
    

 تْیِ کٌٌذُ  علی ًذافی                                 (1تعبٍى )سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعی ّشتن                                   درس یکن 

 تعبٍى یعٌی چــِ؟-1

 .یؼٌی ّوکبری ٍ یبری رسبًذى ثِ یکذیگز 

 هب اًسبًْب در هقببل چِ کسبًی هسئَل ّستین؟-2

 .در هقبثل خذاًٍذ هتؼبل ًسجت  ثِ خَد، دیگزاى ٍ هحیطی کِ در آى سًذگی هیکٌین، هسئَل ّستین

 چــزا ّیچکس ًوی تَاًذ اعوبل ٍ رفتبر ٍ سًذگی خَد را اس اجتوبع جــذا کٌذ؟-3

اس آًجبیی کِ اًسبى ّن هَجَدی اجتوبػی ٍ ّن هسئَل، آفزیذُ ضذُ است، ّیچکس ًوی تَاًذ اػوبل ٍ رفتبر ٍ سًذگی خَد ر اس اجتوبع جذا کٌذ ٍ ثگَیذ 

هي هی خَاّن سًذگی آسَدُ ای داضتِ ثبضن، ًسجت ثِ آًچِ در جبهؼِ هی گذرد ٍ اتفبقبتی کِ ثزای دیگزاى هی افتذ، ثی تفبٍت ثوبًن ٍ سًذگی خَد را اس 

 .دیگزاى جــذا کٌن

 .، پیبم ّب ٍ دستَراتی دارد ..اجتوبع.. دیي اسالم در سهیٌِ رابطِ فــزد بب -4

 قزآى در هَرد تعبٍى ٍ ّوکبری چِ فزهَدُ است؟-5

 .در کبرّبی ًیک ٍ پزّیشکبری، یکذیگز را یبری کٌیذ ٍ در گٌبُ ٍ ستوکبری ّوکبری ًکٌیذ

  در هَرد رفع هشکل هؤهٌبى چِ هی فزهبیذ؟(ع)حضزت علی-6

 . ضٌیذم کِ فزهَد کسی کِ یک هطکل اس هَهٌی رفغ کٌذ، هبًٌذ کسی است کِ توبم ػوزش را ثِ ػجبدت سپزی کزدُ است(ظ)اس پیبهجز اکزم

 . است" .. تؼبٍى.. "ه یکی اس کبرّبیی کِ قزآى کزین بِ آى اهـز فزهَد-7

 ّوکبری ًکزدى در گٌبُ یعٌی چــِ؟-8

 .یؼٌی ایٌکِ اگز کسی کبر ًبپسٌذ یب گٌبّی اًجبم هی دّذ هب اٍ را تطَیق ًکٌین یب طَری رفتبر ًکٌین  کِ اًگبر ثب اٍ هَافق ّستین

 .جلَُ ّب ٍ شکلْبی هختلف تعبٍى را بٌَیسیذ-9

اظْبر دٍستی ٍ هحجت، ّوذلی ٍ خَضحبل کزدى یکذیگز، ّذیِ دادى، کَضص ثزای ایجبد صلح ٍ آضتی هیبى اًسبًْب، ػیبدت اس ثیوبر، قزض دادى، رفغ 

 ...هطکالت هزدم ٍ یبری رسبًذى ثِ آًْب در گزفتبریْب، هطبرکت کزدى ثزای رفغ ًیبسّبی هبلی فقزا، اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز ٍ 

 ّوکبری ٍ ّوذلی در خبًَادُ چـِ ًتیجِ ای دارد؟-10

 .ثبػث صویویت ٍ هحجت ثیطتز ثیي اػضبی خبًَادُ هی ضَد

 ًتیجِ تقسین ٍظبیف ٍ هسئَلیتْب در خبًَادُ چیست؟-11

 .ّز ػضَی اس خبًَادُ احسبس هی کٌذ کِ هفیذ است ٍ ّوۀ کبرّبی خبًِ ثز دٍش یک ًفز قزار ًوی گیزد

  در چِ کبرّبیی بب اعضبی خبًَادُ خَد ّوکبری هی کزدًذ؟(ع) ٍ اهبهبى بشرگَار(ص)پیبهبز اکزم-12

 .دٍضیذى ضیز چْبرپبیبى، آسیبة کزدى گٌذم ٍ جَ ٍ ًظبفت خبًِ 

 .ًوًَِ ّبیی اس ّوکبری در هذرسِ را بٌَیسیذ-13

 ...ّوکبری در ًظبفت کالس ٍ هذرسِ، کوک ثِ ّوکالسی ّبیی کِ در درس ضؼیف ّستٌذ، ّوکبری در هزاسن صجحگبّی ٍ 

 ّوذلی ٍ ّوکبری در بیي افزاد یک هحل چِ ًتیجِ ای دارد؟-14

 .ػالٍُ ثز ایجبد صویویت ٍ ّوجستگی، هَجت هی ضَد کِ کبرّب ثْتز پیص هی رٍد

 )   (غلط        (*)صحیح .                در دیي اسالم بِ هحبت ٍ تَجِ بِ ّوسبیِ سفبرش بسیبر شذُ است-15

 

 

 



 

 .چٌذ ًوًَِ اس تعبٍى در هحلِ را بٌَیسیذ-16

ػیبدت اس ّوسبیِ ثیوبر، کوک ٍ خَضبهذگَیی ثِ ّوسبیِ جذیذی کِ ثِ هحلِ ًقل هکبى ًوَدُ، ّوکبری در ًظبفت ٍ پبکیشگی هحلِ ٍ هزاقجت اس اهَال 

 .ػوَهی ٍ ّوکبری در جطي ّب ٍهزاسن هختلف 

  در ببرُ خَش رفتبری بب ّوسبیِ چِ هی فزهبیٌذ؟(ع)اهبم صبدق-17

 ".ثب ّوسبیِ ات خَش رفتبری کي تب هسلوبى راستیي ثبضی":  هی فزهبیذ

 آیب صحیح است کِ در خبًِ، ّوۀ کبرّب بز دٍش یک ًفز گذاشتِ شَد؟ چــزا؟-18

 .خــیز، چَى ایي کبر ثبػث ًبراحتی ثیي اػضبی خبًَادُ هی ضَد

 چِ عَاهلی هبًع اس ّوکبری ٍ تعبٍى هی شَد؟-19

  .خَدخَاّی، حسبدت، کیٌِ ٍ دضوٌی ، غزٍر ٍ تکجز 
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 علی ًدافی:  تْیِ کٌٌدُ                                 (2تعبٍى )سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعی ّشتن                                   درس دٍم 

 آیب تعبٍى تٌْب ثِ خبًِ ٍ هدرسِ ٍ هحلِّ، هحدٍد هی شَد؟-1

 .خیز، گبّی افزاد ًیىَوبر در سطح جبهعِ ثِ صَرت فزدی ٍ گبّی ثِ صَرت گزٍّی ثِ دیگزاى یبری هی رسبًٌذ ٍ ووه هی وٌٌذ

 اًفبق ثِ چــِ هعٌبست؟-2

 . هی گَیٌذ"اًفبق"ثِ ایي ثخطص . افزاد اس طزیك ثخطص هبل، علن، تَاًبیی ّب ٍ ٍلت خَد ثِ وسبًی وِ ًیبسهٌذ ّستٌذ، یبری هی رسبًٌذ

 .آیِ ای از قرآى در هَرد اًفبق ثٌَیسید-3

  ..."ّزگش ثِ ًیىی ًوی رسیذ هگز ایٌىِ اس آًچِ دٍست داریذ، اًفبق وٌیذ" 

 اًفبق کردى چِ اثراتی در زًدگی فــرد اًفبق کٌٌدُ دارد؟-4

للت - ثبعث تمَیت رٍحیِ ایثبر ٍ ثخطص هی ضَد- هَجت پبوی ٍ افشایص هبل ٍ ثزٍت هی ضَد- سهیٌِ رستگبری فزد را در دًیب ٍ آخزت فزاّن هی وٌذ

 .آراهص رٍحی ٍ رٍاًی ثِ دًجبل دارد- اًسبى را اس دلجستگی ثِ هبل دًیب ٍ ثزٍت هی رّبًذ

ثِ یبری ًیبزهٌداى یب حل ثرخی از هشکالت جبهعِ .. هؤسسبت خیزیِ.. ٍ  .. هزدم ًْبد.. گبّی افراد ًیکَکبر در قبلت سبزهبًْبی -5

 .هیپردازًد

 .چٌد ًوًَِ از هؤسسبت خیریِ را ًبم ثجرید-6

اًجوي حوبیت اس ثیوبراى خبظ، اًجوي ًگْذاری اس هعلَلیي ٍ سبلوٌذاى، درهبًگبُ ّبی خیزیِ، هؤسسبت ًگْذاری ٍ حوبیت اس ایتبم ٍ خیزیي هذرسِ سبس ٍ 

 .وتبثخبًِ سبس

 .، هجَز ثگیرًد ..ٍسارت وطَر.. ّوِ سبزهبًْب ٍ هؤسسبت خیریِ ثبید ثرای فعبلیت ّبی خَد از -7

 خیریي هدرسِ سبز چگًَِ افرادی ّستٌد؟-8

خیزیي هذرسِ سبس ثب استفبدُ اس تَاًوٌذی ّبی خَد ٍ دیگز افزاد یب ًْبدّبی ًیىَوبر ثِ سبختي یب تعویز ٍ ًَسبسی ٍ تجْیش هذارس هی پزداسًذ ٍ ایي هذارس را 

 .ثِ صَرت رایگبى در اختیبر ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش لزار هی دٌّذ

 .است .. ٍلف.. یکی از اقداهبت ثسیبر خَة ثِ هٌظَر اًفبق ٍ تعبٍى در جبهعِ، -9

 ٍقف چیست؟-10

گبّی ًیش دستَر . اس دیزثبس افزاد ًیىَوبر ثٌبّبیی هبًٌذ هذرسِ علویِ، پل، وبرٍاًسزا،آة اًجبر ٍ حوبم عوَهی هی سبختٌذ تب هزدم ثتَاًٌذ اس آًْب استفبدُ وٌٌذ

 .هی دادًذ اس هٌبفع ٍ درآهذی وِ اس فعبلیتی در یه هىبى خبظ حبصل هی ضَد هثال اس سهیي وطبٍرسی یب وبرگبُ تَلیذی، ثِ افزاد ًیبسهٌذ ووه ضَد

 هـَقـَفبت چیست؟-11

ثِ اهَال ٍ دارایی ّبیی وِ ٍلف هی ضَد، هَلَفبت هی گَیٌذ ٍ وسی حك تصزف در آًْب را ًذارد یعٌی تب اثذ ثبیذ ثِ ّوبى صَرت وِ ٍالف هعیي ًوَدُ 

 .است استفبدُ ضَد

 شرکت ّبی تعبًٍی چگًَِ تشکیل هی شَد؟-12

ّز گبُ گزٍّی اس هزدم ثزای رفع ًیبسّبی هعیطتی ٍ ضغلی خَد دٍر ّن جوع ضًَذ ٍ ثز طجك لبًَى تعبًٍی ّب، در فعبلیتی سزهبیِ گذاری ٍ ّوىبری وٌٌذ ٍ در 

 .سَد ٍ سیبى آى ضزیه ضًَذ، در ٍالع یه ضزوت تعبًٍی، تأسیس وزدُ اًذ ٍ ّز یه اس آًْب را عضَ ضزوت تعبًٍی هی ًبهٌذ

 ثر اسبس قبًَى، ّر شرکت تعبًٍی چگًَِ رسویت پیدا هی کٌد؟-13

ّوۀ اعضبی ضزوت تعبًٍی در تصوین گیزیْب . اعضب اس ثیي خَد ّیئت هذیزُ ای را اًتخبة هی وٌٌذ.  عضَ، رسویت پیذا هی وٌذ7ّز ضزوت تعبًٍی حذالل ثب 

 .هطبروت هی وٌٌذ ٍ رأی هی دٌّذ

 

 



 

 تفبٍت شرکت ّبی تعبًٍی ٍ شرکت ّبی غیر تعبًٍی چیست؟-14

در حبلی وِ در ضزوت ّبی غیز تعبًٍی، ّز . عضَ ضَد، یه حك رأی دارد (سْن)در تعبًٍی، ّوۀ افزاد ثب ّن ثزاثز ّستٌذ یعٌی ّز وس ثب ّز همذار سزهبیِ 

