
  پٌزن فصل ّطتنهغالؼات ارتواػی پایِ 

  " ظَْض اسالم زض ضثِ رعیطُ ػطتستاى"ًْنزضس 

  ًاهیسُ ًیع الؼطب رعیطُ وِ ػطتستاى رعیطُ ضثِ ؟ زاضز هساحت چمسض ٍ است ٍالغ وزا زض ػطتستاى رعیطُ ضثِ -1

.  زاضز هساحت هطتغ ویلَهتط هیلیَى سِ حسٍز ٍ است ضسُ ٍالغ آسیا غطتی رٌَب زض ضَز هی  

 لسوت ٍ ّا ضیگعاض ٍ ّا تیاتاى ضا سطظهیي ایي اظ ٍسیؼی ترص ؟ زّس هی تطىیل چیع چِ ضا ػطتستاى سطظهیي -2

.   زٌّس هی تطىیل وَّستاًی ًَاحی ضا زیگطی       

  هٌاعك رولِ اظ حزاظ ؟ زاضًس لطاض هٌغمِ ایي زض ضْطّایی چِ ٍ ؟ چیست ػطتستاى وَّستاًی هٌاعك رولِ اظ -3

  . زاضًس لطاض هٌغمِ ایي زض عائف ٍ( هسیٌِ) یخطب ، هىِّ ضْطّای ٍ است الؼطب رعیطُ زضغطب ٍالغ وَّستاًی       

 ذطه ٍ گطم َّای ٍ آب ؟ تاضٌس زاضتِ ًطیٌی صحطا ظًسگی ػطتستاى ساوٌاى اغلة وِ ضسُ تاػج ػَاهلی چِ -4

.   آب ووثَز ٍ       

 وطاٍضظی  -2 ّا زام پطٍضش ٍ صحطاًطیٌی ظًسگی -1 ؟ وطزًس هی ظًسگی ّایی ضاُ چِ اظ ػطتستاى هطزم -5

.  تزاضی ّای واضٍاى عطیك اظ هرتلف ًماط تا زازٍستس  -3      

 (یخطب) ٍهسیٌِ هىِ  ؟تَزًس ضْطّا وسام ػطتستاى تزاضی تَلفگاُ ٍ ایستگاّْا هْوتطیي -6

  زازًس هی تطىیل ػطب الَام ؟ وطزًس هی ظًسگی چگًَِ ٍ زازًس هی تطىیل وساًی چِ ضا الؼطب رعیطُ ساوٌاى -7

.   وطزًس هی ظًسگی ای لثیلِ ضىل تِ ٍ      

  تطىیل ػطب لَم ضا الؼطب ٓ رعیط ساوٌاى؟تَز چگًَِ ػطتستاى فطٌّگی ٍ ارتواػی اٍضاع اسالم ظَْض اظ لثل -8

 ذَز ای لثیلِ ذَی ٍ ٍ ذُلك ٍاتستگی ًیع ضْطّا ساوٌاى حتی. وطزًس هی ظًسگی ّای لثیل ضىل تِ آًاى. زازًس هی      

  ارتواػی ضطایظ ٍ اٍضاع. تَزًس حىَهت فالس ٍ پطاوٌسُ ػطب، لثایل تیطتط ظَْضاسالم ٴ◌آستاًِ زض. تَزًس وطزُ حفظ ضا     

. ضَز هی یاز راّلیت ػصط تِ آى اظ وِ تَز ای گًَِ تِ تؼخت، اظ پیص زٍضاى زض ػطتستاى هطزم فطٌّگی ٍ     

  ، وؼثِ ٍ پطستیسًس هی تت ّا ػطب تیطتط ظهاى آى زض ؟ تَزًس ّایی زیٌی چِ پیطٍ ّا ػطب راّلیت ػصط زٍضاى زض -9

 ّای زیي یا ٍ اتطاّین حضطت پیطٍ ًیع ّا ػطب اظ گطٍّی الثتِ.  تَزًس وطزُ پط گًَاگَى ّای تت اظ ضا ذسا ذاًِ      

.  تَزًس ظضزضت ٍ هسیح ، یَْز      

  پاییٌی هَلؼیت ٍ همام اظ اغلة ظًاى ؟ تَزًس تطذَضزاض هَلؼیتی چِ اظ ظًاى ػطتستاى زض راّلیت ػصط ظهاى زض -10

