
 ّفتن پبیِ آسوبى ّبی پیبم دٍم دسس تالسؤا

 استعب ًت اص خذاًٍذسَاالت هتي دسس 

 ؟چیست  "ًستَعیي اِیّبکَ ًَعجُذُ ٍَ ایّبکَ"هفَْم ـ  1  

 .خذاًٍذ اص استعبًت ٍ پشستص         

  ؟ چیست "...... ثلی إى تَصجِشٍا ٍ تَتَقَا"هفَْم آیِ  -2  

  . تقَا صجشٍ داضتي صَست دس خذاًٍذ یبسی ٍخَد       

 ؟ چیست " داهَکُنٍَ یُثَجِّت اَق.....یب اَیَْب الَّزیيَ آهٌََا"هفَْم آیِ   -3  

 .دیي  دس ٍپبیذاسی ٍثجبت خذا یبسی        

 ؟فشهبیذ هی چِ ثٌذگبى دعبی استدبثت دسثبسُ خذا سسَل -4  

  سا خذاًٍذآى یب ضَد هی هستدبة دًیب ّویي دس یب دعبیص کِ ایي هگش خَاًذ ًوی سا خذاًٍذ هسلوبًی ّیچ           

 .آهشصد هی سا گٌبّبًص اص ثخطی دعب آى ثشاثش دس یب ٍ کٌذ هی رخیشُ قیبهت سٍص دس ثشایص           

 ؟  ثجشیذ ًبم سا خذاًٍذ یبسی اص هٌذی ثْشُ ّبی ساُ -5 

 .دعب  -3خذاًٍذ دادى یبسی - 2تقَا   ٍ صجش -1       

 ؟ است کشدى دعب ثشای صهبى ثْتشیي ًوبص چشا -6 

  تَخِ ثیطتشی خذاًٍذ ثِ اًسبى. طلجذ هی یبسی اٍ اص ٍ گَیذ سخي هی خذاًٍذ ثب گضاس ًوبص حب لت ایي دس صیشا          

. کٌذ  هی اٍسفتبس ثب سحوت ٍ لطف ثب ًیض داسد،خذاًٍذ         

.  کٌیذ ثیبى خالصِ طَس ثِ دٌّذ فشاس سا هطشکبى ٍ گشفتِ تبصُ ًیشٍی هسلوبًبى ضذ ثبعث کِ خذاًٍذدس خٌگ احذ پیبم -7

 کشد خَاّذ یبسی فشضتِ ّضاس پٌح ثب  دضوٌبى ثشاثش سادس ضوب خذاًٍذ ثبضیذ  داضتِ تقَا ٍ کٌیذ صجش اگش         

 ؟ داضت هٌظَسی چِ ّب دسخَاست ایي اص ثْلَل ، ضوب ًظش ثِ -8  

  سا هي کَچک ّبی خَاستِ تَاًذ ًوی کِ است ًبتَاى قذس آى تَ ادعبیی قذست کِ ثفْوبًذ ّبسٍى ثِ خَاست هی         

  ثش کِ خذا اص ثبیذ سا خَد ّبی خَاستِ ، اًسبى پس.  است ّیچ خذاًٍذ قذست ثشاثش دس تَ قذست ٍ ُ سبصد ثشآٍسد        

  . کٌذ خَاست دس تَاًبست ّب کبس توبم دادى اًدبم        

  ؟ ضَد هی خذاًٍذ یبسی خلت هَخت دیگشی ّبی کبس چِ ضوب ًظش ثِ -9 

 .لْی  ا دستَسات اًدبم -گٌبّبى  کشدى تشک -خذا ساُ دس خْبد -هٌکش اص ًْی هعشٍف ٍ ثِ اهش -دیگشاى ثِ کوک        

.  کٌیذ ثیبى دٍستبًتبى ثشای کالس دس سا طجس هبخشای ٍ آى ّبی ضجبّت ٍ ثخَاًیذ سا فیل سَسُ -10

  ًبم ثِ سا پشًذگبًی ، اثشِّ سپبُ ثشاثش دس کعجِ خبًِ اص هحبفظت ثشای خذاًٍذ کِ ثیٌین هی فیل اصحبة داستبى دس         

  هبخشای دس ًوَدًذ، هبس ٍ تبس سا ّب آى افکٌذًذٍ سیضی ّبی سٌگ ّب آى سٍی ثش فشٍفشستبدکِ ّب آى سش ثش اثبثیل         

.  داد ضکست سا اسالم دضوٌبى ضي طَفبى ثب خذاًٍذ ًیض طجس         



  . است  کشدى دعب ثضسگ اصخذاًٍذ استعبًت ثشای ّب ساُ تشیي ٍسبدُ هْوتشیي اص یکی  -11 

 .هی گشداًذ  استَاس سا ّبیوبى قذم ٍ کٌذ هی یبسی سا هب ًیض خذاًٍذ کٌین یبسی سا خذاًٍذ اگش -12

 .کشدى  دٍسی گٌبّبى اص هَقعیتی دس: یعٌی ٍتقَا ّب سختی ٍ هطکال ت ثشاثش دس ضکیجبیی: یعٌی صجش  -13

