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کریم رمز سعادت ورستگاری مارا تزکیه نفس دانسته قرآن

.قدافلح من ذکاها به یقین هرکس خود را تزکیه کند رستگارشد

تی اخروی احکام وقوانین دین اسالم عالوه براین که زندگی سالم دردنیاراتضمین می کند سعادت ونیکبخ
اف وابدی رانیز برعهده داردوتامین می کندلذا نمی توان بایدهاونباید های دینی را باقوانینی که اهد

.محدود وکوچکی دارند مقایسه کرد

هیچ کس نمی داند که  چه پاداش هایی که مایه ی روشنی چشم هاست برای آن ها 
.  نهفته شده این پاداش کارهایی است که انجام می دادند

17/سوره سجده

دیده نه برای بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی: خداوند به پیامبر می فرماید
گوشی شنیده ونه به ذهن کسی خطورکرده است

ند ی است که پیش روی هرانسان خردمتنها شیؤه مطمئن زندگى و روش قابل اعتماد زندگی  دینی
رغیر این وعاقبت اندیش است تکیه به خدا واعتمادبه او هرگونه نگرانی نسبت به آینده راازبین می بردد

صورت آینده ای غیرقبل اعتماددرانتظاراوست

هشدارقرآن 
ۡضوا ن فََمۡن اَس َس ب ۡنیانَه َعلٰى تَۡقوٰى اَ  َن اّلّل َور  ۡن اَۡم مَ خیرم 

ٍف هاٍر فَ  ر  َم اۡنهاَر به ی فى نار  َجَهن  اَس َس ب ۡنیانَه َعلٰى َشفا ج 
ى اۡلقَۡوَم الّظا لمینَ  َو اّلّل  ال یَۡهد 

فتار شدن از انجا که خداوند نصیحتگر حقیقی مردم است به منظور پیشگیری از خطرات تابلوهای خطررا باال برده تامردم قبل از گر-3
آن خطرات رابشناسد وازآن دوری کنندمثال ورزش وبازی حالل واگربه قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باشد مستحب وپاداش

وبسا چیزی را خوش نمی دارید وآن برای شماخوب:...اخروی دارداماورزش همراه باقماررا بدمی شمارد ومنع می کند قرآن می فرماید
.است وبسا چیزی را دوست می دارید وآن برای شما بد است وخدامی داند وشما نمی دانید

.حکم ودستور می گویند( حکمت)هردستور خدا وند علت ها ودالیل خاص دارد که به آن ها -4

د اسالم قابل  اجرا درهردوره وزمانه باهمه پیچیدگی های زندگی بشری است با کمک فقها ومجتهدین اما اگر جوامع بشری دچار انحراف شدن-2
اسالم آن خواسته هارا نمی پذیرد مثل قوم لوط 

ر قل یسئلونک عن الخمر والمیس:درزمانه ماهم انحرافاتی دامنگیرگروه های زیادی ازمردم دنیاشده مثل رواج قماروشراب خداوند به پیامبرفرمود
219/ بقره/فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبرمن نفعهما 

(زنا)وازانحرافات قبل از اسالم ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازد واج 

32/اسراء/والتقربوا الزنی انه کانه فا حشة وساء سبیال

نکات
یک زندگی جدی ویک عزم قوی واستوارمی طلبد ارتباط (احکام)میان نعمت های الهی درآخرت وبایدهاونبایدها ی دین -1

لذاازهرراهی نمی توان به نعمت های اخروی رسید.وهماهنگی برقراراست

    امروزدر زندگی احکام الهی                       هشتمنمودار درس 
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 تست

 *97سراسری خارج ازکشور ؟را در پی خواهد داشت وراه رهایی ازآن چیستاعتماد غیرقابل ای آیندهکدام مورد،  .128
 ایمان به خدا وتوجه به آخرت  -سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند-1

 ایمان به خدا وتوجه به آخرت    -عدم توجه به علم و حکمت خداوند دراحکام الهی -2

 تقوا وتوجه به خشنودی خدا-سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند-3

 تقوا وتوجه به خشنودی خدا-توجه به علم و حکمت خداوند دراحکام الهی عدم -4

 تست
 96سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند وعاقبت آن درکدام آیه شریفه بیان شده است ؟سراسری زبان  .129

فٍ  َشفا ب ۡنیانَه َعلىٰ  اَس سَ  َمنۡ  اَمۡ  -1 ر   َجَهن مَ  نار   فى به فَاۡنهارَ  هارٍ  ج 
 قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوی المتکبرین-2
 وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاء وها فتحت ابوابها-3
 قالوا الم تکن ارض هللا واسعه فتهاجروافیها فاولئک ماواهم جهنم-4

