
 تْیِ کٌٌسُ: هْطاى ظًگٌِ -( یاظزّن اًساًی2زّن تاضید)زٍاظپطسص ٍ پاسد ّای پیطٌْازی زضؼ 

 تا ضٚحا٘یا٘ی ٘ظط وٝ ظیط تٛز٘س قََٕٙی تٝ ٔٛؾْٛ ؾازٜ آییٙی پیطٚ آغاظ زض ٔغٛالٖاػتقازات اٍلیِ هغَالى قبل اظ هسلواى ضسى ضا تَضیح زّیس؟  ٍ زیي .1

 آ٘اٖ ذساپطؾتی أا زاقتٙس، اعتماز ذسای تعضي تٝ ٞطچٙس ٚ پطؾتیس٘س ٔی ضا طثیعت ٔظاٞط اظ آییٗ، ٔزٕٛعٝ ای ایٗ پیطٚاٖ .ٔی قس ازاضٜ قََٕٗ عٙٛاٖ

 .تٛز ٘الم

 .ٔی وطز٘س تطذٛضز ٔالیٕت تا زیٍط پیطٚاٖ زیٗ ٞای تا ٚ ٘ساقتٙس تعهثی چٙساٖ زیٙی ٔؿائُ تٝ ٘ؿثت ٖٔغٛالهغَالى با ازیاى زیگط چگًَِ بَز؟ بطذَضز  .2

ؾٛی  اظ ٔرتّف زیٗ ٞای پصیطـ زض أا تٛز، آٖ ٞا ظ٘سٌی اظ  قطایط ٔتأحط تیكتط تساّل( هغَالى ًاضی اظ چِ بَز؟  ٍ اػتقازی)تساهح هساضای .3

 .زاقت تؿعایی تأحیط ٔغِٛی تعضٌاٖ ٚ فطٔا٘طٚایاٖ

 ٔیاٖ زض ٌٛ٘اٌٖٛ زیٗ ٞای پیطٚاٖ وٝ قس تاعج ٔغٛالٖ تؿاُٞ زیٙی ٚ تؿأح زاضت؟ آى ّا پصیطی اسالم بط تأثیطی چِ هغَل ّا زیٌی تساّل ٍ تساهح .4

 ٚ ایّرا٘اٖ ٔؿّٕاٖ وطزٖ تطای ٔٛلعیت ایٗ اظ ذٛتی تٝ نٛفی ٔكاید ٚ ؾاالضاٖ، عإِاٖ زیٛاٖ قأُ ایطا٘ی، تعضٌاٖ.تپطزاظ٘س ذٛز زیٗ تثّیغ آ٘اٖ تٝ

 . تطز٘س تٟطٜ ٔغَٛ أیطاٖ

 یاؾای اؾالٔی تط قطیعت تطتطی ٚ زِٚت ٚ زیٗ ٘ٛایی ٞٓ ی ٘تیزٝ زض ظیطا ایلراًاى بَز؟ زٍضُ هْن ضٍیسازّای اظ یکی هغَالى، آٍضزى چطا اسالم .5

 قسٖ ٔؿّٕاٖ تا ٕٞچٙیٗ .وٕتطی تىٙٙس تیٍاٍ٘ی احؿاؼ آٖ تٝ ٘ؿثت ٔطزْ وٝ قس ٔٛرة ٚ اؾالٔی یافت  ایطا٘ی ٔاٞیت ایّرا٘ی حىٛٔت چٍٙیعی،

 أٛض زض انالحاتی ا٘زاْ ٚ ایطاٖ تاظؾاظی تطای ٚ ظٔیٙٝ یافت افعایف پیف اظ تیف حىٛٔت ازاضٜ ٚ ایّرا٘اٖ زضتاض ایطا٘یاٖ زض لسضت ٚ ٘فٛش ٔغَٛ ٞا،

 . آٔس فطاٞٓ فطٍٞٙی ٚ ارتٕاعی ؾیاؾی، التهازی،

 تٛؾی. ٘هیطاِسیٗ ذٛارٝیافت؟  گستطش ایطاى زض تطیغ ایلراًاى فطٌّگی چِ کسی زض زٍضُ ٍ ػلوی کَضص ّای زًبال بِ .6

