 .6فکش هی کٌیذ کِ یک فشد ثبیذ داسای چِ ٍیژگی ّبیی ثبضذ تب َّیتی اًقالثی داضتِ ثبضذ؟
 .1پبیٌذی ثِ هجبًی ٍ اسصش ّبی اسالهی اًقالة؛ ّ .2ذف گیشی آسهبى ّبی اًقالة ٍ ّوت ثلٌذ
ثشای سسیذى ثِ آى ّب؛  .3پبیجٌذی ثِ استقالل ّوِ ربًجِ کطَس(سیبسی ،اقتػبدی ،فشٌّگی ٍ
اهٌیتی)؛  .4حسبسیت دس ثشاثش دضوي ٍ کبس دضوي ٍ ػذم تجؼیت اص اٍ؛  .5تقَای دیٌی ٍ سیبسی.
(ثشگشفتِ اص سخٌبى آیت اهلل خبهٌِ ای دس  14خشداد )1395

ًوًَِ سؤال

دس ربّبی خبلی کلوبت هٌبست قشاس دّیذ.
ٍ .1یژگی ّبی اخالقی ٍ سٍاًی ّوبى ٍیژگی ّبی غیش رسوبًی ّستٌذ.
 .2دس َّیت پشسص اص کیستی افشاد است.
 .3افشاد ثب ػضَیت دس گشٍُ ّبی هختلف َّیت ارتوبػی کست هی کٌٌذ.
 .4صثبى دٍم رْبى اسالم صثبى فبسسی است.
 .5اقلیت ّبی دیٌی صسدضتی ،هسیحی ٍ کلیوی ضوي پیشٍی اص دیي خَدَّ ،یت ٍ فشٌّگ ایشاًی
سا حفظ ًوَدُ اًذ.

دسست ٍ یب ًبدسست ثَدى ػجبست ّبی صیش سا هطخع کٌیذ.
َّ .6یت ارتوبػی فشد ثش اسبس ػقبیذ ٍ اسصش ّبی ربهؼِ ضکل هی گیشد .دسست
َّ .7یت فشدی ضبهل ٍیژگی ّبی رسوبًی ٍ ٍیژگی ّبی سٍاًی است .دسست
 .8پس اص ٍسٍد اسالم ثِ ایشاىّ ،وِ ػقبیذ ٍ اسصش ّبی ربهؼِ ایشاًی اص ثیي سفتً .بدسست
 .9اًقالة اسالهی یکی اص ػَاهل احشگزاس ثش َّیت هلی ایشاًیبى است .دسست
 .10صثبى فبسسی سیطِ دس توذى ایشاى اسالهی داسدً .بدسست
ٍ .11یژگی ّبی رسوبًی افشاد ثش خػَغیبت سٍاًی آًْب احش ًوی گزاسدً .بدسست

ثِ سؤاالت صیش پبسخ کبهل دّیذ.
 .12ثب ػضَیت دس تین ٍالیجبل ٍ هطبسکت دس فؼبلیت هسزذ هحل چِ تبحیشی دس َّیت فشدی ٍ
ارتوبػی ایزبد هی ضَد؟ َّیت فشدی :ثبػج ضبداثی ٍ قَی ضذى رسن اًسبى هی ضَد.
َّیت ارتوبػی :ثبػج قَی ضذى سٍاثظ ارتوبػی ٍ تقَیت غفبت اخالقی اًسبى هی ضَد.

 .13تػبٍیش صیشکذام یک اص ػٌبغشَّیت هلی( ٍیژگیْبی هطتشک ربهؼِ ایشاًی) سا ًطبى هی دّذ؟

تبسیخ ٍ فشٌّگ

صثبى فبسسی

هسلوبى ثَدى

سشصهیي ایشاى

 .14ػوذُ تشیي ػٌبغش َّیت یک هلت سا ًبم ثجشیذ؟ فشٌّگ ،تبسیخ(صهبى) ٍ سشصهیي(هکبى).

َّ .15یت ارتوبػی چگًَِ ضکل هی گیشد؟ َّیت ارتوبػی هب اص عشیق استجبط ثب ربهؼِ ٍ ًقطی
کِ دس ّش گشٍُ ثشػْذُ هی گیشین ،ضکل هی گیشد.

 .16هلت چیست؟ هلت روؼیتی است کِ دس قلوشٍ یک سشصهیي هطخع هستقش ضذُ ٍداسای
اضتشاکبت تبسیخی ،صثبًی ،هزّجی ،اقتػبدی ٍآسهبى ّبی هطتشک است.

 .17دیي اسالم چِ تبحیشی ثش َّیت هب ایشاًیبى داضتِ است؟ فشٌّگ هشدم ایشاى ثش اسبس اسالم
است ،ػقبیذ ٍ اسصش ّب ٍ ًظبم حکَهت ٍ قَاًیي اهشٍص ایشاى اص دیي اسالم ًطئت گشفتِ است .دیي
اسالم ثبػج پیًَذ ایشاى ثب رْبى است؛ یؼٌی هسلوبًبى سبیش ًقبط رْبى ضذُ است.

