
 



»هو الحکیم«

تقدیم به روح واالی استاِد جان؛
پدر بزرگوارم، حسین کریمی

تك مصرعی که بوی کالم خدا دهد  از صد هزار دفتر دانش نکوتر است

من	در	این	کتاب،	دین	و	زندگی	را	تدریس	کرده	ام؛	یعنی	از	هر	فرایندی	که	برای	آسان	شدن	
یادگیری	الزم	بوده،	بر	اساس	تجربة	25	سالة	خود	و	شناخت	داوطلبان	عزیز	کنکوری	استفاده	
کرده	ام؛	تا	شما	که	امروز	کتابم	را	در	دستان	گرم	و	صمیمی	خود	گرفته	اید،	با	آرامش	و	اطمینان	
به	بهترین	وجه	و	نزدیک	ترین	راه	به	سؤاالت	کنکور	98	با	مفاهیم	آیات	و	احادیث	درس	آشنا	
شوید	و	با	تست	ها	و	آزمونک	های	ارائه	شده،	تمرین	مهارت	تست	زنی	کرده	تا	در	هر	لحظه	رو	

به	جلو	و	با	تسلط	باالتر،	خود	را	پیروز	میدان	یادگیری	ببینید.

در	این	کتاب	تمام	نکات	و	متن	کتاب	های	درس��ی	)س��ال	دهم،	یازده��م	و	دوازدهم(	را	به	
ص��ورت	جزء	ب��ه	جزء	و	با	ذکر	نکات	ظریف	و	گاه	عمیق	تر	از	س��طح	کتاب	با	اصطالحات	
الهیاتی	بیان	کرده	و	به	روابط	میان	مفاهیم،	مانند	»علت	و	معلول«،	»توصیف	و	ثمره«،	»تحقق	

و	گرو«،	»تابع	و	متبوع«	و…	توجه	کرده	ایم.

در	هنگام	مطالعة	این	کتاب	به	شما	توصیه	می	کنیم	که:

1(	ب��ه	خالصة	داخل	کادر	در	ابتدای	هر	درس	دقت	کنید	که	هر	درس	ش��ما	را	با	چه	
مفهومی	آشنا	می	کند	و	موضوعات	مختلف	را	چگونه	می	داند.

2(	به	تیترها	یا	موضوع	بندی	ها	که	در	واقع	»جان	مطلب	ارائه	شده«	است،	توجه	کنید.
3(	برای	توضیح	بیش��تر	برخی	کلم��ات	در	متن	درس	ها	از	کادرهای	رنگی	همراه	با	یک	
فلش	در	باال	یا	پایین	آن	ها	اس��تفاده	شده	اس��ت	که	توجه	به	آن	ها،	راهنمای	مفیدی	
برای	شما	خواهد	بود.	)تصور	کنید	که	من	همراه	شما	هستم	و	در	برخی	کلمات	کتاب	

توضیح	بیشتری	برایتان	می	دهم.(
4(	به	آیات،	عنوان	هر	آیه	و	توضیحات	داخل	کادر	آن	و	س��پس	به	پیام	های	ذیل	آن	توجه	
خاص	داش��ته	باش��ید.	در	انتهای	آیات	ارتباط	با	حدیث	و	یا	شعر	بیان	شده	که	همواره	در	

تست	های	کنکور،	مورد	نظر	طراحان	بوده	است.

مقـد مـه



5(	به	سؤاالت	کنکور	سال	های	گذشته	که	در	متن	درس،	بعد	از	هر	تیتر	یا	مطلب	مهم	
به	عنوان	راهنمای	چگونگی	طرح	س��ؤال	استفاده	شده،	توجهی	ویژه	داشته	باشید،	که	

با	کمک	پاسخ	های	تشریحی،	با	نحوة	نگاه	طراح	به	همان	مطلب	آشنا	خواهید	شد.
6(	به	منظور	آموزش	مفاهیم	به	صورت	ترکیبی	و	گاه	به	ضرورت	آشنایی	با	اصطالحات	
طراحان	کنکور	و	البته	س��نجِش	سطح	یادگیری	شما	در	یک	درس،	برایتان	آزمونکی	
طراحی	کرده	ایم.	حتمًا	آن	ها	را	پاس��خ	دهید،	زیرا	با	پاس��خ	به	آزمونک	و	مراجعه	به	

پاسخ	های	تشریحی،	آن	درس	را	مجدداً	با	نگاهی	دیگر	مرور	کرده	اید.
7(	و	در	آخر	با	استفاده	از	کدهای	هوشمند	صوتی	)QR code(،	شما	را	مهمان	به	درک	
مفاهیم	مهم	و	س��خت	کتاب	درس��ی	از	زبان	مؤلف	)محمد	کریمی(	نموده	ایم	که	در	

واقع	با	استفاده	از	آن	ها	گویا	در	یک	همایش	جمع	بندی	شرکت	کرده	اید.
در	پایان	شایس��ته	است	که	از	مدیرمسئول	انتشارات	الگو،	جناب	آقای	متولی	و	مسئول	واحد	
ویراستاری	و	حروف	چینی،	سرکار	خانم	سکینه	مختار	کمال	تشکر	را	داشته	باشم	و	از	عزیزان	
گروه	حروف	چینی	و	صفحه	آرایی،	به	ویژه	خانم	ش��یما	هاشمی	و	آقای	نادر	بهادران	و	دوستان	

عزیز	واحد	ویراستاری،	خانم	مهرناز	قجری	و	خانم	مرضیه	قاسمی	نیز،	قدردانی	می	کنم.

و	اما	از	دوست	فرهیخته	و	نخبة	عزیزم	جناب	آقای	محمدعلی یعقوبی،	که	بدون	همکاری	
و	هم	فکری	ایشان	این	کتاب	به	سرانجام	نمی	رسید،	تشکری	ویژه	دارم.

محمد کریمی



در	این	کتاب	ما	یک	مورد	متفاوت	نس��بت	به	سایر	کتاب	ها	اضافه	کرده	ایم	و	آن	در	اختیار	
قرار	دادن	صدای	مؤلف	کتاب	)آقای	محمد	کریمی(	می	باش��د	که	در	این	مجموعه	س��عی	
کرده	اند	مطالب	مهم	کتاب	درس��ی	را	با	زبانی	س��اده	و	با	شبیه	س��ازی	فضای	کالِس	درس،	

آموزش	دهند.

