
    

 کرمان  – پیام های آسمان
 1 که به خود ستم یم کنند.   –لف( ستیم نیم کند ا 1

2 

 ب مطلقآ -
 باطل -
 میانه روی -
 جنگ نرم -

2 

2 

 درست -
 درست -
 درست -
 نادرست، گام دوم جنگ است.  -

3 

2 

: ییک از راه های شناخت صفات خداوند متعال  تفکر در کتاب آسمانی
ی از انحصار آن در دست ثروتمندان حکمت انفاق: توزی    ع ثروت میان فقرا   و جلوگیر

ی یاد خدا در تمام طول شبانه روز  ییک از حکمت های نمازهای پنجگانه: زنده نگه داشت 
ایط ویل فقیه: اسالم شنایس دانا    ییک از شر

4 

2 

ی گفته شود )گزینه  - ی ی نماز چیر  «(ج»از  روی فرامویسر بتر
 )گزینه زنده شدن روحیه خودباوری و احساس عزت و  -

ی
 «(ب»بزرگ

خواه بودن )گزینه  -  «(د»خیر
 «(ب»امر به معروف و نیه از منکر )گزینه  -

5 
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 یمان به خداا -
ی ن گرانیاهل گناه نباشد و از گناه د -  . ناراحت شود  یر
 مردم و دورکردن آنها از اسالم نی ید یباورها ینابود -
انجام  و زشن   ابد ی نادرست و ناپسند در جامعه رواج یم یشوند؛ کارها تفاوت یم ن   گرانیمردم نسبت به شنوشت د -

ی کارها از ب  نیاز ا یار یبس  میشود. تعال ها به عنوان کار معروف و خوب شناخته یم زشن   برخی  رود، تا آنجا که حن   یم تر
ناه و فساد شوند و کم کم آنقدر گ فاسد بر مردم مسلط یم یها انسانشود و  مردم فراموش یم انیدر م نیو دستورات د

شود. )ذکر  یم شود که رحمت و برکت خداوند از آن جامعه برداشته و جامعه مستحق عذاب الیه در جامعه فراوان یم
 
ی
 است( دو مورد کاف

6 

2 
یکار / از دین خود محافظت یم کنند / برخالف هوای نفس خود رفتار یم کنند / مطیع دستورات خداوند هستند -  پرهیر
 . کند   یم دعا  شیکه برا  فرزند صالیح/  گذاشته است  ادگار یکه از خود به   علیمه / یصدقه جار  -
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 قسمت دوم

1 
 یم جاد یرا در انسان ا قتیحق که شوق عمل به آن  یاست، باور  قتیحق ا یموضوع  کیکامل به   اعتماد و باور قلن   مان،یا

 . کند 
1 

1 
س دارد؛ ویل -1  آلود است.  گل  یلیخ ا ینجس  ،غصن   آب در دسی 
  ا ی د یر دارد که اگر با آن وضو بگ ار یدر اخت آب کیم -2

ی
 . خواهد افتاد  به سخن   غسل کند، از تشنیک

2 

1 

ی عمر طوالنی  م،یقرآن کر  اتیبا توجه به آ ت  مدت عنکبوت سوره14 هی. در آستین ممکنیر انسان، غ یبرا داشت  حضور حضی
کافران   ینزول عذاب و نابود زمان مدت فقط تا  نیسال ذکر شده است؛ البته ا950آنها،   ن  قومش و راهنما انینوح در م

ی ن نظر علیم از  عمر کرده است.  گر یسال د نیچند شانیکه پس از آن، ا  داند  است و خدا یم ی عمر طوالنی  یر ناممکن  ،داشت 
 . برخوردار خواهد بود  یتر  مراعات کند، از عمر طوالنی  به خون   را  یا هیو تغذ بتواند مسائل بهداشن   اگر کیس ست؛ین

3 

1 

 گر یکه د  یا راست بگرداند )به اندازه ا ی اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ برگرداندن از قبله:  یرو 
 دیایرو به قبله به حساب ن

