
: گروه ازمون مستمر اسفندماه      نام و نام خانوادگی 3دین وزندگی 8سؤاالت درس 

« آیۀ -1            « نمره 5/0( اشاره دارد ؟به چه موضوع مهمی(

« باتوجه به آیۀ -2                     
              « نمره 1( . به سواالت پاسخ دهید(
زندگی محکم واستوار برچه پایه هایی بنا می شود ؟ : الف 
چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را برلبۀ پرتگاه بنا کرده اند ، ظالم نامیده است؟: ب 

) نمره 5/1( :بخش احکام 
تولید آثار هنري براي مبارزه با تهاجم فرهنگی -3
.روسی اگر موجب تقویت صلی رحم و تبلیغ دین می شود شرکت در جشن هاي ع-4
.فرهنگ و معارف اسالمی ۀاینترنت به منظور اشاعۀتولید سایت درشبک-5

) نمره 5/0( :سؤاالت صحیح و غلط 
بردولت اسالمی واجب است که زیرساخت هاي الزم براي پایگاه هاي ارتباطی خارجی فراهم کند-6
.ت براي پیشرفت علمی، صنعتی وافزایش تولید داخلی تالش کنیمواجب اس-7

) نمره 2( :سؤاالت کامل کردنی 
.      می شود --------------------و ------------------------موسیقی لهوي موجب -8
شود ----------------------------------احکام و قوانین اجتماعی باید به گونه اي تنظیم شوند که سبب -9

. کنترل اقتصادي سایر کشورهاي به دست بگیرند--------------------------کشورهاي سلطه گر می کوشند از طریق-10
. و استقالل آن ها را از بین ببرند 

) نمره 5/1( : سؤاالت کوتاه پاسخ 
وري چه حکمی دارد ؟    تولید فیلم هاي سینمایی به نیت تربیت دینی در شرایط ضر-11
در شرایط ویژة سخت امروزي اعتماد به نفس وتوکل برخداوند چه نتایجی در جامعه ایجاد می کند ؟-12

) نمره 3( :سؤاالت تشریحی 
)مورد مثال فقط بنویسید 2( بامثالی تبیین کنید چگونه احکام اسالمی با انحراف ها وتمایالت بشرتطابق ندارد ؟-13
)مورد کافی است 2( اثبات نمایید وجود ضررها و خطرات یک عمل، علت محرمات الهی است ؟ -14



: گروه ازمون مستمر اسفندماه      نام و نام خانوادگی 3دین وزندگی 8سؤاالت درس 

« براي آیۀ -1                         
           «نمره 5/0( . یک مورد پیام بنویسید (

... « براي آیۀ -2                        
      « نمره 5/0( .یک مورد پیام بنویسید (

) نمره 5/1( :بخش احکام 
.               باشدتولید فیلم مستند علمی وتاریخی اگر به نیت تربیت دینی -3
.جان را افزایش دهدجسم و تهیۀ جایزه با این نیت که افراد جامعه به ورزش وبازي مفید رو آورند وسالمتی -4
چه حکمی دارد ؟ویژهلید فیلم مستند اجتماعی در شرایط تو-5

) نمره 5/0( :سؤاالت صحیح و غلط 
گر، وسایل ارتباطی مثل ماهواره ها استیکی از مهم ترین ابزارهاي کشورهاي سلطه-6
.قوي شدن قوت و بازووقتی ارزشمند است که سبب پیروزي مسلمانان بر دشمنان شود -7

)نمره 2( :سؤاالت کامل کردنی 
. ایجاد می کند -----------------------------قمار عالوه براین که یک کار بیهوده است میان  -8
.    است-------------------------ز سلطۀ رسانه اي و ارتباطی بیگانگان برکشور مصداقی ازجلوگیري ا-9

، دیگران را ---------2---------است که ازتجمل گرایی اجتناب کند و با-----------1-------برمسئولین کشور-10
.به سوي اقتصاد سالم دعوت کنند 

) نمره2( : سؤاالت کوتاه پاسخ 
. از پیامدهاي اشرافی گري مسئولین بنویسیددو مورد-11
چه عاملی رعایت قوانین الهی را سخت کرده است ؟    -12

)نمره 3( :سؤاالت تشریحی 
چیست ؟) اعمال انسان(منظور از هماهنگی بین نعمت هاي الهی درآخرت و بایدها ونباید ها -13
منظور از ناتوانی انسان در فهم همۀ احکام الهی چیست ؟-14