این	مورد	از	طریق	تلفن	های	همراه	هوشمند	و	با	اسکن	از	روی	بارکد	های	داخل	کتاب	برای	
شما	قابل	استفاده	است.	توجه	کنید	که	در	این	روش	الزم	است	تلفن	همراه	شما	به	اینترنت	

دسترسی	داشته	باشد.

به	این	ترتیب	که	ابتدا	باید	یک	برنامة	بارکدخوان	)QR reader	برنامة	پیشنهادی	ماست	که	از	
طریق	وب	سایت	نشر	الگو	نیز	قابل	دسترسی	است.(	را	از	طریق	،appstore	play store،	بازار	
و…	دانلود	کرده	و	در	تلفن	همراه	خود	نصب	کنید،	سپس	با	باز	کردن	نرم	افزار،	برنامه	مستقیمًا	
به	دوربین	تلفن	همراه	ش��ما	متصل	می	ش��ود.	حال	کافی	است	دوربین	را	به	فاصلة	کم	از	بارکد	
موجود	در	صفحة	مورد	نظر	قرار	دهید،	برنامه	فوراً	از	آن	اسکن	گرفته	و	به	صورت	خودکار	وارد	
صفحة	مورد	نظر	می	شود.	فایل	صوتی	مربوط	به	آن	قسمت	از	کتاب،	آماده	شنیده	شدن	است!

راهنمای استفاده از کدهای صوتی کتاب



قدم اول: اول از همه وارد منوی 
گوشیتون ش��ده، play store رو 
هر جایی که هس��ت پیدا کرده 
و با خونس��ردی کام��ل واردش 

شوید.

قدم دوم: ای��ن واژه را در نوار 
باالی برنامه search کنید:
» QR code reader «

حال عن��وان مورد نظ��ر را در 
لیست برنامه ها انتخاب کنید.

ق�دم س�وم: ح��ال وارد صفح��ۀ 
 play store اختصاصی این برنامه در
ش��ده اید، کادر نشان داده شده 

در شکل را انتخاب کنید.

قدم چه�ارم: در اینجا برنامه 
می خواه��د ک��ه مقررات��ش را 
قب��ول کنید ت��ا بتوان��د نصب 
ش��ود؛ از من می ش��نوید قبول 

کنید جای دوری نمی رود.

قدم پنجم: بعد از اینکه برنامه، 
بارکد مقابل دوربین را اس��کن 
گرفت، صفحه ای مطابق شکل 
باز می کند. برای دسترسی به 
فایل صوتی کادر نش��ان داده 

شده را انتخاب کنید.

قدم شش�م: حاال وارد صفحۀ 
نشر الگو شده اید. اکنون می توانید 

فایل صوتی را play کنید.

راهنمای تصویری استفاده از کدهای صوتی کتاب
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درس هشتم
  احکام الهی 

در زندگی امروز
در این درس با برخی از دستورات و احکام الهی

تزکیه،  به  برای رسیدن  را  الهی  از احکام  پیروی  این درس،  و  در زندگی آشنا می شویم 
داشتن زندگی سالم در دنیا و نیک بختی آخرت، ضروری می داند.

د َافَلَح َمن َزّکاها
َ
به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد.ق

۱ قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیۀ نفس می داند.
2 مؤمن واقعی کسی است که خود را تزکیه کند و احکام و تکالیف دینی 

را به دقت انجام دهد.

تزکی�ۀ نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاک ش��ود. ای�ن کار با توبه از گناهان آغاز 
می ش�ود؛ اما برای تداوم پاک ماندن جان و دل انس�ان، می بایس�ت عالوه بر توبه به دس��توراتی که 

خداوند فرمان داده است عمل نمود، برای مثال دستورات اخالقی، عبادی و … . 
در این درس به یکی از مهم ترین این دستورات، یعنی احکام می پردازیم.

ما  یهلمه قکآن: تزکیه )علت( ← رسرگمری ح سعم ت )اعلول(
تزکیه بم توبه شکحع اا شو  ح بم عمل به  سرورمت خهم )مورما ح ترمگیف مگدا( م ماه اا یمبه.

گناه مانعی بر سر راه سعادت و نعمات جاوید
اح��کام و قوانی��ن دین اس�الم، عالوه بر اینک�ه زندگی س��الم در دنیا را تضمین می کند، س��عادت و 

نیک بختی اخروی و ابدی را نیز تأمین می نماید.

)هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که مایۀ روشنی چشم هاست برای آن ها نهفته شده؛ این پاداش 

کارهایی است که انجام می دادند.(

۱ پاداش های غیرقابل وصف بهشتی نتیجۀ اعمال نیک دنیوی است. پاداش های اخروی مایۀ 
»روشنی چشم« است. 

شمس / 9تزکیۀ نفس و زندگی سالم، عامل رستگاری

سجده / 17قوانین الهی باعث سعادت اخروی و متفاوت با قوانین بشری

معلول

علت
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خداوند به پیامبر )ص( می فرماید )حدیث قدسی(:
»برای بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه 

به ذهن کسی خطور کرده است.«
عمر جاودان همراه با خوشبختی مصداقی از پاداش های حاصل از عمل به احکام الهی است. 

سبک زندگی عاقبت اندیشان
زندگی دینی تنها شیوۀ مطمئن و قابل اعتمادی است که پیش روی هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد.
ه�ر ک�س که نگ�ران عاقبت کار خود اس�ت به روش�نی درمی یابد ک�ه تکیه بر خداون��د و اعتماد به 

دستورات او، هر گونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد.

َس ُبنیاَنُه َمن َاسَّ
َ
َاف

ـِه َعلٰی َتقوٰی ِمَن اللّٰ

َو ِرضواٍن َخیٌر 

َس ُبنیاَنُه َام َمن َاسَّ

َعلٰی َشفا ُجُرٍف هاٍر

َم  انهاَر ِبه فی ناِر َجَهنَّ
َ
ف

ـُه ال َیهِدی الَقوَم الّظاِلمیَن َو اللّٰ

آیا آن کس که بنیاد ]کار[ خود را

بر پایۀ تقوای الهی

و خشنودی خدا نهاده، بهتر است؛

یا کسی که بنای خود را

بر لبۀ پرتگاهی در حال سقوط ساخته

و با آن در آتش دوزخ فرو می افتد؟

و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.

۱ زندگی محکم و استوار بر پایۀ تقوای الهی و خشنودی خداست. 
2 سهل انگاری در عمل به دستورات خدا، بنا کردن زندگی بر لبۀ پرتگاه 

بیان شده است. 

