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  ؟باشد نميص عربستان پيش از اسالم صحيح كداميك از موارد در خصو. 1

  .مهمترين محصول كشاورزي مدينه خرما بود و نخلستان در كشاورزي مدينه نقش بسزايي داشت. الف  

  .در شبه جزيره عربستان بيشتر طال و نقره از قسمت يمن از منطقه اي بنام ضراص بدست مي آمد. ب  

حجاز، مردم مدينه تجارت خرما، جو و گندم را در انحصار خود درآورده بودند و از اين طريق ثروت زيادي كسب  در شمال. ج  

  .كردند  

  .از قديم تجارت عربستان تحت نفوذ يمني ها بود و در واقع، آنها عناصر برجسته تجارت را تشكيل مي دادند. د  

از ويژگي هاي كداميك از مقررات و سنت هاي وضع » تر براي ديه قتلتحريم ميگساري، بريدن دست دزد و پرداختن صد ش«. 2

  شده توسط عبدالمطلب است؟

  اصالح اخالق اجتماعي . ب  حفظ امنيت اجتماعي و قضايي. الف  

  ايجاد سنت هاي خاص. د    حفظ ناموس جامعه. ج  

  شد؟ دارالندوه يا مركز مشاوره و تصميم گيري در نزديكي كعبه توسط چه كسي تاسيس. 3

  عبدالمطلب. د  عبد مناف. ج  هاشم .ب  ي بن كالبقص. الف  

  به مقام رسالت برگزيده شد چند سال به طور پنهان مردم مكه را به دين اسالم دعوت نمود؟) ص(پس از آنكه پيامبر . 4

  سال 4. د  سال 3. ج  سال 2. ب  يك سال. الف  

  بسر بردند مي توانستند از شعب خارج شوند؟ در چه ماههايي مسلماناني كه در شعب ابوطالب در تبعيد. 5

  ماههاي رجب و ذي الحجه .ب    ماههاي محرم و صفر .الف  

  ماههاي ذالقعده و ذي الحجه. د    ماههاي رجب و شعبان. ج  

حمايت  نفر منعقد گرديد و افراد متعهد شدند كه از پيامبر همچون زنان و فرزندان خود 75پيماني كه در سال سيزدهم بعثت با . 6

  شوند؟ وي برخاست بجنگند چه ناميده ميكنند و با آن كس كه به جنگ با 

  پيمان بيعت الحرب. د  پيمان عقبه سوم. ج  پيمان عقبه اول. ب  پيمان عقبه  .الف  

  منظور از اقطاع چيست؟. 7

  .ليدي استمنظور فرهنگ سازي براي توليد و اشتغال از طريق ارزش گذاري براي كار و فعاليت هاي تو. الف  

  .منظور تخصيص غنائم جنگي به مجاهدان پس از كسر خمس است. ب  

  .منظور واگذاري امالك آباد يا باير به مردم به منظور آباد نگهداشتن يا آباد كردن اين امالك است. ج  

  .منظور عقد قراردادي است كه موجب افزايش توليد و اشتغال نيروي كار مهاجران گرديده است. د  
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  باشد؟ نميانون اساسي تدوين شده پيامبر كداميك از موارد زير از اصول ق .8

  .نفقه يهوديان بر مسلمانان و نفقه مسلمانان بر يهوديان است. الف  

  .مؤمنان جدا از ديگر مردم ولي يكديگرند. ب  

  .شما مسلمانان هر گاه در چيزي اختالف پيدا كرديد بازگشت آن به خدا و داوري محمد است. ج  

  .به يهودياني كه با مسلمانان در كارزار شركت كنند انفاق خواهد شد. د  

  بيت المال مركزي از چه شهري به شهر ديگر انتقال يافت؟) ع(در زمان خالفت حضرت علي . 9

  از كوفه به مدينه. د    از مدينه به كوفه. ج  از مدينه به مكه .ب  از مكه به مدينه. الف  

