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(94)زی(94ذطزاز )  ؽ َّیت اختواػی خاهؼِ، پسیسُ ای گستطزُ تط اظ َّیت كطٌّگی اكطاز است  – 1

. اظ َّیت كطٌّگی اكطاز است .......... گستطزُ تط..........َّیت اختواػی خاهؼِ، پسیسُ ای  - 2

(93............ گطٍّی آًْاست. ) ذطزاز ػضَیتَّیت اختواػی اكطاز، هحػَل ........... – 3

(95َّیت كطٌّگی خاهؼِ تط هساض ػوایس ٍ ................................. ضٌل هی گیطز. ) زی  – 4

(97)ضْطیَض  ظَّیت كطٌّگی خاهؼِ تط هساض ػوایس ٍ اضظش ّای اختواػی ضٌل هی گیطز .  – 5

(97)ذطزاز.......... ضٌل هی گیطز. َّیت كطٌّگی َّیت اختواػی اكطاز ّوَاضُ زض پطتَ .... – 6

 تط اساس ػوایس ٍ اضظش ّای اختواػی آى ضٌل هی گیطز(94َّیت كطٌّگی خاهؼِ، چِ ظهاًی هحون هی ضَز؟) زی –7

(96)ضْطیَض ظ َّیت كطٌّگی ٌّگاهی هحون هی ضَز ًِ ػوایس ٍ اضظش ّای هطتطًی زض خاهؼِ ضٌل هی گیطز . – 8

 ظ ضٍى یي كطٌّگ ضخ هی زّس، كطاتط هی ضٍز.تـییطاتی ًِ زختواػی اظ هحسٍزُ ی تا تـییط َّیت، تـییطات ا – 9

(96)ذطزاز 

 (96)ذطزاز ؽ  َّیت كطٌّگی خاهؼِ، هحسٍزتط اظ َّیت اختواػی اكطاز است.  – 10

 ( 95َّیت كطٌّگی خاهؼِ تط هساض ًسام ػٌاغط ضٌل هی گیطز؟ ) ضْطیَض  –11

َّیت كطٌّگی تِ اهتضای ترص ّای هرتلق اختواػی، كطغت ضٌل گیطی َّیت ّای اختواػی ثاتتی ضا پسیس هی  – 12

 ًتاب 45غلحِ ( 95) ضْطیَض ؽ آٍضز. 

 ( 93اكطاز هوایسِ ًٌیس. ) زی  « َّیت اختواػی»ضا تا « كطٌّگی خاهؼِ»َّیت  - 13

(             92)زی ( 96َّیت كطٌّگی خاهؼِ چگًَِ ضٌل هی گیطز؟)ذطزاز  – 14

ب( تط هساض ػوایس ٍ اضظش ّای اختواػی                           الق( تط پایِ ٌّداضّای ضایح                            

 ز( تط اساس اتساػات ٍ ًَآٍضی ّا       ج( تط اساس ًیاظّای خسواًی ٍ عثیؼی                      

.. ذَز ضا ...اضظش ّای اختواػی....تحطاى َّیت زض خایی تِ ٍخَز هی آیس ًِ خاهؼِ تَاى حلظ ٍ زكاع اظ ػوایس ٍ .  - 15

 (96ًساضتِ تاضس. )زی 

(96........ هٌدط ضَز . )ضْطیَضَّیت كطٌّگیتحطاى َّیت هی تَاًس تِ زگطگًَی ٍ تحَل ........ – 16

 (96)زی ظ تحطاى َّیت هی تَاًس تِ زگطگًَی ٍ تحَل َّیت كطٌّگی هٌدط ضَز.  – 17

(97............ است . )زی هثثتتحَل خاهؼِ خاّلی تِ خاهؼِ ًثَی، تحَل كطٌّگی ........... – 18

 (97یي ًوًَِ اظ تحَل كطٌّگی هثثت ضا ًام تثطیس. )ضْطیَض  – 19

 ( 97)ذطزاز ظ تحَل خاهؼِ اهَی تِ خاهؼِ ًثَی ، تحَل كطٌّگی هثثت است .  – 20

 (95) زی ظ  تحَل خاهؼِ ًثَی تِ خاهؼِ اهَی ، تحَل كطٌّگی هٌلی است. – 21

( 94)زی( 94تحَل خاهؼِ ًثَی تِ خاهؼِ اهَی ، چِ ًَع تحَل كطٌّگی است؟) ضْطیَض  –22

 (91زض چِ غَضتی تحَالت كطٌّگی یي خاهؼِ هٌلی هی تاضس؟ )ضْطیَض – 23

 (93زض چِ غَضتی تـییطات كطٌّگی هثثت ذَاّس تَز ؟ هثال تعًیس . )ضْطیَض – 24

(91ػلل تحَالت كطٌّگی ػثاضتٌس اظ : ...................... ٍ ........................ . )زی – 25