.  وطزًس هی حماضت احساس زذتط فطظًس زاضتي اظ هطزاى تطذی ٍ تَزًس تطذَضزاض       

  ٍ ضسیس تؼصة ذَز لثیلِ تِ ًسثت راّلی اػطاب؟ تَز چگًَِ ذَز ی لثیلِ تِ ًسثت راّلی اػطاب تؼصثات -11

  افطاز تطاتط زض ذَز ی لثلیِ اػضای اظ ، است وسی چِ تا حك ایٌىِ تِ تَرِ تی آًاى.  زازًس هی ًطاى ای وَضوَضاًِ       

.   وطزًس هی پطتیثاًی ٍ زفاع لثایل زیگط       

 

 



 ای لثیلِ تؼصة؟ تَز راّلی اػطاب هیاى زض غاضتگطی ضٍاد ٍ ای لثیلِ ّای زضگیطی گستطش تاػج ػَاهلی چِ -12

  تِ ضا پیاپی ّای ذًَطیعی ٍ رٌگ ٍ تَز ضسُ ػطب هرتلف لثایل هیاى زض رَیی اًتمام حسِّ ٍ ویٌِ تطٍظ هَرة        

  ّای زضگیطی گستطش تطای زیگطی ػاهل ًیع ظًسگی ًیاظّای سایط ٍ غصا ووثَز زیگط سَی اظ.  زاضت زًثال       

.   تَز غاضتگطی ضٍاد ٍ ای لثیلِ       

  فساز ٍ ضطن تِ آلَزُ تأحیطهحیظ تحت حضطت چَى آى ؟ ذَاًسًس هی اهیي هحوس ضا( ظ) هحوس حضطت چطا -13

  . ذَاًسًس هی اهیي هحوس ضا اٍ وِ ضس هطَْض زضستىاضی ٍ پاوساهٌی تِ چٌاى ٍ ًگطفت لطاض هىِّ        

(  ظ)هحوس حضطت ؟ ضسیس پیاهثطی تِ سالگی چٌس زض ٍ گُعیس تطهی ػثازت تطای ضا چِ هحلی (ظ)هحوس حضطت -14

 زض. گصضاًس هی آًزا زض ضا ظیازی اٍلات ٍ گعیس هی تط ػثازت تطای ضا حــطا غاض رولِ اظ ٍ هىِّ اعطاف ّای وَُ         

  پیاهثطیص فطهاى ٍ ضس ًاظل اٍ تط حطا غاض زض ٍحی فطضتِ تَز، ضسیسُ سالگی 40تِ حضطت آى وِ سالی ضرة27ِ        

.  وطز اتالؽ ذساًٍس راًة اظ ضا        

(  ع) ػلی حضطت ٍ( س) ذسیزِ حضطت ؟تَزًس وساًی چِ آٍضزًس ایواى ذسا پیاهثط تِ وِ افطازی ًرستیي -15

. آٍضزًس ایواى ذسا ضسَل تِ وِ تَزًس وساًی ًرستیي           

 ًطط ضاُ زض ضا ذَز زاضایی توام ٍ تَز هىِّ حطٍتوٌس ظًاى اظّوسطپیاهثطٍ ذسیزِ حضطت؟ تَز وِ ذسیزِ حضطت 16

  . وطز ذطد تطزگاى آظازی ٍ فمیطاى تِ ووه ، اسالم       

  ذسای پطستص تِ ضا هطزم پٌْاًی ٍ فطزی صَضت تِ تؼخت آغاظ زض ذسا ضسَل ؟ وطز چِ تؼخت آغاظ زض ذسا ضسَل -17

.   آٍضزًس ایواى اسالم تِ هىِ هطزم اظ تؼسازی ، زػَت ایي ی ًتیزِ زض.  وطز هی زػَت ضستاذیع ضٍظ تِ ایواى ٍ یگاًِ       

  ٍ ذَیطاًٍساى ًرست یافت هأهَضیت پیاهثط ، سال سِ اظ پس ؟ وطز چِ هرفیاًِ هأهَضیت سال سِ اظ پس پیاهثط -18

  تِ ضا هطزم آًىِ تط ػالٍُ ذسا ضسَل ، زػَت اظ هطحلِ زضایي.  ًوایس زػَت اسالم تِ آضىاضا ضا هطزم ػوَم سپس        

