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درس دین و زندگی – پایه دوازدهم

درس هشتـــم

استاد ابراهیم تاجیک

سوالات دین و زندگی دوازدهم درس هشتم

-1قرآن کریم رمز سعادت ورستگاری ما انسان ها را چه چیزی دانسته است و کدام آیه شریفه
قرآن مبین این مطلب است ؟ ص69
 -2تزکیه نفس چه زمانی اتفاق می افتد ؟ ص69
 -3پاکی نفس از آلودگی با تحقق چه چیزی اغاز می شود و چگونه تداوم می یابد؟ ص69
 -4یکی از مهم ترین دستورات خداوند در ارتباط با تزکیه نفس ............است .ص69
 -5چرا نمی توان باید ها ونباید های دینی و الهی را با قوانین بشری مقایسه کرد .با ذکر مثال
توضیح دهید ؟ ص69خط دوم تا آخر پاراگراف.
 -9ترجمه آیه 19سوره سجده (هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی مایه روشنی چشم هاست
برای آن ها نهفته شده این پاداش کارهایی است که انجام می دادند) به کدام موضوع اشاره دارد
و با کدام حدیث ارتباط معنایی دارد؟ ص69
 -9تضمین ورسیدن به هدف عمر جاویدان همراه با خوشبختی تنها از کدام شیوه بر می آید ؟
ص69
 -8تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادی که پیش روی هر انسان خردمند وعاقبت اندیش برای
رسیدن به خوشبختی است چه نام دارد.توضیح دهید؟ ص69
 -6ضمن ترجمه آیه ص69به سؤالات داده شده در رابطه با آیه پاسخ دهید.ص69و68

-1بر پایه تقوای الهی وخشنودی خدا  -2دوری از زندگی دینی یا برگزیدن زندگی غیر دینی-3
زیرا آینده ای غیر قابل اعتماد را برای خود اتخاب کرده اند وعمر جاویدان همراه با خوشبختی را از
دست داده اند وبه خود ظلم کرده اند.
 -11شایسته است در زمینه احکام دین به چه نکاتی توجه جدی داشته باشیم ؟شماره 1و2و3به
صورت خلاصه.
 -11آیا هدف بزرگ با زندگی غیر مسئولانه وبدون برنامه سازگار است؟ص 68پاراگراف دوم
خط4و5
 -12هر دستور خداوند دلایل خاص خود را دارد که .................آن حکم و دستور نامیده می شود
.ص68
 -13آیا می توانیم به همه حکمت های خداوند پی ببریم؟توضیح دهید؟ص68پاراگراف سوم
خط5و9
 -14از آن جا که خداوند نصیحتگر حقیقی مردم است به منظور پیشگیری از خطرات تابلوهای
خطر را بالا برده است.چرا؟ص68پایین صفحه وصفحه بعد خط اول
 -15آگر کسانی به شما بگویند چرا در اسلام این قدر منع کردن وحرام کردن رایج است چه
جوابی خواهید داد ؟ ص66خط دوم وسوم وچهارم.
 -19اسلام فقط ورزشی را که همراه با .........یا..زیان آور باشد بد می شمارد و منع می
کندص66خط 5
 -19اگر جوامع بشری دچار انحراف شدند و خواسته ها وتمایلات مخالف با سعادت خود پیدا
کردند وظیفه دین مبین اسلام چیست؟ ص66

 -18عکس العمل پیامبران در طول تاریخ در مورد جوامعی که منحرف شده اند چه بوده
است؟ص66
 -16دو عملی که میان عرب قبل ازاسلام رایج بوده واکنون در برخی از کشورها ی جهان رواج
دارد وباعث انحرافات گروه زیادی از مردم آن کشورها شده است کدام اند.توضیح دهید؟ ص66
 -21عبارت قرآنی «یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر
من نفعهما » به تحریم چه چیزهایی می پردازد؟ ص111
 -21با روی کارآمدن بنی امیه وبنی عباس بار دیگر شراب وقمار در دربار آن ها رواج پیدا کرد این
کار چه نتیجه ای در پی داشت؟ص111
 -22دلایل حرام بودن قمار را بنویسید؟ص111
 -23یکی از انحرافات قبل از اسلام که امروزه نیز در برخی جوامع رایج شده ارتباط جنسی خارج
از چارچوب شرع است .آن را توضیح دهید؟ص111
 -24آیه شریفه «ولاتقربوا الزنی انه کان فاحشة وساء سبیلا» به چه موضوعی اشاره دارد؟ص111
 -25آیا فرهنگ وتمدن امروزی بشر بر اساس دستورات الهی شکل گرفته است .توضیح دهید؟
ص111
 -29روح حاکم بر جامعه ونشان دهنده هویت وشخصیت آن ؛چه نام دارد؟ ص112
 -29نوع اجزا وعناصر فرهنگی هر جامعه ؛نشان دهنده چه چیزهایی ازآن جامعه است؟ص112
 -28معیارهای اصلی در تشخیص ارزشمندی فرهنگ جوامع را بیان کنید؟ص112
 -26احکام وقوانین اجتماعی اسلام باید به چه گونه ای تنظیم شود؟ص113

