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توصیف پیامبر اکرم(ص) از ذخیره خدا در بهشت، ویژة کدام گروه از افراد است و دربارة این ذخیرة الهی کدام صفت بیان شده است؟  . 1

بندگان نیکوکار - نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهنی خطور می کند. بندگان با ایمان - پاداشی که هیچ کس نمی داند و مایه روشنی چشم هاست. 

بندگان نیکوکار - پاداشی که هیچ کس نمی داند و مایه روشنی چشم هاست. بندگان با ایمان - نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهنی خطور می کند.

س بُنیانَه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر ....» چه عاقبتی در انتظار پشت کنندگان از احکام است و این چنین سرانجامی معلول بر اساس آیۀ مبارکۀ  «َأَفَمن َأسَّ  . 2
کدام  رفتار جاهالنه است؟ 

گمراهی ابدي- عدم انتخاب شیوه اي قابل اعتماد و اطمینان در زندگی. آتش جهنم - عدم انتخاب شیوه اي قابل اعتماد و اطمینان در زندگی.

گمراهی ابدي- دوري از تقواي الهی و طلب رضایت غیر خدا در زندگی. آتش جهنم - دوري از تقواي الهی و طلب رضایت غیر خدا در زندگی.

بنا بر آیات قرآن، چه چیز به مثابۀ قرار دادن خود بر لبۀ پرتگاه است و آیۀ مرتبط با آن در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 3

َس بُْنَیانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر» بی توجهی به برنامۀ دینی و سهل انگاري در عمل به آن -  «َمن َأسَّ

َس بُْنَیانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر»  ایجاد تفرقه و پراکندگی و ابتعاد از تقوا و رضاي الهی -  «َمن َأسَّ

س بُنیانَه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر»  بی توجهی به برنامۀ دینی و سهل انگاري در عمل به آن - «َأَفَمن َأسَّ

س بُنیانَه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیًر»   ایجاد تفرقه و پراکندگی و ابتعاد از تقوا و رضاي الهی - «َأَفَمن َأسَّ

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة یک زندگی دینی به  درستی بیان شده است؟  . 4

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

اگرچه «عمرجاودان همراه با خوشبختی» در سایر برنامه ها نیز مقدور است، اما برنامه دین کامل تر 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. 

ار، َالِْفْقُه ُثمَّ الَْمْتَجُر » ما را به دقت در رعایت کدام مورد، رهنمون می کند؟ حدیث شریف « یا َمْعَشَر التُّجِّ  . 5

بکوشیم همه از کاالي ایرانی استفاده کنیم تا از مصرف کاالهاي خارجی جلوگیري شود. 

از سلطه کشورهاي استکباري که می خواهند کنترل اقتصاد ما را به دست بگیرند، جلوگیري کنیم. 

بکوشیم جامعه و به خصوص بانک هاي کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افرا جامعه در خدمت تولید قرار گیرد. 

تالش کنیم تا از آثار منفی اقتصادي که باعث رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود، اجتناب شود.

مقصود از عبارت « َمناِفُع لِلنِّاس » در آیۀ « یسَئُلونَک َعِن الَْخْمِر َو الَْمیِسِر ُقْل ِفیِهَما... » کدام یک از گزینه هاي زیر است؟  . 6

منافعی که خداي متعال در ترك قمار کردن و شراب خوردن قرار داده است. 

منافعی که دین داري و توجه به محرمات الهی براي حرکت به سوي کمال در پی دارد.  

منافع احتمالی که در قمار و شراب می تواند مد نظر انسان قرار گیرد. 

منافع بیشتر توجه به دین داري در برابر مبادرت به هوس هاي دنیایی. 

خداوند در قرآن کریم دربارة چه موضوعی می فرماید: « خدا می داند و شما نمی دانید»؟  . 7

اسالم در هر دوره و زمان قابل اجرا است.

فرهنگ و تمدن امروزي بشر بر اساس دستورات الهی شکل نگرفته و بسیاري از عادت ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است.

خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم.

گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می دانیم و گاه از آنها مطلع نیستیم.

