
 باسمه تعالي

 دبیر:     صفری پور                              هشتم درس  :  دوازدهم پایهتست نام ونام خانوادگي :                           

 مشخص كنيد. ×گزينه صحيح را با عالمت ردیف

1 
 حالت روحي آغاز مي شود؟ وتداوم آن از چه راهي ممکن است؟ودگي ها،مفهوم کدام واژه است؟ و با کدام لاز دیدگاه اسالم،پاک شدن نفس ما از آ

          □               توحید عملي از بعد فردی-اخالص-توبه  -ب       □     عملي از بعد اجتماعي        توحید-توبه-اخالص-الف
 □                   عملي از بعد اجتماعي توحید-توبه-تزکیه -د    □توحید عملي از بعد فردی                  -توبه -تزکیه -ج

2 

 نیستد؟ مقایسه احکام و قوانین دین اسالم چه اهدافي را تامین مي کنند؟ چرا با قوانین  بشری قابل
     □                چون قوانین بشری اهداف کوچک و محدودی دارند. -در دنیا و تامین سعادت ونیک بختي اخروی تضمین زندگي سالم   -الف
                                                     □                                      چون قوانین بشری ما را از اهداف جاوید محروم مي سازند. -پاداش هایي که مایه روشني چشم هاست  -ب
                                                                                                                                                                                        □  .باید و نباید های بشری ما را از اهداف جاوید محروم مي سازدچون -تضمین زندگي سالم در دنیا و تامین سعادت و نیک بختي اخروی -ج
                                                 □    نباید های بشری اهداف کوچک ومحدودی دارند                                   و چون باید -هایي که مایه روشني چشم هاستپاداش  -د

3 

 چیزی مانعي بزرگ در رسیدن به آن مي باشد؟چه وخداوند در قرآن کریم،در توصیف پاداش ابدی نیکو کاران چه تعبیری را به کار برده است؟  
   □                                      انحرافات اجتماعي -پاداش هایي که مایه روشني چشم هاست برای آن ها نهفته شده است -الف

      □                      گناه  -طور کرده استخخیره کرده ام که نه چشمي دیده، نه گوشي شنیده ونه به ذهن کسي ذچیز هایي  -ب 
     □       انحرافات اجتماعي-خیره کرده ام که نه چشمي دیده، نه گوشي شنیده ونه به ذهن کسي خطور کرده استذچیز هایي  -ج  

 □                                                        گناه– پاداش هایي که مایه روشني چشم هاست برای آن ها نهفته شده است -د 

4 
 با توجه به معارف اسالمي، تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادی که پیش روی هر انسان..... قرار دارد....... مي باشد. 

          □         زندگي دیني             -خردمند وعاقبت اندیش -ب      □                     استمداد از عقل-وپر هیز گار با تقوا -الف
 □                  استمداد از عقل -خردمند و عاقبت اندیش -د    □           زندگي دیني                -با تقوا و پرهیز کار  -ج

5 

 به في نار جهنم(( به زیبایي ترسیم شده است؟سر نوشت اندوهبار چه عملي در عبارت شریفه))علي شفا جرف هار فانهار  

 □               غفلت از خدا و آخرت  -ب                □            بي توجهي به احکام خداوند-الف
 □              مغلوب شدن در برابر نفس -د             □         ءابي توجهي به توصیه های آنبی -ج

6 

 آیه:))یسئلونک عن الخمر والمیسر......((چه بوده است؟طبق آیات قرآن، پاسخ رسول اکرم)ص(به سوال مسلمانان در این خصوص چه بود؟شان نزول 
             □                   انه کان فاحشه وساء سبیال  -قبل از اینکه شراب و قمار بین اعراب و تازه مسلمانان رواج پیدا کند  -الف
 □      وائمهما اکبر من نفعهما-حرام شدن شراب وقمار از پیامبر اسالم)ص( سوال کردند وقتي تازه مسلمانان در باره   -ب
     □                           وائمهما اکبر من نفعهما - قبل از اینکه شراب و قمار بین اعراب و تازه مسلمانان رواج پیدا کند -ج
 □  انه کان فاحشه وساء سبیال - حرام شدن شراب وقمار از پیامبر اسالم)ص( سوال کردند در بارهوقتي تازه مسلمانان   -د 

