
 جوَْری اسالهی ایراى

 ادارُ کل آهَزش ٍپرٍرش شْر تْراى 

  تْراى14ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش هٌطقِ 

 

 

 

 

 14مديريت آموزش و پرورش منطقه :                                                     نبم و نبم خبنوادگي 

                                                  دبيرستبن غير دولتي پسرانه پيبم غدير  :كالس 

 97-98 اول                                              پبيبني    سلوكآقبی : نبم دبير 

 97:       /      /علوم و معبرف اسالمي                        تبريخ امتحبن : رشته تحصيلي

  صبح8:30:                         سبعت شروع امتحبن 2احكبم:                                                                                    نبم درس 

 صفحه2:  دقيقه                         تعداد برگ سئوال 60: مدت امتحبن :                                                                      شمبره 

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 :آیِ زیر را ترجوِ کٌیذ ٍ بگَییذ دربارُ چِ هَضَعی ًازل شذُ است 1

ٍ تگَ تِ سًاى هَهي کِ چطوْای خَد را فزٍّطتِ ٍ داهاى خَد را پاک دارًذ ٍ سیٌتْای خَد را 

 .جش تزای هحارم ظاّز ًکٌٌذ ٍ رٍسزی خَد را تز سیٌِ خَد تیافکٌٌذ 

 

قوار چیست؟  2

الثتِ تاسی تا ایي ٍسایل تِ قػذ . تاسی تا ٍسایل هخػَظ تِ قػذ تزد ٍ تػاحة پَل ٍ هال دیگزی

تاسی ٍ سزگزهی ًیش حزام است، حتی اگز پای تزد ٍ تاخت در هیاى ًثاضذ ٍ پَلی ّن رد ٍ تذل 

 ًطَد

 

. رٍایتی از اهیرالوَهٌیي دربارُ جایگاُ اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر بیاى فرهاییذ 3

خَیص  رحوت اس دلیل ایي تِ تٌْا را گذضتِ هزدهاى سثحاى خذاًٍذ

. «کزدًذ تزک را «هٌکز اس  ًْی ٍ هؼزٍف  تِ  اهز »کِ هحزٍم ساخت 

هاًٌذ قطزُ « اس هٌکز  ًْی ٍ هؼزٍف  تِ   اهز »تزاتز در خذا راُ در جْاد( حتی )ٍ ًیک ّوِ اػوال

 .ای در هقاتل دریاست

 

شرایط ٍجَب اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر را برشواریذ  4

 تأثیز احتوال:   د گٌاُ  تکزار قػذ: ًذاضتي  ج هفسذُ: ب هٌکز   ٍ هؼزٍف تطخیع: الف
 

جْاد بِ چِ هعٌا ٍ بر چٌذ ًَع است؟  5

 هٌظَر تِ هظلَهاى، ٍ هسلواًاى اس دفاع ٍ خذاًٍذ راُ در هثارسُ ٍ تالش اس است ػثارت جْاد

. فساد ٍ فتٌِ ٍ تجاٍس ٍ ظلن ساختي تزطزف ٍ ػذالت ٍ حق تزپاداضتي

 جْاد دفاػی ٍ جْاد اتتذایی: تز دٍ ًَع است

 

یکی از آداب جْاد با دشوٌاى را بیاى کٌیذ  6

 است ایي چٌذ سشاٍار ّز ًیست، اجاسُ ٍالذیي ًیاسهٌذ ٍ است ٍاجة هسلواًاى ٍ اسالم اس دفاع

 کطتِ هطزکاى یا کفار تا جْاد هیذاى در کِ فزدی. ضَد جلة ًیش آًاى رضایت الوقذٍر حتی کِ

توام گٌاّاى ضْیذ تِ .تا ّواى لثاس ّای جٌگ تِ خاک سپزدُ ضَد ٍ کفي ٍ غسل تذٍى ضَد، هی

در جٌگ اتتذا دضوي را ًػیحت هی کٌٌذ ٍ در .جش حق الٌاس تِ ٌّگام ضْادت تخطیذُ هی ضَد

