
بنابراین، زندگی دینی تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش روي هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد. هرکس که نگران عاقبت کار خود است به گزینه 1  1
روشنی در می یابد که تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد.

مسلمانان این کالم خدا را پذیرفتند و آنها هم که این کسب وکار را داشتند، از منفعتی که برایشان داشت صرف نظر کردند تا مرتکب گناه نشوند. گزینه 3  2

تولید فیلم هاي سینمایی: گزینه 2  3

- به منظور مبارزه با هاجم فرهنگی  واجب کفایی

- دادن جایزه توسط سازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران جایزه است. ایجاد پایگاه هاي اینترنتی و شبکه هاي اجتماعی در فضاي مجازي به منظور اشاعۀ فرهنگ و گزینه 1  4
معارف اسالمی مستحب و در مواردي واجب است.

فرهنگ و تمدن امروزي بشر براساس دستورات الهی شکل نگرفته و بسیاري از عادت ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است. ما باید با اعتماد به نفس باال و گزینه 1  5
توکل بر خدا وارد عمل شویم.

نعمت هایی که خداوند بخشی از آن را در قرآن کریم به ما معرفی کرده و مراتبی از آن هم که اخروي است، در این دنیا قابل توصیف نیست. خداوند در آیۀ  گزینه 4  6
سورة سجده می فرماید: «هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که مایۀ روشنی چشم هاست براي آن ها نهفته شده؛ این پاداش کارهایی است که انجام می دادند.» براساس عبارت  «افمن اّسس بنیانه

علی تقوي من اهللا»، تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد.

شرط بندي از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و انجام آن، (حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز) حرام می باشد. گزینه 2  7

این فرمودة خداي متعال که: «براي بندگان نیکوکارم چیز هایی ذخیره کرده ام که ...» بیانگر آن است که نعمت هایی که خداوند بخشی از آن را در قرآن به ما گزینه 2  8
معرفی کرده و مراتبی از آن هم اخروي است، در این دنیا قابل توصیف نیست.

از آن جا که ایمان داریم که قوانین و احکام اسالم فرمان هاي خداست، با اعتماد به نفس و توکل بر او وارد عمل می شویم. در این صورت، هم زمینه را براي آگاهی گزینه 4  9
دیگران نسبت به اسالم فراهم می نماییم و هم از اسالممان در صحنۀ عمل و زندگی دفاع می کنیم. همان طور که در سال هاي قبل، از سرزمین و آیینمان با تمام وجود دفاع کردیم و موفق

شدیم.

در زمینۀ اقتصاد، باید قبل از ورود به عرصۀ کار و تجارت با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم. حضرت علی (ع) در این باره می فرماید: «یا گزینه 1  10
َمعَشر التُّجاِر، َالِفقه، ثُمَّ الَمتَجَر: اي گروه تاجران و بازرگانان، اول یادگیري مسائل شرعی تجارت، سپس تجارت کردن».
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مستحب← در شرایط عادی
واجب کفایی← در شرایط ویژه
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