 
ی ب ( نمازش باطل است و فرف  . ستیکار ن  نیبودن ا یسهو  ا ی و  یعمد تر

شک کند که در  خواند، یم رکعن   سه ا یکه نماز دو   اگر نمازگزار در حایل : سه رکعت   ا ینماز دو  یها کردن در رکعت  شک
ی فکر و تأمل ن یمرکعت چندم نماز است و با ک ی و همچن شود  نمازش باطل یم نشود، شک او برطرف یر اگر در دو رکعت اول  تر

 . شود  باطل یم نمازشهم شک کند، چهاررکعن   ینمازها

4 

1 

. دوست خردمند باشد  عاقل م،یکن  انتخاب یم را که به دوسن   است که شخیص نیمهم در انتخاب دوست ا یارهایاز مع یکی

ی تصم ش،یو دوراند ی در  کند   درست، کمک یم ماتیما را در گرفت  . کند   نامناسب را از ما دور یم یهایر مس و خطر قرارگرفت 

ی چن ی و اگر خودش ن گذارد   نیم دوست خود  یپا شیرا پ رایه شهیبدون فکر و اند ،دوسن   تر کند،   ن  نتواند دوستش را راهنما یر
خود را  یکه کارها  کسانی   عنی یبا افراد نادان؛  دوسن   گر،ید یسو  از  . دهد  یم سوق او را به سمت مشورت با افراد آگاه و مطلع

رها دهند، زودگذر انجام یم جاناتیاحساسات و ه یبر مبنا بلکه شهینه بر اساس فکر و اند ما به همراه  یبرا یادیز  یضی
 . آورند  یم انحراف و لغزش آنان را فراهم یها نهیغلط و نادرست به دوستان خود، زم یها با دادن مشورت افراد  نی. ادارد 
ی هم یبرا ی با فرد نادان پره شده است که از دوسن   هیتوص اتیدر روا ،تر بردارد؛  که به نفع شما قدیم  خواهد  او یم را یز  د؛یکن  یر
ر شما یم انیز  هیما ،به علت نادانی  ویل  . شود  و ضی
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 ادامه پاسخ ها در صفحه دوم



  

 

 کرمان  – پیام های آسمان

1 

ی در ع   همه اشار  د یاعتماد به دوست، نبا تر
ی

 به هم یم ها  اتفاق افتاده است که دوسن   ار ی. چه بسمییخود را به او بگو  زندگ
ت عیلکنند   دوست خود اقدام یم اشار  یو افراد به افشا خورد    : د یرماف یم . حضی

ی خود را نثار دوست کن، و در ع محبت»  د یبا تو رفتار نما خوایه که یم  همانگونه طور مطلق به او اعتماد مکن.  حال به تر
 «. مگذار  انیبا او رفتار کن، اما همه اشارت را با او درم

6 

1 

ی هم گایه  اشتباه از آن ییر جلوگ یبرا م،یرفتار کن یو با فرد خطاکار به شد میخود را برگردان یگناه رو   کی دنید با  که  تر
 
ی
ی ن گایه  است.  کاف خوب، او را  برخورد  و با  با مهربانی  د یصورت ما با نیدر ا ست؛یرفتارش ن شخص خطاکار متوجه زشن   یر

ام از او بخواه میمتوجه اشتباهش کن ی موارد ن بعیصی  در  آن خطا را تکرار نکند.  گر یکه د  میو با احی  خود  ناراحن   نکهیا یبرا یر
 است(میآنجا را ترک کن د یبا م،ینشان ده را از انجام گنایه

ی
 . )ذکر دو مورد کاف

7 
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 واجب:  یها انفاق
  یزکات در اصل به معنا زکات:  -1

