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چرا در مسیر وصول به نعمات الهی، لزومًا هر راهی، کارایی الزم را ندارد و کدام عبارت مبین صدق این حقیقت است؟  . 1

زندگی دینی تنها شیوه قابل اعتمادي است که مقابل هر انسان خردمند قرار دارد - هدف بزرگ با یک زندگی بدون برنامه سازگار نیست. 

زندگی دینی تنها شیوه قابل اعتمادي است که مقابل هر انسان خردمند قرار دارد - الزمۀ سعادت انسان، عمل به احکام الهی است.

میان نعمت هاي الهی و باید ها و نباید هاي دین ارتباط و هماهنگی برقرار است - هدف بزرگ با یک زندگی بدون برنامه سازگار نیست. 

میان نعمت هاي الهی و باید ها و نباید هاي دین ارتباط و هماهنگی برقرار است - الزمۀ سعادت انسان، عمل به احکام الهی 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

منظور از «میسر» در آیات قرآن کدام یک از موارد زیر است و خداوند چه وصفی از آن کرده است؟  . 3

شراب - گناه آن براي انسان از سودش بیشتر می باشد. شراب - هیچ سرانجامی جزء خسران براي انسان ندارد.

قمار- گناه آن براي انسان از سودش بیشتر می باشد. قمار - هیچ سرانجامی جزء خسران براي انسان ندارد

از آنجا که قرار  است احکام و قوانین اسالم را مورد بررسی قرار دهیم، کدام گزینه خالی از اشکال نمی باشد؟  . 4

احکام و قوانین دین اسالم عالوه بر زندگی دنیا، سعادت اخروي را نیز تأمین می کند.

باید ها  و  نباید هاي دین را باید با قوانین بشري مقایسه کنیم تا به چرایی احکام دست یابیم.   

گاهی مجازاتی را که براي یک عمل در نظرگرفته شده، براي رفع مانع راه سعادت ابدي است. 

زندگی دینی تنها راه مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش روي هر انسان عاقلی قرار دارد. 

اگر با ژرف اندیشی به معارف بلند اسالمی توجه نماییم، کدام یک از گزینه هاي زیر را تأیید نخواهیم کرد؟  . 5

آموزه هاي اسالم در هر دوره و زمانی به عنوان یک آیین بدون  نقص قابل پیاده سازي و اجراست.

هر اندازه هم که زندگی بشریت پبچیدگی  بیشتري یابد، معارف اسالم به نیاز هاي آن پاسخ می دهد.

انحراف جوامع اگرچه آبستن خواسته هاي جدید است،  اما اسالم هم می تواند مطابق آن حکم دهد.

کار استنباط و استخراج پاسخ مناسب براي نیاز هاي روز بشر برعهده فقها و مجتهدین اسالمی است.

چه عاملی سبب سخت شدن رعایت قوانین الهی از سوي تمدن امروزي بشر شده است و در بهره مندي از علوم مختلف براي کشف حکمت احکام، به چه  . 6
نکته اي باید توجه کرد؟

از بین رفتن فطرت الهی در بین انسان هاي خوگرفته با تمدن نوین - کشف ما در برابر علم بی نهایت الهی که واضع احکام است، ناچیز می باشد.

تعارض بسیار از عادت ها و رفتارهاي بشر امروز با دستورات دین - کشف ما در برابر علم بی نهایت الهی که واضع احکام است، ناچیز می باشد.

از بین رفتن فطرت الهی در بین انسان هاي خوگرفته با تمدن نوین - علوم مادي بشر امروز نمی تواند از حقایقی الهی احکام اسالمی پرده بر دارد. 

تعارض بسیار از عادت ها و رفتارهاي بشر امروز با دستورات دین - علوم مادي بشر امروز نمی تواند از حقایق الهی احکام اسالمی پرده بردارد. 

در بین موارد زیر کدام یک را نمی توان از مصادیق واجبات کفایی به شمار آورد؟  . 7

تولید انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی 

تولید فیلم هاي سینمایی، تلویزیونی و مستند در شرایط ویژه و به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی و تربیت دینی 

فراهم کردن امکانات بازي هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباري هاي دنیاي کنونی 

شرکت در مجالس و جشن هاي مذهبی و ملی با نیت این که موضوع مؤکد صلۀ رحم تقویت و تحکیم پیدا کند. 
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کدام یک از موارد زیر می تواند علت موجهی براي حرمت قائل نشدن اسالم نسبت به یک عمل باشد؟  . 8

اینکه مردم با انجام آن عمل میل بیشتري به دین اسالم پیدا کنند.  اینکه آن عمل در بین مردم آن زمان مقبولیت باالیی داشته است. 