 .ٌطٚیس ٔصٞة ایٗ تٝ غاظاٖ ٚ را٘كیٗ پؿط اُِزایتٛ، ایلراى هغَل بِ هصّب ضیؼِ گطٍیس؟کسام  .7

 تیٕٛضی، عهط زض .ٔی زاز٘س لطاض ٔٛضز احتطاْ ضا زیٗ انحاب ٚ تٛز٘س ٔؿّٕاٖ اٚ را٘كیٙاٖ ٚ تیٕٛضچگًَِ بَز؟ ی تیوَضیاى ٍ اػتقاز یزیٌٍضؼیت  .8

 ٚ ایّرا٘اٖ، قیعیاٖ عهط ٕٞچٖٛ آ٘اٖ حىٛٔت زٚضاٖ زض .تٛز٘س ٔصٞة تؿٙٗ پیطٚ تیٕٛضی ؾالطیٗ .قس ؾاذتٝ تؿیاضی ٚ ذا٘ماٜ ٞای ٔؿارس ٔساضؼ،

  .ٔی وطز٘س فعاِیت آظازا٘ٝ ٚ ٔٛارٝ ٘ثٛز٘س ذانی ٌیطی ؾرت ٚ ٔحسٚزیت تا نٛفیاٖ

 زیٍط. زیٗ ٞای تٝ ٔعتمساٖ ٚ اؾالٔی فطق ٚ ٔصاٞة ٔؿإِت آٔیع پیطٚاٖ ظ٘سٌی ٚ اتحازٍیػگی ضاذص زیٌی زٍضُ هغَل ٍ تیوَضی چِ بَز؟  .9

 رأعٝ ایزاز زض وٝ ٘اأیسیی ٚ ٍ٘طا٘ی ٚ ایطاٖ تٝ ٔغَٛ ٚ ٚحكت اٍ٘یع ٚیطاٍ٘ط ٞزْٛ زّیس؟ ضطح تیوَضیاى ٍ هغَالى زٍضاى زض ضا تصَف ضضس ػلل .11

 ی نٛفیا٘ٝ تیٕٛضیاٖ ططیمت ٞای ٚ ایّرا٘اٖ عهط زض ایٗ ضٚ، اظ.زاقت ذا٘ماٜ ٞا زضٖٚ ضفتٗ تٝ ٚ تهٛف تٝ ٔطزْ آٚضزٖ ضٚی زض ٔؤحطی ٘مف وطز،

 .تركیس٘س ٌؿتطـ ضا فعاِیت ذٛز یا ٚ وطز٘س ظٟٛض …ٚ ٔكعكعیٝ، ٘مكثٙسیٝ، حطٚفیٝ، ٘ٛضتركیٝ، اِّٟیٝ، ٘عٕت نفٛیٝ، ٕٞچٖٛ تعضٌی

 ٚ فطٔا٘طٚایاٖ.قس ٞاططیمت  آٖ ٚ ٔكاید ضٞثطاٖ ارتٕاعی ٔٛلعیت ٚ ٘فٛش افعیف ٔٛرة ططیقت ّای صَفیاًِ هَجب چِ ضس؟ هطیساى ٍ پیطٍاى کثطت .11

 ذا٘ماٜ ٞا ٚلف ٚ ٘صض وٝ فطاٚا٘ی أالن ٚ أٛاَ تط آٖ، عالٜٚ .ٔی زاز٘س لطاض احتطاْ ٚ تىطیٓ ٔٛضز ضا نٛفی ٔكاید ٘ظأی ٘یع ٚ ؾیاؾی ٔماْ ٞای

 . آٚضز پسیس نٛفی ططیمت ٞای ضٞثطاٖ تطای ٔٙاؾثی التهازی ٚ لسضت ٔاِی تٕىٗ قس،

 ٘كاٖ ٌطایف تیكتطی تكیع تٝ نٛفیاٖ یه ؾٛ اظآهس؟  ٍجَز بِ صَفی فؼالیت ططیقت ّای زض چطوگیطی تحَل ٍ چِ تغییط  تسضیج بِ ّجطی ًْن قطى اظ .12

 پازقاٞاٖ ٚ تا فطٔا٘طٚایاٖ لسضت، ٌطفتٗ زؾت تٝ تطای ٚ قس٘س ؾیاؾت ٚاضز نفٛی ٔا٘ٙس ططیمت ططیمت ٞا اظ تطذی تسضیذ تٝ زیٍط ططف اظ ٚ زاز٘س