ی
  ها  پاک شدن از دلبستیک

ی
 که به برخی   شود  انفاق گفته یم از  و به نویع هاست و آلودگ

 سه دسته است:  ها  ن  دارا نی. اد یر گ  تعلق یم انسان یها ن  از دارا
، گاو و گوسفند  ها:  دام/  گندم، جو، خرما و کشمش  : غالت  طال و نقره. ها:  سکه/  شی 
ی تع نیکه در د  یا به اندازه ها، ن  دارا نیاز ا کیس  اگر  از آن  بخش مشخیص است شده است، داشته باشد، بر او واجب یتر

 . اگر زکات اموال دادهشود  و پربرکت شدن آن یم یمال از نابود تیزکات موجب مصون پرداخت را در راه خدا انفاق کند. 
  شیها خداوند نعمت نشود،

ی
ی حاصلخ ،)بارندگ  . دارد  و... ( را از صاحبان آنها بازیم فراوانی  ،ییر

 ار یو هشبالغ و عاقل  فطر، د یکه هنگام غروب شب ع  زکات است. کیس رمجموعهیزکات فطره ، ز  ٔ(: هیفطره )فطر  زکات
 یکه او هز   خود و کسانی  یبرا د یهم نباشد، با یر باشد و فق

ی
جو  ا یگندم   لوگرمیهر نفر سه ک یازا به دهد، آنان را یم نه زندگ

کرده است، به مستحق بدهد. البته اگر پول آنها   استفاده از آن شی  یرا که در طول ماه مبارک رمضان ب ن  هر غذا ا یبرنج  ا ی
 . کند   یم تیرا هم بدهد، کفا

  یها نهیپس از ضف هز  کند،  کسب یم  یکار، درآمد  قیکه از طر   هر مسلمانی  خمس:  -2
ی

خود و خانواده،  ساالنه زندگ
  کی د یبا

 
دازد.  پنجم آنچه را که باف ی تأم یها از راه یکی خمس مانده است، به عنوان خمس بیر جامعه است  یازهاین تر

اکرم و ائمه  رسول م،یکه قرآن کر   ن  ها تا آن را در راه شود  یم پرداخت د یمرجع تقل ا ی که به حاکم اسالیم
 تیترب ،اسالیم یدفاع از کشورها ،نی یکنند. آشنا کردن مردم با معارف د  ضف اند، مشخص کرده همالسالمیاطهارعل

 ضف آن شود.  تواند  است که خمس یم یو ... از موارد نی ید یها کتاب  عی    و توز  فیتأل ،نی یدانشمندان علوم د

 : مستحب یها انفاق
آن اندازه ارزشمند است  تا  عمل نیشده است. ا د یبر آن تأک ار یانفاق مستحب است که بس قرض دادن نویع قرض:  -1

داده شده است. البته هر دو عمل  قرار  قرض دادن هجده ثواب یو برا صدقه دادن ده ثواب یاسالم برا نیکه در د
ی و مورد تحس کو ین یاز کارها هستند که  یآبرومند یها انسان ،جامعه اسالیم در  توجه داشت که د یاست؛ اما با تر

انفاق مال  گر ید ی. از سو شود  آنها یم یموجب حفظ آبرو  آنها  و قرض دادن به ند یر صدقه بگ از کیس خواهند  نیم
 ست؛یبه فکر بازگرداندن آن ن د،یر گ  که صدقه یم  کیس  را یبه دنبال خود دارد؛ ز  را  و کسب و کار  تیدر قالب قرض، فعال

 . کار کند تا مبلغ قرض را برگرداند   د یبا ندهیر گ  اما فرد قرض
 ار یرا از اخت شیها ن  راو دا اموال از  بخیسر  تیخداوند مالک تیمعناست که انسان در راه جلب رضا نیوقف به ا وقف:  -2

 . و... ( قرار دهد  تام،ی)عموم مردم، فقرا، ا گرانید ار یاستفاده از درآمد آن را در اخت ا یخود خارج کند و استفاده از آن 
 است(

ی
 )ذکر ییک از موارد باال کاف
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واجب است  - و جوان یر پ زن، مرد و  - کند، بر همه مسلمانان  حمله یم کشور اسالیم  کیدشمن به  وقن   : جهاد دفایع -1
ی برخ با آنچه در توان دارند، به دفاع از کشور اسالیم ی شزم از  و دشمن را  ند یر احد و  یها کنند. جنگ  ونیر خود ب تر

