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 است؟ شده شمرده یقوم چه صفات از و معناست چه به حتسُ.1

  هودی – یاقتصاد مسائل در بودن همراه. الف
  هودی قوم – شدن لیزا و شدن برطرف. ب
  حیمس قوم -شدن لیزا و شدن برطرف. ج
  حیمس قوم – یاقتصاد مسائل در بودن همراه. د
 

  ؟داند یم چگونه را یدار مال( ع) نیالمومن ریام البالغه نهج 160 خطبه به توجه با یآمل یجواد... ا تیآ .2
  .ستین لتیوفض کمال یمالدار صرف. الف

 .گردد یم محسوب کمال از یا درجه فقط یمالدار. ب

 .گردد یم محسوب... ا یال قرب ابعاد از یمالدار. ج

 . گردد یم محسوب... ا یال حب ابعاد از یمالدار. د
 

 است بکاس دو از یکی صالح زن»  داشت؟ توان یم یبرداشت چه است، شده وارد( ص) اکرم رسوال از که لیذ تیروا از.3

 » 
 .باشد یم مرد تیموفق باعث منزل یاقتصاد امور در زنان تیریمد و یهمکار. الف

 .گردد یم مردان شدن یبهشت باعث منزل یاقتصاد امور در زنان تیریمد و یهمکار. ب

 .شود یم دولت یاقتصاد امور شرفتیپ باعث منزل یاقتصاد امور در زنان تیریمد و یهمکار.ج
 .شود یمفرزندان  یاقتصاد امور شرفتیپ باعث منزل یاقتصاد امور در زنان تیریمد و یهمکار. د
 

 شود؟ یم محسوب زنان کار مورد در سمیمدرن عواقب از لیذ موارد از کی کدام .4
  نینو یمردساالر. الف
  ییمدگرا و یپرست تجمل. ب
 خود یسنت یکارکردها از زنان فاصله. ج
 موارد همه. د

 

 فرمودند؟ چه دیپرس کار گذاشتن کنار از مناسب، یمال وضع به توجه با که معاذ پاسخ در( ع) صادق امام .5
 « یا کرده ظلم خودت به یکن نیچن اگر». الف
 « یا کرده ظلم برند یم بهره کارت از که یمردم به یکن نیچن اگر». ب
 «شد خواهد وارد نقص آن مانند ای عقلت به یکن نیچن اگر». ج
 « یا کرده پشت مقدسات همه به یکن نیچن اگر». د

 

 باشد؟ یم یکاراجتماع اقسام از لیذ موارد از کی کدام .6
  یفرهنگ کار. الف
 یدیتول کار. ب
  یعیتوز کار.ج
  مورد سه هر. د

 اند؟ نگاشته یزمان چه در و یافراد چه را الملل نیب یمنشورشورا .7
  دوم یجهان جنگ از قبل – نفر چهار و شصت. الف
  دوم یجهان جنگ از بعد – نفر شصت. ب
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  دوم یجهان جنگ از بعد – نفر سه و شصت. ج
  دوم یجهان جنگ از بعد – نفر چهار و شصت. د
 

 د؟یآ یم بشمار حرام یها درآمد از لیذ موارد از کی کدام .8
  اسلحه فروش. الف
  یزندگ یضرور ریغ مواد فروش. ب
 موارد از یبرخ در بدن یاعضا فروش. ج
 فروش اموال خود در حال تهیدستی. د
 

 ست؟یچ در سیتدل و غش تفاوت .9
 .نباشد مشخص که یزیچ کردن مخلوط یعنی سیتدل و بیع پوشاندن و کتمان یعنی غش. الف

 .نباشد مشخص که یبیع پوشاندن و کتمان یعنی سیتدل و نباشد مشخص که یزیچ کردن مخلوط یعنی غش. ب

