
 دبیرستان هاجرپیام های اسمان    ۰۱ درس کاربرگ

 

 احادیث و آیات

 استخراج پیام یک«المنکر عن ینهون و بالمعروف یامرون بعض اولیاء بعضهم المومنات و والمومنین» شریفه  ازآیه-

 و دارند دوست را همدیگر یعنی دارن بیشتری مسئولیت هم به نسبت خاطر همین به هستن یکدیگر ولی کنید؟مومنان

 ۰۰1ص.کنند می مسئولیت احساس یکدیگر سرنوشت به نسبت

 ...... از نهی و معروف به امر حتما-۰11ص.بنویسید را معروف به امر ترک آثار مورد در( ع) کاظم امام حدیث-1

 حتی و نیک کارهای همه-۰۰1ص.بنویسید را معروف به امر ساز سرنوشت و باال جایگاه مورد در( ع) امیرالمومنین حدیث -1

 .........جهاد

 خالی جای

 .شودمی نامیده.......منکر از نهی..... ناپسند کار از یکدیگر بازداشتن -۰

 در....... قطره..... مانند منکر، از نهی و معروف به امر با مقایسه در خدا، راه در........ جهاد..... حتی نیک، کارهای یهمه- 1

 .است پهناور دریایی برابر

 به....و.......گناه.... دیدن هنگام خطاکار فرد از برگرداندن روی منکر، از نهی و معروف به امر هایشیوه از یکی- 1

 .است کردن رفتار.....سردی

 نتیجه به اگر و ایمکرده کمک خود اصطالح به ،......برسد.. نتیجه به اگر منکری، از نهی و معروف به امر هر- 4

 .ایمکرده عمل خود........وظیفه.....به......نرسد....

 .بگذارد پا زیر را.......... اجتماعی...... یا.......الهی..... قوانین تواندنمی کسی جامعه در- 5

 .کنید مشخص دلیل با را غلط و صحیح جمالت

 ✅. شد خواهند مسلط شما بر جامعه افراد شرورترین نکنید، منکر از نهی و معروف به امر اگر( ع)کاظم امام فرموده به- ۰

 ✅.  است منکر از نهی و معروف به امر ترک آثار از یکی مردم، میان در دین دستورات و تعالیم شدن فراموش -1

 نباید❌. . کنیم بازگو هاآن به دیگران حضور در را خطایشان باید افراد آبروی حفظ برای-1

 ✅.  کنیم ترک را آنجا باید دهیم، نشان گناهی انجام از را خود ناراحتی اینکه برای موارد، بعضی در -4

 الهی و اجتماعی قوانین ❌.  . است پذیر امکان اجتماعی قوانین به عمل با تنها آخرت، و دنیا سعادت-5

 ارتباط برقراری

 4⃣ جامعه منکردر از نهی و معروف امربه ترک اثر(الف

 جنگل در آتش کردن روشن(۰     



 

 1⃣ ولی عنوان به مومن ویژگی(ب

 کار خطا فرد از برگرداندن روی(1     

 

   ۰⃣  درجامعه رفتارنادرست نمونه(ج

 دیگران سرنوشت به نسبت مسئولیت احساس(1     

 

 1⃣ازمنکر ونهی معروف امربه شیوه(د

 دعا استجابت عدم(4     

 

 ایی گزینه چهار سواالت

 است؟ کدام«المنکر عن ینهون و بالمعروف یامرون بعض اولیاء بعضهم والمومنات والمومنون» شریفه آیه پیام(۰

 ✅. دارند می باز  زشت کار از و کنند می دعوت خیر کار به را یکدیگر ایمان با زنان و مردان

 .کنند می اطاعت را رسولش و خدا و دهند می زکات مومنان

 .دارند می باز خیر کار از و کنند می دعوت زشت کار به را یکدیگر باایمان زنان و مردان

 .است موفقیت یک منکر از نهی و معروف به امر از و هستند ها امت بهترین از مومنان

 نیست؟ منکر از ونهی معروف به امر اثار از یک کدام(1

 .شود می فراموش مردم میان در دین دستورات و تعالیم(1.                   کند می پیدا رواج جامعه در ناپسند کارهای

 .شوند می  مسلط برمردم فاسد های انسان(4            ✅. کنند می سفارش صالح عمل انجام به را دیگران

 ،مانند منکر از نهی و معروف به امر با درمقایسه..........  وحتی نیک کارهای همه: فرمودند(ع)علی امام(1

 .است.........دربرابر........