 تست 

 96 به ترتیب کدام یک از اعمال مستحب وکدام واجب است ؟سراسری تجربی .130
 وبازی های ورزشی افزایش یابد.سالمتی جسم وجان با ورزش -پیش قدم شدن دربازی برا ی سالمت اخالق-1
 فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای دوری از فساد ضرورت یابد.-پیش قدم شدن دربازی برا ی سالمت اخالق-2
 وجان با ورزش وبازی های ورزشی افزایش یابد.سالمتی جسم  -اهدای جایزه توسط نهادها وافراد به ورزشکاران-3
 فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای دوری از فساد ضرورت یابد. -اهدای جایزه توسط نهادها وافراد به ورزشکاران -4

  تست
ها  اعمالی مانند بازی ها وورزش ها درچه صورتی از پاداش اخروی بهره مند می شود وچه زمانی فراهم کردن امکانات آن .131

 95واجب است؟ سراسری انسانی 
 برای دور شدن جامعه از فساد ضرورت یابد.-بازیکنان ظواهر وآداب اسالمی را رعایت نمایند-1
 از شرط بندی حتی بدون قصد قمارپرهیز شود. -بازیکنان ظواهر وآداب اسالمی را رعایت نمایند-2
 برای دور شدن جامعه از فساد ضرورت یابد. -اگر به قصد آمادگی بیشتر برای انجام وظایف الهی باشد-3
 شودقمارپرهیز از شرط بندی حتی بدون قصد-اگر به قصد آمادگی بیشتر برای انجام وظایف الهی باشد -4

 تست
سراسری   شرط بندی در بازی  ها و ورزش های معمولی و دادن جایزه توسط افراد به ورزشکاران به ترتیب چه حکمی دارد؟ .132

  94زبان

 مکروه-بال اشکال-4 جایز -بالاشکال-3جایز        –حرام -2 مکروه        -حرام-1

 تست
 درمواجهه ی با مساله ها ..........می باشد.تنها شیوه ی مطمئن وروش قابل اعتماد  .133

 عمل به قوانین کشور-4عمل به دستورات عقل      -2    عمل به احکام وراهنمایی خداوند -2 احکام    تحقیق درباره -1

 تست
  .هدایت نمی کندرا .........خداوند «افمن اسس بنیانه علی شفاجرف هار»برطبق آیه ی شریفه ی  .134

 خائنین   -4                          مشرکین    -3ظالمین                        -2 کافرین                         -1

 تست

 رمز سعادت ورستگاری انسان از زبان قرآن .....................وپیام آیه ی شریفه می باشد. .135

 قد افلح من زکاها -تقوی -2افمن اسس بنیانه علی التقوی من هللا      -تقوی-1

 قد افلح من زکاها -تزکیه نفس-4    افمن اسس بنیانه علی التقوی من هللا -تزکیه نفس-2

http://konkursara.com


 منیرسادات میرحسینی                                            تجربی وریاضی دوازدهمپایه                                         (3)جزوه دین وزندگی 

45 

 

 تست
 ازامور زیان آور روحی واجتماعی است وانجام آن حتی در ورزشهای معمولی .....است . .136

 حرام–بازی بااالت مشترکه -4حرام          -استفاده از افراد بیگانه  -3حرام     -شرط بندی-2حرام     -قماربازی-1
 تست

دادن جایزه توسط سازمانها به افرادورزشکار............است واگر ورزش باعث دوری افراد از فساد باشد فراهم کردن امکانات  .137

 ورزشی ......است.

 واجب کفایی  –حرام   -4یی     واجب کفا–جایز -3    واجب   –جایز -2واجب      -حرام-1

 تست

 .از مصادیق مهم عمل صالح وواجبات کفایی ودارای پاداش اخروی  بزرگ  است .138

  تولید وتوزیع فیلم ها ولوح های فشرده ونوارهای کاست -2اینترنت                تولید سایت ها در شبکه ی -1

 تولید شبکه های ماهواره ای ورسانه ی اینترنت -4                      تولید فیلم های سینمایی        -3

 تست
تولید،توزیع وتبلیغ ،فیلم هاو..دربردارنده تصاویر یامتونی که موجب انحراف وفساد می شوند......شمرده می شود وخریدوفروش  .139

 .....است. هاآن

 حرام    –از مصادیق امر به معروف ونهی از منکر -2           حرام–از گناهان بزرگ -1

 حالل-از مصادیق امر به معروف ونهی از منکر -4حالل            -از گناهان بزرگ -3
 تست

 وبه کارگیری آالت موسیقی برای سرودهای انقالبی.........است. ........است لعب و لهو مجالسبا موسیقی مناسب  .140
 اشکال دارد-اشکال دارد-4         حرام–حرام -3         حالل –حرام  -2 دارد           اشکال  -اشکال ندارد-1
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