اینکه ادامه دادن آن عمل منافاتی با سعادت مردم نداشته باشد.   اینکه آن عمل براي انسان خالی از منفعت و سود به شما ر نرود. 

درباره حرمت شراب خواري و قمار در اسالم کدام گزینه به نکتۀ صحیحی اشاره نکرده است؟  . 9

اسالم در ممنوع شمردن انجام این اعمال، رواج آن ها در جامعۀ آن روز را مالك قرار نداده است. 

دین اسالم ضمن پذیرش منافع احتمالی این اعمال، زیان و گناه آنها را بسیار بیشتر بیان کرده  است. 

با وجود حرمت آن در صدر اسالم، اما دو مرتبه در دورة امویان و عباسیان بین مردم عمومیت یافت. 

حرمت این موارد در حالی بود که عده اي از فروش شراب، اقتصادشان در آن زمان رونق داشت. 

بیان امیرالمومنین علی (ع) که می فرماید:  «الفقه ثم المتجر»  نوید چه موضوعی است؟  . 10

به کارگیري روش هاي علمی تجارت کردن تا مانع ورود ناپاکی در کسب و تجارت گردد.

به کارگیري روش هاي علمی تجارت کردن براي اینکه به رشد اقتصادي بهتر و سالم تر برسد.

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

به دست آوردن درآمد پاك و حالل تا گرفتار کسب و تجارت ناپاك نگردد. 

حکم کدام یک از موارد زیر از منظر فقه پویاي اسالم لزومًا حرام به شمار نمی رود؟  . 11

هر نوع تجارتی به نفع رژیم صهیونیستی، همچون وارد کردن و ترویج کاالهاي سرمایه داران و شرکاي این رژیم 

اسراف در منابع مصرفی کشور از جمله آب، بنزین، مواد غذایی، پوشاك، انرژي و امور مهم دیگري از این قبیل 

خرید و فروش لوح هاي فشرده و سایر رسانه هایی که دربردارندة تصاویر و یا متون فسادانگیز می باشند.

شرکت در مجالس عروسی و جشن هایی که در آن ها به اعتدال در مصرف توجه نشده و اسراف صورت می گیرد.

تعمق در مفاهیم آیه ي « یسئلونََک َعِن الَْخمِر َو الَمیِسِر ُقْل ِفیِهما ... »، ما را به کدام نتیجه خواهد رساند؟  . 12

بر خالف انحرافات فردي انسان ها، نمی توان انحرافات اجتماعی را نادیده گرفت. 

از آنجایی که استفاده از شراب و قمار ثمره اي جز ضرر ندارد، نهی از آن الزم است. 

قمار و  شراب با آنکه در بین مردم شیوع فراوان نداشت، اما عده اي گرفتار آن بودند.

تمکین مفهوم این آیه به مثابه صرف نظر کردن از برخی منافع، براي حفظ دین است. 

در کدام یک از آیات زیر به تنها شیوة مطمئن زندگی و روش قابل اعتماد در مواجهۀ با مسائل در دنیاي پیچیدة امروز اشاره شده و این شیوه کدام  . 13
است؟

نوَب َجمیًعا - تکیه  به رحمت خدا و عدم نا امیدي از او ُقل یا ِعَباِدَي الَّذیَن َأسَرفوا َعلى َأنُفِسِهم ال َتقَنطوا ِمن َرْحَمِۀ اهللا ِإنَّ اهللاَّ َیغِفرُ الذُّ

نوَب َجمیًعا - عدم ارتکاب گناه و جلب رحمت پروردگار َ َیغِفرُ الذُّ ِ ِإنَّ اهللاَّ ُقل یا ِعَباِدَي الَّذیَن َأسَرفوا َعلى َأنُفِسِهم ال َتقَنطوا ِمن ّرْحَمِۀ اهللاَّ

َس بُنیانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف هاٍر َفانهاًر بِِه ِفی نَارِ َجَهنََّم - عمل به احکام و راهنمایی هاي خداوند س بُنیانَه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر َأم َمن َأسَّ َأَفَمن َأسَّ