    . گفت هی سري وافطاى تس سطاًزام اظ ٍ وطز هی ًىَّص ضا ّا تت پطستص ، ذَاًس هی فطا یىتا ذسای ػثازت        

 :هاًٌس لطیص لثیلِ تعضگاى ٍیژُ تِ هىِّ اضطاف ؟ ضسًس ّطاس ٍ تین زچاض اسالم زیي گستطش اظ وساًی چِ -19

  افىاض تا آضىاضآى هرالفت ٍ اسالم زیي گستطش اظ وطزًس هی حىَهت هىِ وِ تط اَتَسفیاى ٍ اَتَرْل ، اَتَلْة         

.   ضسًس ّطاس ٍ تین زچاض ، راّلی ػمایس ٍ          

  چِ تِ وٌٌس هٌصطف ذسا ضسَل اظ پطتیثاًی زض ضا( ػوَی پیاهثط ) اتَعالة ًتَاًستٌس آًىِ اظ پس هططواى -20

  زضیافت ٍ لَم ٍ لثیلِ ضیاست وِ وطزًس پیطٌْاز( ظ)هحوس حضطت تِ ًرست آًاى ؟ آٍضزًس ضٍی ای ضیَُ         

 . تطزاضز زست ذَز ػمایس اظ ٍ تپصیطز ضا فطاٍاى حطٍت         

  تطای هي ؟ فطهَز چِ حطٍت زضیافت ٍ لَم ٍ لثیلِ ضیاست تط هثٌی هططواى پیطٌْاز هماتل زض اسالم پیاهثط -21

 هي اظ ّطگاُ ، فطستازُ ضوا سَی تِ آٍض پیام ػٌَاى تِ هطا ذساین ، ام ًطسُ هثؼَث فطهاًطٍایی ٍ هال گطزاٍضی        

  تا ٍضظم هی استماهت ضاُ ایي زض هي ، وٌیس ضز ضا آى اگط ٍ است رْاى زٍ زض ضوا سؼازت هَرة ایي ، تپصیطیس        

.   وٌس زاٍضی ضوا ٍ هي هیاى ذسا       



  ضىٌزِ ٍ آظاض هَضز ضا هسلواًاى ٍ ایطاى گطفتٌس تصوین ؟ گطفتٌس تصویوی چِ پیاهثط پاسد اظ پس هططویي سطاى -22

  تستطیي آًاى.  ضس هی افعٍزُ هططواى ی ضىٌزِ ٍ گیطی سرت ضست تط گصضت هی ظهاى چِ ّط.  زٌّس لطاض          

.   وطزًس هی حضطت آى تا ًاپسٌسی ٍ ظضت ّای تطذَضز ٍ زازًس هی ًسثت ذسا ضسَل تِ ضا ّا تْوت ٍ ّا زضٌام         

 .ذَاًس هی فطا اسالم تِ ضا هطزم هْطتاًی تا ٍ تَز تطزتاض ضفتاضّایی چٌیي تطاتط زض اسالم پیاهثط         

  اظ ضواضی.  وطزًس هسلواًاى ی ضىٌزِ ٍ آظاض تِ السام ؟ وطزًس چِ اسالم گستطش اظ رلَگیطی تطای هططواى -23

 .  گطفتٌس لطاض ّا ضىٌزِ ضسیستطیي هَضز تطزگاى یا تْیسستاى ٍیژُ تِ ذسا ضسَل پیطٍاى         

  یاسطٍّوسطش ؟ تَزًس وساًی چِ ضسیسًس ضْازت تِ هططواى فطسای عالت ّای ضىٌزِ وِ ظیط افطازی رولِ اظ -24

.  تَزًس افطاز ایي رولِ اظ حثطی تالل ًیع ٍ ػواض پسطضاى ٍ سویِ          

 لسض آى اسالم پیطٍاى تِ ًسثت هططواى اشیت ٍ آظاض؟ وٌٌس ّزطت حثطِ تِ ذَاست هسلواًاى اظ پیاهثط چطا -25

 . وٌٌس هْارطت حثطِ تِ ذَاست هسلواًاى اظ پیاهثط وِ یافت افعایص         

 تا ضسًس هتَرِ هططواى ؟ تَز هَاضزی چِ ضاهل ٍ چطا هططواى تَسظ هسلواًاى ارتواػی ٍ التصازی تحطین -26