 .وس سزهبیِ ٍ سْبهص ثیطتز است، لذرت ثیطتزی در تصوین گیزی ّب دارد

 شرکتْبی تعبًٍی چِ ّدفی ٍ چِ ٍیژگی ّبیی دارًد؟-15

 ّذف ضزوت ّبی تعبًٍی هعوَال حل هطىالت التصبدی. در ضزوت ّبی تعبًٍی، گزٍّی اس افزاد ثِ طَر داٍطلجبًِ ثزای یه ّذف هطتزن تالش هی وٌٌذ

حبصل هی ضَد، ثِ طَر ثزاثز ٍ یىسبى ثیي ّوۀ اعضب،  (جوع) ٍ ایجبد رفبُ ٍ سًذگی ثْتز ثزای اعضبی آى است ٍ هٌبفعی ًیش وِ اس ّوىبری ٍ فعبلیت گزٍّی 

 .تَسیع هی ضَد
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 علی ًذافی:  تْیِ کٌٌذُ                          (سبختبر ٍ تشکیالت دٍلت)سئَاالت هتي هغبلعبت اجتوبعی ّشتن                     درس سَم 

 حکَهت کشَر هب چیست ٍ چگًَِ ادارُ هی شَد؟-1

 .حکَهت کشَر هب جوَْرٕ اسالهٖ است ٍ بِ ٍس٘لِ سِ قَٓ هقٌٌِ، قضبئِ٘ ٍ هجرِٗ، زٗر ًظر هقبم هعظن رّبرٕ ادارُ هٖ شَد

 .ٍ سبسهبًْبی ٍابستِ بِ دٍلت است .. دٍلت.. قَٓ هجزیِ ّوبى -2

 .است.. رئیس جوَْر.. ریبست قَٓ هجزیِ بز عْذٓ-3

 .هسئَلیت ّبیی کِ رئیس جوَْر بز عْذُ دارد را بٌَیسیذ-4

 .هسئَل٘ت اجرإ قبًَى اسبسٖ ٍ قَاً٘ي هصَة هجلس 

 .است .. رئیس جوَْر.. عبلی تزیي هقبم رسوی کشَر پس اس هقبم هعظن رّبزی -5

 رئیس جوَْر بزای چِ هذت ٍ چگًَِ اًتخبة هی شَد؟-6

رئ٘س جوَْر برإ هذت چْبر سبل بب رإ هستق٘ن هردم اًتخبة هٖ شَد ٍ تٌْب برإ ٗک دٍرٓ چْبر سبلٔ دٗگر بِ صَرت هتَالٖ اًتخبة هجذد اٍ هبًعٖ 

 .ًذارد

 .تبئیذ هی شَد .. شَرای ًگْببى.. کسبًی کِ شزایظ ریبست جوَْری را دارًذ صالحیتشبى تَسظ -7

 کبًذیذاّبی ریبست جوَْری چگًَِ پیبهْبی خَد را بِ هزدم هی رسبًٌذ؟-8

 .از طرٗق تبل٘غبت اًتخبببتٖ در صذا ٍ س٘وب، رٍزًبهِ ّب ٍ هجالت ٍ اٌٗترًت ٍ سخٌراًٖ در هسبجذ ٍ سبلي ّبٕ اجتوبعبت 

 چِ کسبًی هی تَاًٌذ در اًتخبببت ریبست جوَْری شزکت کٌٌذ؟-9

 .هٖ تَاًٌذ رإٔ بذٌّذ (حتٖ افرادٕ کِ در خبرج از کشَر زًذگٖ هٖ کٌٌذ)در رٍز رإ گ٘رٕ، ّؤ کسبًٖ کِ اٗراًٖ ٍ تبعٔ جوَْرٕ اسالهٖ اٗراى ّستٌذ 

 .سبل تعییي شذُ است .. 18.. حذاقل سي رأی دٌّذگبى -10

 .اهضبء ٍ تٌفیذ هی شَد .. رّبز.. رئیس جوَْر بزای شزٍع بکبر، حکن ٍی تَسظ -11

 رئیس جوَْر چگًَِ اًجبم هی شَد؟ (سَگٌذ)هزاسن تحلیف -12

رئ٘س جوَْر در هجلس شَرإ اسالهٖ بب حضَر ًوبٌٗذگبى هجلس شَرإ ًگْببى ٍ رئ٘س قَٓ قضبئِ٘ در پ٘شگبُ قرآى کرٗن سَگٌذ ٗبد هٖ کٌذ کِ ٍظبٗف 

 .خَد را بِ درستٖ اًجبم دّذ

 رئیس جوَْر ٍ ّیبت دٍلت در بزابز چِ کسبًی هسئَل ّستٌذ؟-13

 .در برابر هلت اٗراى، رّبر ٍ هجلس شَرإ اسالهٖ هسئَل ّستٌذ ٍ ببٗذ پبسخگَ ببشٌذ

 ّیبت دٍلت اس چِ کسبًی تشکیل هی شَد؟-14

 .از رئ٘س جوَْر ، هعبًٍبى ٍ ٍزٗراى 

 رئیس جوَْر در شزٍع کبر خَد چِ کبرّبیی را اًجبم هی دّذ؟-15

ّر ٍزٗر برًبهِ ّبٕ خَد را ارائِ هٖ دّذ ٍ سپس ًوبٌٗذگبى درببرٓ صالح٘ت اٍ برإ ٍزارت اظْبر . افرادٕ را بعٌَاى ٍزٗر اًتخبة ٍ بِ هجلس هعرفٖ هٖ کٌذ

ًظر هٖ کٌٌذ ٍ در ببرٓ ّر ٍزٗر رإٔ گ٘رٕ هٖ شَد، در صَرتٖ کِ اکثرٗت ًوبٌٗذگبى هجلس بِ ٍزٗرٕ رإٔ اعتوبد بذٌّذ، اٍ هٖ تَاًذ بعٌَاى ٍزٗر شرٍع 

 .بکبر ًوبٗذ

 .است ..ٍسارتخبًِ.. ّز ٍسیز هسئَل یک -16

 ٍسارتخبًِ بِ کجب گفتِ هی شَد؟-17

 .سبختوبًٖ کِ دفتر ٍزٗر در آًجب قرار دارد، ٍزارتخبًِ ًبه٘ذُ هٖ شَد

 



 

 ّیبت دٍلت در عی سبل چِ کبرّبیی اًجبم هی دّذ؟-18

جـلسبت هتعذدٕ برگسار هٖ کٌذ ٍ رئ٘س جوَْر ٍ ٍزٗراى در هَرد هسـبئل هْن کشَر ٍ جْبى بِ گفت ٍ گـَ هٖ پردازًذ ٍ بب هشَرت ٗکذٗگر، بِ راُ 

 .حـلْبٖٗ هٖ رسٌذ ٍ در هَرد هسبئل تصو٘ن گ٘رٕ هٖ کٌٌذ

 .است .. تْـزاى.. هقـز ّیبت دٍلت ٍ ٍسارتخبًِ ّب در -19

 بزًبهِ ٍسارتخبًِ ّب در استبًْب چگًَِ اجزا هی شَد؟-20

 .ٍزارتخبًِ ّب در ّوِ استبًْبٕ کشَر، سبزهبًْب ٍ اداراتٖ دارًذ کِ برًبهِ ّبٕ آًْب را اجرا هٖ کٌٌذ

 ّز یک اس هَضَعبت سیز کِ در سًذگی رٍسهزُ بب آى سزٍکبر داریذ، بِ کذام ٍسارتخبًِ هزبَط هی شَد؟-21

 ٍِزارت آهَزش ٍ پرٍرش:درس خَاًذى در هذرس  

 ٍزارت راُ ٍ شْرسبزٕ:استفبدُ اس اتَببى، بشرگزاُ ّب ٍ جبدُ ّبی بیي شْزّب در هسبفزت  

  ًٍِزارت فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهٖ:رفتي بِ سیٌوب ٍ کتببخب  

 ٍزارت بْذاشت ٍ درهبى:هزاجعِ بِ پششک ٍ بیوبرستبى  

 ٍزارت ً٘رٍ:هصزف آة ٍ بزق  
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 علٖ ًذافٖ:  تِْ٘ کٌٌذُ                                (ٍظبٗف دٍلت)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعٖ ّشتن                         درس چْبرم 

 .ٗک کشَرًذ .. اتجـبع.. هٌظَر از شْرًٍذاى، -1

 چِ کسبًٖ شْرًٍذاى اٗراى هحسَة هٖ شًَذ؟-2

ّؤ کسبًٖ کِ تبثؼ٘ت دٍلت جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى را دارًذ، چِ ضْزٕ ثبضٌذ، چِ رٍستبٖٗ ٍ ػطبٗزٕ، چِ داخل کطَر سًذگٖ کٌٌذ ٍ چِ در خبرج اس 

 .کطَر، ضْزًٍذ اٗزاى هحسَة هٖ ضًَذ

 شْرًٍذاى در راثطِ ثب دٍلت چِ حقَقٖ دارًذ؟-3

 .آًْب حك دارًذ اس خذهبت دٍلت در سهٌِ٘ ّبٕ هختلف ثْزُ هٌذ ضًَذ، ٍ حـك دارًذ آسادٕ ث٘بى، اظْبر ًظز ٍ اًتمبد داضتِ ثبضٌذ

 شْرًٍذاى کشَر چِ ٍظ٘فِ إ ًسجت ثِ دٍلت دارًذ؟-4

ٍظ٘فِ دارًذ ثِ لَاً٘ي ٍ همزرات کطَر احتزام ثگذارًذ ٍ آًْب را رػبٗت کٌٌذ، ثب دٍلت هطبرکت ٍ ّوکبرٕ صو٘وبًِ داضتِ ثبضٌذ، هبل٘بت خَد را ثپزداسًذ ٍ در 

 .ٌّگبم جٌگ اس کطَر دفبع کٌٌذ

 هْوترٗي ٍظبٗف دٍلت ثر اسبس قبًَى اسبسٖ چ٘ست؟-5

دٍلت ّوچٌ٘ي . دٍلت هَظف است ضزاٗط ٍ لَاسم سَاد ٍ آهَسش، ثْذاضت، ضغل هٌبست، رفـبُ، اهٌ٘ت، فزٌّگ ٍ اخالق اسالهٖ را در جبهؼِ فزاّن کٌذ

را در کطَر، ... ٍظ٘فِ دارد تجْ٘شات سٗزثٌبٖٗ ٍ خذهبت ػوَهٖ هبًٌذ سبختي راُ ٍ جبدُ، پـل، ث٘وبرستبى، هسکي، هذرسِ، سذ، هخبثزات، آة، ثزق ٍ گبس ٍ 

 .گستزش دّذ

 )  (غلط           (*)صح٘ح .           هصَثبت هجلس شَرإ اسالهٖ از ٍظبٗف هْن دٍلت است. اجرإ قَاً٘ي -6

 .ٍظبٗف ٍ اخت٘برات رئ٘س جوَْر را ًبم ثجرٗذ-7

 اهضبٕ لزاردادّبٖٗ کِ ث٘ي اٗزاى ٍ کطَرّبٕ دٗگز ثستِ هٖ ضَد 

  اهضبٕ استَار ًبهِ سف٘زاى کطَر هب ٍ پذٗزش استَار ًبهٔ سف٘زاى سبٗز کطَرّب 

  ٖاػطبٕ ًطبى ّبٕ دٍلت. 