 . تطذاؾتٙس ضلاتت تٝ

 تا قسٜ فتح ؾطظٔیٗ ٞای ٞٙطٔٙساٖ ٚ ٞٙطی ؾٙت ٞای ٚ تزاضب ٔغَٛ، فتٛحات ی ٘تیزٝ زضفتَحات هغَالى چِ ًتایجی زض ضکَفایی ٌّط بِ ٍجَز آٍضز؟  .13

 .قس فطاٞٓ تیٕٛضیاٖ ٚ ایّرا٘اٖ زٚضاٖ زض ٞٙط قىٛفایی تطای ٔٙاؾثیی  ظٔیٙٝ ٚ ذٛضز٘س پیٛ٘س یىسیٍط

تٝ  ٔرتّف قٟطٞای زض ٞٙطی ٚ فطٍٞٙی تعضي ٔطاوع پیسایف ًْاز؟ تیوَضیاى ٍ زض زٍضاى ایلراًاى ٌّط ٍ فطٌّگ ضًٍق بط غضفی چِ ػَاهلی تأثیط .14

 . ٟ٘از ایٗ زٚضاٖ زض ٞٙط ٚ فطًٞٙ ضٚ٘ك تط غضفی تأحیط قٟطٞا، ایٗ زض عظیٓ وتاترا٘ٝ ٞای تأؾیؽ ٚ ؾٕطلٙس ٚ ٞطات قیطاظ، تثطیع، ٔطاغٝ، ذهٛل

وتاب  زض تیكتط تٛز، چیٙی ٚ ٘ماقی ایطا٘ی ؾٙت ٞای اظ تّفیمی وٝ ٍ٘اضٌطی ٞٙط ایّرا٘اٖ، عهط زض چگًَِ بَز؟ ایلراًی ػصط زض ًقاضی ٍ ًگاضگطی ٌّط .15

 .رّٜٛ ٌط قس ٘زْٛ ٚ را٘ٛضقٙاؾی پعقىی، وتاب ٞای ٘یع ٚ ازتی ٔتٖٛ ٚ تاضیری وتاب ٞای ؾاذتٗ ٔهٛض ٚ آضایی



  .زٔٛت تٝ ٔكٟٛض ی قاٞٙأٝ ضا ًام ببطیس؟  ضاٌّاهِ هصَض زٍضُ ی ایلراًاى باقیواًسُ ی ًوًَِ .16

 زض ٔیطظا، تایؿُٙمُط رّٕٝ ٘ٛازٌا٘ف اظ ٚ قاٞطخ چٖٛ تیٕٛض را٘كیٙاٖ ضٚظٌاض زض ٍ٘اضٌطی ٞٙطچگًَِ بَز؟  ػصط تیوَضی زض ًقاضی ٍ ًگاضگطی ٌّط .17

 قعط زیٛاٖ ٞای ٚ قاٞٙأٝ تا ٌطفتٝ ٘زْٛ ٌٛ٘اٌٖٛ اظ وتاب ٞای وطزٖ ٔهٛض زٚضٜ، ایٗ زض.یافت ٌؿتطـ قٍفت اٍ٘یع ذطاؾاٖ ٚیػٜ تٝ ایطاٖ ؾطاؾط

 زض طال ٚ ضً٘ لثیُ اظ ٍ٘اضٌطی ٔٛاز ٚ واغص فطاٚا٘یِ ذٛب ٚ ویفیت.آٔس پسیس تعضي لطع تا وتاب ٞایی ٚ وطز پیسا ویفی افعایف ٚ وّٕی ِحاظ تٝ

 .وطز ظیازی وٕه ٞٙطٔٙساٖ تٝ ٔهٛض آٔسٖ وتاب ٞای پسیس

 . قس ٔهٛض ٚ ذٛقٙٛیؿی تایؿٙمط، قاٞعازٜ زؾتٛض تٝ اؾت وٝ تایؿٙمطی قاٞٙأۀ تیوَضی ضا ًام ببطیس؟ ػصط زض ضسُ هصَض ی ضاٌّاهِی  ًوًَِ فاذطتطیي .18

