
 

  

 

 زض جبّبی ذبلی ولوبت هٌبست لطاض زّیس.

.است ّوسط اًتربة زض زلت سبلن ی ذبًَازُ یه تطىیل زض گبم اٍلیي .1  

.زٌّس زستَض ذسا اظ ًبفطهبًی ٍ گٌبُ ثِ وِ ًیست جبیع زضغَضتی تٌْب ٍالسیي اظ اعبػت. 2  

.ضَز هی ذبًَازُ طبطً ٍ گطهی، حجبت، اهٌیت هَجت فطظًساى ٍجَز .3  

.زطو َجِت ّوگًَی ٍ تٌبست ثِ ّوسط اًتربة زضثبیس  سؼبزت، ثب ٍ ذَة ظًسگی طایث. 4  

.   است ّوسط غحیح اًتربة ضَز هی ذبًَازُ زض ٍآضاهص سبظگبضی هَجت وِ ػَاهلی اظ یىی .5

  

 

 زضست ٍ یب ًبزضست ثَزى ػجبضت ّبی ظیط ضا هطرع وٌیس.

 

  ضستز .ضَز هی هحسَة اضحبم غلِ جعء ذَیطبًٍساى ثِ هبلی ووه .6

زضست .گیطزی زضثطه ضا ػوط پبیبى تب اظزٍاج اظ عَالًی زٍضُ یه ذبًَازگی، ظًسگی .7  

زضستًب. است عجیؼیغیط ٍالسیي ثب یب یىسیگط ثب فطظًساى ةسلیم ٍ ًظط زض اذتالف ٍجَز .8  

  زضستًب .وٌین هٌتمل وبهل ضىل ثِ ضا ّبیوبى پیبمجبیس ً زیگطاى، ثب غحیح اضتجبط ثطای .9

ضستًبز. گطفتًظط زض ضا ّوسط ظبّطی ظیجبیی فمظ هی تَاى ّوسط اًتربة زض .10  

زضست. الگَگیطی فطظًساى اظ ّوسبالى ذَز هی تَاًس ثبػج ًبسبظگبضی ثب ذبًَازُ ضَز. 11  

 

 

 ًوًَِ سؤال



 ثِ سؤاالت ظیط پبسد وبهل زّیس.

.زّس اًجبم زضستی ثِ ضا ذَز ٍظبیف ًتَاًس ٍلتی ضَز؟ هی آسیت زچبض ظهبًی چِ ذبًَازُ .12  

  

 زستَض ذسا اظ ًبفطهبًی ٍ گٌبُ ثِ وِ غَضتی زض ًیست؟ جبیع غَضتی چِ زض ٍالسیي اظ اعبػت .13

                                  .زٌّس

 هْوتطیي اسالم زیسگبُ اظ وطز؟ تَجِ هَاضزی چِ ثِ ثبیس ّوسط اًتربة زض اسالم زیسگبُ اظ. 14

 تبویس ذبًَازُ اغبلت ثط ّوچٌیي اسالم است زیٌی افطاز اػتمبزات ٍ ایوبى گعیٌی ّوسط زض ػبهل

ثبضس. یبفتِ پطٍضش تمَا ٍ ایوبى اّل ٍ غبلح ای ّوسطزضذبًَازُ یؼٌی است وطزُ  

  

 اًس هىلفٍالسیي . زّیس تَضیح است فطظًساى ٍ ٍالسیي ػْسُ ثط وِ تىبلیفی ٍ حمَق هَضز زض .15

 زض ثبیس ًیع فطظًساى. وٌٌس ضاضفغ اٍ هؼٌَی ٍ هبزی ًیبظّبی ثگیطًس ٍ ػْسُ ثط ضا وَزن سطپطستی

 ذَززاضی ٍ ذَش اذالق ضػبیت ٍ ٍالسیي اظ اعبػت ،ثگصاضًس احتطام هبزضضبى ٍ پسض ثِ حبل ّط

.است ٍاجت ضطایغی ّط زض ّب آى ثِ احتطاهی ثی اظ  

  

 ٍ است پیَستگی ٍ اتحبز هؼٌبی ثِ ٍ ضسُ گطفتِ ٍغل اظ غلِ ٍاغُ چیست؟ اضحبم غلِ هفَْم. 16

. ًعزیىبى ٍ ذَیطبى یؼٌی ؛اضحبم  

  