خداوند در مورد کدام دو گناه فرموده اند:  «قل فیهما اثم کبیر و منافع لّلناس و اثمهما اکبر من نفعهما» ؟  . 8

شراب و قمار  شراب و زنا قمار و زنا زنا و غیبت 

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 8 آسان
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دلیل تعیین مجازات هایی  که خداوند براي گناهان قرار داده است، چیست و مراد از «حکمت احکام»، چیست؟  . 9

آگاهی خداوند به موانع بزرگ بر سر راه سعادت و نعمت هاي اخروي- اهداف و سود و زیان آن عمل

آگاهی خداوند به موانع بزرگ بر سر راه سعادت و نعمت هاي اخروي- دالیل و علل خاص هر حکم

تعداد و اندازه تاثیر تخریبی گناهان و آثار تخریب آن- دالیل و علل خاص هر حکم

تعداد و اندازه تاثیر تخریبی گناهان و آثار تخریب آن- اهداف و سود و زیان آن عمل

دور نمودن روزي حرام از کسب و کار خود در گرو چیست و کدام عبارت شریفه مؤید آن است؟  . 10

آشنایی با احکام تجارت و کار- «یا معشرالتجار، الفقه، ثم المتجر»   ایمان به روزي ده بودن خدا- «قل فیهما اثٌم کبیر و منافع للناس»  

ایمان به روزي ده بودن خدا- «یا معشرالتجار، الفقه، ثم المتجر»   آشنایی با احکام تجارت و کار- «قل فیهما اثٌم کبیر و منافع للناس»  

ارزشمندي قوت بازو به چیست و پیش قدم شدن در برگزاري ورزش ها و بازي ها براي تقویت رابطه صمیمانه میان خویشان و همسایگان و سالمت  . 11
اخالقی افراد جامعه چه حکمی می تواند داشته باشد؟

تواضع و فروتنی و نه فخر فروشی- پاداش اخروي تواضع و فروتنی و نه فخرفروشی- واجب کفایی

دفاع از میهن در برابر دشمنان قسم خورده – پاداش اخروي دفاع از میهن در برابر دشمنان قسم خورده – واجب کفایی

چه عاملی تشدید کنندة فاصلۀ طبقاتی است که بی اعتمادي عمومی مردم را به دنبال دارد و براي پیشگیري از آن، دولت مردان باید کدام هدف را در  . 12
صدر برنامه هاي اقتصادي کشور قرار دهند؟

اشرافی گري و تجمل گرایی مسئولین-عدم تسلط و نفوذ بیگانگان اشرافی گري و تجمل گرایی مسئولین- حرکت به سوي عدالت و قسط

وابستگی اقتصادي به کشورهاي استعمارگر- حرکت به سوي عدالت و قسط  وابستگی اقتصادي به کشورهاي استعمارگر- عدم تسلط و نفوذ بیگانگان

علیت حرمت موسیقی لهوي کدام است و تولید و توزیع و تبلیغ فیلم ها و لوح هاي فشرده و...، به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با  . 13
تهاجم فرهنگی و  ابتذال فرهنگی در بردارنده چه حکمی است؟

تحریک کننده و تقویت کننده بی بندوباري و شهوت-واجبات کفایی تحریک کننده و تقویت کننده بی بندوباري و شهوت-مستحب

از امور زیان آور روحی و اجتماعی-مستحب  از امور زیان آور روحی و اجتماعی-واجبات کفایی

با تدبر در قرآن دلیل لزوم اعتماد انسان به این عبارت قرآن که می فرماید: «و بسا چیزي را خوش نمی دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي  . 14
را دوست می دارید و آن براي شما بد است» چیست؟

در آن منفعت هایی براي مردم است.  خدا می داند و شما نمی دانید.

گناه مانعی بزرگ بر سر راه سعادت بشري است.  نباید فهم خود را مبناي تصمیم گیري قرار دهیم. 

با تدبر در حدیث علوي چه عاملی مقدم بر تجارت کردن است؟  . 15

دوري از عوامل ناپاکی روزي  نحوة کسب رزق و روزي حالل  آشنایی با کسب و کار حالل  آشنایی با احکام تجارت 

کدام مورد از تدبر در این کالم قرآنی استنباط می شود؟  . 16
«و بسا چیزي را خوش نمی دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست می دارید و آن براي شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید»

هر یک از احکام و دستورات خداوند علت خاصی دارد و خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می کند.

بناي زندگی انسان بر پایۀ علم خداوند است و علم ما نسبت به علم خداوند بسیار ناچیز است. 

ما انسان ها هیچ گاه نمی توانیم علت احکام را درك کنیم. 