 ✅پهناور دریایی - قطره -خدا راه در جهاد( 1       پهناور دریایی - قطره -خدا راه در انفاق(۰

 قطره -پهناور دریایی -خدا درراه جهاد( 4        قطره -پهناور دریایی -خدا درراه انفاق(1

 است؟ یکدیگر ولی عنوان به مومنان های ویژگی مورد،از کدام(4

 ✅. کنند می مسدولیت احساس یکدیگر سرنوشت به نسبت و دارند دوست را همدیگر

 .گذارند نیم پا زیر را اجتماعی و الهی قوانین



  .هستند تفاوت بی دیگران سرنوشت به نسبت(4.کنند می بازگو دیگران خضور در را گناهکار خطای

 منکرنیست؟ از ونهی معروف به امر های شیوه از مورد کدام(5

  گناه دیدن هنگام خود روی برگرداندن

  خود ناراحتی دادن نشان برای گناه محل ترک

   خطاکار باشخص مهربان و خوب برخورد

 ✅صالح عمل انجام به دیگران سفارش

 

 تشریحی سواالت

 صفحه آخر.......سرنوشت به نسبت مردم-۰۰1ص.کنید بیان را منکر از نهی و معروف به امر ترک منفی آثار از مورد چهار -۰

 ۰۰1کنیدص بیان نیک، اعمال میان در را منکر از نهی و معروف به امر جایگاه( ع) علی حضرت سخن به توجه با-1

 هستن یکدیگر ولی مومنان البته-۰۰1ص. دارند منکر از نهی و معروف به امر یزمینه در بیشتری مسئولیت مومنان چرا-1

 اساحس یکدیگر سرنوشت به نسبت و دارند دوست را همدیگر یعنی دارن بیشتری مسئولیت هم به نسبت خاطر همین به

 .کنند می مسئولیت

 ۰۰1شد؟ص نخواهد مستجاب کنند دعا هم افراد بهترین اگر صورت چه در(ع)کاظم امام فرموده به-4

 آخر تا...... کسی است ممکن-۰۱1چیست؟ص معموال کنند نمی معروف به امر که کسانی پاسخ-5

 هم به نسبت خاطر همین به هستن یکدیگر ولی مومنان البته-۰۰1ص است؟ معنی چه به دیگراند یک ولی مومنان-6

 .کنند می مسئولیت احساس یکدیگر سرنوشت به نسبت و دارند دوست را همدیگر یعنی دارن بیشتری مسئولیت

 هستن یکدیگر ولی مومنان البته-۰۰1ص منکر،بنوسید؟ از نهی و معروف به امر خصوص در را مومنان ویژگی از مورد دو-7

 اساحس یکدیگر سرنوشت به نسبت و دارند دوست را همدیگر یعنی دارن بیشتری مسئولیت هم به نسبت خاطر همین به

 .کنند می مسئولیت

 و معروف به امر اینکه دلیل به-۰۰1کرد؟ص عذاب را پیشین اقوام خردمندان و خردان بی دلیل چه به سبحان خداوند-8

 .منکر از نکردن نهی دلیل به خردمندان و معصیت انجام دلیل به خردان بی کردند،پس ترک را منکر از نهی

 ....... خطاکار شخص نیز گاهی-۰۰5باشد؟ص باید چگونه نیست، رفتارش زشتی متوجه که کاری خطا شخص با برخورد-1