: گروه ازمون مستمر اسفندماه      نام و نام خانوادگی 3دین وزندگی 8سؤاالت درس 

«براي آیۀ -1     «ره نم5/0( .یک مورد پیام بنویسید(

« باتوجه به آیۀ --2                     
              « نمره 1( . دهید به سواالت پاسخ(
چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را برلبۀ پرتگاه بنا کرده اند ، ظالم نامیده است؟: الف 
مقصود از بناي زندگی برلبۀ پرتگاه چیست ؟ :  ب 

)نمره 5/1( : بخش احکام 
.ي معمولیشرط بندي در بازي ها و ورزش ها-3
کمی دارد ؟حچه ویژهمستند اجتماعی در شرایط لید فیلم تو-4
.شرکت در جشن هاي عروسی اگر موجب تقویت صلی رحم و تبلیغ دین می شود -5

)نمره 5/0( : سؤاالت صحیح و غلط 
.     قرآن کریم رمز سعادت ورستگاري را تقرب به خداوند معرفی کرده است -6
.است که سبب پیروزي مسلمانان بر دشمنان شود قوي شدن قوت و بازووقتی ارزشمند -7

) نمره 2( :سؤاالت کامل کردنی 
باشد حرام است------------2-------------و --------------1------------موسیقی که  -8
به ورزش و افزایش است و اگر این جوایز با نیت روي آوردن --------1---------دادن جایزه توسط نهادها به ورزشکاران -9

.     برخوردارخواهند شد ------------2------------------سالمتی جسم وجان انجام شود از
.است ---------------هرنوع تجارتی که موجب ترویج کاالهاي سرمایه داران صهیونیستی شود-10

) نمره 5/1(:سؤاالت کوتاه پاسخ 
اي گروه تاجران اول یادگیري مسائل شرعی تجارت ،سپس تجارت کردن به چه مطلبی اشاره : مود که فر) ع(این کالم امام علی-11

دارد ؟
علت منع برخی از بازي ها و ورزش ها از نظر اسالم چیست؟-12

)نمره 3( :سؤاالت تشریحی 
؟زندگی است عمل به احکام و راهنمایی هاي خداوند در دنیاي امروز مطمئن ترین شیوه براي چرا -13
منظور از ناتوانی انسان در فهم همۀ احکام الهی چیست ؟-14



: گروه ازمون مستمر اسفندماه      نام و نام خانوادگی 3دین وزندگی 8سؤاالت درس 

«آیۀ -1                              «
) نمره 5/0( اشاره دارد ؟به چه موضوع مهمی 

... « براي آیۀ -2                        
      « نمره 1( . یک مورد پیام بنویسید(

) نمره 5/1( :بخش احکام 
.فرهنگ و معارف اسالمی ۀاینترنت به منظور اشاعۀتولید سایت درشبک-3
.باري وفراهم کردن امکانات ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد وبی بند-4
.               تولید فیلم مستند علمی وتاریخی اگر به نیت تربیت دینی باشد-5

) نمره 5/0( :سؤاالت صحیح و غلط 
.شرط بندي دربازي ها و ورزش هاي معمولی اشکالی ندارد-6
.تسلطۀ رسانه اي وارتباطی بیگانگان برکشور یکی از مصدایق قاعدة نفی سبیل اس-7

) نمره 5/1( :سؤاالت کامل کردنی 
.است --------وقابل اعتمادي که پیش روي هرانسان خردمندي قرار دارد در دنیاي امروزتنها روش مطمئن -8
------2-----شود نه ---------1------سببقوي شدن بدن وقتی ارزشمند است که قوت بازو-9

.است --------------------------------وامل عقب ماندگی اقتصادي و فاصلۀ طبقاتییکی ازمهم ترین ع-10
) نمره 2( : سؤاالت کوتاه پاسخ 

) چه نوع موسیقی اي حرام است ؟ ( موسیقی چیست ؟) حرام بودن ( شرط تحریم -11
افراد جامعه چگونه می توانند روابط اقتصادي را سالم نگه دارند ؟ -12
) نمره 3( :االت تشریحی سؤ
قابلیت اجرا بودن اسالم در شرایط پیچیدة زندگی و نیازهاي جدید وتوانایی فقها دراستخراج احکام اسالم متناسب با شرایط به -13

چه معنا است ؟
)مورد کافی است 2( اثبات نمایید وجود ضررها و خطرات یک عمل، علت محرمات الهی است ؟ -14