 .است .. دٍلت.. تٌظ٘ن الٗحِ ثر عْذٓ -8

 لَاٗح تٌظ٘ن شذُ تَسط دٍلت ثرإ تصَٗت ٍ قبًًَٖ شذى ثِ کجب فرستبدُ هٖ شَد؟-9

 هجلس ضَرإ اسالهٖ

 ٍظ٘فٔ ًظبرت ثر فعبل٘تْبٕ دٍلت ثر عْذٓ ک٘ست ؟-10

 ثز ػْذٓ ًوبٌٗذگبى هجلس 

 سئَال کردى از رئ٘س جوَْر ٍ ٍزرا تَسط ًوبٌٗذگبى چگًَِ اًجبم هٖ شَد؟-11

در اٗي صَرت رئ٘س جوَْر ٗب ٍسٗزٕ کِ اس اٍ سئَال ضذُ ثبٗذ در هجلس . ًوبٌٗذگبى هوکي است اس ػولکزد رئ٘س جوَْر ٗب ّز ٗک اس ٍسٗزاى سئَال کٌٌذ

 .گبّٖ ً٘ش هوکي است هجلس، ٍسٗزٕ را است٘ضبح کٌذ. حبضز ضَد ٍ ثِ سئَال ًوبٌٗذگبى پبسخ دّذ

 دٍلت در چِ زهٌِ٘ ّبٖٗ فعبل٘تْبٕ هختلفٖ اًجبم هٖ دّذ؟-12

ّوچٌ٘ي ثزإ الذاهبت ػوزاًٖ هثل . اًجبم هٖ دّذ... در سهٌِ٘ ّبٕ آهَسش، ثْذاضت، اٍلبت فزاغت، حفبظت اس هح٘ط سٗست، هسکي، کطبٍرسٕ، صٌؼت ٍ 

 .سزهبِٗ گذارٕ کٌذ... سبختي پـل، جبدُ، فزٍدگبُ، ً٘زٍگبُ ثزق ٍ 

 .داشتِ ثبشذ تب ثتَاًذ ّسٌِٗ کٌذ .. در آهـذ.. دٍلت ثرإ ادارٓ اهَر کشَر ثبٗذ -13

 

 



 

 درآهذ دٍلت ثِ چٌذ ثخش تقس٘ن هٖ شَد؟-14

 در آهذّبٕ حبصل اس صبدرات ًفت 

 در آهذّبٕ حبصل اس هبل٘بت  

 سبٗز در آهذّب 

 .تأه٘ي هٖ شَد .. هبل٘بت.. ثخشٖ از درآهذّبٕ دٍلت از راُ -15

 هبل٘بت چ٘ست؟-16

 .هبل٘بت پَلٖ است کِ ثز طجك لبًَى، افزاد ٍ هَسسبت ثِ دٍلت هٖ پزداسًذ تب جْت ادارٓ اهَر کطَر، هَرد استفبدُ لزار ثگ٘زد

 سبٗر درآهذّبٕ دٍلت غ٘ر از هبل٘بت ٍ ًفت از چِ راُ ّبٖٗ است؟-17

درآهذّبٖٗ اس ثبثت ارائِ خذهبت ثزق، آة، گبس ٍ تلفي ثِ هزدم، صذٍر گَاٌّ٘بهٔ راًٌذگٖ، سٌذ هبلک٘ت، گذرًبهِ ٍ ًظبٗز آى، ٗب درآهذّبٕ ًبضٖ اس سزهبِٗ 

 .گذارٕ در صٌبٗغ ثشرگ

 کذام ثخش از درآهذّبٕ دٍلت ًسجت ثِ دٗگر هَارد کَچکتر است؟-18

 سبٗز درآهذّب

 ثـَدجـِ چ٘ست؟-19

ثَدجِ سٌذٕ است کِ دٍلت در آى در آهذّب ٍ ّشٌِٗ ّبٕ ٗک کطَر را . ثَدجِ ثِ سثبى  سبدُ ٗؼٌٖ پ٘ص ثٌٖ٘ دخل ٍ خزج دٍلت ٗب ّوبى درآهذّب ٍ ّشٌِٗ ّب

 .ثزإ ٗکسبل، هؼ٘ي هٖ کٌذ

 .است.. ثـَدجـِ..ٗکٖ از ٍظبٗف هْن دٍلتْب، تٌظ٘ن الٗحٔ -20

 تصَٗت الٗحٔ ثَدجِ ثر عْذٓ ک٘ست؟-21

 هجلس ضَرإ اسالهٖ
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 علٖ ًذافٖ:  تِْ٘ کٌٌذُ             (آس٘بْبٕ اجتوبعٖ ٍ پ٘شگ٘رٕ از آًْب)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعٖ ّشتن              درس پٌجن 

 ؟ًَجَاًبى چِ گرٍُ سٌٖ را تشک٘ل هٖ دٌّذ-1

  سبل18 تب 12گشٍُ سٌٖ 

 در دٍرٓ ًَجَاًٖ افراد دچبر چِ تغ٘٘راتٖ هٖ شًَذ؟-2

 .دس اٗي دٍسُ، ًَجَاًبى ػالٍُ ثش تغ٘٘شات جسوبًٖ اص ًظش رٌّٖ ٍ اجتوبػٖ ً٘ض تغ٘٘ش هٖ وٌٌذ

 بلَغ چ٘ست؟ ٍ در چِ دٍرٓ سٌٖ رخ هٖ دّذ؟-3

 . سبلگٖ هٖ ثبضذ18 تب 12تغ٘٘شات جسوبًٖ دٍسٓ ًَجَاًٖ سا ثلـَؽ هٖ گٌَٗذ وِ ث٘ي 

 تغ٘٘رات دٍرٓ ًَجَاًٖ اغلب ببعث برٍز چِ هسبئلٖ هٖ شَد؟-4

 .تغ٘٘شات دس اٗي دٍسُ، اغلت ثبػث ثشٍص هسبئل هختلف ػبطفٖ ٍ احسبسٖ دس ًَاجَاًبى هٖ ضَد

 هب ًَجَاًبى چِ حمَلٖ دارٗن؟-5

هب حك داسٗن دسس ثخَاً٘ن، هطبلؼِ وٌ٘ن، حشفِ ٍ هْبست ث٘بهَصٗن، ثِ ٍسصش ٍ ٌّش ثپشداصٗن، استؼذادّبٕ خَد سا ثطٌبس٘ن ٍ ضىَفب وٌ٘ن، تفشٗح ٍ ضبدٕ وٌ٘ن 

 .ٍ اص صًذگٖ لزت ثجشٗن

 ٍظ٘فٔ هــب ًَجَاًبى چ٘ست؟-6

هب ٍظ٘فِ داسٗن اص اٗي دٍسٓ صًذگٖ خَد وِ ٌَّص هسئَل٘ت اداسٓ ٗه خبًَادُ  سا ثشػْذُ ًگشفتِ اٗن، ثِ خَثٖ استفبدُ وٌ٘ن ٍ لذس اهىبًبتٖ سا وِ خبًَادُ ٍ 

 .هب ًَجَاًبى سٍ ثِ جَاًٖ ٍ ثضسگسبلٖ حشوت هٖ وٌ٘ن ٍ ثبٗذ ّذف ّبٖٗ ثشإ صًذگٖ خَد داضتِ ثبض٘ن. هذسسِ دس اخت٘بس هب هٖ گزاسًذ، ثذاً٘ن

 .زًذگٖ است .. هْبرت ّبٕ.. ٍ  .. شبٗستگٖ ّب.. ًَجَاًٖ فرصتٖ برإ کسب -7

 بِ چِ دل٘ل در دٍرٓ ًَجَاًٖ، افراد ب٘شتر در هعرض آس٘ب ّبٕ اجتوبعٖ لرار هٖ گ٘رًذ؟-8

 .ثِ دل٘ل ثشخٖ خصَص٘بتٖ وِ دس دٍساى ثلَؽ ثِ ٍجَد هٖ آٗذ، افشاد حسبس تشًذ ٍ هوىي است سٍح٘ٔ ّ٘جبًٖ ٍ وٌجىبٍٕ آًْب ثبػث ضَد

 چِ آس٘ب ّبٕ اجتوبعٖ ٍ هشکالت برإ افراد جبهعِ هوکي است بَجَد آٗذ؟-9

 پشخبضگشٕ ٍ ًضاع ٍ اػت٘بد 

 .است .. خشن.. پرخبشگرٕ ٍ ًساع ًت٘جِ کٌترل ًکردى -10

 .است .. طب٘عٖ.. خشن ٍ عصببً٘ت احسبسٖ -11

 چِ کسبًٖ بِ افراد پرخبشگر تبذٗل هٖ شًَذ؟-12

 .وٌٌذ (هْبس)افشادٕ وِ ساُ ّبٕ دسست اثشاص خطن سا ٗبد ًگشفتِ ٍ ًوٖ تَاًٌذ ثِ طَس هؼوَل خطن خَد سا وٌتشل 

 رفتبرّبٕ پرخبشگراًِ بِ چِ شکل ّبٖٗ هوکي است برٍز کٌذ؟-13

 .آصاس ٍ ارٗت، وته صدى، هسخشُ وشدى ٍ تحم٘ش دٗگشاى، ثٖ ادثٖ ًوَدى ٍ ًبسضا گفتي ٍ ضىستي ٍ تخشٗت ٍسبٗل 

 پرخبشگرٕ چِ صذهبتٖ بِ فـرد پرخبشگر هٖ زًذ؟-14

پشخبضگشٕ ّوچٌ٘ي هطىالتٖ سا دس ٗبدگ٘شٕ ٍ تحص٘ل ثِ ٍجَد هٖ آٍسد ٍ صهٌِ٘ سا ثشإ سبٗش آس٘ت ّبٕ اجتوبػٖ . ًَجَاًبى پشخبضگش، تحول ووٖ داسًذ

 .گبّٖ پشخبضگشٕ هوىي است اثشات ججشاى ًبپزٗشٕ دس صًذگٖ فشد ثِ ٍجَد ث٘بٍسد.  فشاّن هٖ وٌذ

 سِ لبعذُ را کِ در ٌّگبم خشن ٍ عصببً٘ت ببٗذ بِ خبطر بسپبرٗن چ٘ست؟-15

 .ًجبٗذ ثِ ٍسبٗل ٗب اهَال خَدم ٍ دٗگشاى، صذهِ ثضًن-3.                     ًجبٗذ ثِ دٗگشاى صذهِ ثضًن-2.              ًجبٗذ ثِ خَدم صذهِ ثضًن-1

 



 

 ٍلتٖ هب از دست کسٖ عصببًٖ ّست٘ن چِ کبرّبٖٗ ببٗذ اًجبم دّ٘ن؟-16

 ثِ خذا پٌبُ ثجشٗن ٍ ثب گفتي روش ٍ ًبم ٍ ٗبد خــذا خَد سا آسام وٌ٘ن. 

 ًفس ّبٕ ػو٘ك ثىط٘ن ٍ اص ٗه تب دُ ثطوبسٗن. 

 ثب سػبٗت سِ لبػذُ إ وِ گفتِ ضذ، ػلت ػصجبً٘ت خَد سا هؤدثبًِ ٍ آسام ث٘بى وٌ٘ن. 

 اگش ًوٖ تَاً٘ن خَد سا آسام وٌ٘ن، هح٘ط ًبساحت وٌٌذُ سا تشن وٌ٘ن. 

 ثشإ آسام وشدى خَد اص گفت ٍ گَ ٍ هطَست ثب ثضسي تشّب ووه ثگ٘شٗن. 

 ٍلتٖ دٗگراى از دست هــب عصببًٖ ّستٌذ چِ کبرّبٖٗ ببٗذ اًجبم دّ٘ن؟- 17

 ثِ آساهٖ اص اٍ سئَال وٌ٘ن چشا اص دست هب ػصجبًٖ است ٍ ػلت چ٘ست؟ 

 ثِ حشفْبٕ طشف همبثل، خَة گَش وٌ٘ن ٍ حشف ّبٕ اٍ سا لطغ ًىٌ٘ن. 

 اگش اضتجبّٖ هشتىت ًطذُ اٗن، ثب آساهص تَض٘ح دّ٘ن ٍ اگش اضتجبّٖ وشدُ اٗن ػزس خَاّٖ وٌ٘ن ٍ ساّٖ ثشإ ججشاى اضتجبُ، پ٘ذا وٌ٘ن. 

