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 الف) ياد خدا در تمام شبانه روز 4

 ب) حرام

 ج) جنگ نرم

 د) صحيح
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 1 خدا حمد به معني ستايش و تسبيح به معني پاك و منزّه دانستن 5

 1 مبارزه با عقايد باطل و خرافات -تسليم در برابر امر خدا 6

 1 جامع الشرايط، واليت فقيه گفته مي شود.به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه  7

 1 وجود ياران باوفا تا پاي جان در راه اهداف امام –آمادگي مردم جهان براي همراهي قيام امام  8

 1 كساني كه عيب هاي مرا به من هديه دهند. 9

 1 ولي به علت ناداني، مايه ي زيان و ضرر شما مي شود. زيرا او مي خواهد به نفع شما كار مي كند. 10

 1 دومين كشور برتر دنيا در تحقيقات مغز و نخاع -قدرت اول نظامي منطقه 11

 1 خير، ولي اگر ديگران به او سالم كنند بايد جواب بدهد. البته به سالم غلط و از روي تمسخر نبايد پاسخ داد.  12

يكديگرند و نسبت به سرنوشت يكديگر احساس مسئوليت مي كنند و سعادت و خوشبختي زيرا آن ها ولي  13

 ديگران برايشان شادي آور است.
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در صورت ترك امر به معروف و نهي از منكر شرورترين افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در اين  14

 صورت بهترين شما هم دعا كند، ديگر مستجاب نخواهد شد.
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 5/1 غالت: گندم و جو، خرما و كشمش    دام ها: شتر، گاو و گوسفند      سكه ها: طال و نقره 15

مسلماني كه تير را مي سازد، مسلماني كه براي رضاي خدا تير را تهيه و به دست رزمندگان مي رساند،  16

 رزمنده اي كه تير را در راه خدا به سوي دشمن پرتاب مي كند.
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