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 تست

 *97سراسری خارج ازکشور ؟را در پی خواهد داشت وراه رهایی ازآن چیستاعتماد غیرقابل ای آیندهکدام مورد،  .128
 ایمان به خدا وتوجه به آخرت  -سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند-1

 ایمان به خدا وتوجه به آخرت    -عدم توجه به علم و حکمت خداوند دراحکام الهی -2

 تقوا وتوجه به خشنودی خدا-سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند-3

 تقوا وتوجه به خشنودی خدا-توجه به علم و حکمت خداوند دراحکام الهی عدم -4

 تست
 96سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند وعاقبت آن درکدام آیه شریفه بیان شده است ؟سراسری زبان  .129

فٍ  َشفا ب ۡنیانَه َعلىٰ  اَس سَ  َمنۡ  اَمۡ  -1 ر   َجَهن مَ  نار   فى به فَاۡنهارَ  هارٍ  ج 
 قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوی المتکبرین-2
 وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاء وها فتحت ابوابها-3
 قالوا الم تکن ارض هللا واسعه فتهاجروافیها فاولئک ماواهم جهنم-4

 تست 

 96 به ترتیب کدام یک از اعمال مستحب وکدام واجب است ؟سراسری تجربی .130
 وبازی های ورزشی افزایش یابد.سالمتی جسم وجان با ورزش -پیش قدم شدن دربازی برا ی سالمت اخالق-1
 فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای دوری از فساد ضرورت یابد.-پیش قدم شدن دربازی برا ی سالمت اخالق-2
 وجان با ورزش وبازی های ورزشی افزایش یابد.سالمتی جسم  -اهدای جایزه توسط نهادها وافراد به ورزشکاران-3
 فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای دوری از فساد ضرورت یابد. -اهدای جایزه توسط نهادها وافراد به ورزشکاران -4

  تست
ها  اعمالی مانند بازی ها وورزش ها درچه صورتی از پاداش اخروی بهره مند می شود وچه زمانی فراهم کردن امکانات آن .131

 95واجب است؟ سراسری انسانی 
 برای دور شدن جامعه از فساد ضرورت یابد.-بازیکنان ظواهر وآداب اسالمی را رعایت نمایند-1
 از شرط بندی حتی بدون قصد قمارپرهیز شود. -بازیکنان ظواهر وآداب اسالمی را رعایت نمایند-2
 برای دور شدن جامعه از فساد ضرورت یابد. -اگر به قصد آمادگی بیشتر برای انجام وظایف الهی باشد-3
 شودقمارپرهیز از شرط بندی حتی بدون قصد-اگر به قصد آمادگی بیشتر برای انجام وظایف الهی باشد -4

 تست
سراسری   شرط بندی در بازی  ها و ورزش های معمولی و دادن جایزه توسط افراد به ورزشکاران به ترتیب چه حکمی دارد؟ .132

  94زبان

 مکروه-بال اشکال-4 جایز -بالاشکال-3جایز        –حرام -2 مکروه        -حرام-1

 تست
 درمواجهه ی با مساله ها ..........می باشد.تنها شیوه ی مطمئن وروش قابل اعتماد  .133

 عمل به قوانین کشور-4عمل به دستورات عقل      -2    عمل به احکام وراهنمایی خداوند -2 احکام    تحقیق درباره -1

 تست
  .هدایت نمی کندرا .........خداوند «افمن اسس بنیانه علی شفاجرف هار»برطبق آیه ی شریفه ی  .134

 خائنین   -4                          مشرکین    -3ظالمین                        -2 کافرین                         -1

 تست

 رمز سعادت ورستگاری انسان از زبان قرآن .....................وپیام آیه ی شریفه می باشد. .135

 قد افلح من زکاها -تقوی -2افمن اسس بنیانه علی التقوی من هللا      -تقوی-1

 قد افلح من زکاها -تزکیه نفس-4    افمن اسس بنیانه علی التقوی من هللا -تزکیه نفس-2
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 تست
 ازامور زیان آور روحی واجتماعی است وانجام آن حتی در ورزشهای معمولی .....است . .136

 حرام–بازی بااالت مشترکه -4حرام          -استفاده از افراد بیگانه  -3حرام     -شرط بندی-2حرام     -قماربازی-1
 تست

دادن جایزه توسط سازمانها به افرادورزشکار............است واگر ورزش باعث دوری افراد از فساد باشد فراهم کردن امکانات  .137

 ورزشی ......است.

 واجب کفایی  –حرام   -4یی     واجب کفا–جایز -3    واجب   –جایز -2واجب      -حرام-1

 تست

 .از مصادیق مهم عمل صالح وواجبات کفایی ودارای پاداش اخروی  بزرگ  است .138

  تولید وتوزیع فیلم ها ولوح های فشرده ونوارهای کاست -2اینترنت                تولید سایت ها در شبکه ی -1

 تولید شبکه های ماهواره ای ورسانه ی اینترنت -4                      تولید فیلم های سینمایی        -3

 تست
تولید،توزیع وتبلیغ ،فیلم هاو..دربردارنده تصاویر یامتونی که موجب انحراف وفساد می شوند......شمرده می شود وخریدوفروش  .139

 .....است. هاآن

 حرام    –از مصادیق امر به معروف ونهی از منکر -2           حرام–از گناهان بزرگ -1

 حالل-از مصادیق امر به معروف ونهی از منکر -4حالل            -از گناهان بزرگ -3
 تست

 وبه کارگیری آالت موسیقی برای سرودهای انقالبی.........است. ........است لعب و لهو مجالسبا موسیقی مناسب  .140
 اشکال دارد-اشکال دارد-4         حرام–حرام -3         حالل –حرام  -2 دارد           اشکال  -اشکال ندارد-1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


