
  ضطنفصل  ّطتنهطالؼات اجتواػی پایِ 

  " اسالهی -ػصش طالیی فشٌّگ ٍتوذى ایشاًی "دٍاصدّندسس 

 ػثاسیاى خالفت ؟ داضت اسالهی – ایشاًی توذى ٍ فشٌّگ ضکَفایی ٍ سًٍك دس صیادی سْن ٍ ًمص ػاهلی چِـ 1

 ایي.  آهذ ٍجَد تِ ایشاًی ّای سلسلِ تطکیل تشای هٌاسثی ضشایط سٍ ایي اص.  ضذًذ ضؼیف لشى یک اص پس        

.  داضت اسالهی - ایشاًی توذى ضکَفایی ٍ سًٍك دس صیادی سْن ٍ ًمص ّا سلسلِ       

  لشى یک اص پس ػثاسیاى خالفت ؟آهذ تَجَد ایشاًی ّای سلسلِ تطکیل تشای ضشایط چگًَِ ػثاسیاى صهاى دس -2

  تطکیل تشای هٌاسثی ضشایط ایٌشٍ، اص. تَدًذ ًاتَاى خَد پٌْاٍس للوشٍ دساداسُ خلفا ٍ ضذ ضؼیف فشهاًشٍایی،        

 .آهذ ٍجَد تِ ایشاًی ّای سلسلِ        

  حکَهت ایشاى اص ّایی تخص تش ّجشی پٌجن تا سَم ّای لشى ی فاصلِ دس کِ ایشاًی ّای سلسلِ تشیي هْن -3

  ػلَیاى جض ّاتِ سلسلِ ایي،  تَیِ آل  -ساهاًیاى  -ػلَیاى  -صفّاسیاى  -طاّشیاى ؟ داضتٌذ ًام چِ کشدًذ هی        

. دادًذ پایاى ایشاى تش ػثاسیاى حکَهت تِ تذسیج تِ آًْا. داضتٌذ ایشاًی تثاس ٍ سیطِ طثشستاى،        

  لذست تِ ػثاسی خلفای فشهاى تا ّا سلسلِ ایي ؟ تَد چگًَِ ػثاسی خلفای تا ساهاًیاى ٍ طاّشیاى ّای سلسلِ ساتطِ -4

  کشدًذٍ تشلشاس ػثاسیاى خالفت تا دٍستاًِ سٍاتطی سلسلِ دٍ. دادًذایي اداهِ خَد حکَهت تِ آًْا تأییذ تا ٍ سسیذًذ       

  اداسُ دس ساهاًیاى ٍ طاّشیاى الثتِ.  کشدًذ هی فشهاًثشی ٍ ٍفاداسی اظْاس خلفا تِ ًسثت هؼوَالً ّا سلسلِ ایي اهیشاى        

  . کٌٌذ دخالت آًاى داخلی اهَس دس خلیفِ ًوایٌذگاى دادًذ ًوی اجاصُ ٍ تَدًذ هستمل خَد للوشٍ اهَس        

 تَیِ آل   -طثشستاى ػلَیاى – صفّاسیاى؟تشپاکشدًذ خَدسا حکَهت ػثاسی خلفای اجاصُ تذٍى ّا سلسلِ تٌیاًگزاسکذام -5

  ، ػثاسی خالفت تا صفاسیاى سٍاتط ؟ تٌَیسیذ سا لیج یؼمَب الذاهات ٍ ؟ تَد چگًَِ ػثاسی خلفای تا صفّاسیاى سٍاتط -6

 لصذ ٍ کشد لطکشکطی ػشاق تِ ، تشاًذاخت سا طاّشیاى حکَهت آًکِ تش ػالٍُ صفاسی لیج یؼمَب تَد خصواًِ         

 هشگ ٍ تیواسی اها تَد ضکست ایي جثشاى فکش دس اٍ.  خَسد ضکست خلیفِ سپاُ اص اها ، کٌذ تصشف سا تغذاد داضت        

