
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 

زضس
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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   



ت خاهؼِ اسالهی الوا هی ًطزًس، چگًَِ تَز ؟ تػَیطی ًِ تاضید ًگاضاى ؿطتی ٍ هستططهاى اظ َّی – 12

تَحیسی ٍ یا حتی اساعیطی ًیست تلٌِ َّیتی سٌَالض ٍ زًیَی است ًِ تا اتؼاز  (  95)ضْطیَض(93ٍ95ٍ97)ذطزاز

تاضیری ٍ خـطاكیایی آى هحسٍز هی گطزز

 (97چِ ػاهلی اهت اسالهی ضا تِ اهَام هرتلق ًظیط تطى، ػطب ٍ كاضس توسین ًطز؟ )زی  – 13

چْاض هَضز اظ ًتثی ًِ هتلٌطاى ایطاًی اظ زِّ ی سی تِ تؼس زض ًوس ضٍیٌطز تولیسی تِ كطٌّگ ؿطب ًَضتِ اًس ضا  – 14

(97ًام تثطیس. )ضْطیَض 

 (96كطٌّگ ؿطب ًَضتِ ضسُ است؟ )زی ًساهیي اظ ًتة ظیط زض ًوس ضٍیٌطز تولیسی تِ  – 15

 ظهیٌِ كطٌّگ ضٌاسی –اًساى ًاهل               ز  –ضطم ضٌاسی                ج  -كغطت                       ب  -الق 

 (95ًسام یي اظ ًتاب ّای ظیط، زض ًوس ضٍیٌطز تولیسی تِ كطٌّگ ؿطب ًگاضتِ ضسُ است؟) ذطزاز  -16

ب( َّیت اختواػی                ج( ظَْض ٍ اكَل لیثطالیسن                ز( تاظگطت تِ ذَیطتي        الق ( ضطم ضٌاسی     

غطكا تاظگطت تِ َّیت تاضیری ٍ  ( 94تاظگطت ایطاى تِ اسالم زض سسُ اذیط ، چِ اتؼازی زاضت؟) ضْطیَض  – 17

 خـطاكیایی ًثَز تلٌِ تاظگطت تِ َّیت تَحیسی ٍ هؼٌَی ذَیص تَز.

 ( 93) زی   ؽ  تاظگطت ایطاى تِ اسالم ، تاظگطت تِ یي ذَیطتي غطكاً تاضیری ٍ خـطاكیایی تَز. -18

..... ، تاضید ٍ خـطاكیای ذَز ضا زض شیل .....اسالهی..ٌی )ضُ( تا تاظگطت تِ َّیت.....خاهؼِ ایطاى تِ ضّثطی اهام ذوی –19

 (93آسواى تَحیس هطاض زاز. ) ذطزاز 

ٍ تا  )ضُ(ضّثطی اهام ذویٌی خاهؼِ ایطاى تِ   (97)زیاست؟ تَزُ چگًَِ ایطاًی خاهؼِ توَیت زض ذویٌی اهام ًوص - 20

آسواى هؼٌَی  شیلتاضید ٍ خـطاكیای ذَز ضا  .تِ َّیت اسالهی ذَز تاظگطت )ع(آهَظُ ّای هطآى ٍ اّل تیت تٌیِ تط 

اٍزض تطاتط خْاًی ًِ زض هواتل  ،ایطاىی خاهؼِ  وظك ٍ ًِ ذَز واًیای ی هطظّای خاهؼِهطاض زاز ٍ تِ ایي تطتیة اظ  تَحیس

  تِ هست ّطت سال زكاع ًطز ،غق ًطیسُ تَزًس

هَخة تاظگطت كطٌّگ  (97)زی(91تٌَیسیس. )ذطزاز  َّیت ایطاًیضا زض  اًوالب اسالهیسِ هَضز اظ تاثیطات  – 20

ایطاًی تِ ذَیطتي الْی ٍ تَحیسی ذَز ضس . هَخة تاظگطت تِ َّیت اسالهی تا ضّثطی اهام ذویٌی )ضُ( ٍ تا استلازُ اظ 

ى آهَظُ ّای هطآى ٍ اّل تیت )ع(ضس. ایطاى تِ ػٌَاى هلة تپٌسُ تیساضی اسالهی زض خْاى ضٌاذتِ ضس. ایطاى تِ ػٌَا

  هغة كطٌّگی خسیس هغطح ضس

(92....... ذَز، تِ غَضت هلة تپٌسُ تیساضی اسالهی زض آهس. )زیَّیت اسالهیخاهؼِ ایطاًی تا تاظگطت تِ ....... – 21

 ظ خْاى اسالم، تا الْام گطكتي اظ اًوالب اسالهی ایطاى تِ ػٌَاى هغة كطٌّگی خسیس زض تطاتط ؿطب ظاّط ضس. –22

 (93)ضْطیَض

تِ غَضت هلة تپٌسُ (96خاهؼِ ایطاى تا تاظگطت تِ َّیت اسالهی ذَز، چِ اثطی تط خْاى اسالم گصاضت؟ )زی  –23

تیساضی اسالهی زض آهس ٍ خْاى اسالم ایٌي تا الْام اظ اًوالب اسالهی ایطاى َّیت ذَز ضا تیطٍى اظ تػاٍیطی ًِ زًیای 

 ؿطب تطای آى  الوا هی ًطز خستدَ هی ًٌس

ٌَی اسالم تؼس اظ اًوالب اسالهی ایطاى، چِ اكن ّای خسیسی ضا تِ ضٍی زاًطوٌساى خْاى ؿطب گطَز؟ حیات هؼ –24

 (96)ضْطیَض

) زی ، چِ كطاظ ٍ كطٍزّایی زاضتِ است؟ حداب ٍ پَضص تِ ػٌَاى ًواز َّیت خْاى اسالهی زض غس سال اذیط – 25

ًتاب . تحلیل ًٌیس ( 60) غلحِ   (95

زضس
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(93)ضْطیَض ؽاًساى تِ زلیل ایٌٌِ ًاضّای ذَز ضا  هی تَاًس تسٍى اضازُ اًدام زّس، ًٌطگطی هسضتوٌس است.   – 1

 (92)زیؽ هسضت كطزی اًساى ًا هحسٍز است .  – 2

 ظاًساى زٍ ًَع هسضت زاضز: هسضت كطزی ٍ هسضت اختواػی.  – 3