 .18اهیشهحوذ هی خَاّذ ثِ یک داًص آهَص خبسری کِ ثِ ایشاى سفش کشدُ است دسثبسُ ٍیژگی
ّبی َّیت ایشاًی تَضیح دّذ؛ اٍ چِ چیضّبیی سا ثیبى هی کٌذ؟ سشصهیي ایشاى ،دیي اسالم،
تبسیخ قذیوی ٍ هیشاث فشٌّگی غٌی ،صثبى فبسسی ٍ ،قَع اًقالة اسالهی ایشاى.

 .19صثبى فبسسی چِ ًقطی دس َّیت هلی داسد؟ صثبى فبسسی سیطِ دس توذى ایشاى ثبستبى داسد ٍ
دس دٍساى پس اص اسالم ًیض تذاٍم یبفت ٍ ثِ ػٌَاى صثبى آهَصضی ٍ اداسی ثِ کبس سفت .هی تَاى
صثبى فبسسی سا صثبى دٍم رْبى اسالم داًست .صثبى فبسسی ّوَاسُ ػبهل ٍحذت اقَام ایشاًی
ثَدُ است.

گضیٌة غحیح سا اًتخبة کٌیذ.
 .20احوذ ثِ هَسیقی ػالقِ فشاٍاى داسد ،ػالقِ ثِ هَسیقی رضء کذام یک اص اثؼبد َّیتی اٍاست؟
الف) َّیت رسوبًی

د) َّیت ارتوبػی

ة) َّیت فشدی

د) َّیت دسًٍی

 .21ثشای اداهِ حیبت یک هلتً ،قص کذام یک اص ػٌبغش تطکیل دٌّذُ َّیت هلی هَحشتش است؟
الف) صثبى

د) سشصهیي

ة) دیي

د) تبسیخ

 .22آهَصش ٍ اًتقبل هیشاث فشٌّگی یک هلت اص عشیق  ...........اهکبى پزیش است.
الف) تبسیخ

د) آسهبى

ة) دیي

د) صثبى

 .23کذام یک اص ػٌبغش َّیت یک هلت ًیست؟
الف) فشٌّگ

د) دیي

ة) تبسیخ

د) سشصهیي

َّ .24یت داسای اثؼبد  .......... ٍ .......هی ثبضذ.
الف) فشدی ،ارتوبػی

ة) سٍحی ،سٍاًی

د) رسوبًی ،ثذًی

د) ػبعفی ،سٍحی

 .25کَحش  14سبل داسد ،ایي ٍیژگی رضء کذام یک اص اثؼبد َّیت اٍ ثِ ضوبس هی آیذ؟
الف) رسوبًی

ة) سٍاًی

د) ارتوبػی

د) ضخػی

 .26ػلیشضب ثیشاًًَذ اص استبى لشستبى ثِ ػضَیت تین هلی فَتجبل ایشاى پیَست ،ػضَیت اٍ دس ایي
تین ًطبًگش کذام ٍیژگی َّیتی ػلیشضب است؟
الف) فشدی

ة) ارتوبػی

د) سٍاًی

د) اًتخبثی

 .27ثیت صیش اضبسُ ثِ کذام یک اص ػٌبغش َّیت هلی داسد؟
"چَ ایشاى ًجبضذ تي هي هجبد
ة) تبسیخ ثبستبًی

الف) سشصهیي

ثذیي ثَم ٍ ثش صًذُ یک تي هجبد"
د) ٌّش ایشاًیبى

د) دیي ایشاًیبى

 .28ایي رولِ اص کیست؟
"ایشاًیبى اص دیي اسالم ًیشٍ ٍ حیبت گشفتٌذ ٍ ّن ًیشٍ ٍ حیبت خَد سا غشف خذهت ثِ آى کشدًذ".
الف) اهبم خویٌی

ة) ضْیذ هغْشی

د) ضْیذ ثْطتی

د) دکتش ضشیؼتی

ػجبسات ستَى الف سا ثب خغی ثِ کلوبت ستَى ة ٍغل کٌیذ.

الف

ة

ثبػج ایزبد اسصش هتفبٍت ٍ احسبسبت خبظ دس فشد هی ضَد.

تبسیخ ٍ فشٌّگ

فشٌّگً ،ظبم سیبسی ٍ قَاًیي دس ایشاى اص آى ًطأت هی گیشد.

دیي

هیشاث فشٌّگی ثب آى اًتقبل هی یبثذ ٍ ػبهل ٍحذت اقَام ثَدُ است.

صثبى هطتشک

اقَام هْبرن چَى هغَل ٍ تیوَسیبى تحت تبحیش آى قشاس گشفتٌذ.

سشصهیي

ثِ فؼبلیت هْبستی ٍ ًگشضی صیش پبسخ دّیذ.

الف) َّیت فشدی ٍ ارتوبػی خَد سا ثِ عَس هطخع ثیبى کٌیذ؟
رسوبًی:
َّ .1یت فشدی
سٍاًی:

َّ .2یت ارتوبػی:

ة) هب دس کذام ثخص اص َّیت خَد احشگزاس ّستین ٍ چِ تغییشاتی هی تَاًین دس آى ایزبد کٌین؟

دًیب صایطگبُ خَثی ّبست ،چَى خلق کٌٌذُ اش سشچطوِ خَثی ّبست.

هبًب ثبضیذ .پشٍاًِ قلی پَس

