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 کلید سواالت :

-قسمت ج(مسئله خالفت پس از رحلت پیامبر اکرم-قسمت ب(تخم گناه را در دل انسان -قسمت الف(اجتماعی-1جواب سوال 

 قسمت ژ( باطل –قسمت ر( کار و کسب حالل  – قسمت و(دشنام -سمت د(بسیار آمرزندهق

 ( صحیح 2قسمت  –(صحیح 1قسمت  -2جواب سوال 

 گزینه آخر دست می باشد.-3جواب سوال 

 گزینه سوم درست می باشد. -4جواب سوال

 گزینه آخر درست می باشد.-5جواب سوال

چه بسا در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کاملتر شود.گاهی چیزی  -6جواب سوال 

و بهتر از آن در این جهان و ان جهان به تو داده اند،و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است را خواسته ای ولی آن را به تو نداده اند 

 زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود مایه ی تباهی دین تو خواهد بود.

 فرصت ها مانند ابرها می گذرند،پس فرصت های خوب را غنیمت شمرید.-7جواب سوال 

چ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد این است که انسان هی-8جواب سوال 

 بگردد تالش کند عیوب خود را برطرف سازد.

 فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق-فروبردن سر به زیر آب-خوردن و آشامیدن-9جواب سوال 

 در حقیقت مومنان با هم برادرند.-10جواب سوال 

کم ارزش شدن زن در جامعه که باعث میشود افراد -ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز -11سوال جواب 

 هوسران به زن تنها به عنوان وسیله ای برای لذت جویی و هوسرانی خود نگاه کنند.دور شدن انسان از خدا.

سانی که دعا نمی کنند در حقیقت خود را از لطف خاص دعا کردن باعث جلب توجه ویژه خداوند می شود و ک-12جواب سوال 

 پروردگار محروم می کنند.

ای مردم من از میان شما می روم و دو چیز گران بها را در میان شما باقی می گذارم.تا وقتی به آن دو پناه ببرید  -13جواب سوال

از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار گمراه نخواهید شد،یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم.این دو هرگز 

 چشمه ی کوثر به من ملحق شوند،پس خوب مراقب باشید که بعد از من ببا این دو چگونه رفتار می کنید.
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از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند،با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند -14جواب سوال 

 ریز می شنود.استخوان 

نعمت های بهشت به دست خود انسان ها فرستاده می شود.آنها با اعمال صالحی که در دنیا انجام می -خیر -15جواب سوال

دهند،این نعمت ها را برای زندگی خود در بهشت ذخیره می کنند.در حقیقت نعمت های بهشت نتیجه اعمال نیک انسانها در دنیا 

 د به آنها در آخرت است.و لطف و بخشش فراوان خداون

وقتی که مواد غذایی بیش از حد نیاز بدن باشد به صورت چربی در بدن ذخیره می شود و ضمن -حفظ سالمتی -16جواب سوال

باال بردن چربی، قندو فشار باعث باال رفتن وزن بدن و انباشته شدن چربی در میان ماهیچه های بدن می شود.یک ماه روزه 

احم و زائد بدن را مصرف می کند و از بین می برد و در حقیقت بدن را از آلودگی های یک ساله خانه تکانی گرفتن،چربی های مز

 می کند.
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