 (97)زی (97ػلل تحَالت كطٌّگی ضا ًام تطزُ ٍ تَضیح زّیس . )ذطزاز  – 26

 (93ػلل زضًٍی تؼاضؼ كطٌّگی تِ چِ ػَاهلی تط هی گطزز؟) ذطزاز  – 27

 (95ػلت تیطًٍی تحَالت كطٌّگی تِ چِ هؼٌاست؟) ذطزاز  – 28

 (91ٍ92ٍ اضتثاعات تیي كطٌّگی تاظ هی گطزز؟ )ذطزاز  ًسام زستِ اظ ػلل تحَالت كطٌّگی، تِ هَاخْات – 29

كطٌّگی ًِ ًتَاًس ًیاظّای خسواًی ٍ عثیؼی آزهیاى ضا ساظهاى ضا ساظهاى زّس، تا تحطاى ّای ظیست هحیغی ٍ – 30

 ًتاب 47ظ    ( 96)زی  ظ  اهتػازی ٍ هؼیطتی تِ تي تست هی ضسس.



كطٌّگی  (95)ضْطیَض(92ًسام ًَع اظ اضتثاعات كطٌّگی تِ تسظ ٍ تَسؼِ ی یي كطٌّگ هٌدط هی ضَز؟ )ذطزاز – 31

ًِ تا حلظ ػوایس ٍ آضهاى ّای ذَز تا كطٌّگ ّای زیگط تؼاهل ٍ زاز ٍ ستس زاضتِ تاضس، ظهیٌِ گستطش ٍ تَسؼِ ذَز ضا 

 كطاّن هی آٍضز 

( 96ذَز ضا كطاّن هی آٍضًس؟ )زی چِ كطٌّگ ّایی ظهیٌِ گستطش ٍ تَسؼِ  – 32

 ّا ٍ اضظش ّای ذَز تا كطٌّگ ّای زیگط تؼاهل ٍ زاز ٍ ستس زاضتِ تاضس. ضهاىكطٌّگی ًِ تا حلظ ػوایس، آ  

( 96خْاى ؿطب، عی خٌگ ّای غلیثی، پس اظ ضٍیاضٍیی تا كطٌّگ اسالهی، چِ تحَالت َّیتی پیسا ًطز؟ )زی  – 33

 ( 96)ضْطیَض

تا ػثَض اظ ػوایس ٍ اضظش ّای هسیحیت هطٍى ٍسغی، تِ ػوایس ٍ اضظش ّای سٌَالض ضٍی آٍضز ٍ َّیت خسیسی پیسا 

ًطز. 

.. ایي كطٌّگ ّا ضا اذص ٍ ػٌاغط اساعیطی آًْا ....ػولی...اغط ..خْاى اسالم زض هَاخِْ تا كطٌّگ یًَاى ٍ ضٍم، ػٌ – 34

(92ضا ًپصیطكت. )ذطزاز

... آًْا ضا اساعیطی..خْاى اسالم زض هَاخِْ تا كطٌّگ یًَاى ٍ ضٍم، ػٌاغط ػولی ایي كطٌّگ ّا ضا اذص ٍ ػٌاغط .. –35

(92ًپصیطكت. )ضْطیَض

 (91چگًَِ تَز؟ )ذطزاز  كطٌّگ یًَاى ٍ ضٍمزض هَاخِْ تا ػٌاغط  كطٌّگ اسالمتطذَضز  – 36

خْاى اسالم زض هَاخِْ تا كطٌّگ یًَاى ٍ ضٍم، چِ ػٌاغطی اظ آى كطٌّگ ّا ضا اذص ٍ چِ ػٌاغطی ضا ًپصیطكت؟)  – 37

 (94زی

 (95كطٌّگ اسالهی زض ضٍیاضٍیی تا كطٌّگ ّای زیگط ظهیٌِ چِ تحَالت َّیتی ضا پسیس آٍضز؟) ذطزاز  – 38