در مواردي که برخی از جوامع امروزي برخالف احکام الهی عمل می کنند، رعایت قوانین را تا حدي سخت می کند.

کدام مورد مصداق مهم «عمل صالح» است؟ تولید فیلم هایی که موجب انحراف و فساد می شود، چه حکمی دارد؟  . 17

تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها، مجالت به منظور اشاعۀ فرهنگ اسالمی- حرام  تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها، مجالت به منظور اشاعۀ فرهنگ اسالمی - مکروه 

پیش قدم شدن در ورزش هاي  دسته جمعی به نیت سالمت اخالقی خانواده - مکروه  پیش قدم شدن در ورزش هاي  دسته جمعی به نیت سالمت اخالقی خانواده - حرام 
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کالم حضرت علی (ع) که می فرماید: «الفقه ثم المتجر» با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟  . 18

به دست آوردن درآمد پاك و حالل از طریق یادگیري احکام و مسائل شرعی تجارت الزم است. 

با به دست آوردن درآمد پاك و حالل می توان گرفتار کسب و تجارت ناپاك نشد. 

به کار گیري روش هاي علمی تجارت کردن مانع ورود ناپاکی در کسب و تجارت است. 

به کار گیري روش هاي علمی تجارت براي رشد اقتصادي بهتر و سالم تر است. 

با تدبر در آیۀ شریفۀ « ام من اّسس بنیانه علی شفا جرٍف هار » بی توجهی به کدام عامل موجب سقوط در آتش دوزخ می شود؟ مصداق این افراد چه کسانی  . 19
هستند؟

خود عالی - کافرین  خود عالی - ظالمین احکام و قوانین اسالم - ظالمین  احکام و قوانین اسالم - کافرین 

امر تزکیۀ نفس، با کدام موضوع آغاز می شود، با چه چیزي تداوم می یابد و کدام آیه شریفه به این امر اشاره دارد؟  . 20

اَها»  توبه ازگناهان- عمل به دستورات خداوند- «َقْد َأْفَلَح َمن َزکَّ

ریَن»  ابیَن َو ُیِحبُّ اْلُمَتَطهِّ عمل به دستورات خداوند- توبه از گناهان- «ِإنَّ أَهللا ُیِحبُّ التَّوَّ

ریَن»  ابیَن َو ُیِحبُّ اْلُمَتَطهِّ توبه از گناهان- عمل به دستورات خداوند- «ِإنَّ أَهللا ُیِحبُّ التَّوَّ

اَها»  عمل به دستورات خداوند- توبه ازگناهان- «َقْد َأْفَلَح َمن َزکَّ

حکم تولید فیلم هاي سینمایی و تلویزیونی، مستند علمی، تاریخی و اجتماعی که به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی و تربیت بدنی باشد، چیست و در شرایط  . 21
ویژه چه حکمی دارد؟

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

هر یک از موارد زیر به ترتیب به استناد فتاواي مراجع تقلید مشمول چه احکامی می شود؟   . 22
- ضرورت فراهم کردن امکانات ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباري 

- ورزش به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی

جایز و حالل - مستحب  جایز و حالل - واجب کفایی  واجب کفایی - مستحب  واجب کفایی - جایز و حالل 

کدام مورد زیر یاري رسان عبارت شریفۀ «َوِإْثُمُهَما َأْکَبُر ِمن نَّْفِعِهَما» است؟ این آیه در مورد کدام لغزش هشدار می دهد؟  . 23

نَى»   میان برنده و بازنده کینه و دشمنی ایجاد می کند - «َال َتْقَربُوا الزِّ میان برنده و بازنده کینه و دشمنی ایجاد می کند - «َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر»  

هیچ فایده اي براي جامعه ندارد - «َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر»   نَى»   هیچ فایده اي براي جامعه ندارد - «َال َتْقَربُوا الزِّ

کدام مورد موجب بهره مندي از پاداش آخرت است؟ و تماشاکردن تصاویري که موجب انحراف و فساد می شود، چه حکمی دارد؟  . 24

پیش قدم شدن در ورزش هاي دسته جمعی براي تقویت روابط صمیمانه میان خویشان - حرام 

پیش قدم شدن در ورزش هاي دسته جمعی براي تقویت روابط صمیمانه میان خویشان - مکروه 

شرکت در مجالس شاد مانند جشن هاي مذهبی حتی اگر موجب تقویت صله رحم و تبلیغ دین شود - مکروه