  ٍ اگش وسٖ اص دست هب خ٘لٖ ػصجبًٖ است، ثِ طَسٕ وِ حبضش ثِ ضٌ٘ذى حشف ّبٕ هب ً٘ست ٍ هوىي است ثِ هب صذهِ ثضًذ، فَسا صحٌِ سا تشن وٌ٘ن

 .اص ثضسگتشّب ووه ثخَاّ٘ن

  در ببرٓ خشن چِ فرهَدُ اًذ؟(ع)حضرت علٖ-18

 ." خطن دضوي تَست، پس آًشا ثش خَد هسلط هگشداى"

  در ببرٓ خشن چِ فرهَدُ اًذ؟(ع)اهبم صبدق- 19

 ."ّش وس هبله خطن خَد ًجبضذ، هبله ػمل خــَد ًخَاّذ ثَد"

 .است.. هَاد هخذر..ٗکٖ از آس٘ب ّبٖٗ کِ در ّر کشَرٕ افراد بِ ٍٗژُ جَاًبى را تْذٗذ هٖ کٌذ اعت٘بد بِ -20

 هــَاد هخــذر چ٘ست؟-21

هَادٕ ّستٌذ وِ هصشف آًْب تغ٘٘شاتٖ سٍٕ دستگبُ ػصجٖ اٗجبد هٖ وٌذ ٍ ثبػث ون ضذى َّض٘بسٕ ٍ ثٖ حسٖ ٍ ثٖ حبلٖ هٖ ضًَذ اهب پس اص توبم ضذى اثش 

ثِ ػجبست دٗگش فشد ثِ آى ٍاثستگٖ پ٘ذا هٖ وٌذ ٍ حبضش است . آى سٍٕ هغض، فشد حبل ثس٘بس ثذٕ پ٘ذا هٖ وٌذ ٍ هججَس است دٍثبسُ ثِ سوت آى هبدُ ثشٍد

 .ثشإ ثِ دست آٍسدى آى هبدُ، ّش وبسٕ ثىٌذ

 آٗب فردٕ کِ هشکالتٖ در زًذگٖ دارد، عبلالًِ است بِ هَاد هخذر پٌبُ ببرد؟ چــرا؟-22

 .خ٘ش ، صٗشا هَاد هخذس ًِ تٌْب هطىالت سا حــل ًوٖ وٌذ ثلىِ آس٘ت ّبٕ ضذٗذٕ ثش جسن ٍ سٍاى افشاد ٍاسد وشدُ ٍ هطىالت افشاد سا چٌذ ثشاثش هٖ وٌذ

 علل گراٗش افراد بِ هَاد هخذر کذام اًذ؟ راُ حــل درست برخَرد بب ّر ٗک از آًْب چ٘ست؟-23

 .ضىست ّبٕ جضئٖ دس صًذگٖ- خَدًوبٖٗ- جشأت ٍ هْبست ًــِ گفتي سا ًذاسًذ- تحت تأث٘ش دٗگشاى لشاس گشفتي- وٌجىبٍٕ- ثشإ فشاس اص هطىالت

 .ثب افضاٗص آگبّٖ ٍ جوغ آٍسٕ اطالػبت دس ثبسٓ آثبس صٗبى ثبس اػت٘بد

 بر طبك لبًَى چِ هَاردٕ در خصَص هَاد هخذر جــرم است؟-24

 .ًگْذاسٕ ٍ هخفٖ ًوَدى، خشٗذ ٍ فشٍش ٍ پخص، هصشف ٍ ٍاسدات ٍ صبدسات هَاد هخذس

 چرا ب٘شتر کشَرّب بب لبچبلچ٘بى ٍ هصرف کٌٌذگبى هَاد هخذر هببرزُ هٖ کٌٌذ؟-25

صٗشا لبچبق ٍ هصشف هَاد هخذس هَجت اص ث٘ي سفتي سشهبِٗ ّبٕ اًسبًٖ ٍ التصبدٕ جبهؼِ هٖ ضَد ٍ آس٘ت ّبٕ ججشاى ًبپزٗشٕ ثِ ً٘شٍٕ وبس جــَاى جبهؼِ 

 .ٍاسد هٖ وٌذ
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 ػلٖ ًذافٖ:  تِْ٘ کٌٌذُ                                    (لَٓ لضبئِ٘)سئَاالت هتي هطبلؼبت اجتوبػٖ ّشتن                                   درس ششن 

 چِ کسبًٖ از ًَجَاًبى در ثراثر آس٘ت ّب ٍ تْذٗذات هحبفظت هٖ کٌٌذ؟-1

 .خَد، خبًَادُ، هذرسِ، لبًَى ٍ ً٘زٍٕ اًتظبهٖ 

 ّر فرد چگًَِ هٖ تَاًذ از خَدش در ثراثر آس٘ت ّب ٍ تْذٗذات هحبفظت کٌذ؟-2

الجتِ در اٗي راُ ثبٗذ . ّز فزد ًسجت ثِ ثذى ٍ رٍح ٍ رٍاى خَد هسئَل است ٍ ثبٗذ اس اعوبل ٍ رفتبرٕ وِ ثِ سالهتٖ ثذًٖ ٍ رٍاًٖ اٍ لطوِ هٖ سًذ، پزّ٘ش وٌذ

ّو٘شِ اس خذاًٍذ هتعبل ووه ثگ٘زٗن ٍ اس طزٗك ًوبس ٍ دعب اس اٍ ثخَاّ٘ن تب هب را ٗبرٕ وٌذ وِ در راُ راست حزوت وٌ٘ن ٍ ثِ ٍسَسِ ّبٕ ش٘طبًٖ تسل٘ن 

 .ًشَٗن

 خبًَادُ چگًَِ هٖ تَاًذ از فرزًذاى خَد در ثراثر آس٘ت ّب هحبفظت کٌذ؟-3

آًْب . پذر ٍ هبدر در تزث٘ت ٍ هزالجت فزسًذاى، حك لبًًَٖ دارًذ. پذر ٍ هبدر، هسئَل٘ت هزالجت اس فزسًذاى ٍ فزاّن وزدى اهىبًبت سًذگٖ ثزإ آًْب را دارًذ

 .حك دارًذ تب سهبًٖ وِ فزسًذاًشبى هستمل ًشذُ اًذ، ثز فعبل٘ت ّبٕ آًْب ًظبرت دل٘ك داشتِ ثبشٌذ

 چرا ٍجَد ًْبدٕ هثل لَٓ لضبئِ٘ در جبهؼِ الزم است؟-4

 .ّوچٌ٘ي در ّز جبهعِ إ اختالفبتٖ ث٘ي افزاد، ثِ ٍجَد هٖ آٗــذ. چَى در ّز جبهعِ إ افزادٕ ٍجَد دارًذ وِ ثب سٗز پب گذاشتي لبًَى تخلف هٖ وٌٌذ

 اختالفبت ث٘ي افراد جبهؼِ ًبشٖ از چ٘ست؟-5

 .در اثز آگبُ ًجَدى ٍ ًذاًستي لبًَى پ٘ش ث٘بٗذ ٍ ٗب افزادٕ عوذا اس لبًَى سزپ٘چٖ وٌٌذ

 لَٓ لضبئِ٘ چگًَِ ًْبدٕ است؟-6

در ّز جبهعِ إ ثبٗذ ًْبدٕ ٍجَد داشتِ ثبشذ وِ عذالت اجتوبعٖ را ثزلزار سبسد، ثز اجزإ لَاً٘ي ًظبرت وٌذ، ثب تخلفبت ثزخَرد وٌذ ٍ هتخلفبى را ثِ 

 .اٗي ًْبد، لَٓ لضبئِ٘ است وِ پشت٘جبى حمَق فزدٕ ٍ اجتوبعٖ افزاد است. هجبسات ثزسبًذ

 رئ٘س لَٓ لضبئِ٘ چگًَِ ٍ ثرإ چِ هذتٖ اًتخبة هٖ شَد؟ ٍ چِ صفبتٖ ثبٗذ داشتِ ثبشذ؟-7

رئ٘س لَٓ لضبئِ٘ ثبٗذ فزدٕ هجتْذ، عبدل، آگبُ ثِ . ثز طجك لبًَى اسبسٖ، رئ٘س لَٓ لضبئِ٘ اس سَٕ رّجز جوَْرٕ اسالهٖ ثِ هذت پٌج سبل اًتخبة هٖ شَد

 .اهَر لضبٖٗ ٍ هذٗز ٍ هذثز ثبشذ

 ٗکٖ از هْوترٗي ٍظبٗف لَٓ لضبئِ٘ چ٘ست؟-8

 حــل وزدى اختالفبت هزدم

 حل کردى اختالفبت هردم از چِ راُ ّبٖٗ اًجبم هٖ شَد؟-9

در درجٔ اٍل اس راُ هسبلوت آه٘ش ٍ ثب گفتگَ هَضَع را حل وٌٌذ ٍ در اٗي راُ افزاد ثب تجزثِ تز ٍ رٗش سف٘ذاى فبه٘ل ٍ شَرإ حل اختالف هحلِ ووه 

 .ثگ٘زًذ ٍ در صَرتٖ وِ ًت٘جِ إ حبصل ًشذ ثزإ حل اختالف ثِ دادگبُ هزاجعِ ًوبٌٗذ

 )  (غلط       (*)صح٘ح.     ّ٘چگبُ ًجبٗذ افراد ثرإ گرفتي حك خَد، ثِ طَر خَدسراًِ ٗب از راُ زد ٍ خَرد ٍ ًساع ػول کٌٌذ-10

 را کِ در دادگبُ هطرح هٖ شَد را ًبم ثجرٗذ؟ (اختالفبت)اًَاع دػبٍٕ -11

 حمَلٖ (اختالفبت)دعبٍٕ - و٘فزٕ  (اختالفبت)دعبٍٕ 

 .دػبٍٕ ک٘فرٕ را تَض٘ح دّ٘ذ-12

 فحبشٖ، جعل : هبًٌذ. هزثَط ثِ اعوبلٖ است وِ دادگبُ ثزإ فزدٕ وِ هزتىت جزهٖ شذُ است، هجبسات تع٘٘ي هٖ وٌذ

 

 



 

 .دػبٍٕ حمَلٖ را تَض٘ح دّ٘ذ-13

.    هـزثَط ثِ اعوـبلٖ است وِ دادگبُ هجـبساتٖ تع٘٘ي ًوٖ وٌذ ثلىِ افـزاد را هـلشم هٖ وٌذ وِ تىبل٘فشبى را اًجـبم دٌّذ ٗب حمَق لبًًَٖ دٗگـزاى را ثذٌّذ

 .تخزٗت خبًٔ ّوسبِٗ، تصزف سه٘ي: هبًٌذ

 لبضٖ در دادگبُ چِ کبرٕ اًجبم هٖ دّذ؟-14

 . ٍ خَاًذُ  را هطبلعِ هٖ وٌذ ٍ اس آًْب هٖ خَاّذ تب دالٗل خَد را ث٘بى وٌٌذ (شبوٖ)در دادگبُ، لبضٖ هذارن خَاّبى 

 لبضٖ ثبٗذ دارإ چِ شراٗطٖ ثبشذ؟-15

 .لبضٖ ثبٗذ فزدٕ عبدل ٍ آشٌب ثب لَاً٘ي ثبشذ

 .اًتخبة کٌٌذ تب از حمَق آًْب دفبع کٌذ .. ٍک٘ل.. در ّؤ دادگبُ ّب افراد حك دارًذ فردٕ را ثِ ػٌَاى -16

 ٍک٘ل چِ کسٖ است؟-17

 .ٍوبلت دارد (اجبسُ ًبهِ)ٍو٘ل وسٖ است وِ در رشتٔ حمَق درس خَاًذُ ٍ ثِ لَاً٘ي آشٌبست ٍ پزٍأً 

 )  (غلط       (*)صح٘ح.         اگر کسٖ تَاًبٖٗ هبلٖ ًذاشتِ ثبشذ کِ ٍک٘ل ثگ٘رد هٖ تَاًذ از دادگبُ درخَاست ٍک٘ل ًوبٗذ-18

 .در آى هجتوغ هشَرت کٌٌذ .. هشبٍر حمَلٖ.. افراد هٖ تَاًٌذ لجل از ًَشتي شکبٗت در هجتوغ ّبٕ لضبٖٗ ثب -19
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 علی ًذافی:  تْیِ کٌٌذُ                                (ارتببط ٍ رسبًِ)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعی ّشتن                          درس ّفتن 

 اًسبى تب چِ اًذازُ بِ ارتببط ًیبز دارد؟-1

دً٘بٖٗ را تصَر کٌ٘ذ کِ هب ّوِ چ٘ش داشتِ ببش٘ن اهب بب کسٖ . بذٍى ارتببط هب ًوٖ تَاً٘ن سًذگٖ کٌ٘ن. ارتببط بزقزار کزدى ٗکٖ اس ً٘بسّبٕ هْن بشز است