3 ظلم 
اگر به احکام الهی عمل نکنیم ظلم به خود عالی است و از کمال بازمی مانیم.

اگر حقوق دیگران را رعایت نکنیم ظلم به مردم است.

توبه / 109مقایسۀ زندگی متقین با ظالمین

اساس زندگی دینی

متقین

نتیجۀ زندگی دینی

بهشت

اساس زندگی غیر دینی ظالمین

نتیجۀ زندگی غیر دینی

جهنم

بی توجهی به احکام الهی از مصادیق ظلم است.
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کدام مورد، سقوط به وادی هولناک گمراهی و سرگردانی را در پی خواهد داشت و راه رهایی - ۱
سراسری خارج - 97 از آن چیست؟ 

۱ سهل انگاری در عمل و بی توجهی به احکام خداوند - ایمان به خدا و توجه به آخرت
2 عدم توجه به علم و حکمت خداوند در احکام الهی - ایمان به خدا و توجه به آخرت

3 سهل انگاری در عمل و بی توجهی به احکام خداوند - تقوا و توجه به خشنودی خدا
4 عدم توجه به علم و حکمت خداوند در احکام الهی - تقوا و توجه به خشنودی خدا

�َس ُبنیاَنُه َعلٰی َتقوٰی …(، بی توجهی به احکام خداوند در  گزینۀ )3(: با توجه به آیۀ )َاَفَمن َاسَّ
عرصۀ عملی زندگی س�بب س�قوط به وادی ضاللت و تقوای الهی و توجه به رضایت خداوند، راه 

نجات از آن است.

با تدبر در آیۀ 109 سورۀ توبه به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود؟س:اا: 
تقوای الهی و خشنودی خداپاسس: 
مقصود از بنای زندگی بر لبۀ پرتگاه چیست؟س:اا: 
سهل انگاری در عمل به احکام و قوانین الهیپاسس: 
چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را بر لبۀ پرتگاه بنا کرده اند، ظالم نامیده است؟ اینان س:اا: 

در حقیقت به چه کسانی ظلم کرده اند؟
کسی که در عمل به احکام الهی کوتاهی کند مرتکب گناه شده و در حق خود عالی ظلم کرده پاسس: 

و از رسیدن به کمال بازمی ماند. 

نکاتی در زمینۀ احکام دین

۱- می��ان نعمت های الهی در آخرت )پاداش( و بایده��ا و نبایدهای دین )احکام( ارتباط و هماهنگی 
برقرار اس��ت: آن هدف بزرگ )رس�یدن به نعمت های اخروی( با یک زندگِی غیرمس�ئوالنه و بدون 

برنامه سازگار نیست. بلکه یک زندگی جدی و یک عزم قوی و استوار را طلب می کند.
الزمۀ رس��یدن به نعمت های الهی اخروی، عمل به احکام و باید ها و نبایدهای دین اس�ت که نیازمند 

یک عزم قوی و استوار است. 
2- عدم انطباق احکام اسالم با تمایالت انحرافی: درست است که اسالم در هر دوره و زمانه ای قابل 
اجراست و هر قدر زندگی بشر پیچیده تر شود و نیازهای جدیدی پدید آید، فقها و مجتهدین می توانند 
احکام اسالمی متناسب با آن شرایط را استخراج کنند، اما این بدین معنا نیست که اگر جوامع بشری 
دچار انحراف شدند و خواسته ها و تمایالت مخالف با سعادت خود پیدا کردند، اسالم آن خواسته ها 

را بپذیرد و مطابق با آن ها حکم کند:
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الف( در طوا تاریس جوامعی بوده اند که منحرف شده اند، اّما پیامبرشان در مقابل آن انحراف ایستاده 
و با آنان مبارزه کرده اس�ت؛ مثاًل با اینکه اکثریت قوم لوط خواس�ته های نامشروع داشتند، حضرت 

لوط )ع( در برابر تمایالت انحرافی آنان ایستاد و هیچگاه در برابر قوم خود کوتاه نیامد.
ب( در زمان��ۀ م��ا هم انحرافاتی هس�ت که دامن گیر گ�روه زیادی از مردم دنیا ش�ده، مثاًل در برخی 
کش�ورها قمار و ش��راب رایج شده اس��ت. این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز رایج بود و 
آنان که قماربازان ماهری بودند، بس�یار س�ود می کردند و آنان که شراب می فروختند منفعت خوبی 
به چنگ می آوردند و اقتصادش�ان رونق داش�ت. وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر )ص( این دو 
عمل را حرام کرده، نزد ایشان آمدند و در این باره از او سؤال کردند. خداوند نیز این آیه را نازل کرد:

َیسَئلوَنَك َعِن الَخمِر و الَمیِسِر

ل فیِهما ِاثٌم َکبیٌر
ُ
ق

َو َمناِفُع ِللّناِس

َو ِاثُمُهما َاکَبُر ِمن َنفِعِهما

از تو دربارۀ شراب و قمار می پرسند

بگو در آن دو گناهی بزرگ

و منفعت هایی برای مردم است

اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.

۱ شراب و قمار دو گناه کبیره ای که دارای ضرر می باشند بیان شده اند.
2 اثرات سوء قمار و شراب بیشتر از بهره های ظاهری آن دو است.

3 قمار و شراب بنیان حیات اجتماعی را منهدم و موجب مفاسد اجتماعی می گردند.
4 گناه و اثم هرگز از شراب و قمار جدا نیست.

مس�لمانان ای�ن کالم خداون�د را پذیرفتن��د و آن ها هم که این کس��ب وکار را داش�تند، از منفعتی که 
برایش�ان داش�ت صرف نظر کردند تا مرتکب گناه نش�وند. اما با روی کار آمدن بنی امیه و بنی عباس، 
بار دیگر ش��راب و قمار در دربار آن ها رواج پیدا کرد و به دنبال آن برخی از مردم نیز مرتکب این دو 

عمل شدند. با این حال عموم مسلمانان، هیچگاه زشتی این عمل را فراموش نکردند.
قم��ار عالوه بر اینکه یک کار بیهوده اس�ت، پوا و ثروت مردم را در مس�یری که هیچ فایده ای برای 

جامعه ندارد به کار می گیرد. از طرف دیگر، این عمل میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد.
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امروزه متأس�فانه در برخی از کش�ورها، از جمله آمریکا قمارخانه های بزرگ و مجلل ساخته شده و گاه 
رئیس جمهور یک کش�ور بزرگ، خودش دارندۀ قمارخانه های بزرگ اس�ت و از این راه کس�ب ثروت 
می کند. اما این فراگیری دلیل نمی شود که اسالم در برابر آن کوتاه بیاید و آن را گناه محسوب نکند.
ج( یکی دیگر از انحرافات قبل از اسالم که امروزه هم در برخی جوامع رایج شده، ارتباط جنسی خارج 

از چارچوب شرع است.
رایج شدن این ارتباط بازگشتی به دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را متزلزل می کند.

