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الف) صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنیذ.
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احکام هزتَط تِ هحزم ٍ ًاهحزم ًوًَِ ای اس قَاًیي اجتواعی اسالم است.
تَجِ تِ داضتي پَضص هٌاسة در هکتة اسالم فقط هخصَظ سًاى هی تاضذ.
تزای چطن ٍ ّن چطوی خزیذ ٍسایل کِ هَرد ًیاس ًیست اس هَارد هذگزایی است.
اٍلیي سزهایِ ها تزای خَضثختی در دًیا ٍ آخزت ّویي سًذگی ٍ عوز است.
اصلی تزیي ضگزد ضزکت ّا تزای جذب هخاطثاى هذ ساسی است.
ایي سخي کِ «تفکز اًساى را تِ سَی ًیکی ٍ عول تِ قزآى فزا هی خَاًذ» اس اهیزالوَهٌیي علی (ع) هی تاضذ.
ّذف احکام اسالهی حفظ سالهتی تذى ٍ جسن اًساى است.
قذرت عقل ٍ اًذیطیذى هَجة تزتزی اًساى ًسثت تِ حیَاًات است.
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ب) گسینه های صحیح را انتخاب کنیذ.
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کذام گشیٌِ اس سیاى ّای اجتواعی هصزف گزایی هی تاضذ.
ب) کن ضذى تَاًایی خزیذ اًساى 
الف) افشایص ٍسى ٍ تیواری 
د) ّذر رفتي ًعوت ّای الْی 
ج) فقز ٍ هحزٍهیت 
هیل دائوی تِ خزیذ تیطتز ٍ تیطتز کاالّا ٍ اجٌاس را چِ هی گَیٌذ؟
د) ّوِ هَارد 
ج) اسزاف 
ب) هصزف گزایی 
الف) هذ گزایی 
کذام گشیٌِ پیاهذ ًادیذُ گزفتي احکام حجاب هی تاضذ.
ب) هَرد آسار قزار گزفتي تَسط هزداى َّس راى 
الف) ًا اهٌی سًاى در جاهعِ 
د) ّوِ هَارد 
ج) کن ارسش ضذى سى در جاهعِ 
ج) جاهای خالي را کامل کنیذ.
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فکز کزدى ٍ اًذیطیذى اًساى را تِ سوت  ................................هی کطاًذ ٍ اس  ................................دٍر هی کٌذ.
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تی تَجْی تِ حجاب یکی اس  ................................................................هسیز حزکت تسَی خذاست.
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ٍظیفِ ّز هزد ٍ سى هسلواى در تزاتز افزاد ًاهحزم  .................................................................آى ّا است.
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تفاٍت پَضص در هزداى ٍ سًاى تِ دلیل  ..........................................................................است.
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اس ًظز اجتواعی خزیذ تیص اس ًیاس کاال ،هَجة  ............................... .................هی ضَد.
د) به سواالت زیر جواب کوتاه بذهیذ.
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هعیار ٍ دلیل احکام اسالهی چیست؟
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کسی کِ ًگاُ خَد را اس گٌاُ ًگِ ًذارد گزفتار چِ چیشّایی هی ضَد؟
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کذام گزٍُ سٌی در هَاجِ تا هُذّا تاثیز تیطتزی هی پذیزًذ؟ چزا؟
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دٍ ًوًَِ اس اسزاف را ًام تثزیذ.
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هعاضزت تا افزاد تی ًظن در ّذر رفتي عوز چِ تاثیزی دارد؟
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ًوًَِ ّایی اس عول حزام در هقاتل ًاهحزهاى را تٌَیسیذ.

ه) به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.
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چْار عاهل اس عَاهل ّذر رفتي عوز را تٌَیسیذ.
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خذاًٍذ حکین چِ کساًی را اس چْارپایاى گوزاُ تز هعزفی هی کٌذ؟ چزا؟
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ضثاّت ّای سًذگی ها در دًیا تا یک هساتقِ فَتثال را تٌَیسیذ 4( .هَرد)
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هصزف گزایی چِ سیاى ّای فزدی ٍ اجتواعی را تِ دًثال دارد؟
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پیاهثز اکزم (ظ) در هَرد اًذیطیذى ٍ تفکز در آیات الْی چِ هی فزهایذ؟
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