شرکت در مجالس شاد مانند جشن هاي مذهبی حتی اگر موجب تقویت صله رحم و تبلیغ دین شود - حرام 

احکام هر یک از موارد زیر به ترتیب چگونه است؟   . 25
- بازي هاي ورزشی به قصد آمادگی بیشتر براي انجام وظایف الهی 

- شرط  بندي در بازي هاي معمولی

مستحب - اشکال ندارد  مستحب - حرام  جایز - حرام   جایز - اشکال ندارد  

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



براي بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است.  گزینه 2  . 1

َس بُنیاَنُه َعَلى? َشَفا ُجُرٍف هاٍر َفانهاَر ِبِه ِفی َنارِ َجَهنََّم»، آتش جهنم سرانجام انتخاب راهی به جز احکام دین و روي س بُنیاَنه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر َأم َمن َأسَّ بر اساس آیۀ شریفۀ «َأَفَمن َأسَّ گزینه 1  . 2
آوردن راه هاي غیر قابل اعتماد است.

بنابر آیۀ قرآن، بی توجهی به زندگی دینی به مثابۀ حرکت در پرتگاه گمراهی است که در انتها به آتش جهنم منجر می شود. گزینه 1  . 3

گزینه 1 زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش روي هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد. هرکس که نگران عاقبت کار خود است، به روشنی در می یابد که تکیه  . 4
بر خداوند و اعتماد به دستورات او، هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد.

بکوشیم جامعه و به خصوص بانک هاي کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت تولید قرار گیرد همچنین قبل از ورود به عرصه کار و تجارت باید با احکام تجارت آشنا گزینه 3  . 5
شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم، حضرت علی «ع» در این باره می فرماید: یا معشرالتجار الفقه ثم المتجر» 

بنابر آیۀ شریفۀ مذکور در شراب و قمار منافعی براي مردم وجود دارد؛ اما زیان هاي آن به مراتب بیشتر است. از همین رو خداوند متعال شراب و قمار را حرام کرده است.  گزینه 3  . 6

ممکن است منع هاي الهی در احکام دینی را برخی دوست نداشته باشند، اما خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. قرآن کریم می فرماید: « ... و گزینه 3  . 7
بسا چیزي را خوش نمی دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست می دارید و آن براي شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.»

آیۀ  سورة بقره: «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع لّلناس و ِاثمُهما اکبر من نفعهما» :از تو دربارة شراب و قمار می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی گزینه 4  . 8
براي مردم است اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.  

نمی توان باید و نبایدهاي دینی و الهی را با قوانین بشري که اهداف محدود و کوچکی دارند مقایسه کرد و مثال گفت چرا خداوند براي فالن گناه چنین مجازاتی قرار داده است. چرا که گزینه 2  . 9
خداوند می داند (علم و آگاهی خداوند) آن گناه مانعی بزرگ بر سر راه سعادت و نعمت هاي ابدي است. هر دستور خداوند، دالیل خاص خود را دارد که حکمت آن حکم و دستور نامیده می شود. 

در عرصۀ اقتصادي باید بکوشیم که رزق و روزي حالل به خانه بیاوریم و از همۀ عواملی که سبب ناپاك شدن روزي ما می شود، خودداري کنیم. همچنین قبل از ورود به عرصۀ کار و گزینه 2  . 10
تجارت باید با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم. حضرت علی (ع) در این باره می فرماید: «یا معشرالتجار، الفقه، ثم المتجر، اي گروه تاجران و بازرگانان! اول یادگیري مسائل شرعی

تجارت، سپس تجارت  کردن.»

قوي تر شدن بدن وقتی ارزشمند است که قوت بازو سبب تواضع و فروتنی انسان شود، نه فخر فروشی بر دیگران.  گزینه 2  . 11
کسانی که براي تقویت رابطه صمیمانه میان خویشان و همسایگان و سالمت اخالقی افراد جامعه در برگزاري بازي ها و ورزش هاي دسته جمعی پیش قدم می شوند، از پاداش اخروي بهره مند خواهند

شد. 

اشرافی گري و تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداري و مالی یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادي و فاصلۀ طبقاتی است که سبب بی اعتمادي مردم می شود و مقابله با آن گزینه 1  . 12
در راستاي حرکت به سوي عدالت و قسط است.