 .بِ راستٖ در چٌ٘ي دً٘بٖٗ اداهٔ سًذگٖ هوکي ً٘ست. ارتببط ًذاشتِ ببش٘ن

 ارتببط اًسبى را بِ چِ کبری قبدر هی کٌذ؟-2

 .ارتببط اًسبى را قبدر هٖ کٌذ تب خَاستِ ّب ٍ ً٘بسّبٕ خَد را بِ دٗگزاى هٌتقل کٌذ

 ارتببط بیي اًسبًْب از چِ راُ ّبیی برقرار هی شَد؟-3

 .، حل کزدى هسبئل، درک کزدى دٗگزاى(...اًذٍُ،خَشحبلٖ ٍ )هحبت کزدى، تببدل افکبر ٍ اعتقبدات، تببدل اطالعبت، در ه٘بى گذاشتي احسبسبت

 شبکِ ارتببطی کِ هب در آى بسر هی برین شبهل چِ چیس ٍ چِ کسبًی است؟-4

اٗي شبکِ اس خبًَادُ ٍ دٍستبى ٍ هحلِ ٍ هذرسِ شزٍع هٖ شَد ٍ سپس بِ کوک ٍسبٗل ارتببط جوعٖ هٖ تَاً٘ن . هب در شبکِ إ اس ارتببطبت بِ سز هٖ بزٗن

 .حتٖ در سطح هلٖ ٍ فزاهلٖ ارتببط بزقزار کٌ٘ن
 

 .هی تَاًین حتی در سطح هلی ٍ فراهلی ارتببط برقرار کٌین.. ارتببط جوعی.. هب بِ کوک ٍسبیل -5

 ارتببط یعٌی چـــِ؟-6

 .ارتببط ٗعٌٖ جزٗبى ارسبل ٍ درٗبفت پ٘بم

 عٌبصر ارتببط را ًبم ببریذ؟-7

 .پ٘بم - 3  (درٗبفت کٌٌذُ)گ٘زًذُ -2  (ارسبل کٌٌذُ)فزستٌذُ -1

 بب رکر یک هثبل فرستٌذٓ پیبم، گیرًذٓ پیبم ٍ پیبم را هشخص کٌیذ؟-8

 .پ٘بم ّن سالم ٗب لبخٌذ هبست. ٍقتٖ بِ دٍستٖ سالم هٖ کٌ٘ن ٗب بِ اٍ لبخٌذ هٖ سً٘ن، هب فزستٌذٓ ٗک پ٘بم ٍ دٍستوبى گ٘زًذٓ آى است

 هٌظَر از ببزخـَرد چیست؟-9

 .اگز گ٘زًذُ ً٘ش بِ فزستٌذُ پ٘بهٖ بفزستذ ٍ اٍ را هتَجِ کٌذ کِ هعٌٖ پ٘بم را درٗبفت کزدُ بِ اٗي عول ببسخــَرد هٖ گٌَٗذ

 پیبهْبی ارسبلی یب دریبفتی هب بب چِ رٍشْب ٍ ابسارّبیی فرستبدُ هی شَد؟-10

 ... .هوکي است بب کالم ببشذ ٗب بب رفتبر ٍ حزکبت، اس طزٗق ًَشتِ ببشذ ٗب تلفي ٍ 

 .است .. رسـبًِ.. در یک ارتببط کالهی زببى یک -11

 رسبًِ چیست؟ ٍ چــِ چیسّبیی را در بر هی گیرد؟-12

ٍ  (...عالئن، کتبة ّب، هجالت ٍ )رسبًِ اس ابشارٕ هبًٌذ سببى تب ابشار چبپٖ . ّز ٍس٘لِ إ کِ پ٘بهٖ را اس فزستٌذُ بِ گ٘زًذُ هٌتقل کٌذ، رسبًِ ًبه٘ذُ هٖ شَد

 .را دربز هٖ گ٘زد (... تلفي، رادَٗ، تلَٗشَٗى، اٌٗتزًت ٍ )ابشار الکتزًٍ٘کٖ 

 .ٍجَد دارد.. ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالعبت..بِ علت اّویت هَضَع ارتببطبت در کشَر، ٍزارتخبًِ ای بب عٌَاى ٍزارت -13

 ٍزارت ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالعبت چِ خذهبتی بِ هردم ارائِ هی کٌـذ؟-14

 .خذهبت پستٖ، هخببزاتٖ، رادَٖٗٗ، صذا ٍ تصَٗز را بِ هزدم ارائِ هٖ کٌذ ٍ هسئَل٘ت تَسعٔ ٍسبٗل ارتببطٖ در کشَر را بِ عْذُ دارد
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 علٖ ًذافٖ:  تِْ٘ کٌٌذُ                         ( رسبًِ ّب در سًذگٖ هــب)سئَاالت هتي هغبلعبت اجتوبعٖ ّشتن                درس ّشتن 

 .ًوًَِ ّبٖٗ اس کبربزدّبٕ فٌبٍرٕ اعالعبت ٍ ارتببعبت در سًذگٖ ًبم ببزٗذ-1

 ُارتثاط سزٗع تا دٗگزاى اس عزٗك تلفي ّوزا 

 ٖ(اٗو٘ل)هکاتثِ اس عزٗك پست الکتزًٍ٘ک 

 فعال٘تْإ علوٖ اس عزٗك اٌٗتزًت 

 خزٗذ ٍ فزٍش اس عزٗك اٌٗتزًت 

 ِاهٌ٘ت ٍ ًظارت تا استفادُ اس تلَٗشَٗى ّإ هذار تست 

 آهَسش اس عزٗك ٍٗذئَ کٌفزاًس 

  ٖعول٘ات تاًک 

 دستزسٖ تِ اخثار. 

 بب پست الکتزًٍ٘کٖ چِ کبرّبٖٗ هٖ تَاى اًجبم داد؟-2

 .گ٘زًذُ هٖ تَاًذ ّواى لحظِ ٍ تا سزعت پ٘ام را درٗافت کٌذ. هٖ تَاى ًاهِ ًگارٕ کزد ٍ فاٗل ّإ هتٌٖ ٗا صَتٖ ٍ تصَٗزٕ را تِ ّوزاُ ًاهِ ارسال ًوَد

 .است ..  اٌٗتزًت..استفبدُ اس داًشٌبهِ ّب ٍ کتببخبًِ ّبٕ الکتزًٍ٘ک کبرّبٕ تحق٘قٖ اس هشاٗبٕ -3

 چٌذ ًوًَِ اس خذهبت دٍلت الکتزًٍ٘کٖ را بٌَٗس٘ذ؟-4

  ٍ تِ ٍس٘لٔ تلفي ٗا اٌٗتزًت اس داخل هٌشل... پزداخت لثض آب ٍ تزق ٍ تلفي. 

 ثثت ًام حــج ٍ سٗارت. 

 ثثت ًام کٌکَر، آگاّٖ اس ًتاٗج آسهَى ّا. 

 صذٍر گَاٌّ٘اهِ ّا. 

  ٍ رسرٍ ٗا خزٗذ تل٘ت َّاپ٘وا، لغار... 

  ٍ آگاّٖ اس ه٘شاى هال٘ات تع٘٘ي ضذُ ٍ پزداخت آى... 
 

 افزاد اس عزٗق تلفي، دستگبُ خَدپزداس ٍ اٌٗتزًت چِ کبرّبٖٗ هٖ تَاًٌذ اًجبم دٌّذ؟-5

افزاد اس عزٗك تلفي، دستگاُ خَد پزداس ٍ اٌٗتزًت هٖ تَاًٌذ تِ ضثکِ تاًکٖ هتصل ضًَذ ٍ کارّاٖٗ هاًٌذ ٍارٗش کزدى پَل تِ حساب دٗگزاى، گزفتي هَجَدٕ، 

 .درٗافت صَرتحساب ٗا تزداضتي پَل اس حساب خَدضاى را اًجام دٌّذ

 استفبدُ اس فٌبٍرٕ اعالعبت ٍ ارتببعبت چِ ًتبٗجٖ دارد؟-6

 ساعت ضثاًِ رٍس، ٍ ًِ فمظ در ساعاتٖ 24هَجة هٖ ضَد کِ در ٍلت ٍ ّشٌِٗ ّا صزفِ جَٖٗ ضَد، رفت ٍ آهذّا در ضْزّا کوتز ضَد ٍ تِ عالٍُ تتَاً٘ن در 

 .هع٘ي، اس اٗي خذهات تْزُ هٌذ ضَٗن

 بزخٖ اس فٌبٍرٕ ّبٕ جذٗذ را هثبل بشً٘ذ؟-7

تتَاًٌذ تذٍى هزاجعِ تِ هٌاسل، ه٘شاى هصزف آًْا را ثثت کٌٌذ ٍ ... رٍضي ٍ خاهَش کزدى ٍساٗل خاًِ تا تلفي ّوزاُ اس راُ دٍر، ٗا هاهَراى آب ٍ تزق ٍ گاس ٍ 

 .لثض ارسال ًواٌٗذ

 تبث٘ز ٍسبٗل ارتببط جوعٖ بز فزٌّگ عوَهٖ چ٘ست؟-8

آًْا چٌ٘ي تحث هٖ کٌٌذ کِ رساًِ ّا     . اهزٍسُ صاحة ًظزاى هعتمذًذ کِ رساًِ ّإ ارتثاط جوعٖ، تاث٘ز سٗادٕ تز سثک سًذگٖ ٍ َّٗت افزاد هٖ گذارًذ

تِ عثارت دٗگز رساًِ ّا رٍٕ تاٍرّا ٍ افکار . هٖ تَاًٌذ هَجة ضًَذ کِ هزدم تِ ضَُ٘ ّإ خاصٖ فکز کٌٌذ ٍ ٗا ٍلاٗع را ّواى عَر کِ آًْا هٖ خَاٌّذ تثٌٌ٘ذ

 .اٗي اثزات هوکي است هثثت ٗا هٌفٖ تاضٌذ. ٍ رفتار اًساى ّا اثز هٖ گذارًذ

 



 

 اثزات هٌفٖ رسبًِ ّبٕ ارتببط جوعٖ را بٌَٗس٘ذ؟-9

 در اغلة ف٘لوْا سد ٍ خَرد ٍ خطًَت تِ ًواٗص گذاضتِ . اهزٍسُ تخص سٗادٕ اس ٍلت هزدم جْاى صزف تواضإ تلَٗشَٗى ٗا استفادُ اس اٌٗتزًت هٖ ضَد

 .کِ هوکي است تٖ تٌذ تارْٗإ اخاللٖ را در کارتزاى ًزٍٗج کٌٌذ. هٖ ضَد

 آگْٖ ّإ تاسرگاًٖ کِ هصزف گزاٖٗ در جاهعِ را تطَٗك هٖ کٌذ. 

 کن ضذى  تواس چْزُ تِ چْزُ افزاد ٍ کن ضذى دٗذ ٍ تاسدٗذّإ الَام ٍ دٍستاى. 

 ُکن ضذى گفتگَ ت٘ي اعضإ خاًَاد. 

 تبل٘غبت ٍ آگْٖ ّبٕ ببسرگبًٖ چِ تبث٘زٕ بز سبک سًذگٖ ٍ فزٌّگ عوَهٖ هٖ گذارد؟-10

را تِ ... اثز تثل٘غات اس اٗي ًظز هْن است کِ کِ آًْا سعٖ هٖ کٌٌذ راُ ٍ رٍش ّإ هخصَصٖ تزإ لثاس پَض٘ذى، غذا خَردى، خزٗذ اتَهث٘ل، سزگزهٖ ٍ 

 .ّوِ افزاد جاهعِ اًتمال دٌّذ ٍ آى رٍش ّا را تثذٗل تِ فزٌّگ عوَهٖ ٍ سثک سًذگٖ کٌٌذ

 )   (غلظ                 (*)صح٘ح.                 بعضٖ اس آگْٖ ّب ّؤ ٍاقع٘ت ّب را در ببرٓ ٗک کبال ب٘بى ًوٖ کٌٌذ-11

 آثبر هٌفٖ آگْٖ ّبٕ ببسرگبًٖ چ٘ست؟-12

 .گستزش هصزف گزاٖٗ، تغ٘٘ز سثک سًذگٖ ٍ فزٌّگ عوَهٖ، هف٘ذ جلَُ دادى کاالّإ هضز ٗا غ٘ز هف٘ذ

 چِ هَاردٕ را ببٗذ در ٌّگبم ٍارد شذى بِ فضبٕ هجبسٕ ٍ استفبدُ اس اٌٗتزًت رعبٗت کزد؟-13

 ّؤ اعالعاتٖ کِ در اٌٗتزًت ٍجَد دارًذ صح٘ح ً٘ستٌذ چَى اس سَٕ هٌاتع ٍ افزاد هختلف هٌتطز هٖ ضًَذ. 