َس بُنیانَُه َعَلی َشَفا ُجُرٍف هاٍر َفانهاًر بِِه ِفی نَارِ َجَهنََّم - تالش براي تأسیس جامعه دینی س بُنیانَه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر َأم َمن َأسَّ َأَفَمن َأسَّ

اها» کدام است؟ تداوم تزکیه مستلزم چه موضوعی است و معناي صحیح آیۀ «َقد َأفَلَح َمن  َزکَّ  . 14

براي تداوم یافتن تزکیه تکرار توبه الزم است -  به یقین هر کس خود را پاك کرد، رستگار شد. 

براي تداوم تزکیه باید به فرامین خدا عمل کرد - به یقین کسی را که خدا پاك کرد، رستگار شد. 

براي تداوم تزکیه باید به فرامین خدا عمل کرد - به یقین هر کس خود را پاك کرد، رستگار شد.

براي تداوم یافتن تزکیه تکرار توبه الزم است -  به یقین کسی را که خدا پاك کرد، رستگار شد.

رفتار حضرت لوط در برابر قوم خویش بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟  . 15

هر دینی موظف است که به شایستگی، خود را با خواسته هاي زمان خود تطبیق دهد.  پبامبران براي جذب مردم به سوي حق، گاهی با خواسته هایشان موافقت می کردند.

پویایی ادیان الهی به معناي قابلیت تطبیق آن ها با تمایالت انحرافی و غلط نیست.  بر خالف انحرافات فردي انسان ها، نمی توان انحرافات اجتماعی را نادیده گرفت. 
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یگانه راه مطمئن که پیش  روي هر انسان خردمند است، چیست؟ پیامد بی توجهی به آن در کدام عبارت قرآنی نمایان است؟  . 16

تالش و زندگی بر پایۀ علم و حکمت الهی -  فانهار به فی نار جهنم  تالش و زندگی بر پایۀ علم و حکمت الهی -  ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین 

عمل به احکام و قوانین الهی -  ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین  عمل به احکام و قوانین الهی -  فانهار به فی نار جهنم 

» چه پیامدي را به دنبال دارد و موجب بهره مندي از وسایل ارتباطی داخلی، به چه علتی است؟ ِ َس بُْنَیانَُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللاَّ پایبندي عملی به آیۀ شریفه: «َأسَّ  . 17

«َشَفا ُجُرٍف َهاٍر»- مانع نفوذ و سلطۀ رسانه اي بیگانه شویم.  َخْیٌر»- مانع نفوذ و سلطۀ رسانه اي بیگانه شویم.  «ِرْضَواٍن

اَها»- اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی  «َمْن َزکَّ «َقْد َأْفَلَح»- اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی 

تعبیر «منافع للناس» براي کدام یک از گناهان کبیره به کار می رود و به چه معنایی است و شرط بندي در بازي ها و ورزش هاي معمولی چه حکمی دارد؟  . 18

قمار- سود اقتصادي – بال اشکال شراب- سوداقتصادي- حرام قمار- سود جسمانی- حرام شراب- سود جسمانی- بال اشکال

از آیه شریفۀ «أفمن اّسس بنیانه علی تقوي من اهللا کدام مطلب مستفاد می گردد؟  . 19

یک زندگی استوار براساس تقوا و وصول به بهشت طراحی می گردد.

هر کس اساس زندگی خود را براي وصول به مقام رضوان الهی قرار دهد، به آینده امیدوار خواهد بود. 

رضایت خدا برترین نعمت خداوند است که به انسان متقی هدیه می شود.

عمل به احکام و قوانین الهی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتماد پیش  روي انسان است. 

حکم شرط بندي در کدام گزینه به درستی مطرح شده است و مهیا کردن امکانات بازي و ورزش براي دور کردن افراد جامعه از فساد، مشتمل بر  . 20
کدام یک از احکام اسالمی است؟

حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام می باشد. - واجب کفایی  اگر در ورزش هاي مختص شرط بندي باشد حرام است. - واجب عینی 

حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام می باشد. - واجب عینی  اگر در ورزش هاي مختص شرط بندي باشد حرام است. - واجب کفایی 

با دقت در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، کدام یک از موارد زیر درباره اعراب صدر اسالم، به مفهوم دقیق تري اشاره کرده است؟  . 21

قمار و  شراب با  آنکه در بین مردم شیوع فراوان نداشت، اما عده اي گرفتارآن بودند. 