.   ًذاد ٍی تِ خلیفِ تا سا دیگش جٌگی فشصت         

 تِ سا ػثاسیاى حکَهت ٍ تَدًذ ضیؼِ هزّة پیشٍ ػلَیاى صیشا ؟ تَدًذ طثشستاى ػلَیاى دضوي ػثاسی چشا خُلفای -7

.  کشدًذ ًوی اطاػت آًاى اص ٍ ضٌاختٌذ ًوی سسویت        

  تَیِ آل چَى.  تَد دیگش ای گًَِ تِ ػثاسیاى تا تَیِ آل سلسلِ ساتطِ ؟ تَد چگًَِ ػثاسیاى تا تَیِ آل سلسلِ تطِ سا -8

 . گشفتٌذ خَد ی سلطِ ٍ ًفَر تحت سا ػثاسی خلفای ٍ کشدًذ تصشف سا تغذاد        

  ضیؼِ هزّة پیشٍ تَیِ آل ؟ گشفت لشاس تَجِ هَسد چیض چِ آًْا حکَهت دٍساى دس ٍ تَدًذ هزّثی چِ پیشٍ تَیِ آل -9

.  یافت گستشش ٍ گشفت لشاس تَجِ هَسد ایشاى دس ضیؼِ فشٌّگ ٍ هؼاسف آًْا حکَهت دٍساى دس . تَدى        

  ػضذالذٍلِ خصَظ تِ تَیِ آل فشهاًشٍایاى دستَس تِ ؟ ضذ اًجام کاسّایی چِ تَیِ آل فشهاًشٍایاى دستَس تِ -10

  سٍص هشاسن ٍ ضذ تاصساصی کاظویي ٍ کشتال ، ًجف دس اهاهاى هطْش حشم ، تَد تَیِ آل فشهاًشٍای هطَْستشیي کِ         

.  ضذ تشگضاس ضکَُ تا( ع) حسیي اهام سَگَاسی هجالس ٍ غذیش ػیذ         



 ، ادتیات ٌّشٍ ، اًساًی ػلَم ، اسالهی هؼاسف ؟ تَدًذ پیطگام ػلَم کذام گستشش ٍ تأسیس دس هسلواى ایشاًیاى -11

  لَاػذ ٍ تَدًذ پیطتاص ًیض ػشتی ادتیات ٍ صتاى دس حتی ایشاًیاى ٍهَسیمی جغشافیا تاسیخ، فلسفِ، ، لشآى تفسیش          

.  ضذ تذٍیي ایشاًی ادیثاى تَسط ػشتی ادتیات ٍ صتاى دستَس ٍ ًٍحَ صشف          

  اسالهی هؼاسف سضتِ دس کتاتْا تذٍیي  -1 ؟ تَد چِ ّجشی ًخست لشٍى دس ایشاًیاى فشٌّگی ٍ ػلوی هْن الذاهات -12

  ٍ صتاى دستَس ٍ ًحَ ٍ صشف لَاػذ تذٍیي  -3 هختلف ّای سضتِ دس ایشاًی هسلواى داًطوٌذاى دسخطص -2          

 . تَد اسالهی جاهؼِ تِ تاستاى ایشاى تاسیخی ٍ ادتی هیشاث اص تخطی اًتمال  -4 ػشتی ادتیات          

 چِ ّجشی ًخست لشٍى دس اسالهی جاهؼِ تِ تاستاى ایشاى تاسیخی ٍ ادتی هیشاث اًتمال دس  همفغ ا تي چَى افشادی -13

 هَضَع دس سا ّایی ب کتا ، ایشاًی سٍصتِ تِ هطَْس  همفغ اتي هاًٌذ ایشاًی هتشجواى ٍ ًَیسٌذگاى ؟داضتٌذ ًمطی        

. کشدًذ تشجوِ ػشتی صتاى تِ پْلَی اصصتاى کطَسداسی ّاٍآداب اًذسصًاهِ ًیض ٍ ایشاى کْي لْشهاًاى ٍ پادضاّاى تاسیخ        

  ؟ چشا ؟ داضتٌذ اسالهی  -ایشاًی توذى ٍ فشٌّگ ضکَفایی ٍ سًٍك دس چطوگیشی ًمص ایشاًی ّای سلسلِ کذام -14