 عکس ّا ٗا ف٘لن ّإ خاًَادگٖ خَد را ّزگش ٍارد اٌٗتزًت ًکٌ٘ذ. 

 رهش عثَر پست الکتزًٍ٘ک ٗا رهش کارت تاًکٖ ٍالذٗي ٍ ًظاٗز آًْا را فاش ًکٌ٘ذ. 

 فمظ ساعت خاصٖ را تِ اٗي کار اختصاظ تذّ٘ذ. اعت٘اد تِ تاسٕ ّإ راٗاًِ إ تا اٌٗتزًت تاعث اختالل در سًذگٖ ٍ تحص٘ل ضوا هٖ ضَد. 

 آٗب بِ اعالعبت هَجَد در اٌٗتزًت هٖ تَاى اعتوبد کزد؟ چــزا؟-14

پس در تارٓ درستٖ هٌثع ٍ پاٗگاُ آًْا، . ّؤ اعالعاتٖ کِ در اٌٗتزًت ٍجَد دارًذ صح٘ح ً٘ستٌذ چَى اس سَٕ هٌاتع ٍ افزاد هختلف هٌتطز هٖ ضًَذخ٘ز ، چَى 

 .تحم٘ك ٍ پزس ٍجَ کٌ٘ذ
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 تِْ٘ کٌٌذُ  علٖ ًذافٖ                         (اس رحلت پ٘بهجز تب ق٘بم کزثال)سئَاالت هتي هغبلعبت اجتوبعٖ ّطتن                  درس دّن 

 پ٘بهجز در چِ تبرٗخٖ ٍ در کجب ٍفبت ٗبفتٌذ؟-1

  ٞدش٢ ٚ دس ٔذ11ٝٙ٤ صفش سبَ 28دس 

 هبجزإ سق٘فِ ثٌٖ سبعذُ چِ ثَد؟-2

 ٚ ضٕبس٢ اص اصحبة ٔطغَٛ ٔشاسٓ خبن سپبس٢ آٖ حضشت ثٛد٘ذ، تؼذاد٢ اص ا٘صبس ٚ ٟٔبخش٤ٗ (ع)دس ِحظبت٣ پس اص سحّت سسَٛ خذا ٚ دس حب٣ِ وٝ ػ٣ّ

ٞش دٚ ٌشٜٚ ثب ٘بد٤ذٜ ٌشفتٗ ٚص٥ت پ٥بٔجش دس غذ٤ش خٓ، ٔذػ٣ . دس ٔح٣ّ ثٝ ٘بْ سم٥ف١ ث٣ٙ سبػذٜ ٌشد آٔذ٘ذ ٚ دس ثبس٠ خب٘ط٣ٙ٥ پ٥بٔجش ثٝ ٌفت ٚ ٌٛ پشداختٙذ

 .ثٛد٘ذ وٝ خالفت ٚ خب٘ط٣ٙ٥ سسَٛ خذا حك آ٘بٖ است

 اثَثکز چگًَِ ثِ خالفت رس٘ذ؟-3

ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٙىٝ اص ٌزضتٝ ٥ٔبٖ ا٘صبس سلبثت ٚ اختالف ٚخٛد داضت، خٕؼ٣ اص حبضشاٖ دس سم٥فٝ، ثب اثٛثىش وٝ ٤ى٣ اص ٟٔبخش٤ٗ وٟٙسبَ ثٛد، ث٥ؼت وشد٘ذ ٚ 

 .ثذ٤ٗ تشت٥ت ٢ٚ ثٝ ػٙٛاٖ خ٥ّف١ اَٚ ضٙبختٝ ضذ

  در اثتذإ خالفت اثَثکز سکَت کزد؟(ع)چزا حضزت علٖ-4

  ثب سىٛت خٛد ٔب٘غ ثشٚص تفشلٝ ٚ دس٥ٌش٢ ث٥ٗ ٔسّٕبٖ ضذ تب اسالْ پب٤ذاس ثٕب٘ذ(ع)حضشت ػ٣ّ

 اثَثکز چٌذ سبل حکَهت کزد؟ ٍ پس اس خَد چِ کسٖ را ثِ جبًطٌٖ٘ اًتخبة کزد؟-5

 دٚسبَ حىٛٔت وشد ٚ پس اص خٛد ػٕشثٗ خغبة سا ثٝ خب٘ط٣ٙ٥ ثشٌض٤ذ

 عوز چٌذ سبل حکَهت کزد ٍ چِ هٌبعقٖ را تصزف کزد؟-6

 .ػٕش دٜ سبَ حىٛٔت وشد ٚ ػالٜٚ ثش ثخص ٚس٥ؼ٣ اصا٤شاٖ، وطٛسٞب٢ سٛس٤ٝ، ِجٙبٖ، فّسغ٥ٗ ٚ ٔصش سا ٥٘ض فتح وشد

 عثوبى چگًَِ ثِ خالفت رس٘ذ ٍ در سهبى اٍ اٍضبع کطَر چگًَِ ثَد؟-7

دس صٔبٖ اٚ ثش خالف دٚ خ٥ّف١ ٘خست، ص٘ذ٣ٌ تدٕالت٣ ٚ ض٠ٛ٥ اضشاف٣ سٚاج . ػثٕبٖ، خ٥ّفٝ سْٛ، تٛسظ ضٛسا٣٤ وٝ ػٕش تؼ٥٥ٗ وشدٜ ثٛد ثٝ خالفت سس٥ذ

 .٤بفت ٚ اعشاف٥بٖ ٚ وبسٌضاساٖ خ٥ّفٝ ثب ثشٚت ثٝ دست آٔذٜ اص فتٛحبت ثٝ خٛش ٌزسا٣٘ ٔطغَٛ ضذ٘ذ

 چزا عثوبى ثعضٖ اسصحبثِ ٍ ٗبراى ًشدٗک پ٘بهجز را هجبسات ٍ تجع٘ذ کزد؟-8

 .ثؼض٣ اص صحبثٝ ٚ ٤بساٖ ٘ضد٤ه پ٥بٔجش ٔب٘ٙذ اثٛرس، ػٕبس ٚ ٔبِه اضتش سا ثٝ د٥ُِ آ٘ىٝ اص اٚ ٚ اعشاف٥ب٘ص ا٘تمبد ٣ٔ وشد٘ذ، ٔدبصات ٚ تجؼ٥ذ وشد

 عثوبى چزا ٍ چگًَِ کطتِ ضذ؟-9

آ٘بٖ اص ٘مبط ٔختّف ثٝ ٔذ٤ٙٝ آٔذ٘ذ ٚ اػتشاض خٛد سا ٘سجت ثٝ ػّٕىشد ػبٔال٘ص . ػّٕىشد اعشاف٥بٖ خ٥ّف١ سْٛ، ٘بسضب٤ت٣ ٌش٣ٞٚ اص ٔسّٕب٘بٖ سا ثشا٥ٍ٘خت

 تالش ص٤بد٢ وشد وٝ ٔخبِفبٖ سا آساْ وٙذ ٚ ٔب٘غ ثشٚص دس٥ٌش٢ ٚ خٛ٘ش٤ض٢ ضٛد، أب سشا٘دبْ ٔؼتشضبٖ خط٥ٍٕٗ ثٝ خب١٘ خ٥ّفٝ ٞدْٛ (ع)أبْ ػ٣ّ. اػالْ وشد٘ذ

 .ثشد٘ذ ٚ اٚ سا وطتٙذ

  در کجب ثِ دً٘ب آهذًذ؟ ٍ دٍراى کَدکٖ ٍ ًَجَاًٖ اٍ چگًَِ سپزٕ ضذ؟(ع)اهبم علٖ-10

 . ٚ تحت تشث٥ت ٢ٚ ثسش ثشد(ظ)آٖ حضشت دٚساٖ وٛدو٣ ٚ ٘ٛخٛا٣٘ سا دس خب١٘ حضشت ٔحٕذ.  فشص٘ذ اثٛعبِت دس وؼجٝ ثٝ د٥٘ب آٔذ(ع)أبْ ػ٣ّ

 چِ عبهلٖ سجت ضذ کِ پ٘بهجز ثذٍى ّ٘چ آس٘جٖ هکِ را ثِ سَٕ هذٌِٗ تزک کٌذ؟-11

 . ٚ خٛاث٥ذٖ دس ثستش سسَٛ خذا، سجت ضذ وٝ پ٥بٔجش ثذٖٚ آس٥ج٣ اص ٔطشوبٖ، ٔىٝ سا ثٝ س٢ٛ ٔذ٤ٙٝ تشن وٙذ(ع)ضٟبٔت ٚ فذاوبس٢ أبْ ػ٣ّ

  چِ هٖ کزدًذ؟(ع)در دٍراى خالفت سِ خل٘فِ  قجلٖ حضزت علٖ-12

ٕٞچ٥ٙٗ ا٤طبٖ ثٝ ػٕشاٖ ٚ آثبد٢ ٚ احذاث ٘خّستبٖ ٞب تٛخٝ . آٖ حضشت ثٝ تفس٥ش لشآٖ، تشث٥ت ضبٌشداٖ ٚ پبسخ ٣٤ٌٛ ثٝ سئٛاالت د٣ٙ٤ ٔشدْ ٣ٔ پشداخت

 .ص٤بد٢ داضت

  خَاستٌذ تب خالفت را ثز عْذُ ثگ٘زد؟(ع)چِ سهبًٖ ٍ چزا هزدم اس اهبم علٖ-13

 ضذ٘ذ، أب آٖ حضشت (ع)ثس٥بس٢ اص ٟٔبخش٤ٗ ٚ ا٘صبس خٛاٞبٖ ث٥ؼت ثب ػ٣ّ. پس اص وطتٝ ضذٖ ػثٕبٖ، ٔشدْ دس٤بفتٙذ وٝ خبٔؼٝ اسال٣ٔ ث٣ سشپشست ٔب٘ذٜ است

 . ٔٙصت خالفت سا پز٤شفت(ع)سشا٘دبْ ثب اصشاس ص٤بد ٔشدْ، أبْ ػ٣ّ. تٕب٣ّ٤ ثٝ پز٤شش خالفت ٘ذاضتٙذ

 



 

  ضذ؟ ٍ چِ جٌگْبٖٗ را ثز آى حضزت تحو٘ل کزدًذ؟(ع)چِ عَاهلٖ هَجت هخبلفت ٍ دضوٌٖ رٗبست علجبى ٍ ثزٍت اًذٍساى ثب علٖ-14

ا٤ٗ ٌشٜٚ چٖٛ اع٥ٕٙبٖ ٤بفتٙذ وٝ .  ثش ػُٕ ثٝ لشآٖ ٚ سٙت پ٥بٔجش ٚ اخشا٢ ػذاِت، ٔٛخت ٔخبِفت ٚ دض٣ٕٙ س٤بست عّجبٖ ٚ ثشٚت ا٘ذٚصاٖ ضذ(ع)اصشاس ػ٣ّ

 .ثٝ فتٙٝ خ٣٤ٛ پشداختٙذ ٚ سٝ خًٙ خُٕ، صف٥ٗ ٚ ٟ٘شٚاٖ سا ثش آٖ حضشت تح٥ُٕ وشد٘ذ. أبْ ثٝ دِخٛاٜ آ٘بٖ ػُٕ ٘خٛاٞذ وشد

  ثزإ جلَگ٘زٕ اس خًَزٗشٕ ه٘بى هسلوبًبى قجل اس ضزٍع جٌگ ّب چِ اقذاهٖ اًجبم داد؟(ع)حضزت علٖ-15