ق�رآن کری�م در هم�ان زمان نزول، که این عمل ف�راوان بود، در مقابل آن ایس�تاد و آن را گناه کبیره 
شمرد و راه های آسان و بدون گناه برای ارتباط جنسی پیشنهاد داد.

این حکم نه تنها برای دیروز بلکه برای امروز و فردای انسان ها باقی است تا هیچ گاه موقعیت خانواده 
متزلزا نشود و سالمت جسمی و روحی انسان ها به خطر نیفتد.

نٰی َو ال َتقَرُبوا الِزّ

ً
ُه کاَن فاِحَشة ِانَّ

َو ساَء َسبیاًل

به زنا نزدیک نشوید

قطعًا آن عملی بسیار زشت

و راهی ناپسند است

۱ زنا هم عملی زشت و هم راهی برای گناهان دیگر است.

3- مبنای خداوند در محرمات الهی، ضررهای آن عمل اس��ت: از آنجا که خداوند نصیحتگر حقیقی 
مردم اس�ت، به منظور پیش��گیری از خطرات، تابلوهای خطر را باال برده است تا مردم، قبل از گرفتار 
شدن، آن خطرات را بشناسند و از آن دوری کنند. اما کسانی که از گسترش این خطرات نفع می برند 
به ما می گویند چرا در اسالم این قدر منع کردن و حرام کردن رایج است؟! درحالی که می دانیم چنین 
نیس�ت؛ مثاًل اس�الم هزاران نوع ورزش و بازی را که در دنیا رواج دارد، حالل می شمارد و مردم را نه 
تنها به ورزش کردن تش��ویق می کند بلکه اگر ورزش به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باش�د، 

آن را مستحب و دارای پاداش اخروی می داند.
اسالم فقط ورزشی را که همراه با قمار باشد، بد می شمارد و منع می کند؛ این یک منع، با آزادی اجرای 
هزاران ورزش و بازی دیگر، قابل مقایسه نیست. اّما تشویق کنندگان به قمار، این یک منع را چنان بزرگ 
می کنند که گویی دین مانع ورزش و بازی ش�ده اس�ت. ممکن اس�ت همین منع را هم برخی دوس�ت 

نداشته باشند، اما خداوند به ضررهای یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. 

B A
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)… و بس��ا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای ش��ما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید 

و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.(

۱ دستورات خداوند، بر مبنای ضرر و فایدۀ هر عمل است؛ نه دوست داشتن یا نداشتن مردم.

4- ناتوانی انسان در فهم حکمت تمام احکام الهی: هر دستور خداوند، علت ها و دالیل خاص خود را دارد که 
»حکمِت« آن حکم و دس��تور نامیده می شود. گاهی ما حکمت برخی از دس�تورات خداوند را می دانیم و گاه از 
آن ها مطلع نیستیم. گاهی هم از علوم مختلف کمک می گیریم تا حکمت آن را به دست بیاوریم. این یک تالش 
خوب و ارزشمند است. اّما باید توجه داشته باشیم که آنچه ما کشف می کنیم، در برابر علم بی نهایت الهی که 
وضع کنندۀ این احکام است بسیار ناچیز است؛ بنابراین نباید چنین بپنداریم که با فهمیدن یکی از حکمت های 

یک حکم الهی به همۀ حکمت های آن پی برده ایم و این فهم را مبنای تصمیم گیری قرار دهیم.

زندگی در شرایط ویژه
آری، این سخن درست است که فرهنگ و تمدن امروزی بشر براساس دستورات الهی شکل نگرفته 
و بسیاری از عادت ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است و این تعارض، رعایت قوانین الهی 

را تا حدودی سخت کرده است.
اّما از آنجا که ایمان داریم این قوانین، فرمان های خداس��ت، با اعتماد به نفس باال و توکل بر او وارد 

عمل می شویم. در این صورت: 
زمینه را برای آگاهی دیگران نسبت به اسالم فراهم می نماییم. 9
از اسالممان در صحنۀ عمل و زندگی دفاع می کنیم. 9

با توجه به نکات فوق، نحوۀ اجرای احکام اسالمی در سه عرصۀ فرهنگ و ارتباطات، ورزش و بازی 
و اقتصاد را بیان می کنیم:

1- عرصۀ فرهنگ و ارتباطات

فرهنگ، روح معنوی حاکم بر جامعه و نشان دهندۀ هویت و شخصیت آن است.
ن��وع اج��زا و عناصر فرهنگی هر جامعه نش��ان دهندۀ درج��ه و میزان ارزش��مندی و تعالی آن جامعه 
اس�ت. اعتقاد به خدا و یکتاپرستی )توحید(، ایمان و اعتقاد به پیامبران الهی )نبوت( و اعتقاد به معاد 
و پایبندی به آن )معاد(، معیارهای اصلی در تش��خیص ارزش��مندی فرهنگ جوامع اس�ت. توجه به 
عدالت، خردورزی، علم و دانش، عفاف و پاکدامنی، دوری از ش��هوت و غضب و پایبندی به احکام 

و دستورات الهی از معیارهای دیگر یک فرهنگ برتر است.
احکام و قوانین اجتماعی اسالم باید به گونه ای تنظیم شود که سبب رشد و تقویت این معیارها شود.
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۱- تولید فیلم های سینمایی و تلویزیونی، مستند علمی، تاریخی و اجتماعی که به نّیت اعتالی فرهنگ 
اسالمی و تربیت دینی باشد، مستحب است و در شرایط ویژه، واجب کفایی است.