 ......... معروف به امر تاثیر اینکه برای-۰۰5کرد؟ص باید چه ازمنکر، ونهی معروف امربه تاثیربیشتر برای-۰۱

 نیز جامعه-۰۰1ص.بنویسید......... به امر مورد در جامعه یک مردم با را کشتی یک سرنشینان شباهت خالصه صورت به-۰۰

 .گذشت وی..........مانند

 محل ترک- گناه دیدن هنگام خود روی برگرداندن -۰۰5ص.بنویسید روش 4 منکر از نهی و معروف به امر های ازشیوه -۰1

  خطاکار فرد با سردی با رفتار– خطاکار باشخص مهربان و خوب برخورد-  خود ناراحتی دادن نشان برای گناه



 ......... معروف به امر هر-۰۰5است؟ص موفقیت یک منکر از نهی و معروف به امر هر چرا -۰1

 مفاهیم تعریف

 خیر کارهای به یکدیگر توصیه: معروف به امر -۰

 ناپسند کار از هم بازداشتن:منکر از نهی-1 

 ابوطالبی.  باشید موفق 

 

 

 پیام های اسمان  1 درس کاربرگ پاسخ

 

 

 

 

 

 احادیث و آیات

 یک(ج. کنید ترجمه( ب. کنید تکمیل( الف: را..............................................................«  و تحزنوا ال و التهنوا و» شریفه آیه -۰

 آیه پیام جمله

 رد بزرگی و عزت احساس و خودباوری روحیه شدن زنده اسالمی انقالب پیروزی از پس ایران پیشرفت باالترین: آیه پیام( ج

 بود ایران ملت

 مناندش اصلی هدف. بنویسید پیام یک «استطاعوا ان دینکم عن یردوکم حتّی یقاتلونکم یزالون ال و» شریفه آیه برای -1

 !است اسالم از آنها کردن دور و مردم دینی باورهای نابودی فرهنگی، شبیخون و نظامی جنگ اقتصادی، تحریم از اسالم

 خالی جای

 ،فساد مراکز کردن دایر با بلکه. نداشت....... دینی......  امور به توجهی تنها نه حکومت اسالمی، انقالب پیروزی از پیش -۰

 .میکرد دور...... دین.... از را جوانان

 …قد: اسالمی انقالب پیروزی از پس ایران پیشرفت عرصههای از یکی -1

 

 

 



 دبیرستان هاجر  سمان اپیامهای  ۰۰ درس کاربرگ پاسخ

 ۰1۱ ص. نمایید ترجمه( ب . کنید تکمیل( الف :را زیر شریفه آیه -۰۰

 هم ال و علیهم خوفٌ ال و ربّهم عند اجرهم فلهم.............. عالنیةً و سرًّا..................  النّهار و باللّیل اموالهم ینفقون الَّذین»

 «یحزنون

 ال و علیهم خوفٌ ال و ربّهم عند اجرهم فلهم عالنیةً و سرًّا النّهار و باللّیل اموالهم ینفقون الَّذین»  مبارکه آیه از پیام یک -1

 به است بهتر را( قرض و وقف) مستحب انفاق اما داد انجام آشکارا توان می را واجب انفاق– ۰1۱ص. بنویسید «یحزنون هم

 دهیم انجام پنهانی صورت

 خالی جای

 . داندمی......... ایمان........... هاینشانه از یکی را آن که است ارزشمند........ خداوند....... نزد قدرآن مال انفاق -۰

 دست در آن انحصار از جلوگیری و.......... فقرا....... میان........... ثروت........ توزیع را انفاق حکمت خداوند -1

 . است کرده بیان........... ثروتمندان.........

