
 قم استان حسینی مرتضی سید                         95-96-97   خرداد آسمانی های پیام دهمیاز درس استان 32 خرداد سواالت

 «والخوفٌ عَليهم والهم يَحزَنونالَّذين يُنفِقون اموالهم بِالليلِ وَالنَّهار سِرّاً وَ عاَلنيه فلَهم اجرُهم عِند رَبِّهم »ترجمه ي آيه داده شده را کامل کنيد،  (1 الف

پاداششان نزد پروردگارشان ،...... ........... و ............... انفاق مي کنند در شب و روز به صورت کساني که اموال خود را

 است نه .............. دارند و نه ................. مي شوند.

 مربوط به انفاق را کامل کنيد.با توجه به عبارت هاي قرآني پراکنده زير، آيه  (2

 قون اموالهمنفِذين يُالَّ -ربهم فَلَهم اجرهم عند -ةالنيوعَ اًرّسِ–نون حزَوالخوفٌ عليهم والهم يَ-  وَ النَّهاربالليلِ

 .را تر جمه کنيد«والخوفٌ عَليهم والهم يَحزَنون همبِّرَ ندهم عِعَالنيه فلَهم اجرُ اً وَرّهار سِالنَّوَ الليلِقون اموالهم بِنفِذين يُالَّ»آيه  (3

چه  «والخوفٌ عَليهم والهم يَحزَنون همبِّرَ ندهم عِعَالنيه فلَهم اجرُ اً وَرّهار سِالنَّوَ الليلِقون اموالهم بِنفِذين يُالَّ»آيه  با توجه به (4

 کساني غم و اندوه ندارند؟

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. ب

 غلط  صحيح  .تمام مردم يا مردم مستحق استاز نتايج وقف منفعت رساندن به  (1

با پولي که خمس آن پرداخت نشده نمي توان چيزي خريد. (2  غلط  صحيح  

 غلط  صحيح  د.به گندم و جو زکات تعلق نمي گير (3

 غلط  صحيح  .زکات نوعي انفاق مستحب است (4

 غلط  صحيح  .خمس يکي از انفاق هاي مستحب است (5

 غلط  صحيح   .تعلق نمي گيردها که براي آنها جنبه مصرفي رايج دارد خمسخانم زيورآالت به (6

 غلط  صحيح  .کساني که پنهاني انفاق مي کنند ترس واندوهشان بيشتر است (7

 غلط  صحيح  زکات در اصل به معناي پاک شدن از دلبستگي هاست. (8

 غلط  صحيح  است که بسيار تأکيد شده است.قرض نوعي انفاق واجب  (9

 غلط  صحيح  نماز خواندن در خانه اي که با پول خُمس داده نشده خريداري شده باطل است. (10

 غلط  صحيح  يکي از حکمت هاي انفاق جلوگيري از انحصار ثروت در دست ثروتمندان است.( 11

 غلط  صحيح  نابودي و پربرکت شدن آن مي شود.پرداخت زکات موجب مصونيت مال از ( 12

 غلط  صحيح  از نظر معصومين قرض گرفتن در حالت بي نيازي و غير ضروري نهي شده است. (13

 غلط  صحيح  که در پايان سال باقي مانده است، خمس تعلق مي گيرد. به آذوقه هايي در منزل (14

 غلط  صحيح  برنج نيز زکات تعلق مي گيرد.عالوه بر گندم و جو و خرما به ( 15

 غلط  صحيح  در صورتي که انفاق در جامعه گسترش پيدا کند فاصله طبقاتي ميان ثروتمندان و فقرا از بين مي رود.( 16

به برنج و روغني که از درآمد سال، براي مصرف در خانه خريداري شده و در پايان ( 17

 غلط  صحيح  تعلّق مي گيرد.سال باقي مانده ،خمس 

 جاهای خای را با کلمات مناسب کامل کنید. ج

 ..................... مي گويند را بخشش قسمتي از اموال خود به نيازمندان (1



 از انفاق گفته مي شود.نوعي هاست و بهآلودگيها و معناي پاک شدن از دلبستگي.............. در اصل به (2

سالم به آن تأکيد شده است و زمينه فعاليت وکسب وکار در جامعه بدنبال خواهد         (3 نوعي از انفاق مستحب است که در ا

 داشت و سبب حفظ آبروي افراد مي گردد.).................... (

درآمدي کسب مي کند پس از صرف هزينه هاي ساالنه خود و خانواده يک هر مسلماني که از طريق کسب و کار،  (4

 .........( .....پنجم آن را که باقي مانده مي پردازد واز انفاق هاي واجب است.) ....