 ٥ٞچ ٌٛ٘ٝ تٕب٣ّ٤ ثٝ خًٙ ٚ خٛ٘ش٤ض٢ ٥ٔبٖ ٔسّٕب٘بٖ ٘ذاضت، وٛض٥ذ اص عش٤ك ٌفت ٚ ٌٛ ٚ ٘ص٥حت ث٥ؼت ضىٙبٖ ٚ ضٛسض٥بٖ سا لب٘غ (ع)اص آ٘دب وٝ أبْ ػ٣ّ

 . وٙذ وٝ دست اص تفشلٝ ٚ آضٛة ثشداس٘ذ، أب ضٛسض٥بٖ الذاْ ثٝ خًٙ وشد٘ذ

  در جٌگ جول چِ کسبًٖ را ضکست داد؟ (ع)اهبم علٖ-16

 .أبْ دس خًٙ خُٕ ث٥ؼت ضىٙبٖ سا ضىست داد

 جٌگ صف٘ي را تَض٘ح دّ٘ذ؟-17

 ثٝ ٤ٚژٜ ٔبِه اضتش آثبس ضىست ثش چٟش٠ سپبٜ ستٍٕش (ع)پب٤ذاس٢ ٤بساٖ حضشت ػ٣ّ.  ثٝ ٔمبث١ّ ثب سپبٜ ٔؼب٤ٚٝ سفت ٚ آٟ٘ب سا ظب٥ِٕٗ ٘ب٥ٔذ(ع)دس صف٥ٗ أبْ ػ٣ّ

 . ضذ(ع)آضىبس سبخت، أب دس اخش٤ٗ ِحظبت، ٥٘شً٘ ػٕشٚػبظ ٔب٘غ پ٥شٚص٢ سپب٥ٞبٖ أبْ ػ٣ّ

 .  را ث٘بى کٌ٘ذ(ع)دالٗل ثزٍس فتٌِ ّب ٍ جٌگ ّب علِ٘ حکَهت اهبم علٖ-18

 پش٥ٞض اص –تٛخٝ ثٝ آثبدا٣٘ - خذا تشس٣ ٚ پش٥ٞضٌبس٢- ٔجبسصٜ ثب س٤بست عّجبٖ ثشٚت ا٘ذٚص- اخشا٢ ػذاِت-  ثش ػُٕ ثٝ لشآٖ ٚ سٙت پ٥بٔجش(ع)اصشاس أبْ ػ٣ّ

 . صّح عّج٣ –ظّٓ ٚ ستٓ 

 .سبل حکَهت کزد .. 5..   حذٍد (ع)حضزت علٖ-19

  کَفِ را هزکش خالفت قزار داد؟(ع)چزا حضزت علٖ-20

 .ثشا٢ دفغ تٟذ٤ذات ث٥ؼت ضىٙبٖ ٚ دضٕٙبٖ ػذاِت 

  را ًبم ثجزٗذ؟(ع)هْوتزٗي ٍٗژگٖ ّب ٍ دستبٍردّبٕ حکَهت حضزت علٖ-21

 سبدٜ ص٤ست٣ ٚ ٔمبثّٝ ثب اضشاف٣ ٌش٢-1

 .تأو٥ذ ثش ػذاِت-2

 ثشٌض٤ذٖ افشاد صبِح ثٝ حىٛٔت ٚال٤بت-3

 ٔذاسا ثب ٔخبِفبٖ-4

  ثزإ سبدُ سٗستٖ چِ کزد؟(ع)اضزافٖ گزٕ چگًَِ ه٘بى هسلوبًبى ضکل گزفت ٍ اهبم علٖ-22

فتٛحبت ٔسّٕب٘بٖ اٌش چٝ ٔٛخت ٚسٚد اسالْ ثٝ سشص٥ٔٗ پٟٙبٚس٢ ضذ، أب ثشٚت ٚ غٙب٤ٓ حبصُ اص فتٛحبت، سجت ثشٚت ا٘ذٚص٢ ٚ تم٤ٛت اضشاف٣ ٌش٢ دس 

خغجٝ ٞب٢ فشاٚا٣٘ اص ا٤طبٖ دس ا٤ٗ . أبْ سؼ٣ وشد ثب ٌفتبس ٚ وشداس خ٤ٛص تٛخٝ ٔشدْ سا ثٝ اسصش ٞب٢ د٣ٙ٤ ٚ سٙت پ٥بٔجش خّت ٕ٘ب٤ذ. ٥ٔبٖ ػذٜ ا٢ ٌشد٤ذ

 .آٖ حضشت ثب ص٘ذ٣ٌ ثس٥بس سبدٜ ٚ ثٝ دٚس اص تدٕالت، ا٢ٍِٛ ٔٙبسج٣ ثشا٢ د٤ٍشاٖ ثٛد. ٔٛضٛع ثبل٣ ٔب٘ذٜ است

  در اجزإ عذالت ضًَذ ٍ ثب ٍٕ ثِ دضوٌٖ ثپزداسًذ؟(ع)چِ هَاردٕ سجت ضذ ثزخٖ اس افزاد هتَجِ هصون ثَدى حضزت علٖ-23

أبْ دس تٛص٤غ ث٥ت إِبَ ٥ٞچ ٔسّٕب٣٘ سا ثش ٔسّٕبٖ د٤ٍش ثشتش٢ ٣ٕ٘ داد ٚ .  تٕب٣ٔ ٔسّٕب٘بٖ اص احتشاْ ٚ حمٛق ثشاثش ثشخٛسداس ثٛد٘ذ(ع)دس حىٛٔت أبْ ػ٣ّ

وسب٣٘ وٝ پ٥ص اص آٖ، سٟٓ ث٥طتش٢ اص ث٥ت إِبَ ٣ٔ ٌشفتٙذ دس ثشاثش ا٤ٗ ض٠ٛ٥ ػبدال١٘ أبْ ٔمبٚٔت . ثشا٢ ػشة ٚ غ٥ش ػشة س٣ٕٟ ٤ىسبٖ دس ٘ظش ٣ٔ ٌشفت

 . دس اخشا٢ ػذاِت ٔصٕٓ است، ثٝ دض٣ٕٙ ثب ا٤طبٖ پشداختٙذ(ع)آٟ٘ب ٚلت٣ پ٣ ثشدٖ وٝ حضشت ػ٣ّ. وشد٘ذ

  در اًتخبة افزاد ثزإ حکَهت ٍالٗبت چگًَِ عول هٖ کزد؟(ع)اهبم علٖ-24

ثشخ٣ اص . أبْ افشاد سا ثش پب١٤ ضب٤ست٣ٍ ٚ ٥ِبلت ثشا٢ حىٛٔت ٚال٤بت ثش٥ٍٔض٤ذ ٚ حبضش ٘جٛد ثشا٢ سس٥ذٖ ثٝ ٞذف، اص اضخبظ ٘بصبِح ٚ ستٍٕش استفبدٜ وٙذ

آ٤ب ٔٗ پ٥شٚص٢ سا ثب ستٓ ثذست ":  ثٝ آٖ حضشت پ٥طٟٙبد ٣ٔ وشد٘ذ ثٝ افشاد٢ وٝ ثشا٢ حىٛٔت ٔطىُ ا٤دبد ٣ٔ وٙٙذ، ٔمبْ ثذٞذ أبْ ٣ٔ فشٔٛد(ع)٤بساٖ ػ٣ّ

 ."آٚسْ

 



 

  چِ ثَد؟(ع)هعبٍِٗ اس چِ سهبًٖ حبکن ضبم ثَد؟ ٍ ضزط ٍٕ ثزإ اعبعت اس اهبم علٖ-25

ثٛد، اػالْ وشد دس صٛست٣ اص أبْ اعبػت ٣ٔ وٙذ وٝ حىٛٔت ضبْ ٚ ٔصش ثٝ اٚ  (سٛس١٤ أشٚص٢)ٔؼب٤ٚٝ پسش اثٛسف٥بٖ وٝ اص صٔبٖ خالفت ػٕش حبوٓ ضبْ 

 .ٚاٌزاس ضٛد

  در ثزاثز درخَاست حکَهت ضبم ٍ هصز تَسظ هعبٍِٗ چِ فزهَدًذ؟(ع)اهبم علٖ-26

 ".خذاٚ٘ذ دٚست ٘ذاسد وٝ ٔٗ ٌٕشاٜ وٙٙذٌبٖ سا ٤بٚس خٛد لشاس دٞٓ": فشٔٛد٘ذ

  ثب هخبلفبى ٍ هٌتقذاى چگًَِ ثَد؟(ع)ثزخَرد اهبم علٖ-27

أبْ صٔب٣٘ ثب ٔخبِفبٖ .  ثب ٔخبِفبٖ ٔذاسا ٣ٔ وشد ٚ اص ا٘تمبدٞب٢ آ٘بٖ ٘بساحت ٚ خط٥ٍٕٗ ٣ٕ٘ ضذ ٚ حت٣ سٟٕطبٖ سا اص ث٥ت إِبَ ٥٘ض ٣ٔ پشداخت(ع)أبْ ػ٣ّ

 .ثشخٛسد ٣ٔ وشد وٝ آٟ٘ب دست ثٝ ضٕط٥ش ٣ٔ ثشد٘ذ

   در چِ تبرٗخٖ ثِ ضْبدت رس٘ذًذ؟(ع)حضزت علٖ-28

 ق- ٞـ40 سٔضبٖ سبَ 21دس 

 ًبچبر ثِ صلح ثب هعبٍِٗ ضذ؟ (ع)چزا اهبم حسي-29

ا٤ٗ دس حب٣ِ ثٛد وٝ ٔؼب٤ٚٝ، ثب ٚػذ٠ دادٖ پَٛ ٚ ٔمبْ، . ثس٥بس٢ اص ٤بساٖ ٚ سپب٥ٞبٖ آٖ حضشت تٕب٣ّ٤ ثٝ ٘جشد ٘ذاضتٙذ ٚ فمظ ٌشٜٚ ا٘ذو٣ آٔبد٠ خٟبد ثٛد٘ذ

 .ثس٥بس٢ اص سؤسب٢ لجب٤ُ ٚ حت٣ ٤بساٖ ٘ضد٤ه أبْ سا فش٤ت دادٜ ٚ خزة خٛد وشدٜ ثٛد

 چِ عبهلٖ ًقص هْوٖ در جلَگ٘زٕ اس ضکست هعبٍِٗ در جٌگ صف٘ي داضت؟-30

ػٕشٚػبظ ٤ى٣ اص ا٤ٗ افشاد ثٛد، اٚ ثٝ عٕغ دست ٤بفتٗ . اٚ س٥بستٕذاس٢ فش٤جىبس ثٛد ٚ ثب دادٖ پَٛ ٚ ٔمبْ، اضخبظ ثب ٘فٛر ٚ لذستٕٙذ سا خزة خٛد ٣ٔ وشد

 .ثٝ حىٛٔت ٔصش ثٝ ٔؼب٤ٚٝ پ٥ٛستٝ ثٛد، ٘مص ٣ٕٟٔ دس خ٥ٌّٛش٢ اص ضىست ٔؼب٤ٚٝ دس خًٙ صف٥ٗ داضت

 .ثِ خالفت رس٘ذ .. ضــبم.. در  (ع)هعبٍِٗ ثعذ اس تحو٘ل صلح ثز اهبم حسي-31

 .کزد.. هـَرثٖ..را ثِ جبًطٌٖ٘ خَد اًتخبة ٍ خالفت را  .. ٗشٗذ.. هعبٍِٗ فزسًذش -32

 .سِ ٍٗژگٖ ثزإ حکَهت هعبٍِٗ ثٌَٗس٘ذ-33

 ً٘ثٝ دست آٚسدٖ لذست ثب ح٥ّٝ ٚ ٥٘ش 

 ٗ(ع)ػذْ ٚفبداس٢ ثٝ صّح ثب أبْ حس  

 ا٘تخبة ٤ض٤ذ ثٝ خب٘ط٣ٙ٥ 

  چِ ثَد؟(ع)سهٌ٘ٔ ق٘بم اهبم حس٘ي-34

اٖ حضشت پس اص ضٟبدت ثشادس، ثب سخٙشا٣٘ ٚ     .  دس صح١ٙ خٟبد ٚ ٔجبسصٜ حبضش ثٛد(ع) سبِٟب دس وٙبس پذسش ا٥ٔش ٔٛٔٙبٖ ٚ ثشادسش أبْ حسٗ(ع)أبْ حس٥ٗ