 زاقتٗ حطٚت ذاطط تٝ ضس؟ تبسیل اسالم جْاى ٌّطی ٍ فطٌّگی ػلوی، بعضگ اظ کاًَى ّای یکی جاًطیٌاًص بِ ٍ تیوَضی ضاّطخ ظهاى زض ّطات چطا ضْط .19

 .٘أساض ٞٙطٔٙساٖ ٚ تعضي وتاترا٘ٝ ٞای ٍٞٙفت،

 تایمطا. ٔیطظا حؿیٗ ؾّطاٖ ٚظیط ٚ ، قاعط٘ٛایی أیطعّیكیطبَز؟  ٌّطهٌساى ٍ جسی ٌّط هطَق ٍ پطتیباى کسام ٍظیط تیوَضی .21

  تٟعاز. وٕاَ اِسیٗ تیوَضی کِ بَز؟  ػصط ًقاضاى ًاهَضتطیي .21

 ٚ ضإٞٙایی تا ٚ اؾالٔی  ایطا٘ی ٞٙط ٚ فطًٞٙ تأحیط تحت زازًس؟ ًطاى ٌّطی توایل آثاض آٍضزى پسیس ٍ ضْطّا ساذتي هؼواضی ٍ ٍ ٌّط هغَالى چگًَِ بِ .22

 ایطا٘ی. تكٛیك فطٞیرتٍاٖ

 ؾٕطلٙس. زض قسٜ فتح ؾطظٔیٗ ٞای تعضيِ ٔعٕاضاٖ ٞٙطٔٙساٖ ٚ آٚضزٖ ٌطز تاگواضت؟  ّوت ذَز سوطقٌس پایترت آبازاًی ػوطاى ٍ چگًَِ بِ تیوَض .23

 .تیٍٓ ٌٛٞطقاز ٕٞؿطـ ٚ قاٞطخ عهط زضیافت؟  زست کن ًظیطی ضکَفایی ٍ ػظوت بِ تیوَض کسام جاًطیي زٍضُ زض ایطاًی هؼواضی .24

 انفٟا٘ی. ٔحٕٛز ٚ ٔحٕستٗ قیطاظی غیاث اِسیٗ ٚ لٛاْ اِسیٗ زٍضُ ی تیوَضی ضا ًام ببطیس؟ سطضٌاؼ تطیي هؼواضاى .25

 تا ٌچثطی ؾاذتٕاٖ ٞا تعییٗ ٚ تّٙس ٔٙاضٜ ٞای ٚ ایٛاٖ ٞا طاق ٞا، ؾاذتٗ ٌٙثسٞا، عظیٓ، تٙاٞای ایزاز زٍضُ ی تیوَضی ضا شکط کٌیس؟ هؼواضی هْن ٍیػگی .26

 .واقی ٚ آرط تطویة اظ تٙاٞا ظیثاؾاظی ٚ تعییٗ ٚ واقی واضی ٚ

ا٘سیكٕٙساٖ  ٟٔارطت ٚ لتُ ٕٞچٖٛ ٔغٛالٖ ٞزْٛ ٘تایذ ٚ آحاض کطز؟ هَاجِ ازبی ٍ ػلوی ضکَز با ضا ها سطظهیي چِ ػَاهلی زض زٍضُ ی هغَل بطای هستی .27

 .ٔؿارس ٚ وتاترا٘ٝ ٞا ٔساضؼ، تعطیّی ٚ ترطیة عإِاٖ، ٚ

 ٌطایف ٚ ایّرا٘اٖ حىٛٔت تكىیُ ز٘ثاَ تٝ کطز؟ فطاّن ایطاى ػصط هغَل زض آهَظضی ٍ ػلوی احیای فؼالیت ّای ضا بطای ضطایط تسضیج بِ چِ ػَاهلی .28

  ایطا٘ی. ٚظیطاٖ ؾیاؾی لسضت تا افعایف ٘یع ٚ اؾالْ تٝ ٔغٛالٖ

 ٚ احیا تٝ ٚ ٌصاقت تٝ ضقس ضٚ ٘خط ٚ ٘ظٓ لّٕطٚ زض فاضؾی ظتاٖ ایّرا٘اٖ فطٔا٘طٚایی زٚضٜ زض اٍضاع ازبی زٍضاى ایلراًاى ٍ تیوَضی ضا تططیح کٌیس؟ .29