 .دارد..... نام ...............زکاتي که هنگام شب عيد فطر بر افراد بالغ وعاقل که فقير نيستند واجب مي شود....... (5

 .... کرده است................... و جلوگيري از انحصار آن ميان ............خداوند حکمت انفاق را توزيع ثروت ميان ..... (6

 زکات فطره زير مجموعه ........................ است. (7

  ........... است..........................................يکي از حکمت هاي انفاق ........ (8

  قرض دادن نوعي انفاق ..................... است. (9

 .گزینه صحیح را مشخص کنید د

 انواع انفاق هاي واجب را که مي شناسيد ، مشخص کنيد. (1

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

 مربوط به کدام گزينه است؟ ( در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست که به برخی از دارایی های انسان تعلق می گیرد)عبارت (2

 قرض               د( زکاتالف( وقف              ب( خمس               ج( 

 خمس به چه کسي پرداخت مي شود ودر چه راهي مصرف مي شود؟ (3

 تجارت وصنعت -تربيت عالمان ديني             ج( دانشمندان اسالمي -الف( حاکم اسالمي

  وقف کردن اموال -تأليف کتابهاي ديني                         د( مجتهد -ب( مردم

 ز موارد زير زکات تعلق مي گيرد؟ به کدام يک ا (4

 الف( جو          ب( گاو           ج( طال            د( همه موارد

 کدام يک از موارد زير به ترتيب جزو انفاق هاي مستجب و واجب است؟ (5

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

 کدام گزينه جز شرايط زکات فطره) فطريه( نمي باشد. (6

 الف( بالغ باشد            ب( هوشيار باشد          ج( فقير باشد          د( فقير نباشد

 کدام مورد جزء انفاق واجب است؟  (7

 الف( وقف              ب( صدقه               ج( قرض               د( زکات

 خمس به چه کسي پرداخت مي شود ودر چه راهي مصرف مي شود؟ (8

 يني تأليف کتاب هاي د –تربيت دانشمندان ديني                   ج( دانشمندان اسالم  –الف( حاکم اسالمي 

 دفاع از کشورهاي اسالمي                  د(  الف و ب صحيح است –ب( مرجع تقليد 

 زکات به کدام يک از موارد زير تعلق مي گيرد؟ (9

 طال،نقره،گوسفند د(         ( اسب،شتر،جو  ج       ب( گندم،برنج،شتر          الف( گاو،برنج،طال    



 فوايد انفاق نمي باشد؟کدام يک از موارد زير از  (10

 الف( ثروت به دست نيازمندان مي رسد.              ج(جُرم هاي ناشي از فقر کم مي شود.

 ب( آرامش و امنيت در جامعه کم مي شود.         د( مردم نسبت به يکديگر مهربان تر مي شوند.

 هر یک از تعاریف  زیر را به مفاهیم آن وصل کنید. ه

ستگي پاک شدن از دلب   برتري قرض بر صدقه  

 وقف –قرض الحسنه  انفاق واجب               

 زکات –خمس  فاق مستحب           ان

 انفاق الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً وعالنيه  

 انفاق در راه خدا آشکارا و پنهاني بخشش قسمتي از اموال به نيازمندان

 گسترش انفاق در جامعه  ناشي از فقرريشه کن شدن جرم هاي 

 زکات موجب حفظ آبروي افراد و کسب کار مي شود.
 

 مورد را بنويسيد.  2از فوايد انفاق مال در جامعه  و انفاق را تعريف کرده (1 و

 مورد( 1حاکم اسالمي درآمد حاصل از خمس را در چه راه هايي مصرف مي کند؟)  (2

 صدقه بيشتر است؟ چرا؟آيا ارزش قرض دادن از  (3
 انواع انفاق را نام ببريد و براي هر يک مثال بزنيد؟ (4

مي « ص»پيامبر اکرم)سه مورد از اعمال انسان مومن که پس از مرگش باقي مي ماند کدامند؟« ص»به فرموده پيامبر (5

 شکل آمده2سوال به (عمل آنها را بنويسيد. فرمايد: هنگامي که انسان مومن از دنيا مي رود تمامي اعمال او قطع مي شود به جز سه

 مورد( 2به چه کسي پرداخت مي شود ودر چه راه هايي هزينه مي شود)  را تعريف کرده خمس (6

 انواع انفاق را نام برده و خداوند حکمت انفاق رادر چه مواردي بيان فرموده است؟ (7

 مورد( 3) ؟زکات به چه چيزهايي تعلق مي گيرد (8

 پرداخت يا عدم پرداخت زکات چه آثاري دارد؟ (9

 در چه اموري صورت مي گيرد؟ و معموالً .اصطالح ) وقف ( را تعريف کنيد (10

مي فرمايند: اگر گرسنه يا پابرهنه اي در ميان مردم باشد به دليل اين است که ثروتمندان حقوق « ص»پيامبر اکرم (11

 منظور از حقوق  واجب چيست؟واجب اموال خود را نپرداخته اند. 

 منظور از زکات فطره چيست؟ (12

از اختيار خود خارج  من چيستم ؟ يکي از انفاق هاي مستحب هستم که انسان مالکيت بخشي از دارايي هاي خود را (13

 نموده و استفاده از آن يا استفاده از درآمد آن را در اختيار ديگران قرار مي دهد.

 يک انفاق مستحب را نام ببريد و هريک را به طور مختصر توضيح دهيد. يک انفاق واجب و (14



 پيامبر اکرم)ص( درباره انفاق چه فرموده است؟ (15

خداوند حکمت انفاق را توزيع ثروت ميان فقرا و جلوگيري از انحصار آن در دست ثروتمندان بيان کرده است. در  (16

 اين باره توضييح دهيد.

 هاي زير را بنويسيد.نوع انفاق  (17

 ...................  قرض : ......................        وقف : ......................          زکات : ......................             خمس : ...

 