 شودمی گفته........... انفاق...... از نوعی به و هاستآلودگی و هابستگیدل از......... شدن پاک..... معنای به اصل در زکات -1

 . گیردمی تعلق انسان هایدارایی از بخشی به که

 . گیردمی انجام.............. خمس........ و......... زکات........ صورت دو به واجب انفاق -4

 خانواده، و خود زندگی ساالنه هایهزینه صرف از پس کند، کسب درآمدی................ کار........ طریق از که مسلمانی هر -5

 . بپردازد....... خمس.... عنوان به است، مانده باقی که را آنچه.......... پنجم یک....... باید

......... باطل........ خانه آن در خواندن نماز. شود خریداری ایخانه است، نشده پرداخت آن......... خمس....... که پولی با اگر -6

 . است

 .کنید مشخص دلیل با را غلط و صحیح جمالت

 ✅. است جامعه، در امنیت و آرامش شدن حاکم انفاق، فواید از یکی -۰

 پر و نابودی از مصونیتمال موجب زکات پرداخت❌. شودمی نابودی از مصونیت و جسم سالمتی موجب زکات پرداخت -1

 .میشود آن شدن برکت

 هست خرما و نیست برنج ❌. گیردمی تعلق کشمش، و برنج جو، گندم، به که است زکات موارد از غالت -1

 ✅. دهد قرار خود، اموال خمس میزان تعیین روز را سال در روز یک باید کس هر که معناست این به سال حساب داشتن -4

 یآبرو دیگران از درخواست که چرا: است شده نهی نیازیبی حالت در گرفتن قرض از السالمعلیهم معصومین تعالیم در -5

 ✅. دهدمی قرار خطر معرض در را انسان

 خارج خود اختیار از را هایشدارایی و اموال از بخشی مالکیت مردم، رضایت جلب راه در انسان که معناست این به وقف -6

 است صحیح خدا رضایت جلب ❌. بدهد آنها به و کند



 ارتباط برقراری

 1⃣    خمس مصرف موارد از( الف

 4⃣   زکات( ب

 1⃣    وقف( ج

 ۰⃣  قرض( د

  کار و کسب در فعالیت داشتن دنبال به( ۰

  جاریه صدقه( 1

  اسالمی کشورهای از دفاع( 1

  هاآلودگی و هابستگیدل از شدن پاک( 4

 

 

 ایی گزینه چهار سواالت

 سیر توانمی را جهان فعلی گرسنگان...............................  شود،می ریخته دور شمالی امریکای و اروپا در که غذایی با -۰

 .میرندمی......................  از ناشی هایبیماری اثر بر جهان سراسر در نفر میلیون ¾ ساالنه که حالی در. کرد

 پرخوری - برابر پنج(  4                         ✅  پرخوری – برابر سه( 1    بیماری – برابر پنج( 1    بیماری – برابر سه( ۰

 به یافتن دست و هاگرفتاری تمامی از بشر نجات برای خداوند که است ایبرنامه.....................  و...................  اسالم دین -1

 .است فرستاده...................... 

 آخرت و دنیا رستگاری – ترینعیببی – بهترین( ۰

 ✅آخرت و دنیا رستگاری – ترینکامل – آخرین( 1

 تقوا و ایمان – ترینعیببی – بهترین( 1

 تقوا و ایمان – ترینکامل – آخرین( 4

 گیرد؟می تعلق یک کدام باشد، آنها رایج مصرفی مقدار از بیش اگر ها،خانم زیورآالت به -1

 ✅خمس( 4  قرض( 1  صدقه( 1  زکات( ۰

 کدامند؟ ترتیب به ،«مردم برای آشامیدنی آب تأمین گندم، کیلوگرم سه دینی، کتب توزیع و تألیف» مصرف موارد -4

 ✅  وقف – فطریه – خمس( 1    وقف – فطریه – زکات( ۰

 انفاق - زکات – خمس( 4    انفاق – زکات – زکات( 1



 وزن هم داده، قرض که درهمی هر برابر در دهد، قرض خود مسلمان برادر به که مسلمانی( ص) اکرم پیامبر یفرموده به -5

 بدون.......................  همچون صراط پل از دهد، خرج به مدارا آن دریافت برای اگر و تداش خواهد حسنات.......................... 