2- ایج��اد پایگاه ه��ای اینترنتی و ش��بکه های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اش��اعۀ فرهنگ و 
معارف اسالمی و مقابله با اندیشه های کفرآمیز و ابتذاا اخالقی، مستحب است و در مواردی واجب؛ 

افرادی که توانایی علمی، فنی و مالی آن را دارند باید )واجب کفایی( به ایجاد آن مبادرت ورزند.
یکی از مهم ترین ابزارهای کشورهای سلطه گر، وسایل ارتباطی از قبیل پایگاه های اینترنتی، شبکه های 
اجتماعی، ماهواره ها و س�ایر رس�انه های اجتماعی است. مرکز این وسایل ارتباطی در کشورهایی نظیر 
آمریکاس�ت و صاحبان آن ها س�رمایه داران بزرگی هس�تند که معمواًل در دولت های خود نفوذ فراوان 
دارند و برای تسلط بر کشورها اقداماتی از قبیل به دست آوردن اطالعات محرمانۀ اقتصادی، سیاسی، 
نظامی و فرهنگی کش�ورها و تجزیه و تحلیل آن ها برای تصمیم گیری های دقیق علیه کش��ورهای مورد 

هدف را انجام می دهند.
از همین رو، الزم است مانع سلطۀ رسانه ای و ارتباطی بیگانگان بر کشور شویم و این یکی از مهم ترین 
مصداق های قاعدۀ »نفی سبیل« است. بنابراین بر دولت اسالمی واجب است که زیرساخت های الزم 
برای پایگاه های ارتباطی بومی و داخلی را فراهم کند. بر ما نیز واجب است که حتی المقدور از وسایل 

ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و سلطۀ رسانه ای بیگانگان شویم.
3- تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها، لوح های فش��رده، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها و انواع آثار هنری به 
منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذاا اخالقی، از مصادیق مهم 

عمل صالح و از واجبات کفایی و دارای پاداش اخروی بزرگ است.
4- استفاده از موسیقی، خواه موسیقی سنتی و کالسیک باشد و خواه غیرسنتی و مدرن جایز و حالا 
اس�ت، فقط آن نوع موسیقی که بی بندوباری و شهوت را تقویت و تحریک می کند و مناسب مجالس 
لهو و لعب اس�ت حرام اس�ت. اس�تفاده از ابزارها و آالت موس�یقی برای اجرای سرودها و برنامه های 

فرهنگِی مفید نیز حالا و جایز است.

به کارگیری آالت موس��یقی برای نواختن موسیقی کالسیک لهوی و غیرلهوی به ترتیب، کدام - 2
سراسری ریاضی - 95 حکم است؟ 

2 حرام - بالاشکال ۱ حرام - حرام 
4 بالاشکال - بالاشکال 3 بالاشکال - حرام 

گزینۀ )2(: به کارگیری آالت و اس�تفادۀ از موسیقی در هر ژانری اگر به صورت لهوی باشد، حرام 
و اگر به صورت غیرلهوی باشد، جایز و بالاشکاا است.
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5- تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها، لوح های فش��رده و س�ایر رسانه هایی که دربردارندۀ تصاویر یا متونی 
هستند که موجب انحراف و فساد می شوند و یا دربردارندۀ موسیقی مطرب و مناسب با مجالس لهو 
و گناه باش�ند، از گناهان بزرگ ش�مرده می ش�ود و خرید و فروش آن ها حرام اس�ت. همچنین، تماشا 

کردن و گوش دادن به آن ها نیز حرام است.

6- ش��رکت در مجالس شادی، مانند جشن عروسی، جشن های مذهبی و ملی جایز است و حتی اگر 
موجب تقویت صلۀ رحم یا تبلیغ دین شود مستحب است؛ به شرط آنکه در این مجالس، احکام دین 

مانند پوشش مناسب خانم ها رعایت شود.

2- عرصۀ ورزش و بازی

۱- دین اس�الم از مس�لمانان می خواهد برای س��المت و تندرس��تی خود بکوش��ند و از هر کاری که 
تندرستی را به خطر می اندازد، دوری کنند. عالوه بر این، خوب است هر مسلمانی بکوشد که بدنی 
قوی و نیرومند داش�ته باش�د تا در زندگی از سالمت برخوردار باش�د و بتواند بهتر فعالیت کند و در 
هن�گام خط�ر و مبارزه با دش�منان دین پیروزمندانه عم�ل نماید. پیامبر اک�رم )ص( و امام علی )ع( 
از دالوران زم�ان خ�ود بودند و در تمام جنگ ها ش�جاعانه می جنگیدند. البته قوی ش�دن بدن وقتی 

ارزشمند است که قّوت بازو سبب تواضع و فروتنی انسان شود، نه فخرفروشی بر دیگران.
2- کس�انی ک�ه برای تقوی�ت رابطۀ صمیمانه میان خویش�ان و همس�ایگان و س��المت اخالقی افراد 
خانواده در برگزاری بازی ها و ورزش های دسته جمعی پیش قدم می شوند، از پاداش اخروی )مستحب( 

بهره مند خواهند شد.
3- ش��رط بندی، از ام�ور زیان آور روحی و اجتماعی اس�ت و انجام آن، حت�ی در بازی ها و ورزش های 

معمولی نیز حرام می باشد.
4- اگر ورزش و بازی های ورزش�ی برای دور ش��دن افراد جامعه از فس��اد و بی بندوباری های دنیای 

کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.

اعمالی مانند بازی ها و ورزش ها در چه صورتی از پاداش اخروی بهره مند می شود و چه زمانی - 3
سراسری انسانی - 95 با تغییر فراهم کردن امکانات آن ها واجب کفایی است؟ 
۱ بازیکنان ظواهر و آداب اسالمی را رعایت نمایند - برای دور شدن جامعه از فساد ضرورت یابد.
2 بازیکنان ظواهر و آداب اسالمی را رعایت نمایند - از شرط بندی حتی بدون قصد قمار پرهیز شود.
3 اگر به قصد آمادگی بیشتر برای انجام وظایف الهی باشد - برای دور شدن جامعه از فساد ضرورت یابد.
4 اگر به قصد آمادگی بیشتر برای انجام وظایف الهی باشد - از شرط بندی حتی بدون قصد 

قمار پرهیز شود.
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گزینۀ )3(: انجام ورزش و بازی اگر به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باش�د، مس��تحب و 
دارای پاداش اخروی خواهد بود و فراهم آوردن امکانات آن، اگر برای دور ش��دن جامعه از فساد 

ضرورت یابد، واجب کفایی خواهد بود.

5- دادن جایزه توس�ط س�ازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران جایز است و اگر کسانی این جوایز را 
به این نّیت بدهند که افراد جامعه به ورزش و بازی های مفید روی آورند و سالمتی جسم و جان خود 

را افزایش دهند، کار نیکی کرده اند و از پاداش اخروی برخوردار خواهند بود.