 . معناست کی به سیتدل و غش. ج

 .رود یم بکار ازدواج در سیوتدل معامالت مورد در غش. د
 

 است؟ کدام فرزندان به یمال تیریمد آموزش در گام نیاول .10
 پول ارزش درک. الف
 پول انداز پس به کردن کمک. ب
  پول شمارش جهت کردن کمک. ج
  روز یاقتصاد معلومات سطح باالبردن. د
 

 ؟ معناست چه به صادتاق در کنز .11
 جامعه ثروت بردن باال یمعنا به. الف
    پول کردن خارج انیجر از یمعنا به. ب
  خرد یها پول انداختن انیجر به یمعنا به. ج
  کالن یها پول انداختن انیجر به یمعنا به. د

 

 گردند؟ یم محسوب ازهاین از کی کدام جزء آموزش و درمان و بهداشت  .12
 هیاول یها ازین. الف
  هیثانو یها ازین. ب
  یخدمات یها ازین. ج
  یخدمات و هیاول یها ازین. د

 

 بود؟ یاقتصاد جهادگر کی توان یم چگونه .13
  یداخل خدمات و کاالها از کردن استفاده با. الف
  یداخل خدمات و کاالها از استفاده جیترو از بردن بهره با. ب
  یداخل یکاالها از استفاده جهت یساز فرهنگ از استفاده با. ج
  موارد همه. د

 بود؟ چه زرگران یکو در منزل گرفتن یبرا م،یحک افالطون لیدل .14
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 .گردد مانوس آن آهنگ و زرگران ادوات یصدا با شهیهم تا. الف

 .دینما دعوت تالش و کار به را او زرگر، گران زحمت یصدا شهیهم تا. ب

 .دینما داریب اورا زرگران ادوات یصدا ماند باز مطالعه و تفکر از و آمد او چشم بر خواب اگر تا. ج

 .دینما داریب اورا زرگران ادوات یصدا ماند باز یاله خلقت در تفکر از و آمد او چشم بر خواب اگر تا. د
 

 نمود؟چرا؟ مطلع امر نیا از را فرزندان توان یم ای،آ خانواده یاقتصاد یها بحران و مشکالت درزمان مولف ریتعب به.15
 آنها حساس هیروح بخاطر ر،یخ. الف
 مسائل از آنها درک علت به ، بله.ب
 ها نهیهز در شتریب ییجو صرفه علت به ر،یخ. ج
 بله، به علت یادگیری مسائل و مشکالت از سنین پایین. د

 

 است؟ کدام رزق جلب اسباب نیتر یقو جمله از یطوس نیرالدینص خواجه نظر از .16
  خشوع و خضوع با گانه پنج نماز اقامه. الف
 عشاء وقت در خصوصاً واقعه مبارکه سوره قرائت. ب
  صبح هنگام ملک و سی سوه قرائت. ج
 مورد سه هر. د

 

 بود؟ چگونه شغل نیا به نسبت( ص) اکرم امبریپ دگاهید و معناست چه به صائغ .17
 فرمودند ینه – زرگر. الف
 فرمودند ینه – فروش کفن. ب
 فرمودند ینه – ریگ یماه. ج
 نمودند دییتا - فروش کفن. د

 

 است؟ داده نشان یواکنش چه زنان اشتغال به نسبت اسالم مقدس مکتب .18
 . است نموده ینه. الف

 . است نموده دییتا را ها شغل همه.ب

 . است نموده بخش تیرضا سکوت. ج

 .دارد زیانگ مخالفت سکوت. د

 

 گردد؟ یم محسوب یخدمات کار جزء لیذ موارد از کی کدام .19
  یصنعت یکارها. الف
  یکشاورز یکارها. ب
  یمعلم شغل. ج
 چکدامیه.د

  

 کند؟ یم وارد یداخل دیتول و یمل آمد در به را ضربه نیشتریب لیذ موراد از کی کدام .20
  کاال قاچاق. الف
  یاتیمال فرار. ب
  یاطالعات یخوار رانت. ج
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  یفروش گران. د

 