  ضٍ ایي اظ ، وٌٌس تحطین ضا هسلواًاى گطفتٌس تصوین ، ضًَس اسالم گستطش هاًغ تَاًٌس ًوی سطوَب ٍ ضىٌزِ        

 پیطٍاى تا( اظزٍاد) ارتواػی ی ضاتغِ ٍ فطٍش ٍ ذطیس گًَِ ّط آى اساس تط وِ وطزًس اهضا ضا ای ػْسًاهِ        

.   تَز ضسُ هوٌَع اسالم        

 زضُ اظ یىی تِ اتَعالة پیطٌْاز تِ؟ وطزًس چِ یاضاًص ٍ ذسا ضسَل ، هسلواًاى ارتواػی ٍ التصازی تحطین اظ پس -27

 . وطزًس تحول زضُ ایي زض ضا سرتی تسیاض ضطایظ سال سِ حسٍز. تطزًسآًْا پٌاُ اتَعالة ضؼة ًام تِ هىِ اعطاف ّای        

  ضٌیسُ هغالثی ذسا ضسَل ی پسٌسیسُ ٍ ًیىَ اذالق تاضُ زض وِ یخطب رَاًاى ؟ زاز ًام تغییط الٌثی هسیٌِ تِ یخطب چطا -28

 . ضس زازُ تغییط پیاهثط ضْط یؼٌی الٌثی هسیٌِ تِ یخطب ًام پس آى اظ.  ضفتٌس ایطاى استمثال تِ تَزًس         

  آى ٍ تستٌس پیواى( ظ)پیاهثط تا وِ هسیٌِ ساوٌاى اظ گطٍّی تِ اسالم تاضید زض ؟ ضَز هی گفتِ وساًی چِ تِ اًصاض -29

 . گَیٌس هی( وٌٌسگاى یاضی) اًصاض وطزًس یاضی ضا حضطت         

  تِ هىِ اظ ٍ ًوَزًس ضّا ضا ذَز زاضایی ٍ اهَال وِ هسلواًاى اظ زیگطی گطٍُ ؟ ضَز هی گفتِ وساًی چِ تِ هْارطیي -30

.  ّستٌس هؼطٍف( وٌٌسگاى ّزطت) هْارطیي تِ ، ضفتٌس هسیٌِ          

 ، ارتواػی ، ػثازی اهَض اًزام تطای هسزسی ایزاز  -1 ؟ تَز چِ هسیٌِ تِ ٍضٍز اظ پس پیاهثط الساهات تطیي هْن -31

 .سیاسی  ی ًاهِ پیواى -3 ای لثیلِ ٍ لَهی تؼصة رای تِ تطازضی پیواى -2 سیاسی ٍ ػلوی

  هطاسن ارطای ٍ ػثازت تطای هىاًی آًىِ تط ػالٍُ هسزس ؟ تَز هىاًی چگًَِ ساذت هسیٌِ زض پیاهثط وِ هسزسی -32

 هسزس ، تَز ًظاهی ٍ سیاسی اهَض ی تاضُ زض گیطی تصوین ٍ هطَضت تطای هطوعی ، ضفت هی ضواض تِ هصّثی         

 . ضس هی هحسَب زاًص ٍ ػلن فطاگیطی ٍ آهَظی سَاز اصلی واًَى ّوچٌیي         

 وطز حول ذَز ضا هسزس اٍل ذطت حضطت آى ؟ وطزًس ضطوت(  یخطب) زضهسیٌِ هسزس اٍلیي ساذت زض وساًی چِ -33

.  ٍضظیسًس هطاضوت هسزس تٌای زض ظًاى ذصَظ تِ هسلواًاى ٍ        



 اظ اًصاض ٍ هْارطیي یؼٌی هسیٌِ ساوي هسلواًاى ؟ ضس اًزام ػلت چِ تِ پیاهثط تَسظ هسلواًاى تیي تطازضی پیواى -34

 هٌظَض تِ. زاضتٌسپیاهثط ضسیسی زضوٌی ٍ ویٌِ ّن تِ ًسثت گصضتِ زض لثایل ایي اظ تؼضی.  تَزًس هرتلف لثایل         