ّط گاُ ػوایس ٍ اضظش ّا، اّویت ٍ اػتثاض ذَز ضا اظ زست تسٌّس، َّیت كطٌّگی خاهؼِ، ظایل ٍ ًاتَز هی ضَز.)  –39

 (95ذطزاز 

 (92خْاى ؿطب عی خٌگ ّای .............. پس اظ ضٍیاضٍیی تا كطٌّگ اسالهی تحَالتی َّیتی پیسا ًطز . )زی – 40

 سطز  –ز                     غلیثی    –ج                           خْاًی زٍم –ب            خْاًی اٍل    –الق 

چگًَگی تحَالت َّیتی خْاى ؿطب، عی خٌگ ّای غلیثی، پس اظ ضٍیاضٍیی تا كطٌّگ اسالهی ضا تٌَیسیس. )  –41

 (93ذطزاز 

 ( 96)ذطزاز(92( )زی95ٍ96ذَزتاذتگی كطٌّگی زض چِ خَاهؼی ضخ هی زّس؟ )ضْطیَض – 42

( 93هوَْض ضسى اكطاز یي خاهؼِ زض گعیٌص ػٌاغط كطٌّگی زیگط ضا ..................................... هی گَیٌس. ) زی   – 43

تِ زلیل ایٌٌِ اضتثاعص ضا تا كطٌّگ ٍ (94خاهؼِ ذَز تاذتِ تِ چِ زلیل ، تِ ضٍش تولیسی ػول هی ًٌس؟) زی – 44

 تاضید ذَز اظ زست هی زّس

 (97 94ٍ( )ضْطیَض97 95ٍؿطب ظزگی ضا تؼطیق ًٌیس. )زی – 45

 (93ض تطاتط كطٌّگ ؿطب ضا ........................ هی ًاهٌس. ) ذطزاز ذَز تاذتگی خَاهغ ؿیط ؿطتی ز – 46

 (91ذَز تاذتگی خَاهغ ؿیط ؿطتی ضا زض تطاتط كطٌّگ ؿطب چِ هی گَیٌس؟ )ذطزاز  – 47

 (97خَاهغ ؿیط ؿطتی زض تطاتط كطٌّگ ؿطب ضا چِ هی ًاهٌس؟ )ذطزاز  ذَزتاذتگی – 48

 تعلعل كطٌّگی  –اظ ذَز تیگاًگی تاضیری             ز  –اظ ذَزتیگاًگی كغطی            ج  –ب   ؿطب ظزگی       –الق 

 (93)ضْطیَضچطا تسیاضی اظ خَاهغ ؿیط ؿطتی زض ضٍیاضٍیی تا كطٌّگ ؿطب زچاض ذَز تاذتگی كطٌّگی ضسًس؟  –49

 (93)ذطزاز( 93گی كطٌّگی ضا ًام تثطیس. ) زیزٍ ًَع هتلاٍت اظ ذَز تیگاً – 50

 (91كطٌّگی ّستٌس. )ذطزاز ........ زٍ ًَع اظ ذَز تیگاًگی اظ ذَز تیگاًگی تاضیریاظ ذَز تیگاًگی كغطی ٍ ........ – 51

 (90هٌظَض اظ ذَز تیگاًگی تاضیری چیست؟ )زی – 52



ایي است ًِ ػوایس ٍ اضظش ّای یي خاهؼِ هاًغ ( 97ضا تٌَیسیس . )ذطزاز  حویوی )كغطی(هؼٌای اظ ذَز تیگاًگی  – 53

اظ آضٌایی زضست اكطاز خاهؼِ تا اًساى ٍ خْاى هی گطزز.