  هٌذ ػاللِ ادب ٍ ػلن تِ ّا سلسلِ ایي فشهاًشٍایاى تیطتش صیشا  -تَیِ آل ٍ ساهاًیاى خصَظ تِ ایشاًی ّای سلسلِ         

  . ضذًذ هی لائل فشاٍاًی احتشام ٍ اسصش ، ادیثاى ٍ داًطوٌذاى ، ػالواى تشای ٍ تَدًذ         

 ( .ساهاًیاى ٍصیشاى) تلؼوی ٍ جیْاًی ؟ لشاسداضتٌذ ًاهذاس ادیثاى ٍ دسضواسػالواى ساهاًی ٍصیشاى کذام -15

  ػشتی، ّا، هذت تا ایشاى تِ اسالم ٍسٍد اص پس ؟تَد چِ ایشاى تِ اسالم ٍسٍد اص پس گفتاسی صتاى ٍ اداسی صتاى -16

  خَد تْای کتا ًیض داًطوٌذاى ٍ ضذ هی ًَضتِ ػشتی صتاى تِ اداسی ّای ًاهِ ٍ ًْا فشها.تَد ایشاى اداسی صتاى            

  تِ ّوچٌاى اها گزاضتٌذ، هی احتشام لشآى صتاى ػٌَاى تِ ػشتی تِ اگشچِ ایشاى هشدم. ًَضتٌذ هی ػشتی تِ سا            

. گفتٌذ هی فاسسی،سخي صتاى           

  ًتیجِ دس تؼذ، تِ ّجشی سَم لشى اص ؟ضذ آغاص فاسسی ادتیات سًٍك ٍ تیطتش فاسسی صتاى تِ تَجِ صهاًی چِ اص -17

.   ضذ آغاص فاسسی ادتیات سًٍك ایشاًی، صتاى ٍ فشٌّگ تِ ساهاًیاى ٍ صفاسیاى حکَهتْای ٍصیشاى، ٍ اهیشاى ػاللِ        

  ، ساهاًیاى ٴدٍسُ اٍاخش دس ًیض فشدٍسی. سشٍد سا خَد اضؼاس ساهاًیاى، حوایت ٍ تطَیك تا فاسسی ضؼش پذس سٍدکی،       

.  کشد آغاص سا ضاٌّاهِ سشٍدى       

  . فشدٍسی ٍ فاسسی ضؼش پذس سٍدکی ؟ داضتٌذ ًام چِ ساهاًی ی دٍسُ هؼشٍف ضاػشاى -18

 ٌّش ٍ هؼواسی  ؟خَسد هی چطن تِ ایشاًی ٍهؼواسی ٌّش تٌاّا کذام دس ٍ تَد چگًَِ اسالهی دٍسُ دس ایشاى هؼواسی -19

 اسالهی ایشاًی هؼواسی هْن ّای ُ جلَ ًخستیي اص هساجذ. تَد تاستاى ػصش هؼواسی اداهِ دس اسالهی دٍساى دس ایشاى        

  ّا، آساهگاُ.ضذًذ ساختِ ساساًی دٍسُ هؼواسی اصَل تشاساس ایشاى تِ ٍسٍداسالم اص اصهساجذدساتتذای تشخی. تَدًذ        

.  سًٍذ هی ضواس تِ اسالهی ایشاًی هؼواسی هیشاث اص دیگشی ضکَّوٌذ جلَُ        

 ساهاًی اسواػیل اهیش آساهگاُ ؟ سًٍذ هی ضواس تِ اسالهی – ایشاًی هؼواسی هیشاث ضکَّوٌذ ی جلَُ ّا آساهگاُ کذام -20

  .ٍسکاٍ گٌثذ دس ٍضوگیش لاتَس آساهگاُ ٍ دستخاسا         

 



 :  دٍاصدّنًکات هْن دسس 

.   ضذ هٌصَب خشاساى حکَهت تِ هأهَى فشهاى تِ رٍالیویٌیي طاّش طاّشیاى سلسلِ تٌیاًگزاس:  1ًکتِ