 .گذشت خواهد......................... 

 عذاب و حساب – دونده اسب – احد کوه( 1  کتاب و حساب – دونده اسب – طور کوه( ۰

 ✅  عذاب و حساب – جهنده برق – احد کوه( 4  کتاب و حساب – جهنده برق – طور کوه( 1

 و...................  برای را مزرعه دو مؤمنان، امیر و خدا یبنده علی است، آمده( ع) علی امام هاینامهوقف از یکی در -6

 .برسد( خدا) هستی وارث دست به تا شودنمی......................  و......................  اموال این. داد قرار...................... 

 استفاده – هدیه – ماندگان راه در – مدینه فقزای( ۰

 استفاده – هدیه – یتیمان – درماندگان( 1

 ✅   بخشیده – فروخته – ماندگان راه در – میدنه فقرای( 1

 بخشیده – فروخته – یتیمان – درماندگان( 4

 تشریحی سواالت

 است نهاده نام.....تا......... قرآن در خداوند-۰1۱ ص. کنید بیان را آن فواید از مورد سه و کنید تعریف را انفاق -۰

-۰11ص زکات:واجب انفاق. دهید توضیح مختصر صورت به را یک هر و ببرید نام مستحب انفاق یک و واجب انفاق یک -1

 .شده داده قرار ثواب هجده.........انفاق نوعی دادن قرض-۰14 ص قرض:مستحب انفاق.   میگیرد تعلق...... اصل در زکات

 :......هال سکه:........ ها دام...... و گندم:غالت-۰11ص. ببرید نام را هاآن گیرد؟می تعلق چیزهایی چه به زکات -1

 آن صرف.......... های راه از یکی خمس -۰11ص شود؟می هزینه هاییراه چه در و شودمی پرداخت کسی چه به خمس -4

 .شود

 این به -۰1۱ص چیست؟ مردم میان در «پابرهنه یا گرسنه» وجود دلیل وسلّموآله علیهاهللصلّی اکرم پیامبر دیدگاه از -5

 .اند نپرداخته را خود اموال واجب حقوق ثروتمندان که است دلیل

 اندازه به -۰1۱ص است؟ داده قرار ثروتمندان اموال در حقی چه خداوند وسلّموآله علیهاهللصلّی اکرم پیامبر فرموده به -6

  فقیر مردم های نیازمندی

 انفاق -۰1۱ص دارد؟ نام چه نیازمندان به اموال از قسمتی بخشش -7

 گوسفند - گاو – شتر-۰11ص. ببرید نام گیرد،می تعلق زکات آنها با که را هاییدام -8

 .برگرداند را قرض مبلغ.............. یکون کارهای از عمل دو هر البته-۰14ص چرا؟ چیست؟ قرض قالب در انفاق فایده -1

 شود می حفظ نیازمند شخص آبروی-دارد بیشتر ثواب برابر ۰8 قرض-۰14ص( مورد سه. )بنویسید را قرض و صدقه فرق -۰۱

 دارد دنبال به فعالیت و کار و کسب–

 صدقه – ۰15 کدامند؟ص ماند،می باقی مرگش از پس که مؤمن انسان اعمال از مورد سه( ص) اکرم پیامبر یفرموده به -۰۰

 .......-جاریه



 .......میبینیم که طور همان-۰18دارد؟ص ایفایده چه شود، رایج وقف اسالمی یجامعه در اگر -۰1

 .........و مسجد ساختن-۰18ص.  ببرید نام شوند،می محسوب وقف که را کارهایی از مورد چهار -۰1

 ......... برادر به که مسلمانی-۰15 ص.  بنویسید را دادن قرض ارزش مورد در( ص) اکرم پیامبر حدیث -۰4

..........                                                             خدا بنده علی، -۰16ص.    بنویسید را( ع) علی حضرت نامه وقف متن از ایی خالصه -۰5

 ابوطالبی.  باشید موفق