7 

الم )ص( تعبیر قرآني:))و ساء سبیال((، در باره کدام عمل نامشروع به کار رفته و برخورد قرآن کریم با این عمل در هنگام نزول آن بر پیامبر اس
 چگونه بود؟

 □                       .             این انحراف ایستاد و آن را گناه کبیره شمرد و در مقابل مروجان آن هیچگاه کوتاه نیامددر مقابل  -قمار  -الف
 □     در مقابل آن ایستاد و آن را گناه کبیره شمرد و راه های آسان و بدون گناه برای ارتباط جنسي پیشنهاد داد. -روابط نامشروع جنسي  -ب 

  □                 تاثیرات مخرب آن بر اجتماع را به مسلمانان متذکر شد.    در مقابل این انحراف ایستاد و آن را گناه کبیره شمرد و  -قمار   -ج
 □     در برابر زیاده خواهي های قوم خود هیچگاه کوتاه نیامد.     در مقابل آن ایستاد و آن را گناه کبیره شمرد و -روابط نامشروع جنسي   -د 

 

8 

 تقویت چه معیار هایي شود؟ ودر عرصه فرهنگ و ارتباط احکام و قوانین اجتماعي اسالم باید به گونه ای تنظیم شود که سبب رشد 
             □         استقالل اقتصادی، و پایبندی به احکام و دستورات الهي  دانش، عفاف و پاکدامني، وعلم  خرد ورزی، توجه به عدالت،  -الف

 □                              و پایبندی به احکام و دستورات الهيو غضب  دوری از شهوت ، ، عفاف و پاکدامنيپیشرفت علمي -ب 
        □   و پایبندی به احکام و دستورات الهيو غضب  دوری از شهوت  عفاف و پاکدامني، دانش، وعلم   خرد ورزی، توجه به عدالت، -ج 
 □         و پایبندی به احکام و دستورات الهي   استقالل اقتصادی و غضب ، دوری از شهوت ، پیشرفت علمي، عفاف و پاکدامني -د 
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 المتجر((کدام دستورالعمل دیني را به ما متذکر مي شوند؟ثم  الفقه، ))یا معشر النجار، موالی متقین علي)ع( در حدیث:
  □     کسب در آمد حالل از طریق خود داری کردن از همه اموری که سبب نا پاک شدن روزی ما مي شود.  -الف

        □            ت به امور حرام .                 ول و راهکار های علمي تجارت برای آلوده نشدن ثروشناختن اص  -ب 
      □                       شناختن اصول و راهکار های علمي تجارت برای اینکه به اقتصاد کشور کمک نماییم .    -ج
                   □                       کسب در آمد حالل از طریق آشنایي با احکام و مسایل شرعي تجارت                        -د 
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مفید  رو آورند  توسط سازمان ها،نهاد ها و افراد به ورزشکاران  و همچنین دادن جوایز به این نیت که افراد جامعه به ورزش و بازی های جایزهدادن 
 سالمتي جسم و جان خود را افزایش دهند به ترتیب چه حکمي دارند؟

     □                                 واجب کفایي است. ،فراهم آوردن امکانات آن -مستحب موکد است -الف
 □                                 واجب کفایي است.           ،فراهم آوردن امکانات آن -جایز است -ب

  □   کرده اند واز پاداش اخروی برخور دار خواهد بود.عامالن آن کار نیکي – مستحب موکد است   -ج
                         □               د بود.نکرده اند واز پاداش اخروی برخور دار خواهعامالن آن کار نیکي  - جایز است -د 

11 

  و تبلیغ، فیلم ها، لوح فشرده و انواع آثار هنری به منظور....... از مصادیق مهم....... و از........ و دارای پاداش اخروی بزرگ است. تولید،توزیع   
  □           واجبات کفایي -امر به معروف ونهي از منکر -مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي -الف

 □                واجبات عیني                     -عمل صالح-گسترش فرهنگ و معارف اسالمي   -ب  
  □            اجبات عینيو -امر به معروف ونهي از منکر -مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي   -ج