غَرتی کِ غادقاًِ پذیزفتٌذ تا آًاى قزارداد غلح اهضاء هی کٌٌذ ٍ در غَرت پایثٌذُ تِ 

سزًَضت افزادی کِ در جٌگ تِ اسارت درهیایٌذ .قزارداد؛ هال ٍ جاى آًاى را هحتزم هی ضوارًذ

 .در اختیار هؼػَم یا ٍلی فقیِ است

 

 

 پاسخ ًاهِ
 پاسخ ًاهِ
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 بارم  ردیف

احکام هحرم ٍ ًا هحرم برای چِ هقاصذی ٍضع شذُ است؟  7

 تٌیاى استحکام افزاد، رٍاًی ٍ رٍحی سالهت تأهیي اجتواػی، سالن رٍاتط تزقزاری جْت

فؼالیت ّای اجتواػی ٍضغ ٍ ضذُ ٍ اجزای  در سًاى ٍ هزداى تذٍى هفسذُ حضَر ًیش ٍ خاًَادُ،

آى هَجة کاّص جزم ٍجٌایت، هشاحوت ّای اجتواػی، اختالفات خاًَادگی، ٍ اهکاى حضَر 

تا آراستگی ظاّزی در  « تا غیزت»ٍ « پاک»، «ػفیف»افزاد تذٍى دغذغِ افزاد 

 .جاهؼِ است

 

هحرم رضاعی یعٌی چِ ٍ در رضاع چِ کساًی با ّن هحرم هی شًَذ؟  8

ػالٍُ تز هحزهیت . یؼٌی کساًی کِ تَاسطِ ضیز خَردى اس یک هادر تِ یکذیگز هحزم هی ضًَذ

 .هادر تا ًَساد، فزسًذاى دیگز آى هادر تا ایي کَدک ضیزخَارُ هحزم هی ضًَذ

 

 (هَرد4). آثار ٍ فَائذ فردی ٍ اجتواعی حجاب را برشواریذ 9

: فطزی  د حیای: خاًَادُ  ج فزٍپاضی اس جلَگیزی: ظزافت   ب ٍ سیثایی ًؼوت اس هحافظت: الف

رٍاًی حضَر اهي در  آراهص افشایص:پاک  ٍ سًاى ضذى ضٌاختِ:هٌکزات  ّـ ٍ گٌاُ کاّص

 جٌسیتی جٌثۀ جای تِ اًساًی جٌثۀ تِ تَجِ:فؼالیتْای اجتواػی  س

 

. حجاب تغییر ًگاُ جٌسیتی بِ ًگاُ اًساًی است را تَضیح دّیذ 10

 سًاى تاریخ، طَل در. است اًساًی ًگاُ تِ یکی اس هْوتزیي ثوزات حجاب، تغییز ًگاُ جٌسیتی

 رػایت. اًذ تَدُ ٔ ٍ گزدد  تزجستِ ٍی اًساًی  تَجِ هَرد سیثایی ٍ جذاتیت دلیل تِ ّوَارُ

 .ضَد جٌسیتی جذاتیت جایگشیي اًساًی، ضخػیت جٌثِ تِ تَجِ تا ضَد هی هَجة ػفاف ٍ حجاب

 

 (هَرد4). هعیارّای تشخیص هَسیقی حرام را بیاى کٌیذ 11

 هَسیقی ساس ّزگًَِ :ب. تاضذ گٌاُ هجالس هخػَظ آى هحتَای یا ریتن کِ آٍاسی ّزگًَِ: الف

 تحزیک یا کفزآهیش تاطل، هحتَای کِ هَسیقی ّزگًَِ :ج. تاضذ لؼة ٍ لَْ هجالس هخػَظ کِ

 .گزدد هفسذُ هَجة کِ ًاهحزم سى آٍاس ضٌیذى :د. تاضذ داضتِ کٌٌذُ

 

هَفق باشیذ  
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