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 5/1 ج) ايمان                         ب) شمشير زهر آلود                         الف) مواالت 4

 1 رهايي از سر در گمي –آرامش  5

 1 مهرباني با مؤمنان -خيرخواهي -صبور بودن 6

 5/1 به هم زدن صورت نماز -خوردن و آشاميدن -برگرداندن از قبلهروي  7

هان نايب و جانشين امام زمان(ع) هستند و همان گونه كه مردم در زمان امامان معصوم موظف بودند از يفق 8

 آنان اطاعت كنند. در عصر غيبت هم بايد از فقيهان پيروي كنند.
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پاداش انجام گناه را دارد، ولي خود را آلوده نمي كند، كمتر از  پاداش انسان عفيف و پاكدامني كه قدرت 9

 مجاهد شهيد در راه خدا نيست. انسان پاكدامن نزديك است فرشته اي از فرشته ها شود.

5/1 

 1 زنده شدن روحيه خودباوري و احساس عزت و بزرگي 10

برقراري پيوند دوستي در اين دوران به زيرا در اين دوران، عواطف انساني در حال رشد و شكوفايي است و  11

اين شكوفايي كمك مي كند، عالقه قلبي بين دو دوست باعث مي شود از صفات و حاالت همديگر تأثير مي 

 پذيرند.

5/1 

 -تعاليم و دستورات دين به فراموشي سپرده مي شود -تفاوت مي شوندمردم نسبت به سرنوشت ديگران بي 12

 مسلط مي شوند. انسان هاي فاسد بر مردم

5/1 

اهي با ديدن گناه روي خود را برمي گردانيم و همين براي جلوگيري از اشتباه كافي است. گاهي نيز شخص گ 13

كنيم خطاكار متوجه زشتي رفتارش نيست، در اين صورت با مهرباني و احترام شخص را متوجه اشتباهش مي

 و همچنين بعضي مواقع ترك آن محل مي باشد.
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 5/1 تربيت دانشمندان علوم ديني -آشنا كردن مردم با معارف ديني -به حاكم اسالمي يا مرجع تقليد 14

پير و جوان، واجب است با  و مرد و زن -اسالمي حمله مي كند، برهمه مسلماناندشمن به يك كشور وقتي  15

 آنچه در توان دارند دفاع كنند و دشمن را از سرزمين خود بيرون كنند.
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