 اهت ایزاز رْت زض واض وطزایي اػالم تطازض یىسیگط تا زٍ تِ زٍ ضا آًْا ، هسلواًاى تیي زٍستی ٍ هحثت ایزاز          

. تطگعیس ذَز تطازضی تِ ضا(ع) ػلی حضطت ، پیاهثط.  تَز اسالهی         

.  ضَز تطلطاض سیاسی اتحاز هسیٌِ ساوٌاى هیاى زاًست هی الظم پیاهثط ؟ ضس تستِ وساًی چِ تیي سیاسی ًاهِ پیواى -35

  ایي اهضای ٍ تسٍیي.  وٌٌس ػول آى تِ وِ ضسًس هتؼْس یَْزیاى ٍ هسلواًاى ٍ ضس تٌظین ای ًاهِ پیواى ضٍ ایي اظ          

.  تَز هسیٌِ ضْط زض پیاهثط ضّثطی تِ اسالهی حىَهت تأسیس ضسوی اػالم ٍالغ زض ، ًاهِ پیواى          

  ٍ اُحس ّای ذیطزضرٌگ ؟ چطا؟وطز هی رٌگ تِ السام غٌیوت آٍضزى زست تِ ٍ وطَضگطایی تطای پیاهثط آیا -36

 ّا رٌگ تطذی.  وٌٌس زفاع ذَز اظ ضسًس ًاگعیط ٍ گطفتٌس لطاض هططواى ی حولِ هَضز وِ تَزًس هسلواًاى ایي ذٌسق       

 تا ٍ وطزًس ضىٌی پیواى یَْز لثایل تطذی آًىِ اظ پس ًوًَِ تطای ، زاز ضخ زضوٌاى ذغطًان تْسیسّای زفغ تطای ًیع

  . وٌس ًثطز آًاى تا ضس ًاگعیط پیاهثط ، ضسًس هتحس هسلواًاى ػلیِ هططواى

 زض اًساًی ّای اضظش ٍ اذاللی اصَل ضػایت تِ ؟ وطز هی سفاضش چیع چِ تِ ّا رٌگ زض ضا پیطٍاًص ّوَاضُ پیاهثط -37

 هطزم اهَال غاضت ٍ ترطیة اظ ٍ ًوایٌس ضفتاضی ذَش اسیطاى تا وطز هی سفاضش ٍیژُ تِ اٍ ، ًوَز هی تَصیِ ّا رٌگ        

  . ًىٌٌس ضفتاض هططواى ّواًٌس هسلواًاى وِ تَز هطالة ّوچٌیي حضطت آى.  وٌٌس پطّیع رٌگ زض        

  زیي ّسف وِ آًزایی اظ ؟ وطز زػَت اسالم تِ ضا آًاى ٍ ًَضت ًاهِ هرتلف وطَضّای فطهاًطٍایاى تِ پیاهثط چطا -38

  ًاهِ حثطِ ٍ ضٍم ، ایطاى رولِ اظ هرتلف وطَضّای فطهاًطٍایاى تِ پیاهثط ، است رْاى هطزم ی ّوِ ّسایت اسالم          

.  وطز زػَت اسالم تِ ضا آًاى ٍ ًَضت          

  هطزم ای:  فطهَز ٍ تطز تاال ضا( ع)ػلی زست ذسا ذاًِ ظائطاى حضَض زض پیاهثط ؟ وطز چِ ذن غسیط ی ٍالؼِ زض پیاهثط -39

  زضوٌاًص ٍ تساض زٍست ضا اٍ زٍستساضاى ذساًٍسا.  اٍست پیطَای ػلی ایي پس ، ّستن اٍ پیطَای هي وِ وس ّط        

.  گفتٌس تثطیه( ع) ػلی تِ حاضطاى ّوِ سپس ٍ تاش زضوي ضا        

  اظ ّسفص تَز ظیست سازُ ، پاضسا ، گصضت تا ، هْطتاى. وٌیس شوط ضا پیاهثط حىَهتی ضیَُ ٍ اذالق اظ هَضز چٌس -40

  زاز تطىیل حىَهت اسالم تؼالین تطپایِ.  زاًست هی اًساًْا ضستگاضی ٍ ٍتطتیت اذاللی اضظضْای تطٍیذ ضا تؼخت         