تط اساس زیسگاُ هطآى ًطین، ًسام كطٌّگ ّا اًساى ّا ضا اظ حویوت ذَز تیگاًِ هی گطزاًس؟ )ذطزاز  – 54

كطٌّگی ًِ اظ ػوایس ٍ اضظش ّای حن تطذَضزاض ًثاضس هاًغ اظ آى هی ضَز ًِ اًساى ّا تِ ضٌاذت (94)ضْطیَض(96

 غحیح اظ ػالَن ٍ آزم تطسٌس

گطایس ٍ اٍ ضا تا ذَز ٍ خْاى ّستی آضٌا هی گطزاًس؟ ضٍی اًساى هیِ ًسام كطٌّگ زضّای آسواى ٍ ظهیي ضا ت-55

 (97)ذطزاز 

تَحیسی  –ز            زًیَی        –ج           سٌَالض         –ب               هططًاًِ اساعیطی     –الق 
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(94)زی(97ایطاًیاى تا پصیطش اسالم تِ چِ تلسیطی اظ َّیت ذَز زست یاكتٌس؟)ضْطیَض  – 1

 سٌَالضیستی –ًاسیًَالیستی             ز  –ج تَحیسی           –ب اساعیطی              –الق 

است.  .........اساعیطآهیرتِ تا ...... زض هَاضزی ٍ زیٌیتَحیسی ،  َّیت اسالم ظَْض اظ هثل ایطاًی َّیت  - 2 

(95)زی(91)ذطزاز

(95)ضْطیَض(96)ذطزاز (93ض اسالم، چگًَِ تَزُ است؟) زیَّیت ایطاًی هثل اظ ظَْ – 3

ب( تَحیسی ٍ هَم گطایاًِ                                                   الق(اساعیطی ٍ هططًاًِ    

ز( سٌَالضیستی           آهیرتِ تا اساعیط      ج( تَحیسی، زیٌی ٍ زض هَاضزی 

( 97چگًَِ اهَام ایطاًی هثل اظ ظَْض اسالم، َّیت كطٌّگی ٍاحسی پیسا ًطزًس ؟ )ذطزاز  – 4

تِ ٍسیلِ ػوایس ٍ اضظش ّای آییي ظضتطت ًِ تا آهَظُ ّای اساعیطی زض آهیرتِ تَز 

زض هٌاعن هرتلق خْاى اسالم گستطش یاكت ٍ تِ ػٌَاى ظتاى زٍم خْاى اسالم هغطح « كاضسی زضی» چطا  – 5

(96ضس؟)ذطزاز 

( 94ًسام یي، ظتاى كطٌّگی زٍم خْاى اسالم تَزُ است؟) ضْطیَض  – 6

ز( كاضسی زضی               ج( اضزٍ               ب( ػثطی                      الق ( ػطتی            

(95)ذطزاز(95) زی  (95ٍ97ظتاى سیاسی زضتاض ایطاى ٍ ظتاى ضسوی هطتطى اهَام هرتلق چِ تَز ؟)ضْطیَض – 7

 اضزٍ  –ز                   كاضسی زضی   –ج                        كاضسی پْلَی   –ب                               ػطتی  –الق 

چطا كاضسی زضی اظ هحسٍزُ ظتاى سیاسی هطتطى اهَام ایطاًی ػثَض ًطز ٍ تِ ػٌَاى ظتاى كطٌّگی زٍم خْاى اسالم  – 8

(96ضٌاذتِ ضس؟ )ضْطیَض

تِ ػلت هطاضًت كؼال ایطاًیاى زض حیات كٌطی خْاى اسالم  –الق 

چَى ظتاى كاضسی زضی اظ زیط تاظ ظتاى سیاسی زضتاض ایطاى تَز –ب 

ظیطا ظتاى ضسوی هطتطى اهَام هرتللی تَز  –ج 

ظیطا كطٌّگ اسالهی تِ خصب ٍ ّضن هْاخواى پطزاذت –ز 

( 96ضْطیَض) ؟ ضس اسالم خْاى تِ ایطاى ضسى هلحن تاػث ػاهلی چِ – 9

ایطاًیاى كطٌّگی تاذتگی ذَز – ب                                         اسالم خْاى ًظاهی هسضت – الق

تَحیسی ّای اضظش ٍ ػوایس – ز                                ظضتطت آییي ّای اضظش ٍ ػوایس – ج

 ( 93) زی  ظ  تطذَضز خْاى ؿطب تا خْاى اسالم، تدطتِ خسیسی است ًِ ٌَّظ تِ پایاى ًطسیسُ است.  – 10

اظ َّیت خاهؼِ اسالهی الوا هی ًطزًس، َّیت كطٌّگی خَاهغ  زض تػَیطی ًِ تاضید ًگاضاى ؿطتی ٍ هستططهاى –11

         (96اسالهی چگًَِ است؟ )زی 

زیٌی  –ز                  سٌَالض       –ج                    اساعیطی       –ب                    تَحیسی     –الق   