 □       واجبات کفایي                                -عمل صالح - گسترش فرهنگ و معارف اسالمي  -د 
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 وظیفه دولت اسالمي در این خصوص چیست؟یک ،یکي از مهمترین مصداق های قاعده))نفي سبیل(( است؟ و  کدام
مي و داخلي را وواجب کفایي است که زیر ساخت های الزم برای پایگاه های ارتباطي ب -حتي المقدور از وسایل ارتباطي داخلي بهره ببریم  -الف

                                                       □                                                                                                                                                                 فراهم کند.
مي و داخلي را وواجب است که زیر ساخت های الزم برای پایگاه های ارتباطي ب -بیگانگان برکشور شویممانع از سلطه رسانه ای و ارتباطي    -ب 

 □                                                                                                                                                                  فراهم کند
مي و داخلي را فراهم وواجب است که زیر ساخت های الزم برای پایگاه های ارتباطي ب -حتي المقدور از وسایل ارتباطي داخلي بهره ببریم    -ج

 □                                                                                                                                                                       کند.
مي و داخلي وواجب کفایي است که زیر ساخت های الزم برای پایگاه های ارتباطي ب - مانع از سلطه رسانه ای و ارتباطي بیگانگان برکشور شویم -د

 □                                                                                                                                                             را فراهم کند.
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 ر کدام گزینه آمده است؟اولین و دومین هدفي که مسئولین در مدیریت اقتصادی کشور باید در نظر داشته باشند به ترتیب ، د    
    □                                بیگانگانذ استقالل اقتصادی وعدم سلطه و نفو -پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاصله طبقاتي    -الف

 □                                 پیشروی به سوی عدالت  قسط و کاهش فاصله طبقاتي  -استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان  -ب 

                                              □    ری از دنیا زدگي وتجمل گرایيوحرکت به سوی آباداني وعمران در عین د– پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاصله طبقاتي -ج
 □             ری از دنیا زدگي وتجمل گرایيوآباداني وعمران در عین دحرکت به سوی  - استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان  -د

14 

ن کدام مورد عالوه بر آثار منفي اقتصادی، باعث بي اعتمادی عمومي و رواج تجمل گرایي و مصرف گرایي در میان مردم مي شود؟و تکلیف مسئولی
 چیست؟

با پیروی از پیامبر اکرم)ص( و امر به معروف ونهي از منکر روابط اقتصادی را  -در پوشش و سایر ابعاد زندگي واج یافتن مد گرایي  و تجملر   -الف
     □                                                                                                                                                          سالم نگه دارد.

 □                            واجب است که از این شیوه زندگي اجتناب کنند. -مسئولین و فساد اداری و مالي اشرافي گری،تجمل گرایي برخي  -ب 
    □                       کنند.واجب است که از این شیوه زندگي اجتناب  – رواج یافتن مد گرایي  و تجمل گرایي در پوشش و سایر ابعاد زندگي -ج 
با پیروی از پیامبر اکرم)ص( و امر به معروف ونهي از منکر روابط اقتصادی  - اشرافي گری،تجمل گرایي برخي از مسئولین و فساد اداری و مالي -د  

 □                                                                                                                                                       را سالم نگه دارد.
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  در فقه اسالمي، استفاده از چه نوع موسیقي، به ترتیب،))جایز وحالل((و))حرام(( شمرده شده است؟ 
  □                               تندرستي انسان را به خطر اندازد و باعث فخر فروشي بر دیگران شود.                            -سنتي و کالسیک -الف

 □                                     بي بند وباری وشهوت را تقویت و تحریک مي کند ومناسب مجالس لهو و لعب باشد. -غیر سنتي و مدرن   -ب 
  □                                        تندرستي انسان  را به خطر اندازد و باعث ابتذال اخالقي مي شود.                         -سنتي وکالسیک   -ج

 □                                    مردم را به استفاده از لذت های مادی دعوت کرده و آنان را تشویق به مصرف کنند. – غیر سنتي و مدرن  -د 

 صفری پور  -موفق باشيد
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پاسخنامه 
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