  تِ ضفتي ٍ ذٌسق رٌگ زض فاضسی سلواى پیطٌْاز تِ ذٌسق وٌسى هاًٌس.  وطز هی هطَضت ّن هسایل هْوتطیي زض ٍ         

 .اُحس  رٌگ زض رَاًاى ضأی تِ رٌگ تطای ضْط تیطٍى         

 :  ًْنًىات هْن زضس 

.  وطز ظَْض تطزًس هی سط تِ رْالت زض وِ هطزهی هیاى زض ػطتستاى رعیطُ ضثِ زض اسالم:  1ًىتِ

. ضَز هی یاز راّلیت ػصط تِ آى اظ وِ تَز ای گًَِ تِ تؼخت اظ پیص زٍضاى زض ػطتستاى هطزم فطٌّگی ٍ ارتواػی اٍضاع:  2ًىتِ

.   آهس زًیا تِ هىــِ ضْط زض( ظ) هحوس حضطت:  3ًىتِ

 .تَزًس   (س) ذسیزِ حضطت ٍ (ع)ػلی حضطت آٍضزًس ایواى ذسا ضسَل تِ وِ وساًی ًرستیي:  4ًىتِ



 . تَزًس  سویِ ٍ یاسط اسالم ضْیساى ًرستیي:  5ًىتِ

 . تطزًس  پٌاُ اتَعالة ضؼة ًام تِ هىِ اعطاف ّای زضُ اظ یىی تِ یاضاًص ٍ پیاهثط تحطین اظ پس:  6ًىتِ

 .تَز  هسزس هسیٌِ ایزاز تِ ٍضٍز اظ پس پیاهثط هْن السام ًرستیي:  7ًىتِ

  .ضس  هی گفتِ سطیِ رٌگ ّایی وِ پیاهثط زض آًْاحضَض ًساضت تِ ٍ غعٍُ پیاهثطزض آًْا حضَض زاضت ّایی وِ رٌگ تِ:  8ًىتِ

 :  ًْنسَاالت چْاض گعیٌِ ای زضس 

.  پطزاذتٌس هی ............... تِ هحسٍز صَضت یوي،تِ ٍ یخطب هطزم  -1

  وطاٍضظی(                       4    تاظضگاًی(                3   زاهساضی(                   2   تزاضت(1       

  ؟ضس ػطب هرتلف لثایل هیاى زض رَیی اًتمام حس ٍ ویٌِ هَرة ػَاهلی چِ -2

  ی ا لثیلِ تؼصثات(           4  غاضتگطی(          3   غصا ووثَز(           2  ضیعی ذَى ٍ رٌگ(1       

  ؟است ضسُ ًاظل اتَلْة ًىَّص لطآى،زض ی سَضُ وسام -3

  الٌاس(                          4   الوسس(                      3     الفلك(                2   التیي(  1         

  ؟تَز اسالم تا هىِ اضطاف هرالفت زالیل اظ ظیط ّای گعیٌِ اظ یه وسام -4

       ًیاواى اظ وَضوَضاًِ اعاػت(                                     2  هسلواًاى روؼیت افعایص(1         

    علثی ضیاست ٍ رْالت(                               4     هٌافغ افتازى ذغط اظتِ تطس(3         

  ؟وطز اهضا ًاهِ ضْط،پیواى وسام هطزهاى اظ تؼسازی تا (ظ)اوطم پیاهثط -5

   هىِ (                       4  هسیٌِ (                 3   حزاظ (                              2    عائف(1         

  تَز؟ چِ هسیٌِ تِ ٍضٍز اظ پس( ظ)اوطم پیاهثط السام ًرستیي  -6

    هسواًاى هیاى تطازضی پیًَس ایزاز(                                              2   هسزس تاسیس(1       

  یَْزیاى ٍ هسواًاى هیاى تطازضی پیواى ایزاز(                          4    سیاسی ی ًاهِ پیواى تستي(3       

  ؟وطزًس زػَت اسالم تِ ضا آًاى ٍ ًَضتٌس ًاهِ ّا وطَض وسام فطهاًطٍایاى تِ اوطم پیاهط -7

   ضٍم ٍ ایطاى(                4  یًَاى ٍ ایطاى(            3   یًَاى ٍ ضٍم(           2  ضٍم ٍ هصط(1       