سراسری تجربی - 96- 4 به ترتیب کدام یک از اعماا مستحب و کدام واجب است؟ 
۱ پیش قدم شدن در بازی برای سالمت اخالق - سالمتی جسم و جان با ورزش و بازی های 

ورزشی افزایش یابد.
2 پیش قدم شدن در بازی برای سالمت اخالق - فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای دوری 

از فساد ضرورت یابد.
3 اهدای جایزه توسط نهادها و افراد به ورزشکاران - سالمتی جسم و جان با ورزش و بازی های 

ورزشی افزایش یابد.
4 اهدای جایزه توسط نهادها و افراد به ورزشکاران - فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای 

دوری از فساد ضرورت یابد.

گزینۀ )2(: پیش قدم شدن در بازی ها و ورزش های دسته جمعی برای سالمت اخالقی ← دارای 
پاداش اخروی )مستحب(

افزایش س�المت جس�م و جان با ورزش و بازی های ورزش�ی ← خوب است )حکم خاصی ندارد 
و نیکو است(

اهدای جایزه توسط نهادها و افراد به ورزشکاران ← جایز )بالاشکال(
فراهم کردن امکانات ورزشی اگر برای دوری از فساد ضرورت یابد ← واجب کفایی )نوعی واجب(

3- عرصۀ اقتصاد

در عص�ر حاضر س�بکی از زندگی اقتصادی که مبتنی ب�ر تولید انبوه کاال و مصرف فراوان و نیز توجه به 
رفاه بیش از حد و لذت های مادی است، در غرب رایج شده که سایر ملت ها را نیز تحت تأثیر قرار داده 
اس�ت. امروزه کارخانه های عظیم در سراس�ر جهان و به خصوص در کش�ورهای صنعتی به تولید انبوه 
کاال می پردازند و رسانه ها با تبلیغات مختلف، مردم را تشویق به مصرف می کنند. همین امر سبب شده 
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اس�ت که بس�یاری از منابع زمین در همین قرن اخیر مصرف ش�ود و محیط زیست برای انسان و سایر 
جنبندگان و گیاهان نامس��اعد گردد. کش�ور ما نیز از این آسیب دور نمانده و میزان مصرف بسیاری از 

کاالها در میان ما باال رفته است. 
اشکاالتی که موجب مصرف گرایی بیشتر شده:

ساختار اداری پرمصرف و کم بازده 9
عدم استفادۀ صحیح از آب و انرژی 9
وجود برخی از مش�اغل کاذب و غیرضروری مانند واس��طه گری و برخی اشکاالت دیگر بر آسیب  9

مصرف گرایی افزوده است.
برای اینکه بتوانیم بر مش��کالت اقتصادی ناش�ی از تمدن جدید و معضالت داخلی فائق ش��ویم و در 

مسیر عدالت و رشد اقتصادی حرکت کنیم، الزم است موارد زیر را به دقت رعایت کنیم:
۱- مسئولین باید اقتصاد کشور را به گونه ای مدیریت کنند که سه هدف زیر محقق شود:

اول، استقالا اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان؛
دوم، پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاصلۀ طبقاتی؛

سوم، حرکت به سوی آبادانی و عمران در عین دوری از دنیازدگی و تجمل گرایی.
2- بکوش��یم که رزق و روزی حالا به خانه بیاوریم و از همۀ اموری که س�بب ناپاک ش��دن روزی 
ما می ش�ود، مانند تولید کاال با کیفی��ت پایین و فریبکاری در معامله خودداری کنیم تا هم آثار مثبت 

روزی حالا را در زندگی خود و تربیت فرزندان مشاهده کنیم و هم به اقتصاد کشور کمک نماییم.
3- بکوشیم جامعه و به خصوص بانک های کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت 
تولید قرار گیرد. همچنین قبل از ورود به عرصۀ کار و تجارت باید با احکام تجارت آش��نا ش��ویم تا 

گرفتار کسب حرام نگردیم.
حضرت علی )ع( در این باره می فرماید:

ای گروه تاجران و بازرگانان! ّجاِر،  »یا َمعَشَر التُّ
اوا یادگیری مسائِل شرعِی تجارت، َالِفقَه، 

سپس تجارت کردن.« مَّ الَمتَجرَ 
ُ
ث

پیام حدیث: ضرورت آشنایی با احکام تجارت جهت جلوگیری از گرفتاری به کسب حرام

4- بکوش�یم که همه از کاالی ایرانی اس�تفاده کنیم و کاالی مرغوب در اختیار مردم قرار دهیم. اگر 
مصرف کاالهای خارجی سبب وابستگی کشور شود، نخریدن آن واجب است.

5- اش��رافی گری، تجمل گرای��ی برخ�ی مس�ئولین و فس��اد اداری و مالی، یک��ی از مهم ترین عوامل 
عقب ماندگ��ی اقتصادی و فاصلۀ طبقاتی اس�ت که عالوه بر آثار منفی اقتص��ادی، باعث بی اعتمادی 

عمومی و رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود.

مصرفگرایی
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بنابراین، بر مسئولین و مدیران کشور واجب است که از این شیوۀ زندگی اجتناب کنند و با اسوه قرار 
دادن خود، دیگران را به سوی یک اقتصاد سالم دعوت کنند. مجموعۀ افراد جامعه نیز باید با پیروی 

از پیامبر اکرم )ص( و امر به معروف و نهی از منکر روابط اقتصادی را سالم نگه دارند.
6- واجب اس�ت برای پیش��رفت علمی، صنعتی و افزایش تولید داخلی تالش کنیم و در مصرف منابع 

کشور حداکثر قناعت را پیشه سازیم. 
مص�رف آب، بنزی�ن، م�واد غذایی، پوش�اک، انرژی و ام�وری از این قبیل را به حداقل رس�انده و به 

صورت کاماًل صحیح استفاده کنیم. اسراف در همۀ این موارد حرام است.
7- از تخریب محیط زیس��ت پیرامون خود جلوگیری کنیم. با توصیه به اطرافیان اس�تفاده از س�موم 

شیمیایی، پالستیک، کاغذ و مانند آن را به حداقل برسانیم.
8- ممکن است در محیط زندگی ما، مانند مدرسه، محله و محیط کار افرادی بی بضاعت زندگی کنند 
که زندگی تجّملی دیگران غم و اندوه آنان را به دنبال داش�ته باش�د. از این رو بهتر است از مدگرایی و 

تجمل در پوشش و سایر ابعاد زندگی دوری کرده و ساده زیستی پیشه نماییم.
9- امروزه کش��ورهای س��لطه گر می کوش�ند تا از طریق برقراری روابط تجاری، کنترا اقتصادی سایر 
کش�ورها را به دس�ت بگیرند و آن ها را به خود وابسته نمایند و استقالا آنان را از بین ببرند. بنابراین، 
بر دولت واجب اس�ت روابط اقتصادی با کش�ورها را به گونه ای تنظیم کند که آن کشورها نتوانند در 

مواقع خطر کشور ما را تحت فشار قرار دهند.
۱0- از آنجا که رژیم صهیونیس�تی، سرزمین مسلمانان را به کمک انگلستان در سال های قبل به زور 
تصرف کرده و در آنجا غاصبانه یک کشور تشکیل داده اند، هر نوع تجارتی که به نفع این رژیم باشد، 
همچون وارد کردن و ترویج کاالهایی که سرمایه داران این رژیم در آن شریک هستند حرام می باشد.

