در در یامبرپ .دهدخداوند پاداشی بزرگ به او می د(
 :«ج»گزینه (8
 ، نادرست.است روزه هاییکی از حکمت« جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندانیع ثروت میان فقرا و زتو» :( روزهالف 
 ، نادرست.است روزه هاییکی از حکمت« یع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندانزتو» :( جهادب 
 ، درست.استانفاق  هایاز حکمتیکی « یع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندانزتو: »( انفاقج
 311، نادرست.صاست حج هاییکی از حکمت« یع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندانزتو: »( حجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