 -31تولید؛توضیع وتبلیغ فیلم های سینمایی و تلویزیونی ؛لوح های فشرده؛مجلات؛روزنامه
ها؛کتاب ها و انواع آثار هنری؛در چه صورتی از مصادیق مهم عمل صالح و از واجبات کفایی ودارای
پاداش اخروی بزرگ است؟ص113
-31ایجاد پایگاه های اینترنتی وشبکه های اجتماعی در فضای مجازی در چه صورتی مستحب ودر
چه مواردی واجب است؟ص113
 -32یکی از مهم ترین ابزارهای کشورهای سلطه گر چیست؟ص113
 -33کشورهای سرمایه دار همانند آمریکا با استفاده از وسایل ارتباطی برای تسلط بردیگر
کشورها چه اقداماتی انجام می دهد؟ص113
 -34طبق نظر مراجع اگر تولید کننده یک اثر؛تکثیر و کپی آن را جایز نداند چه حکمی
دارد؟ص113خط آخر.
 -35استفاده از موسیقی ؛خواه موسیقی سنتی وکلاسیک باشد و خواه غیر سنتی و مدرن
.........و........است.ص114
-39از نظر اسلامچه نوع موسیقی حرام است؟ص114
 -39استفاده از ابزارها وآلات موسیقی برای اجرای سرودها و برنامه های فرهنگی
مفید..........و............است .ص114
 -38تولید و توضیع و تبلیغ فیلم ها که موجب انحراف وفساد می شوند وموسیقی مطرب چه
حکمی دارد؟ ص114
 -36چه زمانی قوی شدن بدن ارزشمند است؟ ص114
 -41دین اسلام در زمینه سلامتی و تندرستی چه انتظاری از مسلمانان دارد؟ ص114

 -41کسانی که برای تقویت رابطه صمیمانه میان خویشان و همسایگان وسلامت اخلاقی افراد
خانواده در برگزاری بازی ها و ورزش های دسته جمعی پیش قدم می شوند از چه نتیجه ای بهره
مند می شوند؟ ص114
 -41شرط بندی ازامور زیان آور .........و...........است وانجام آن حتی در بازی ها و ورزش های
معمولی ..........است.ص114
 -42اگر ورزش وبازی های ورزشی برای دورشدن افراد جامعه ازفساد وبی بند وباری های دنیای
کنونی ضرورت یابد فراهم کردن امکانات آن ................است.ص114
 -43در عصر حاضر سبک زندگی اقتصادی ای که در غرب رایج شده وسایر ملت ها را نیز تحت
تأثیر قرار داده مبتنی بر چیست؟ ص115
 -44برای اینکه بتوانیم بر مشکلات اقتصادی ناشی از تمدن جدید و معضلات داخلی فائق شویم و
در مسیر عدالت و رشد اقتصادی حرکت کنیم لازم است چه مواردی را به دقت رعایت کنیم؟
ص115
 -45چرا ما باید بکوشیم که رزق و روزی حلال را به خانه بیاوریم؟ ص115
 -49طبق فرمایش رسول خدا ص عبادت چند جزء است و چند جزءآن کسب و کار حلال است؟
ص 115
 -49چرا قبل از ورود به عرصه کار وتجارت باید با احکام تجارت آشنا شویم؟ ص115
 -48اگر مصرف کالاهای خارجی سبب وابستگی کشورشود نخریدن آن چه حکمی دارد ؟ ص115
 -46حدیث حضرت علی ع را در مورد عرصه کار وتجارت بیان نمایید؟ ص115

 -51یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی اقتصادی وفاصله طبقاتی در کشور کدام اند وچه
نتایجی در پی خواهند داشت ؟ ص119
 -51اجتناب از اشرافی گری و تجمل گرایی بر مسئولین و مدیران کشور چه حکمی دارد ؟ص119
 -52چرا بهتر است از مدگرایی وتجمل در پوشش وسایر ابعاد زندگی دوری کرده وساده زیستی
پیشه نماییم ؟ ص119
 -53بر دولت اسلامی واجب است که روابط اقتصادی کشورمان را با کشورهای دیگر چگونه تنظیم
کند .چرا؟ ص 119
 -54هر نوع تجارتی که به نفع رژیم صهیونیستی باشد مانند وارد کردن وترویج کالاهایی که
سرمایه داران این رژیم در آن شریک هستند چه حکمی دارد .چرا ؟ص119