سراسری تجربی - 95- 5 تجارت و خرید و فروش کاالها در چه صورتی جایز نیست و حرام است؟ 
۱ هر نوع تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی تمام شود.
2 خرید کاالهای وارداتی از کشورهای غیراسالمی و استفادۀ آن ها.

3 خرید و پوشیدن لباس هایی که توسط دولت های بیگانه تولید شده اند.
4 استفادۀ کاالهایی که بیگانگان از ساخت آن ها سود می برند و فروش آن ها.

گزینۀ )1(: هر گونه تجارتی که به نفع رژیم غاصب صهیونیستی باشد، حرام است.
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هر یک از موارد »تولید، توزیع و تبلیغ آثار چندرسانه ای به منظور گسترش فرهنگ اصیل  ۱
اسالمی« و »شرکت در مجالس لهوی خانوادگی و دوستانه« به ترتیب چه حکمی در 

اسالم دارند؟
۱( مستحب - جایز

2( واجب کفایی - حرام
3( واجب کفایی - جایز

4( مستحب - حرام
قوی شدن بدن با چه شرطی ارزشمند و پسندیده است و »فرهنگ« به چه معنا می باشد؟ 2

۱( به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باشد - نشان دهندۀ درجه و میزان ارزشمندی 
و تعالی جامعه

2( به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باشد - روح معنوی حاکم بر جامعه و هویت 
و شخصیت آن

3( سبب تواضع و فروتنی انسان شود - روح معنوی حاکم بر جامعه و هویت و شخصیت آن
4( سبب تواضع و فروتنی انسان شود - نشان دهندۀ درجه و میزان ارزشمندی و تعالی جامعه

خداوند، خطاب به پیامبر )ص( به کدام دسته از بندگان خود، وعدۀ تحفه هایی می دهد  3
که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده و آنان مصداق 

کدام آیۀ قرآنی می باشند؟
�ِه( َس ُبنیاَنُه َعلٰی َتقوٰی ِمَن اللّٰ ۱( مؤمنان - )َاَفَمن َاسَّ

�ِه( َس ُبنیاَنُه َعلٰی َتقوٰی ِمَن اللّٰ 2( نیکوکاران - )َاَفَمن َاسَّ
َس بنیاَنُه َعلٰی َشفا ُجُرٍف هاٍر( 3( نیکوکاران - )َمن َاسَّ

َس بنیاَنُه َعلٰی َشفا ُجُرٍف هاٍر( 4( مؤمنان - )َمن َاسَّ
آن گاه که بگوییم مبنای احکام، دوست داشتن و نداشتن مردم نیست، به الزمۀ تبعیت از  4

آن ها بر مبنای کدام صفت خداوند اشاره داشته ایم و بر همین اساس، قرآن کریم قمار 
را چگونه می داند؟

۱( علم خداوند - عملی بسیار زشت و راهی ناپسند
2( حکمت خداوند - گناهی کبیره

3( حکمت خداوند - عملی بسیار زشت و راهی ناپسند
4( علم خداوند - گناهی کبیره
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قرآن کریم، آن هنگام که می خواهد تنها شیوۀ مطمئن و قابل اعتماد زندگی را معرفی کند،  5
چه شرطی برای آدمی را الزمۀ این نوع از زندگی معرفی می کند و دوری از این روش 
+ درس 2 - دوازدهم زندگی محرومیت از جلوۀ کدام ُبعد توحیدی خداوند را در پی دارد؟ 

۱( توبه و انجام دستورات خداوند - ربوبیت
2( تقوا و رضایت خداوند - والیت

3( تقوا و رضایت خداوند - ربوبیت
4( توبه و انجام دستورات خداوند - والیت

ایجاد پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در چه صورت واجب است و سالم نگه داشتن  6
روابط اقتصادی جامعه، ثمرۀ انجام کدام عمل از سوی مجموعۀ افراد جامعه می باشد؟

از  پرهیز   - شود  انجام  اخالقی  ابتذال  با  مقابله  و  اسالمی  فرهنگ  اشاعۀ  منظور  به   )۱
تجمل گرایی و اشرافی گری

2( به منظور اشاعۀ فرهنگ اسالمی و مقابله با ابتذال اخالقی انجام شود - پیروی از پیامبر )ص( 
و امر به معروف و نهی از منکر

3( داشتن توانایی علمی، فنی و مالی - پیروی از پیامبر )ص( و امر به معروف و نهی از منکر
4( داشتن توانایی علمی، فنی و مالی - پرهیز از تجمل گرایی و اشرافی گری

آن گاه که در قرآن کریم در جست وجوی رمز سعادت و رستگاری باشیم، به کدام آیۀ  7
شریفه خواهیم رسید و اولین قدم در این مسیر کدام است؟

۱( )َقد َافَلَح َمن َزّکاها( - تقوای الهی پیشه کردن
�ِه و رضواٍن َخیٌر( - تقوای الهی پیشه کردن َس ُبنیاَنُه َعلٰی َتقوی ِمَن اللّٰ 2( )َاَفَمن َاسَّ

�ِه و رضواٍن َخیٌر( - توبه و پاکی از گناه َس ُبنیاَنُه َعلٰی َتقوی ِمَن اللّٰ 3( )َاَفَمن َاسَّ
4( )َقد َافَلَح َمن َزّکاها( - توبه و پاکی از گناه

هر یک از موارد »فراهم آوردن امکانات ورزشی جهت جلوگیری از بی بندوباری«، »تولید  8
فیلم های سینمایی، تلویزیونی و … در شرایط ویژه« و »استفادۀ حتی المقدور از وسایل 

