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آموزشگاه پرسا

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة یک زندگی دینی به  درستی بیان شده است؟  1

تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش روي هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد.

اگر چه «عمرجاودان همراه با خوشبختی» در سایر برنامه ها نیز مقدور است اما برنامه دین کاملتر است.

یک برنامۀ غیر دینی به شرطی مقابل وثوق است که از سر خردمندي و عاقبت اندیشی انسان باشد.

در یک برنامۀ دینی با وجود نگرانی نسبت به آینده، فرد  درخواهد یافت که خدا تکیه گاه امنی است.

وقتی گفته می شود «مسلمانان بین دین و دنیاي خود، دین را ترجیح می دهند»، مقصودمان کدام آیه است و این آیه واجد چه مفهومی است؟  2

 یسئلونََک َعِن اْلَخمِر َو الَمیِسِر ُقْل ِفیِهما ... - اساس دین اسالم بر پایه احکام الهی و اخالقی است.

َس بُنیانَه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللا ... - اساس دین اسالم بر پایه احکام الهی و اخالقی است. َأَفَمْن َأسَّ

 یسئلونََک َعِن اْلَخمِر َو الَمیِسِر ُقْل ِفیِهما ... - لزومًا تمام محرمات دین اسالم خالی از فایده نیستند.

َس بُنیانَه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللا ... - لزومًا تمام محرمات دین اسالم خالی از فایده نیستند. َأَفَمْن َأسَّ

تولید فیلم هاي سینمایی به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی، در شرایط عادي و ویژه و نیز براي مبارزه با تهاجم فرهنگی، به ترتیب چه حکمی  3
دارد؟

مستحب - واجب کفایی - واجب کفایی مستحب - واجب کفایی - جایز

واجب کفایی - جایز - واجب کفایی واجب کفایی - واجب کفایی - مستحب

حکم دادن جایزه توسط سازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران و ایجاد پایگاه هاي اینترنتی در فضاي مجازي به منظور اشاعۀ فرهنگ و  4
معارف اسالمی و مقابله با اندیشه هاي کفرآمیز و ابتذال اخالقی به ترتیب چیست؟

واجب کفایی - واجب کفایی جایز - مستحب و در مواردي واجب

جایز - واجب کفایی واجب کفایی - مستحب و در مواردي واجب

فرهنگ و تمدن امروزي بشر، چگونه توصیف می شود و وظیفۀ ما در برابر آن چیست؟  5

بسیاري از عادات آن با دین تعارض دارد. – انجام فرامین خدا با توکل بر او

براساس دستورات الهی شکل گرفته است. – انجام فرامین خدا با توکل بر او

براساس دستورات الهی شکل گرفته است. – باال بردن میزان درك نسبت به دستورات الهی

بسیاري از عادات آن با دین تعارض دارد. – باال بردن میزان درك نسبت به دستورات الهی

تعبیر قرآن کریم از نعمت هاي وصف ناشدنی در آخرت چیست و براساس چه شیوه اي زندگی کردن، هر نگرانی اي را از بین می برد؟  6

رضوان و رضایت الهی -  «أّسس بنیانه علی شفا ُجرٍف هاٍر» رضوان و رضایت الهی -  «أّسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوان» 

مایۀ روشنی چشم -  «أّسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوان» مایۀ روشنی چشم -  «أّسس بنیانه علی شفا ُجرٍف هاٍر»

شرط بندي در چه مواردي حرام است و فلسفۀ این تحریم چیست؟  7

در همۀ بازي ها، حتی در ورزش هاي معمولی - کسب درآمد حرام و استفاده از مال باطل

در همۀ بازي ها، حتی در ورزش هاي معمولی - پرهیز از زیان هاي روحی و اجتماعی

فقط در ورزشی که همراه با قمار باشد - کسب درآمد حرام و استفاده از مال باطل

فقط در ورزشی که همراه با قمار باشد - پرهیز از زیان هاي روحی و اجتماعی

1



این فرمایش حق تعالی خطاب به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) که: «براي بندگان نیکوکارم چیز هایی ذخیره کرده ام که نه  8
چشمی دیده، نه گوشی شنیده و ...» با کدام عبارت ارتباط معنایی دارد؟

میان نعمت هاي الهی در آخرت و باید و نباید هاي دینی هماهنگی و تشابه برقرار است.

نعمت هایی که خداوند بخشی از آن را در قرآن به ما معرفی کرده، در این دنیا قابل توصیف نیست.

ممکن است درك نعمت هاي الهی براي ما ملموس نباشد، ولی از هر راهی می توان به نعمت هاي الهی رسید.

یک هدف بزرگ، یک زندگی جدي و یک عزم قوي و استوار را طلب می کند.

وقتی ایمان داریم که احکام دینی همان فرمان هاي خداوند است، باید چگونه عمل کنیم و نتیجۀ مبارك و میمون آن کدام است؟  9

تالش بیشتر براي دانستن فلسفه و چرایی احکام - فراهم آوردن زمینۀ آگاهی خود و دیگران و دفاع از اسالم در مرحلۀ عمل

تالش بیشتر براي دانستن فلسفه و چرایی احکام - رسیدن به زندگی سالم و سعادت و نیک بختی اخروي و تضمین شده

داشتن اعتماد به نفس و توکل بر خدا - رسیدن به زندگی سالم و سعادت و نیک بختی اخروي و تضمین شده

داشتن اعتماد به نفس و توکل بر خدا - فراهم آوردن زمینۀ آگاهی خود و دیگران و دفاع از اسالم در مرحلۀ عمل

دستور امیر المؤمنین (ع) که فرمود: «یا معشر التجار الفقه ثم المتجر» لزوم کدام مورد را بیان نموده است؟  10

آشنایی با قوانین دینی کسب و کار قبل از ورود به عرصۀ معامالت براي جلوگیري از کسب حرام

جلوگیري از بی اعتمادي عمومی به تجار براي پیشگیري از آلوده شدن اقتصاد جامعه به ربا

اجتناب از مصرف گرایی براي آشنایی مردم با احکام دین در مورد خرید و فروش کاال

آشنایی با احکام تجارت براي جلوگیري از ایجاد مشاغل کاذب مانند واسطه گري
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