 ذبًَازُ اػضبی ثبیس وطز؟ هسیطیت ضا هطىالت ثبیس چگًَِ حَازث ٍ هطىالت ٍلَع ٌّگبم زض. 17

 ضا هطىالت ضىیجبیی ٍ غجط ثب ٍ وٌٌس ثیطتط ضا َزثیي ذ ّوىبضی ٍ غویویت، ذسا ثِ تَول ثب

ضَز. ثحطاى زچبض ذبًَازُ ًگصاضًس ٍ وٌٌس هسیطیت  

 



 ٍ هحیظ ثب فطظًساى ضسى ضٌبآ چیست؟ ٍالسیي ثب فطظًساى ثیي ًبسبظگبضی  یب ًظط اذتالف ػلت .18

 ذبًَازُ ثب هتفبٍت ّبیی اضظش ٍ ٌّجبضّب زاضای است هوىي وِ جبهؼِ زض هرتلف ّبی گطٍُ

  .ثبضٌس

 

 هی اًتربة ّوسط ػٌَاى ثِ وِ فطزی یؼٌی چِ؟ یؼٌی ّوسط ذبًَازُ اغبلت زاضتي اظ هٌظَض. 19

.ثبضس یبفتِ پطٍضش تمَا ٍ ایوبى اّل ٍ بلحغ ای ذبًَازُ زض ضَز  

 

 ٍلتی زاضز؟ ظیبًجبضی احطات چِ ،زّس اًجبم ذَثی ثِ ضا ذَز ٍظبیف ًتَاًس ای ذبًَازُ . اگط20

 ضاثغِ حبلتی چٌیي زض، وِ ضسُ آسیت زچبض زّس اًجبم ذَثی ثِ اض ذَز ٍظبیف ًتَاًس ذبًَازُ

  .وٌس هی سطایت جبهؼِ ّوِ ثِ آسیت ًْبیت زض ٍضسُ  هطىل زچبض جبهؼِ ًْبزّبی زیگط ثب ذبًَازُ

  

 گعیٌة غحیح ضا اًتربة وٌیس.

است؟ وسام ّوسطگعیٌی زض ػبهل هْوتطیي اسالم، زیسگبُ اظ. 21  

تٌبست ٍ ّوگًَیز(           ذبًَازگی  ؼیتضٍج(        زیٌی  اػتمبزات ة(             تحػیالت الف(   

 

ذبًَازُ هتؼبزل چگًَِ ذبًَازُ ای است؟ . 22  

ًیبظّبی هبلی ٍ التػبزیص ضا تأهیي وٌسة(                    ذَز ضا ثِ ذَثی اًجبم زّس ٍظبیفالف(   

فمظ ًیبظّبی هؼٌَی ذَز ضا ثطعطف وٌسز( ثب زیگط ًْبزّبی جبهؼِ زض تضبز ثبضس                     ج(   

 

است؟ وسام سبلن ٍ هتؼبزل ذبًَازُ یه تطىیل ضاُ زض گبم اٍلیي. 23  

    اظزٍاج اظ لجل ذبًَازُ ّبیش آهَظ گصضاًسىة(                               ّوسط  اًتربة زض زلت الف(

هطبٍضُ هطاوع ثِ هطاجؼِز(                        فبهیل ثعضگبى اظ گطفتي ووهج(   



 

؟ًَازُ ثِ چِ هؼٌبستاغبلت ذب .24  

                 غبلح ٍ اّل تمَا ثَزى ة(                                      زاضتي تحػیالت ػلوی ثبال (فا

غٌی ثَزى اظ ًظط هبلی ٍ التػبزی ز(                             ثطذَضزاضی اظ تجبض ٍ ًیبوبى ثعضي ج(  

  

 

 ثِ فؼبلیت هْبضتی ٍ ًگطضی ظیط پبسد زّیس.

 

 الساهبتی چِ فطظًساى ٍ ٍالسیي ثیي بظگبضیًبس ضفغ ثطای ضوب ًظط ثِ !گطاهی آهَظاى زاًص الف(

) زٍ پیطٌْبز(زاز؟ اًجبم تَاى هی  

  

 

 چِ ضوب است، ّوسط اًتربة زض زلت هتؼبزل، ٍ سبلن ذبًَازُ زاضتي ثطای گبم اٍلیي! ّب ثچِة( 

(.وٌیس شوط هالن سِ) زاضیس؟ آیٌسُزض ذَز ظزٍاجا ثطای ّبیی هالن  

 

 

پَض للی پطٍاًِ. ثبضیس هبًب  

 