 . در آن زمان هستند  مسلمانان از جهاد دفایع ن  ها احزاب در صدر اسالم، نمونه
ی ندر برابر قوا کیسر   با گردن یا عده اگر در کشور اسالیم جهاد با رسکشان:  -2 کنند و به   فیتضع را  حکومت اسالیم ،تر

دازند، رهی  جامعه اسالیم مسلحانه با مأموران نظام اسالیممبارزٔه  پردازد و در صورت  یم آنان به ارشاد  متیبا مال  بیر
جامعه  یافراد از مدارا نیاگر ا ویل . کند   و با لطف با آنان رفتار یم رد یپذ آنها را یم توبه و بازگشت، جامعه اسالیم

جامعه را به خطر اندازند، مسلمانان  تیدهند و امن ادامه استفاده کنند و به مبارزه خود با نظام اسالیمسوء  اسالیم
ی افراد برخ نیمقابله با ا به جهاد و  ،اند با دستور حاکم اسالیم موظف دور کنند.  و خطر آنان را از جامعه اسالیم ند یر

ی نوع از جهاد ن نیا ت عیل جنگ است.  دفایع یجهادها از  یا نمونه یر  با خوارج نهروان در صدر اسالم، نمونه حضی
ی همچن. نوع جهاد است نیاز ا یا ی منافق سن  یب ا گروهک ترور  مبارزٔه نظام اسالیم تر ی ن تر از جهاد با  گر ید یا نمونه یر

 . شکشان است
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ومسادامه پاسخ ها در صفحه   



 

 

 

 

 کرمان  – پیام های آسمان
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 : د یفرما یم میخداوند بزرگ در قرآن کر  : ی  جهاد ابتدا -3
: ند یگو   که یم  اند  ناتوانان همان کسانی  نیا د؟یجنگ نیم[ مردان و زنان و کودکان مستضعف نجات یدر راه خدا و ]برا چرا »

، و از نزد خود برا ونیر ب اند، شهیپ ستم که مردمش  یشهر  نیپروردگارا، ما را از ا  کسانی   قرار ده.  یما شپرست و مددکار  یبی 
 طانی. پس با هواداران شجنگند  یموت طاغه اند، در را که کافر شده  و کسانی  کنند   اند، در راه خدا مبارزه یم آورده مانیکه ا
 «است.  فیضع طانیش نگیر که ن  د یبجنگ

خداوند  امیپ گذارند   نیم و  اند  سلطه خود نگاه داشته ر یرا که مردم ناتوان را ز  حاکمان زورگو و شکیسر  ،به روشنی  اتیآ نیا
ی مسلم ویل ا یامام  ا ی امی  یبه دستور پ - زمان لشکر اسالم موظف است نی. در انامد  یم طانیها برسد، هواداران شبه آن  - تر

خود  د یاسالم هرگز عقا البته خدا را به آنها برساند.  امیو پ دهد  جهاد کند و مردم را از اسارت آنها نجات طانی یبا حاکمان ش
و آنان را  رساند  را به مردم یم نید امیفاسد، پ حاکمان کردن  نکرده است و تنها با شنگون لیتحم گرویه  چیرا به زور بر ه

د سپاه اسالمگذارد   آزاد یم امیپ نیا رشیدر پذ  ن  از جهاد ابتدا ن  ها و روم در صدر اسالم، نمونه رانیا یها حکومت با  . نی 
 . اسالم است

 است(
ی
 )ذکر ییک از موارد کاف

9 

1 

 . سازد  را یم یر که ت  مسلمانی  -1
 . رساند  و به دست رزمندگان یم کند   یم هیرا ته ها یر خداوند ت یرضا یکه برا  مسلمانی  -2
 . کند   دشمن پرتاب یم یرا در راه خداوند به سو  یر که ت  یا رزمنده -3
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