
هؼام ؽیاؽی: در س ؽیغدًم   

یط ؟ چعا ؟ -1
 
ؽیاؽت چي زماهی پطیط می ا  

.درگاى وطرت بعای رؽیطن بي ًطلی مؿین ؽازمان یابط ، زیعا ؽیاؽت اؾمال وطرت ؽازمان یالتي بعای ًطلی مؿین اؽت   

ؽیاؽت چیؼت ؟ -2  
.اؾمال وطرت ؽازمان یالتي بعای ًطلی مؿین اؽت   

مؿوای ؾام ؽیاؽت چیؼت ؟ -3  

ٍع تطبیع و ؽازماهطًی وطرت اؽت  .در ه  

مٍزش و پعورش دارای ؽیاؽت اؽت ، موؼٍر چیؼت ؟ -4
 
ووتی می گٍییم هٌادی ماهوط ا  

ی صاص ؽازمان یالتي اؽت  مٍـز
 
.یؿوی کوؾ ًای  ی کي در این هٌاد اهدام می ـٍد بعای رؽیطن بي اًطاف ا  

هؼام ؽیاؽی چیؼت ؟ -5  
ن وذٍد دارد 

 
ای  ی کي در هؼام اذتماؾی بعای اؾمال ؽیاؽت ًای ا .مدمٍؾي ؽاز و کاًر  

زکٍمت چیؼت ؟  -6  
.مدمٍؾي ؾٍاملی کي ؽیاؽت ًای معبٍط بي کل ذامؿي را پیؾ می بعد   

معازل ؽي گاهي ی اؾمال ؽیاؽت ًای هؼام از ظعف زکٍمت کطاموط ؟ -7  
هؼارت بع وٍاهین( 3اذعای وٍاهین     ( 2وضؽ وٍاهین   ( 1  

چي بضؾ ًای  ی ؾٌطى دار وػایك ؽي گاهي ی زکٍمت ًؼتوط ؟ -8  
وضؽ وٍاهین          (1 مهووي                            

اذعای وٍاهین                (2 مدعیي                     
هؼارت بع اذعای وٍاهین               (3 وضاییي                      

جیع می گظارد ؟ 
 
هؼام ًای ؽیاؽی از چي هؼام ًای دیگعی اجع و بع چي -9   هؼام  ًای  ی تا  

 فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادی 

 

 سیاسی

 فرهنگ
یقتصادا  

وگی را تٍضیر دًیط  -10  روابط هؼام ًای ؽیاؽی و لًع  

اگر عملکرد نظام سیاسی . نظام فرهنگی برای نظام سیاسی ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند 

اگر عملکرد نظام سیاسی به . مطابق با این ارزش های تعیین شده باشد نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را تأیید می کند 

دالیل داخلی یا تحت فشار سیاست خارجی از اصول فرهنگی خارج شود نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را کاهش می 

.دهد   

 



ٍکعاؽی را مهایؼي کویط  -11 .لیبعالیؼم و دم - 
.ًمي ی امٍر را بعای اهؼان مباح می داهط  -1: لیبعالیؼم   

رمان ًای اذتماؾی می داهط  -2
 
زادی و صٍاؽت اهؼان ًا را بي ؾوٍان معذؽ و مالک هٌای  ی بعای ارزش ًا و ا

 
.ا  

. ٍکعاؽی  زاکمیت معدم اؽت: دم  
ٍکعاؽی چیؼت ؟ -12 موؼٍر از لیبعال دم  

.رؽمیت همی ـواؽط  بي هٍؾی هؼام ؽیاؽی اؽت کي ادؾا می کوط با صٍاؽت و ارادى اک حعیت معدم ؽازمان می یابط و زهیهت و لضیلتی راکي مؼتهل از صٍاؽت معدم باـط  

 
ٍکعاؽی با چي هؼامی ؽازگار اؽت ؟ چعا ؟ -13 لیبعال دم  

وگ فعب زیعا رویکعدی دهیٍی بي ؾالم ًؼتی دارد و ـواصت ؾلمی ارزش ًای اذتماؾی را اهکار می کوط  .با هؼام لًع  

ٍکعاؽی چیؼت ؟ -14  موؼٍر از پارادوکػ دم  
یط باؾوٍان پارادوکػ یاد می کووط 

 
.داهؿموطان ؾلٍم ؽیاؽی از تواوضی کي از هارضایتی معدم هؼبت بي هؼام ؽیاؽی لیبعال بي وذٍد می ا  

ی دادن همی داهوط ؟ -15 
 
ٍع لعدی را ـایؼتي ی را بعصی از هؼعیي پعدازان لیبعال چي ه  

.لعدی را کي از زطود این هؼام ؽیاؽی صارج ـٍد    
ٍع هؼامی اؽت ؟ -16 ذمٌٍری اؽالمی چي ه  

ؾوٍان ذمٌٍری بي مؿوای بي رؽمیت ـواصتن زضٍر مؤجع معدم در هؼام ؽیاؽی اؽت و کلمي ی اؽالمی هؿان دًوطى . هٍؾی هؼام ؽیاؽی اؽت کي در ذٌان اؽالم مٍرد تٍذي امت اؽالمی وعار گعلتي اؽت 
.این اؽت کي لؿالیت معدم بع مبوای ؾهایط و ارزش ًای اذتماؾی اؽالم ؽازمان پیطا می کوط   

.چوط همٍهي از ؾهایط اؽالمی را بوٍیؼیط -17   

. ازکام و مهعرات با ارادى و مؿیت صطاوهط ـکل می گیعهط ( 1  
ن ًا را بي ؾٌطى دار ( 2

 
هطؾهل و وزی دو وؽیلي ی ـواصت ارزش ًای الٌی و ازکام و مهعرات اذتماؾی ًؼتوط و اهؼان ًا مؼئٍلیت ـواصت و اذعای ا  

چوط همٍهي از ارزش ًای اؽالمی را بوٍیؼیط ؟ -18  
باداهی ، همی وابؼتگی

 
زادی ، اؽتهالل ، تالش بعای ؾمعان و ا

 
 ؾطالت ، ا

ارزش ًای اذتماؾی اؽالمی بع اؽاس ًؼتی ـواؽی تٍزیطی چگٍهي تٍذیي و تؿعیك می ـٍهط ؟ -19  
ن ًا مؿتهطهط این ارزش ًا 

 
زادی و )ا

 
 ن کي هاػع بي مؼائل اذتماؾی دهیٍی ًؼتوط ولی تمؼیعی دهیٍی و ؽکٍالر هطارهط بلکي ؽیعتی الٌی و دیوی دارهط ... ( ؾطالت ، ا

 
ن ًا یک وػیمي . با ا

 
بوابعاین ؾمل بي ا

.الٌی اؽت و ماهوط ؾبادات لعدی ؽبب تهعب بي صطا می ـٍد   

مٍزى ًای اؽالمی ؾبادات در چي قٍرتی ارزش بیؿتعی پیطا می کووط ؟ -20 
 
در ا  

.در قٍرتی کي ؾبادات ذوبي ی اذتماؾی پیطا کووط   
مٌم تعین مؼئٍلیت امت اؽالمی در بعصی روایات چیؼت ؟ -21  

 
بعی  امت اؽالمی ، بي این مؿوا کي امت اؽالمی بایط از پظیعش ظافٍت و وطرت ًای فیع الٌی بپع  د و در ـکل گیعی امامت و و ًیغ مؼئٍلیت امت اؽالمی در بعابع امامت و ًر

.الیت بع اؽاس مٍازین الٌی ًٍـموط و لؿال باـوط   