ارتباطی داخلی«، در اسالم به ترتیب چه حکمی دارند؟
2( مستحب - واجب کفایی - واجب ۱( مستحب - واجب عینی - مستحب 

4( واجب کفایی - واجب کفایی - واجب 3( واجب کفایی - واجب کفایی - مستحب 
پرهیز از تولید کاالی کم کیفیت و فریبکاری در معامله، چه ثمره ای در زندگی خواهد  9

داشت و توصیۀ دینی به تّجار، در کدام عبارت مطرح می شود؟
۱( عدم گرفتاری به کسب حرام - )ِاثُمُهما َاکَبُر ِمن َنفِعِهما(

2( عدم گرفتاری به کسب حرام - »َالِفقَه ُثمَّ الَمتَجَر«
3( مشاهدۀ آثار آن در زندگی خود و تربیت فرزندان - »َالِفقَه ُثمَّ الَمتَجَر«

4( مشاهدۀ آثار آن در زندگی خود و تربیت فرزندان - )ِاثُمُهما َاکَبُر ِمن َنفِعِهما(
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کدام عبارت پیرامون احکام الهی دین اسالم، نادرست است و جلوگیری از تخریب محیط  ۱0
زیست از کدام دسته از احکام می باشد؟

۱( لزوم فهم حکمت احکام و قرار دادن آن به عنوان مبنای تصمیمات - احکام در عرصۀ فرهنگ
2( لزوم فهم حکمت احکام و قرار دادن آن به عنوان مبنای تصمیمات - احکام در عرصۀ اقتصاد
3( حرمت وارد کردن و ترویج کاالهایی که سرمایه داران رژیم صهیونیستی در آن شریک اند - 

احکام در عرصۀ فرهنگ
4( حرمت وارد کردن و ترویج کاالهایی که سرمایه داران رژیم صهیونیستی در آن شریک اند - 

احکام در عرصۀ اقتصاد

۱23456789۱0س:اا

2324334432پاسس

شرکت در مجالس خانوادگی و دوستانه ای که به صورت لهوی باشد، حرام است.. گزینۀ ۱  2
تولید، توزیع و تبلیغ آثار چندرسانه ای به نیت گسترش فرهنگ اسالم و مقابله با تهاجم فهنگی واجب 

کفایی است.
توگیه آثمر چنه رسمیه می به ییت

معرالی فک نگ مسالاا ح تکبیت  ینا
مستحب

برای افرادی که توانایی مالی و فنی دارند، واجب
قوی ش�دن بدن در صورتی که س��بب تواضع و فروتنی انس�ان ش�ود، ارزش�مند . گزینۀ 2  3

است. فرهنگ به معنای روح معنوی حاکم بر جامعه و نشان دهندۀ هویت و شخصیت آن بوده و نوع 
عناصر و اجزای فرهنگی هر جامعه نشان دهندۀ درجه و میزان ارزشمندی و تعالی آن جامعه است.

حراش ملک به قصه آام لا بکمی میجما حظمیف مگدا صورت بپذیک ، اسرحب مست.

خداون�د خط�اب ب�ه پیامبر اک�رم )ص( می فرمای�د: »برای بن��دگان نیکوکارم . گزینۀ 3  2
چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است«، 

�ِه و ِرضواٍن( می باشند. َس ُبنیاَنُه َعلٰی تقوی ِمَن اللّٰ این افراد مصداق آیۀ )َاَفَمن َاسَّ
ب�ا توجه به آیۀ )و بس�ا چیزی را خوش نمی داری�د …(، مبنای عمل به احکام . گزینۀ 4  4

الهی، دانایی و علم مطلق الهی است.
با توجه به آیۀ )َیسَئلوَنک َعِن الَخمِر و الَمیِسِر …(، قمار و شراب خواری گناهان کبیره اند.
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بم توجه به آیۀ )َح ال تَقَکبُوم مگّزیم …(، ایم عملا بسیمر اشت ح رم ا یمپسنه مست.

�َس ُبنیاَن�ُه …(، الزمۀ زندگی دینی، ب�ه عنوان تنها . گزینۀ 5 ب�ا توج�ه به آیۀ )َاَفَمن َاسَّ  3
روش مطمئن زندگی، تقوا و رضایت الهی بوده و ثمرۀ دوری از این سبک زندگی، محرومیت از هدایت 

خداوند که جلوه ای از توحید در ربوبیت است، می باشد.
3 . گزینۀ 6

ایجاد پایگاه های اینترنتی
و شبکه های اجتماعی

به نیت اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی و مقابله با اندیشه های کفرآمیز 
و ابتذال اخالقی ← مستحب

برای افرادی که توانایی علمی، فنی و مالی دارند ← واجب )کفایی(
مجموعۀ افراد جامعه باید با پیروی از پیامبر اکرم )ص( و امر به معروف و نهی از منکر روابط اقتصادی 

را سالم نگه دارند.

اهیکمن جماعه جدت  ح  توسط اسئوگین  بمیه  مشکمفا لکی  ح  تجمل لکمیا  ما  پک یز 
سالات مقرصم  جماعه صورت پذیک .

قرآن کریم تزکیۀ نفس را رمز س�عادت و رستگاری ما معرفی کرده و می فرماید: . گزینۀ 7  4
)َقد َافَلَح َمن َزّکاها(؛ اولین قدم در این راه، توبه و پاکی از آلودگی ها و گناهان می باشد.

4 . گزینۀ 8
پرهی�ز از تولی�د کاالی کم کیفی�ت و … ← مش��اهدۀ آث��ار روزی حالل در . گزینۀ 9  3

فرزندان و کمک به اقتصاد کشور
ّجاِر َالِفقَه ُثمَّ الَمتَجَر« امام علی )ع( در توصیه به تجار می فرمایند: »یا َمعَشَر التُّ

آاوخرن مورما تجمرت، سبب عها لکفرمری به کسب وکما اا شو .

علم ما در برابر علم بی نهایت خداوند که وضع کنندۀ احکام اس�ت، ناچیز اس�ت، . گزینۀ ۱0  2
لذا نباید چنین بپنداریم که با فهمیدن برخی از حکمت های یک حکم الهی به همۀ حکمت های آن پی 
برده ای�م و این فهم را مبنای تصمیم گیری قرار دهیم؛ لذا عبارت مطرح ش�ده در گزینه های )1( و )2( 

نادرست است.
جلوگیری از تخریب محیط زیست ← احکام اقتصادی
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