. سسیذ حکَهت تِ ػثاسی خلیفِ تأییذ تا ساهاًی اسواػیل اهیش ساهاًیاى سلسلِ هَسس:  2ًکتِ

. سسیذ لذست تِ ػیاساى گشٍُ خصَظ تِ سیستاى هشدم پطتیثاًی تا لیج یؼمَب صفاسیاى ی سلسلِ هَسس:  3ًکتِ

.   تَدًذ ضیؼِ هزّة پیشٍ تَیِ آل:  4ًکتِ

 . داضت ًام ػضذالذٍلِ تَیِ آل فشهاًشٍای هطَْستشیي:  5ًکتِ

 .تَدًذ هساجذ اسالهی – ایشاًی هؼواسی هْن ّای جلَُ ًخستیي اص:  6ًکتِ

 :  دٍاصدّنسَاالت چْاس گضیٌِ ای دسس 

  ؟تَدًذ کساًی چِ تشیة ساهاًیاى تِ -صفاسیاى -ّای طاّشیاى سلسلِ گزاس تٌیاى -1

  حسیي طاّشتي – لیج یؼمَب – اهیشاسواػیل(1      

  اهیشاسواػیل – حسیي طاّشتي – لیج یؼمَب(2     

  اسواػیل اهیش – لیج یؼمَب – حسیي طاّشتي(3     

  حسیي طاّشتي – اهیشاسواػیل – ػلی صیذتي(4    

  ؟گشفتٌذ خَد ٍسلطۀ ًفَر تحت سا ػثاسی تغذاد،خلفای تصشف صیش،تا ّای حکَهت اص یک کذام  -2

  صفاسیاى(                 4  طاّشیاى(                    3 تَیِ آل(             2  ساهاًیاى(1        

  کٌذ؟ تصشف سا تغذاد داضت ٍسؼی کشد لطکشکطی ػشاق صیش،تِ فشهاًشٍایاى اص یک کذام -3

  حسیي طاّشتي(            4  ػوشٍلیج(                3   لیج یؼمَب(           2  اهیشاسواػیل(1       

  ؟کشدًذ اًتخاب خَد سّثشی ساتِ صیذ تي ضْش،حسي کذام هشدم -4

  ًیطاتَس(                4  سیستاى(             3   دیلن(               2  طثشستاى(1         

  ؟تَدًذ ضیؼِ هزّة صیش،پیشٍ ّای حکَهت اص یک کذام -5

  ٍطاّشیاى طثشستاى ػلَیاى(                                                2   ٍصفاسیاى تَیِ آل(1      

  ٍساهاًیاى صفاسیاى(                                   4    تَیِ ٍآل طثشستاى ػلَیاى( 3     

  ؟صیشتَد فشهاًشٍایاى اص یک کذام الذاهات کاظویي،اص ٍ ًجف،کشتال دس(ع)اهاهاى هطْش حشم تاصساصی -6

  الذٍلِ ػضذ(        4  اهیشاسواػیل(         3  حسیي طاّشتي(         2 صیذ تي حسیي(1        

  ؟تَدًذ کساًی چِ هطَْسساهاًیاى ٍصیشاى -7

  ٍتلؼوی کٌذسی الولک ػویذ(                                2   الولک ًظام ٍخَاجِ جیْاًی(1       

  جیْاًی ٍ تلؼوی(                                       4   ػثاد تي صاحة ٍ تلؼوی(3      

 



            ؟کیست ایشاى فاسسی ضؼش پذس -8

  خیام(            4  سؼذی(             3     حافظ(              2    سٍدکی(1        

  ؟داسد لشاس ضْش کذام ساهاًی،دس اهیشاسواػیل آساهگاُ -9

  سوشلٌذ(                    4  تخاسا(               3  ّوذاى(                    2  ًیطاتَس(1       

  ؟تَد چِ ایشاى اداسی ى ایشاى،صتا تِ اسالم ٍسٍد اص پس -10

  ػشتی(               4  ٍػشتی فاسسی(               3  پْلَی(                  2   فاسسی(1        