 .اٍست  دیي یبسی ثٌذگبى هب تَسط اش یبسی خذاًٍذاص هٌظَس  -14

 است؟ ضَدکذام هی قجَل دعبدسآى کِ حب لتی ثْتشیي -15 

 صجش (د              حح (ج                سٍصُ (ة                  ًوبص  (الف         

 ؟چیست"ًستَعیي ایّبکَ" اص هٌظَس  -16 

  ٍج الف گضیٌِ(د        خذاًٍذ اص خَاستي یبسی( ج        خذاًٍذ کشدى یبسی(ة       خذاًٍذ پشستیذى(الف      

 ؟ًوبییذ یبسی ّضاسفشضتِ ثبپٌح اُحذ سادسخٌگ ضذتبخذاًٍذهسلوبًبى ثبعث عبهل کذام قشآى آیبت ثِ ثبتَخِ -17

  خذا کوک ثِ هسلوبًبى اهیذٍاسضذى -د     اسالم دسخطشافتبدى -ج       صجشٍتقَا -ة     دعبکشدى -الف         

 ؟چیست خذاًٍذثضسگ یبسی خلت ّبی ساُ ٍهْوتشیي تشیي اصسبدُ یکی -18  

   دعبکشدى( د          گشفتي سٍصُ (ج          دیگشاى ثِ ثخطص(ة       پذسٍهبدس ثِ ًیکی(الف        

 ؟ داسد اضبسُ خذاًٍذ یبسی خلت ساُ تشیي سبدُ ثِ قشآًی عجبست کذام  -19

   ًَستَعیيُ اِیّبکَ ٍَ ًَعجُذُ اِیّبکَ(  ة                                                 حبفِظبً خَیشٌ فَبهللُ (لف ا           

  لَبَصیذًََّکُن ضَکَشتُن لَئِي (  د                        لَکُن اَستَدِت اُدعًَی سَثُّکُن قبلَ(  ج            

(  *) غ    (     ) ظ  .خَاّین هی یبسی تَ اص تٌْب:یعٌی«ًَعجُذ ایّبک» -20

(   ) غ    (   *)  ظ    .کشد یبسی فشضتِ ّضاس پٌح ثب سا احذهسلوبًبى خذاًٍذدسخٌگ -21

(  *) غ     (   ) ظ    .است "ٍتقَا صجش" خذاًٍذ یبسی خلت ساُ تشیي ٍسبدُ هْوتشیي -22

)    ( غ     (  *) ظ    .ّستٌذ دیگشاى کوک ًیبصهٌذ خَد هطکالت حل ثشای ّب اًسبى -23

 (   ) غ     ( *) ظ  .ثِ ّن دیگشًیبصهٌذّستٌذ ّب اًسبى ی ّوِ  -24

(  *) غ     (   ) ظ .  کٌین ثشطشف تٌْبیی ساثِ خَد ّبی ًیبص توبم هی تَاًین هب -25

    (   ) غ     ( *) ظ  .هب ًذ  ًوی پٌْبى خذا اص ثٌذگبى، اص یک ّیچ دعبی -26

    (   ) غ     ( *) ظ .  گزاسد ًوی پبسخ ثی سا کس ّیچ دعبی ٍ دسخَاست خذاًٍذ -27

(  *) غ     (   ) ظ  .م ًیستی دیگشاى کوک ًیبصهٌذ خَد هطکالت گزاضتي سش پطت ثشای هب -28

 ( کتبة  31صفحِ ) کي اهتحبى سا خَدت

 ؟ کشد ًوی دسخَاست ّبسٍى اص چیضی ّشگض ثْلَل چشا دّیذ تَضیح -1

  داًست هی ًوبیذٍچَى ثشآٍسدُ سا ًیبصّب تَاًذ ًوی  کسی ّیچ خذا اص ٍغیش خذاست اص فقط استعبًت ثَد هعتقذ صیشا         

.  است ًیبص ثی خذا ٍتٌْب است ًیبصهٌذ دیگشاى ٍهثل ًذاسد سا ّشکبسی اًدبم ٍتَاًبیی اٍست هثل ای ثٌذُ ّن ّبسٍى         



 ؟ دّیذ تَضیح ؟ کٌذ هی هستدبة سا هب دعبّبی ّوِ خذاًٍذ آیب -2

 ّش اص کِ خذاًٍذ ٍ ًیست هبى هصلحت ثِ کِ کٌین هی دسخَاست سا چیضّبیی خذاًٍذ اص اٍقبت گبّی چَى خیش ،          

.  دّذ هی هب ثِ است تش هٌبست ٍ تش هفیذ کِ سا چیضی هب خَاستِ خبی ثِ است آگبُ هب صیبى ٍ سَد اص دیگشی کس         

 . پطیوبًی ٍ تَثِ ،  تقَا ٍ صجش  ؟ کشد یبسی ضشایطی چِ ثب سا هسلوبًبى احذ خٌگ دس خذاًٍذ -3

 دستَسات ثِ عول ثب)  هحشهبت تشک ٍ ٍاخجبت اًدبم ثب؟  دّین یبسی سا خذاًٍذ تَاًین هی چگًَِ هب دّیذ تَضیح -4

.  است کشدُ حشام هب ثش کِ چیضّبیی اص دٍسی ٍ کشدُ ٍاخت هب ثش کِ چیضی آى دادى اًدبم دس خذاًٍذ

 