 قاٞطخ،.یافت تیكتطی ضٚاد قاعطی ٚ تیٕٛضی، قعط عهط زض.تٛز ٔتساَٚ ؾطایی قاٞٙأٝ ٚ حٕاؾی قعط ایٗ زٚضٜ زض.وطز وٕه ایطا٘ی ٞٛیت تمٛیت

ٔی  تكٛیك ٚ پكتیثا٘ی ٌٛ٘ٝ ٕٞٝ ضا ازیثاٖ ٚ قاعطاٖ ٚ رسّی زاقتٙس تٛرٝ فاضؾی ازب ٚ ظتاٖ تٝ اٚ قاعط ٚظیط ٘ٛایی، عّیكیط ٚ أیط تایمطا حؿیٗ ؾّطاٖ

 . تطذاؾتٙس ٔطزْ ٔرتّف لكطٞای ٔیاٖ اظ قاعطاٖ اظ تؿیاضی ٚ زاقت عازی ٔطزْ ٔیاٖ زض فطاٚا٘ی ٌؿتطـ قاعطی ٚ قعط زٚضٜ ایٗ زض.وطز٘س

 ٚ ؾاذتٗ وكٛضٌكایی راٚزا٘ٝ تٝ تیٕٛضی فطٔا٘طٚایاٖ ٚ ایّرا٘اٖ عاللٕٙسی کطز؟ ضضس ایلراًاى ٍ تیوَضی ػْس زض فاضسی ظباى بِ ًگاضی تاضید چطا .31

 .ٟ٘از عهط آٖ زض تاضید ٍ٘اضی قىٛفایی ٚ ضقس تط تؿعایی تأحیط ضراَ ایطا٘ی، ذٛزآٌاٞی ٚ ذٛز ٘ظأی ٚ ؾیاؾی ٔٛفمیت ٞای

 اِّّٝ فضُ ذٛارٝ ضقیساِسیٗ احط ،اِتٛاضید رأع -2رٛیٙی عطأّهی  ٘ٛقتٝ ،رٟاٍ٘كا تاضید-1 زٍضاى ایلراًاى ٍ تیوَضی ضا ًام ببطیس؟ هْن تاضیری آثاض .31

  ٔؿتٛفی. حٕساِّّٝ ، تأِیفٌعیسٜ تاضید -3ٕٞسا٘ی 

 ایطاٖ ضا تٝ ٔغَٛ ٞزْٛ تطاتط زض ٔتٛاضی زا٘كٕٙساٖ اظ تؿیاضی ٚی ایلراًاى ضا شکط کٌیس؟زض پیططفت ّای ػلوی زٍضُ ی  تَسی ًصیطالسیي ذَاجِ ًقص .32

 .وطز ٕٞٛاض ضا آٖ ٞا عّٕی فعاِیت ٞایی  ظٔیٙٝ ٔطاغٝ ی ضنسذا٘ٝ عّٕی ٔطوع زض ایكاٖ تزٕع تا ٚ تطٌطزا٘س

 تطذٛضزاض تیكتطی الثاَ اظ زیٙی ٔعاضف ٚیػٜ تٝ ٚ زاقتٙس ضٚ٘كٔرتّف  عّْٛ ٘یع تیٕٛضیاٖ عهط زض ٍضؼیت ػلوی زض زٍضُ ی تیوَضیاى چگًَِ بَز؟ .33

 اؾالْ رٟاٖ ٚ ایطاٖ ؾطاؾط اظ ضا عّٓ طاِثاٖ ٚ تٛز٘س تؿیاض فعاَ تیٕٛض را٘كیٙاٖ ظٔاٖ زض ؾٕطلٙس ٚ ٞطات قٟطٞای ٞای وتاترا٘ٝ ٚ ٔطاوع عّٕی.تٛز٘س

 زض ٔرتّف عّْٛ ضٚ٘ك ٚ ضقس اظ ٘كا٘ٝ ای زاقتٙس، عّٕی تثحط ٔرتّف ٞای ضقتٝ زض وٝ زا٘كٕٙسا٘ی تٛرٝ لاتُ قٕاض ٚرٛز.وطز٘س رصب ٔی ذٛز تٝ

 1396زی هاُ  -هْطاى ظًگٌِ سطگطٍُ تاضید ایصُ  –هَفق باضیس                                                 . اؾت تیٕٛضی ی زٚضٜ