تمام مردمی که گرفتار قمار بودند، از آن زیان کرده و زندگی شان آسیب می دید. 

فروختن شراب سبب شده بود که اقتصاد جامعه دچار رکود بسیار باالیی شود. 

سؤال مردم از چرایی تحریم قمار و شراب، سبب نزول آیه دراین باره شد. 

اَها» به ترتیب «آغازگر راز فالح و رستگاري» و «تداوم پاك ماندن جان و دل انسان» را مستند به اگر بخواهیم بر اساس آیه شریفه: «َقْد َأْفَلَح َمن َزکَّ  . 22
روایات و آیات کنیم، کدام یک صحیح است؟

 « ِ َس بُْنَیانَُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللاَّ نوَب»- «َأسَّ ُر الُقلوَب وَتْغِسُل الذُّ «التَّوبَُۀ ُتطهِّ ِرینَ »  ابِینَ  َو ُیِحُب  اْلُمَتَطهِّ نُوَب َجِمیًعا»- «ِإنَ  اهللاََّ  ُیِحُب  التَّوَّ َ َیْغِفُر الذُّ «ِإنَّ اهللاَّ

ِرینَ »  ابِینَ  َو ُیِحُب  اْلُمَتَطهِّ نوَب»- «ِإَن اهللاََّ  ُیِحُب  التَّوَّ ُر الُقلوَب وَتْغِسُل الذُّ «التَّوبَُۀ ُتطهِّ  « ِ َس بُْنَیانَُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللاَّ نُوَب َجِمیًعا»- «َأسَّ َ َیْغِفُر الذُّ «ِإنَّ اهللاَّ

در حدیث قدسی «... چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است». دربارة چه کسانی مطرح شده  . 23
است و تزکیۀ نفس چه زمانی آغاز می گردد؟

مؤمنین – با توبه و تطهیر از آلودگی ها محسنین- با توبه و تطهیر از آلودگی ها

مؤمنین- با عمل به دستورات اخالقی و عبادي  محسنین- با عمل به دستورات اخالقی و عبادي

با توجه به عبارت شریفۀ «قل فیهما اثم کبیر... و اثمهما اکبر من نفعهما» کدام حکم در چه اموري مطرح شده است؟  . 24

حرمت بنا کردن کار خود بر لبۀ پرتگاه مشرف به سقوط در آتش دوزخ 

حرمت زنا و عمل زشت به عنوان راهی بد و از گناهان کبیره  

حرمت شراب و قمار به عنوان دو گناه بزرگ 

جایز نبودن قمار و انحراف و ارتباط جنسی جهت تأمین سالمتی جسمی و روحی انسان ها
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با روي کار آمدن بنی امیه و بنی عباس بار دیگر شراب و قمار در دربار آن ها رواج پیدا کرد و برخی از مردم نیز مرتکب این دو عمل شدند. کدام آیۀ  . 25
شریفه، این عمل را نکوهش می کند و انجام این دو عمل ناشی از فراموشی کدام سخن خداوند می باشد؟

َس بُنیانَُه علی َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفانهاَر بِِه فی نَاِر َجَهنََّم»  ــ  «ُقل فیهَما ِإثٌم کبیر َو منافع للّناس»    «َأم َمن َأسَّ

َس بُنیانَُه علی َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفانهاَر بِِه فی نَاِر َجَهنََّم»  ــ  «ِإنَُّه کاَن َفاِحَشًۀ َو َساَء َسبیًال»    «َأم َمن َأسَّ

 «َو َمن َینقِلْب َعلی عقبَیِۀ َفَلْن َیُضرَّ اَهللا شیئًا»  ــ  «ُقل فیهَما ِإثٌم کبیر َو منافع للّناس» 

 «َو َمن َینقِلْب َعلی عقبَیِۀ َفَلْن َیُضرَّ اَهللا شیئًا»  ــ  «ِإنَُّه کاَن َفاِحَشًۀ َو َساَء َسبیًال»  
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میان نعمت هاي الهی در آخرت و بایدها و نباید هاي دین (احکام) ارتباط و هماهنگی برقرار است، گرچه ممکن است درك آن براي ما، در حال حاضر ملموس نباشد. لذا از هر راهی گزینه 3  . 1
نمی توان به نعمت هاي اخروي رسید؛ درست، مانند رشد بدن در همین دنیا که فقط با تغذیه صحیح و معیّنی به دست می آید. از این رو، آن هدف بزرگ با یک زندگی غیر مسئوالنه و بدون برنامه

سازگار نیست. 