  يكي از آثار مهم بيت المال در زندگي مسلمانان چيست؟) ع(از منظر امام علي . 10

    دوام حكومت. ب  رفع نيازها و حوائج مردم . الف  

  .افزون بر استقالل اقتصادي، استقالل سياسي است. د    اصالح و تقويت امور. ج  

  نيست؟كداميك از موارد زير از وظايف دولت اسالمي جهت اجراي عدالت اقتصادي . 11

  فرصت هاي برابر براي همه مردم در تجارت و توليد ايجاد. الف  

  تصحيح كاركرد بازار. ب  

  جلوگيري از گرد آمدن ثروت هاي حرام. ج  

  گرفتن ماليات از ثروتمندان و پرداخت آن به بينوايان. د  

  چيست؟» تلقي ركبانمنع  «منظور از . 12

ا باعث افزايش قيمت ها و در رنج افتادن مسلمانان منظور آن است كه محدوديت هاي مصنوعي و فعاليت واسطه ه. الف  

  .شود  

منظور آن است كه گروهي به پيشواز قافله هاي تجارتي به بيرون شهر مي رفتند و كاالهاي آنان را همانجا مي خريدند و . ب  

  .با قيمت دلخواه به مردم مي فروختند  

  .رآمدي بين اقشار جامعه بودمنظور گرفتن ماليات و توزيع آن، با هدف پركردن شكاف د. ج  

  .منظور تقسيم فرصت هاي شغلي در توليد و تجارت جهت ايجاد عدالت بود. د  

  از بين بردن اختالف شديد طبقاتي در جامعه به كداميك از وظايف دولت اسالمي مربوط مي شود؟. 13

  ايجاد توازن اقتصادي. ب    تأمين رفاه اقتصادي. الف  

  اجراي عدالت اقتصادي   . د    تأمين استقالل جامعه. ج  

  شود؟ د چه ناميده مينمي واگذار مي نمايسرزميني را كه كفار بدون جنگ و خونريزي به حكومت اسال. 14

  زمين هاي موات. ب    زمين هاي بدون مالك. الف  

  عشور. د    فيء. ج  
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  كداميك از موارد به نقدين مشهور است؟. 15

  خرما و كشمش. د  گندم و جو. ج   گاو و گوسفند. ب  طال و نقره. الف  

  دو عامل رواني و انگيزه اقتصادي ناشي از تأثير زكات بر كداميك از عوامل اقتصادي است؟. 16

  توازن اقتصادي. د  اشتغال. ج  سرمايه گذاري. ب  مصرف. الف  

  .دارالحرب بودهمان غنايم ... در مدت بيست و پنج سالي كه سه خليفه ابوبكر، عمر و عثمان حكومت كردند . 17

  عشور. د  جزيه. ج  خمس. ب  زكات . الف  

  چه نوع اراضي هستند؟» طوع«اراضي . 18

  .ماند لكانشان باقياراضي كه اهالي آن با رغبت اسالم آوردند و مالكيت آنها در دست ما. الف  

  .اراضي كه با پيروزي در جنگ بدست مسلمانان افتاد و به مالكيت آنان در آمد. ب  

  .كه ساكنان آنها بدون جنگ حاضر به صلح شدند و طبق معاهده زمين به مالكيت مسلمانان در آمد اراضي. ج  

  .اراضي كه اهالي آن بدون جنگ زمين ها را رها كردند يا به دولت اسالمي سپردند يا اهالي آن منقرض شدند. د  

رط اساسي ايجاد رشد و توسعه در كشورها و يكي كداميك از اهداف مياني سياست هاي پولي و مالي نظام اقتصادي اسالم ش. 19

  رود؟ اخص هاي توسعه يافتگي به شمار مياز ش

  استقالل سياسي و اقتصادي . ب    عدالت اقتصادي. الف  

  رفاه عمومي. د    امنيت اقتصادي. ج  

ت بر درآمدهاي كالن وسرسام وضع نشده اند، اين گونه ماليات ها براي نظار... هيچ يك از ماليات هاي ثابت اسالمي به شكل . 20