آن نوع موسیقی که بی بندوباري و شهوت را تقویت و تحریک می کند و متناسب مجالس لهو و لعب است، حرام است. تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها و لوح هاي فشرده، مجالت، گزینه 2  . 13
روزنامه ها، کتاب ها و انواع آثار هنري به  منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال فرهنگی از مصادیق فهم عمل صالح و از واجبات کفایی و داراي پاداش اخروي

است.  

قرآن کریم می فرماید: و بسا چیزي را خوش نمی دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست می دارید و آن براي شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید. گزینه 1  . 14

با تدبر در حدیث شریفۀ حضرت علی (ع): یا معشر التجار، الفقه ثم المتجر. آشنایی با احکام تجارت باید مقدم بر تجارت کردن باشد تا گرفتار کسب حرام نگردیم.  گزینه 1  . 15

هر یک از احکام و دستورات خداوند، داراي علت خاصی است. اگر خداوند ما را به انجام کاري فرمان داده است، آن کار به نفع ما بوده و اگر خداوند ما را از کاري منع کرده است، گزینه 1  . 16
قطعًا آن کار به ضرر ما بوده است. در واقع خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم! و کالم قرآنی مؤید آن است. 

تولید، توزیع و تبلیغ فیلم هاي سینمایی و تلویزیونی، لوح هاي فشرده، مجالت و روزنامه ها کتاب ها و انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی از مصادیق عمل گزینه 2  . 17
صالح است. 

تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها، لوح هاي فشرده و ... که موجب انحراف و فساد می شوند، حرام است. 

کالم حضرت علی (ع): «یا معشر التجار الفقه ثم المتجر»  گزینه 1  . 18
اي گروه تاجران و بازرگانان! اول یادگیري مسائل شرعی تجارت، سپس تجارت کردن. این کالم مؤید آن است که براي به دست آوردن درآمد پاك و حالل باید احکام و مسائل شرعی تجارت را

آموخت تا گرفتار کسب حرام نگردیم. 

بی توجهی به احکام و قوانین اسالم، علت قرارگرفتن بر لبۀ پرتگاه و در حال سقوط به آتش جهنم است. « بنیانه علی شفا جرف  هار فانهار به فی نار جهنم » در این آیه گروه ظالمین را گزینه 2  . 19
مصداق افرادي می داند که نسبت به احکام و قوانین اسالم بی توجه اند؛ و آیات الهی آنها را هدایت نمی کند. 

تزکیۀ نفس زمانی است که نفس ما از آلودگی پاك شود، این کار با توبه ازگناهان آغاز می شود و براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسان، می بایست عالوه بر توبه به سایر دستوراتی گزینه 1  . 20
اَها» به اثر تزکیۀ نفس اشاره دارد. که خداوند فرمان داده است، عمل نمود و آیۀ شریفۀ «َقْد َأْفَلَح َمن َزکَّ

تولید فیلم هاي سینمایی و تلویزیونی، مستند علمی، تاریخی و اجتماعی که به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی و تربیت دینی باشد مستحب است و در شرایط ویژه واجب کفایی است.  گزینه 4  . 21

- اگر ورزش و بازي هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباري هاي دنیاي کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.  گزینه 2  . 22
- اگر ورزش به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی باشد، آن را مستحب و داراي پاداش اخروي می دانند.

عبارت قرآنی «َوِإْثُمُهَما َأْکَبُر ِمن نَّْفِعِهَما» به معناي «اما گناهشان بزرگتر از منفعتشان است» است. این آیه به ضررها و آسیب هاي گناهان شراب و قمار«اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر» اشاره می کند. گزینه 1  . 23
به عنوان مثال: این عمل «قمار» میان برنده و بازنده کینه و دشمنی بوجود می آورد.

کسانی که براي تقویت روابط صمیمانه میان خویشان و همسایگان و سالمت اخالقی افراد خانواده در برگزاري بازي هاي دسته جمعی پیش قدم می شوند، از پاداش اخروي بهره مند گزینه 1  . 24
خواهند شد. تولید، توزیع و تبلیغ و تماشاکردن تصاویر و فیلم هایی که موجب انحراف و فساد می شود، حرام است.

بازي هاي ورزشی اگر به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی باشد، آن را مستحب و داراي پاداش اخروي می داند.  گزینه 3  . 25
انجام شرط  بندي حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام است. 
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