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

از تو درباره  شراب و قمار (میسر) می پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منفعت هایی براي مردم است. اما گناهانشان بزرگتر از منفعتشان است. گزینه 4  . 3

احکام و قوانین دین اسالم، عالوه بر اینکه زندگی سالم در  دنیا را تضمین می کند، سعادت و نیکبختی اخروي و ابدي را نیز تامین می نماید. بنابراین، نمی توان بایدها و نباید هاي دینی و گزینه 2  . 4
الهی را با قوانین بشري که اهداف محدود و کوچکی دارند، مقایسه کرد و مثًال گفت که چرا خداوند براي فالن گناه چنین مجازاتی قرار داده است؛ چرا که خداوند می داند آن گناه مانعی بزرگ بر سر

راه سعادت و نعمت هاي ابدي است. همچنین، زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش  روي هر انسان خردمند و عاقبت اندیش قرار دارد. 

درست است که اسالم در هر دوره و زمانه اي قابل اجراست و هر قدر زندگی بشر پیچیده تر شود و نیاز هاي جدیدي پدید آید، فقها و مجتهدین می توانند احکام اسالمی متناسب با آن گزینه 3  . 5
شرایط را استخراج کنند، اما  این بدین معنا نیست که  اگر جوامع بشري دچار انحراف شدند و خواسته ها و تمایالت مخالف با سعادت خود پیدا کردند، اسالم آن خواسته ها را بپذیرد و مطابق با آ نها

حکم کند.

دقت کنید که فطرت الهی از بین نمی رود و علم تجربی هم در کشف حکمت احکام خالی از فایده نیست.  گزینه 2  . 6

مورد بیان شده در گزینۀ  مستحب است؛ اما سایر موارد واجب کفایی به شمار می روند. گزینه 4  . 7

تنها وقتی خداوند از حرام کردن یک عمل دست می کشد که آن عمل با سعادت انسان منافاتی نداشته  باشد.  گزینه 4  . 8

با روي کار آمدن بنی امیه و بنی عباس، بار دیگر شراب و قمار در دربار آنها رواج پیدا کرد و به دنبال آن نیز برخی از مردم مرتکب این دو عمل شدند. با این حال، عموم مسلمانان  گزینه 3  . 9
هیچ گاه زشتی این دو عمل را فراموش نکردند. 

در حدیث امیرالمومنین (ع) می فرماید:  یا معشر التجار، الفقه ثم المتجر : «اي گروه تاجران و بازرگانان اول یادگیري مسائل شرعی تجارت، سپس تجارت کردن» نوید آن است که براي گزینه 3  . 10
به دست آوردن درآمد پاك و حالل باید احکام و مسائل شرعی تجارت را آموخت تا گرفتار کسب حرام نگردیم.

موردي که در گزینۀ  بیان شده است، لزومًا براي شرکت کننده حرام نیست.  گزینه 4  . 11

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 4  . 12
رد گزینه: شراب و قمار، منافعی هم دارد و در بین مردم شیوع داشته است. 

َس بُنیاَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف هاٍر َفانهاَر ِبِه ِفی َنارِ َجَهنََّم"»، تنها شیوة مطمئن و روش قابل اعتماد در مواجهه با مسائل، س بُنیاَنه َعَلى َتقوى ِمَن اَهللاِ َو ِرضواٍن خیٌر َأم َمن َأسَّ بر اساس آیۀ   شریفۀ «َأَفَمن َأسَّ گزینه 3  . 13
عمل به احکام و راهنمایی هاي خداوند است.

به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد. تزکیۀ نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاك شود. این کار با توبه از گناهان آغاز می شود؛ اما براي تداوم پاك ماندن گزینه 3  . 14
جان و دل انسان، می بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده است، عمل نمود. 