  .آوري وضع شده اند كه در اسالم وجود ندارد

  تصاعدي. د  تنازلي. ج  تناسبي. ب  مقطوع. الف  

  .بودن آن نشأت مي گيرد... داوطلبانه بودن ماليات هاي اسالمي از . 21

  فراگير. د  مردمي. ج  اخالقي. ب  عبادي. الف  

  ا صادر كرد چه كسي بود؟اولين كسي كه دستور ضرب سكه اسالمي ر.  22

    )ع(حضرت علي . د      معاويه بن ابي سفيان. ج  عثمان بن عفان. ب  عمر بن خطاب . الف  

  ؟باشد نمييان گردش پول صورت گرفته شده از اقدامات دولت اسالمي صدر اسالم جهت حفظ ارزش پول و ايجاد توازن در جر. 23

  تحريم ربا. ب    ينارنظارت بر كيفيت و عيار سكه هاي درهم و د. الف  

  انجام معامالت كالي به كالي. د      نكوهش كنز. ج  

  باشد؟ ظر فقه اسالمي، چه نوع تجارتي ميمعامالتي كه نه موجب زيان فرد و جامعه است و نه مورد احتياج مردم از ن. 24

  تجارت حرام. د  تجارت مباح. ج  تجارت مكروه. ب  تجارت واجب. الف  

  ترين كسب ها را چه ناميد؟بد) ص(پيامبر اكرم . 25

  مكاسب محرمه. د  كسب ربوي. ج  غش در معامله. ب  كم فروشي. الف  
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  چيست؟» استحباب اقاله نادم«منظور از . 26

  كم فروش . الف  

  .پس گرفتن جنسي را كه خريدار پشيمان شده است. ب  

  .فروش جنس توسط فروشنده بيشتر از مقداري كه از مشتري دريافت مي كند. ج  

  .معامله اي كه طي آن نه كاال هنگام قرارداد تحويل داده مي شود و نه بهاي آن. د  

  يكي از عواملي كه زمينه انحصار را در بازار پديد آورد چيست؟. 27

  پيشبرد تكنولوژي. ب  بازدهي فزاينده نسبت به مقياس. الف  

  كارآيي. د    نوآوري و ابداع. ج  

  باشد؟كداميك از موارد زير صحيح نمي . 28

يكي از انگيزه هاي مصرف، رقابت و هم چشمي است هر قدر ارزش هاي اسالمي بيشتر بر جامعه حاكم شود اين انگيزه . الف  

  .نيز در جامعه پر رنگ تر مي شود  

مطلوب اسالم اين است كه انگيزه غايي مصرف نيز در رابطه با رضايت خداوند و قرب الهي باشد و انگيزه هاي متوسط . ب  

  .ه جاي هدف غايي قرار نگيردب  

هدف شريعت، مصلحت العباد است، بنابراين تمامي كاالها و خدماتي كه استفاده از آنها داراي مصلحت است به عنوان . ج  

  .نياز تعيين خواهد شد  

اه خدا و از در روايات اسالمي، تخصيص درآمد به نيازهاي مصرفي خود و خانواده در حد متعارف، از مصاديق انفال در ر. د  

  .جمله بهترين نوع صدقات معرفي شده است  

  توليد كداميك از موارد حرام است؟. 29

  .گيرد زندگاني بشر در معرض خطر قرار ميتوليد كاالهاي كه در اثر نبود آن . الف  

  .توليد اشيايي كه قوام و نظم جامعه به آنها وابسته است. ب  

  .جهاد به آنها نياز دارد ابزارهايي كه جامعه براي دفاع و يا. ج  

    كسب درآمد از طريق جادوگري. د  

  .از مسئوليت هاي دولت اسالمي در امر سرمايه گذاري مي باشد. 30

  باال رفتن سطح اشتغال. ب  افزايش توليد و عرضه كل. الف  

  نظارت و كنترل سرمايه گذاري بخش خصوصي. د  كاهش سطح عمومي قيمت ها. ج  
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