در طول تاریخ جوامعی بوده اند که منحرف شده اند، امّا پبامبرشان در مقابل آن انحراف ایستاده و با آنان مبارزه کرده است. (بنا نیست که دین الهی با انحرافاتی که در جامعه رخ می  گزینه 4  . 15
دهد خود را تطبیق دهد.) 

زندگی دینی (عمل به احکام و قوانین الهی) تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش روي هر انسان عاقبت اندیش قرار دارد. در غیر این  صورت آینده اي غیرقابل اعتماد در گزینه 3  . 16
انتظار اوست. خداوند پیامد بی توجهی به زندگی دینی را اینگونه بیان می کند. 

 ام من اسس بنیانه علی شفا جرف  هار فانهار به فی نار جهنم واهللا الیهدي القوم الظالمین : کسی که بناي خود را بر لبۀ پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ می افتد و خداوند گروه ستمکاران
را هدایت نمی کند.

ِ َو ِرْضَواٍن َخْیٌر...» نتیجۀ تقواي الهی دستیابی به رضایت و خشنودي الهی است و ممانعت از سلطۀ رسانه اي و بیگانگان بر کشور، َس بُْنَیاَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللاَّ با توجه به آیۀ شریفه «َأَفَمْن َأسَّ گزینه 1  . 17
یکی از مهم ترین مصداق هاي قاعدة نفی سبیل است و بر ما هم واجب است که حتی المقدور از وسایل ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و سلطۀ رسانه اي بیگانگان شویم.

تغبیر «منافع للناس» که در آیۀ شریفه «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبرمن نفعهما»  ذکر شده در مورد «قمار و شراب» است و منظور از منفعت هایی گزینه 3  . 18
براي مردم (منافع للناس) سود اقتصادي است و از این راه منفعت و سود بسیاري به دست می آورند. به طور کلی شرط بندي، حتی در بازي ها و ورزش هاي معمولی نیز حرام است.

زندگی دینی تنها شیوة مطمئن و قابل اعتمادي است که پیش  روي هر انسان خردمند و عاقبت اندیش است که همان اجراي دستورات خداوند و عمل به احکام است.  گزینه 4  . 19

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. / اگر ورزش و بازي هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از گزینه 2  . 20
فساد و بی بندوباري هاي دنیاي کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است. 

این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز  رایج بود و آنان که قماربازان ماهري بودند، بسیار  سود می کردند و آنان که شراب می فروختند، منفعت خوبی به چنگ می آوردند و گزینه 4  . 21
اقتصادشان رونق داشت. وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر ابن دو عمل را حرام کرده نزد پبامبر آمدند و دراین باره از ایشان سؤال کردند.

نوَب». اما براي تداوم و پاك ماندن جان و دل ُر الُقلوَب وَتْغِسُل الذُّ تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاك شود. این کار با توبه از گناهان آغاز می شود «التَّوَبُۀ ُتطهِّ گزینه 2  . 22
« ِ َس بُْنَیاَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللاَّ انسان، می بایست عالوه بر توبه به سایر دستوراتی که خداوند فرمان داده است، عمل نماید. «َأسَّ

خداوند به پیامبر (ص) می فرماید (حدیث قدسی): براي بندگان نیکوکارم (محسنین) چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است» گزینه 1  . 23
و تزکیۀ نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس  از آلودگی ها پاك شود، این کار با توبه از گناهان آغاز می شود.

عبارت قرآنی «قل فیهما اثم کبیر » حرمت شراب و قمار را بیان می کند. گزینه 3  . 24

با روي کار آمدن بنی امیه و بنی عباس، بار دیگر شراب و قمار در دربار آن ها رواج پیدا کرد و به دنبال آن برخی از مردم نیز مرتکب این دو عمل شدند که بازگشتی به جاهلیت بود. گزینه 1  . 25
خداوند در آیۀ شریفۀ  «َیسَئلونَک عن الخمر و المیسر قل فیها اثٌم کبیٌر و منافع للناس و ِاثمهما اکبر من نفعهما»  استفاده از آن را نهی کرده است و انجام این دو عمل ناشی از فراموشی این سخن است. در آیۀ 

«أم من أسس بنیانه...»  نیز این عمل را نکوهش می کند و کسانی که به احکام الهی بی توجه هستند، در لبۀ پرتگاهی مشرف به سقوط قرار گرفته اند.  
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