ظّٓ ٚ فسبد آضىبس ٤ض٤ذ دس . پس اص ٔشي ٔؼب٤ٚٝ، پسشش ٤ض٤ذ عجك ٚص٥ت اٚ ثٝ خالفت سس٥ذ. ٘بٔٝ ٞب٢ افطبٌشا٘ٝ ػ٥ّٝ حىٛٔت ظبِٕب١٘ ٔؼب٤ٚٝ ٔجبسصٜ وشد

 .خٟبٖ اسالْ ضٟشت داضت

  پس اس ثِ قذرت رس٘ذى ٗشٗذ اس هذٌِٗ ثِ هکِ رفت؟(ع)چزا اهبم حس٘ي-35

أبْ لصذ داضت وٝ دس پٙبٜ خب١٘ خــذا ٚ ثب استفبدٜ اص ا٤بْ .  وٝ ٣ٕ٘ خٛاست ثب ٤ض٤ذ ث٥ؼت وٙذ، ثب خب٘ٛادٜ ٚ ثستٍبٖ خٛد اص ٔذ٤ٙٝ سا٣ٞ ٔىٝ ضذ(ع)أبْ حس٥ٗ

 .حح ٔشدْ سا ثشا٢ ٔخبِفت ثب حىٛٔت ستٕىبس ٚ فبسذ ٤ض٤ذ آٔبدٜ وٙذ

   ثِ سَٕ هکِ چِ کزدًذ؟(ع)هزدم کَفِ پس اس ضٌ٘ذى خجز حزکت اهبم حس٘ي-36

أبْ ٘خست اػتٙب٣٤ ثٝ آٖ ٘بٔٝ ٞب ٘ىشد، أب ثب اصشاس وٛف٥بٖ، پسش ػ٢ٕٛ خٛد ٔسّٓ ثٗ ػم٥ُ سا . ثب ٘ٛضتٗ ٘بٔٝ ٞب٢ فشاٚاٖ، ا٤طبٖ سا ثٝ آٖ ضٟش دػٛت وشد٘ذ

 .أبْ ٥٘ض پس اص دس٤بفت ٘ب١ٔ ٔسّٓ، ػبصْ وٛفٝ ضذ.   ث٥ؼت وشد٘ذ(ع)پس اص ٚسٚد ٔسّٓ ثٝ وٛفٝ، ٞضاساٖ ٘فش ثب ٔسّٓ ثٝ ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ اص أبْ حس٥ٗ. سٚا١٘ آ٘دب وشد

  چِ اقذاهٖ اًجبم داد؟(ع)ٗشٗذ پس اس ضٌ٘ذى خجز حزکت اهبم حس٘ي-37

 .ػج٥ذاهلل ثٗ ص٤بد سا وٝ ٔشد٢ سٍٙذَ ٚ خٛ٘ش٤ض ثٛد ثٝ حىٛٔت وٛفٝ ٔٙصٛة وشد

 



 

 عج٘ذاهلل ثي سٗبد در ضْز کَفِ چِ کزد؟-38

 .اٚ سپس ٔشدْ وٛفٝ سا ٚاداس وشد وٝ أبد٠ خًٙ ثب فشص٘ذ پ٥بٔجش ضٛ٘ذ. ثب ا٤دبد سػت ٚ ٚحطت ٔشدْ سا تشسب٘ذ ٚ ٔسّٓ ثٗ ػم٥ُ سا دست٥ٍش ٚ ثٝ ضٟبدت سسب٘ذ

 ٍاقعٔ عبضَرا را تَض٘ح دّ٘ذ؟-39

ِطىش٤بٖ ٤ض٤ذ وٝ . ٕ٘ٛد٘ذ (٥٘ٙٛا)سپبٜ ٤ض٤ذ ٔب٘غ سس٥ذٖ أبْ ٚ ٤بسا٘ص ثٝ وٛفٝ ضذ٘ذ ٚ وبسٚاٖ آٖ حضشت سا ٘بچبس ثٝ تٛلف دس سشص٥ٔٗ ٌشْ ٚ خطه وشثال

أبْ ٚ ٤بسا٘ص وٝ ٔشي دس ساٜ ػم٥ذٜ ٚ ا٤ٕبٖ سا سؼبدت ٚ .  ٚ ٤بسا٘ص سا ٔحبصشٜ ٚ دس سٚص ػبضٛسا خًٙ سا آغبص وشد٘ذ(ع)تؼذادضبٖ ثس٥بس ص٤بد ثٛد، أبْ حس٥ٗ

 .ص٘ذ٣ٌ دس سب٤ٝ حىٛٔت ستٍٕشاٖ سا ً٘ٙ ٣ٔ دا٘ستٙذ، ضدبػب٘ٝ خ٥ٍٙذ٘ذ ٚ دس ساٜ حك ثٝ ضٟبدت سس٥ذ٘ذ

   ً٘بس ثَد؟(ع)چزا ق٘بم کزثال ٍ ضْبدت اهبم حس٘ي-40

٥٘ٓ لشٖ پس اص سحّت سسَٛ خذا فشد فبسذ ٚ ٌٙبٞىبس٢ چٖٛ ٤ض٤ذ ثٝ ػٙٛاٖ خ٥ّف١ ٔسّٕب٘بٖ ثٝ لذست سس٥ذ، ٘طبٖ ٣ٔ دٞذ وٝ خبٔؼ١ اسال٣ٔ دچبس ا٘حشاف 

 .  ٚ فشص٘ذاٖ، ثستٍبٖ ٚ ٤بسا٘ص ٣ٔ تٛا٘ست اص ٌستشش ا٤ٗ ا٘حشاف خ٥ٌّٛش٢ وٙذ(ع)فمظ حشوت٣ ػظ٥ٓ ٔب٘ٙذ ل٥بْ وشثال ٚ ضٟبدت أبْ حس٥ٗ. ثضس٣ٌ ضذٜ ثٛد

  در ٍص٘ت ًبهِ خَد درثبرٓ اّذاف ق٘بم خَد چِ فزهَدًذ؟(ع)اهبم حس٘ي- 41

 ."ٞذف ٔٗ اصالح أت خذْ سسَٛ اهلل، أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٣ٟ٘ اص ٔٙىش ٚ پ٥بدٜ وشدٖ س٥ش٠ سسَٛ اهلل ٚ پذسْ ػ٣ّ ثٗ اث٣ عبِت است"

 .  ثب سخٌزاًٖ ّبٕ رٍضٌگزاًِ اّذاف ق٘بم کزثال را ثز ّوگبى آضکبر کزد(ع)پس اس ضْبدت اهبم حس٘ي .. (س)سٌٗت.. حضزت -42

 ق٘بم کزثال ٍ حبدثِ عبضَرا چِ تبث٘زٕ ثز هزدم جْبى گذاضتِ است؟-43

 .ا٤ٗ ل٥بْ تأث٥ش ثس٥بس٢ دس سٚح١٥ ظّٓ ست٥ض٢ ٔسّٕب٘بٖ ثٝ ٤ٚژٜ ض٥ؼ٥بٖ ثش خب٢ ٟ٘بدٜ است

   اس ق٘بم عبضَرا چِ ثَد؟(ع)اًگ٘شُ ٍ اّذاف اهبم حس٘ي-44

 ْخ٥ٌّٛش٢ اص ٌستشش ا٘حشاف دس اسال 

 اصالح أت سسَٛ اهلل 

 أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٣ٟ٘ اص ٔٙىش 

 ٝآضىبس وشدٖ چٟشٜ ٚالؼ٣ حىٛٔت ث٣ٙ ا٥ٔ 

 ظّٓ ست٥ض٢ 

  چ٘ست؟(ع)هٌظَر اس سًذُ ًگِ داضتي ق٘بم اثبعجذاهلل-45

 .  ٚ دسس ٌشفتٗ اص ا٤ٗ ل٥بْ ٚ اٍِٛ لشاس دادٖ آٖ(ع)ػُٕ ثٝ دستٛسات اسالْ ٚ اخشا٢ اٞذاف ل٥بْ أبْ حس٥ٗ
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 تْیِ کٌٌذُ  علی ًذافی                               (ٍرٍد اسالم بِ ایزاى)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعی ّشتن                  درس یبسدّن 

 .بز ایزاى حکَهت هی کزد.. خسزٍ پزٍیش..ٌّگبم ظَْر اسالم در شبِ جشیزُ عزبستبى، -1

 )  (غلظ        (*)صحیح .                          خسزٍ پزٍیش دعَت پیبهبز را بزای لبَل اسالم ًپذیزفت-2

 اٍضبع ایزاى در آستبًِ حولِ اعزاة چگًَِ بَد؟-3

 . ضلاتت زض زضٍى زضتاض ساساًی تعلت لتل ذسطٍ پطٍیع تِ زست پسطش تیطتط ضسُ تَز( الف

 . ضَضش فطهاًسّاى ضٍحیِ سپاّیاى ضا تضعیف کطزُ تَز(ب

 . هطزم تِ زلیل ٍجَز ًظام طثماتی، تی عسالتی ٍ گطفتي هالیاتْای سٌگیي اظ حکَهت ساساًیاى ًاضاضی تَزًس (ج

 . ظهیٌْا ٍ هعاضع حاصلریع تط اثط طغیاى ضٍزّای زجلِ ٍ فطات اظ تیي ضفتِ تَزًس (ز

 .لحطی ٍ ضیَع تیواضی طاعَى ٍ ٍتــا اٍضاع ضا تستط کطزُ تَز (ّـ

 چِ کسی فزهبى حولِ بِ هزسّبی حکَهت سبسبًی ٍ اهپزاتَری رٍم شزلی را صبدر کزد؟-4
 اتَتکط ذلیفِ اٍل

 .، بخش اعظن ایزاى بِ دست اعزاة هسلوبى فتح شذ ..عوز.. در سهبى خالفت -5

 ًبـــزد لبدسیِ را تَضیح دّیذ؟-6

ضستن فطذعاز فطهاًسُ سپاُ ساساًی . اضتص ساساًی زض ًثطز لازسیِ اظ سپاُ هسلواًاى کِ زاضای ضٍحیِ تاال ٍ اًگیعُ تیطتطی تَزًس ضکست ذَضزًس

 .کطتِ ضس ٍ هستی تعس تیسفَى پایترت ساساًیاى تا گٌجیٌِ ای اظ غٌاین تِ زست اعطاب افتاز

 فزهبًذُ ارتش سبسبًی در ًبزد لبدسیِ چِ کسی بَد؟-7

 ضستن فطخ ظاز

 هسلوبًبى در چِ جٌگی ضزبِ ًْبیی را بز پیکز ارتش سبسبًی ٍارد کزدًذ؟-8

 جٌگ ًْاًٍس

 سلسلِ سبسبًی چگًَِ سمَط کزد؟-9

ضطتِ ًْایی تط پیکط اضتص ساساًی زض ًثطز ًْاًٍس ٍاضز ضس، تِ طَضی کِ یعزگطز سَم آذـــطیي پازضاُ ساساًی زیگط ًتَاًست سپاّی ضا تطای هماتلِ 

پس اظ جٌگ ًْاًٍس ضْطّا ٍ ٍالیات ایطاى یکی پس اظ زیگطی تِ تصطف اعطاب زض آهسًس ٍ سطاًجام تا ٍضٍز اعطاب تِ . تا اعطاب گطزآٍضی کٌس

 .سال تِ پایاى ضسیس400ذطاساى یعزگطز سَم تِ زست آسیاتاًی زض هـــطٍ تِ لتل ضسیس ٍ سلسلِ ساساًی پس اظ 

 آخزیي پبدشبُ سبسبًی کِ بَد؟ ٍ بِ دست چِ کسی بِ لتل رسیذ؟-10

 .یعزگطز سَم تَز ٍ تِ زست آسیاتاًی زض هطٍ تِ لتل ضسیس

 چگًَِ بَد؟ (بٌی اهیِ)اٍضبع ایزاى در دٍراى خالفت اهَیبى -11

 .اهَیاى حکَهت ضا تط پایِ ذطًَت ٍ ظلن تٌا ًْازُ تَزًس (الف

 .اضطاف ٍ سطاى لثایل عطب تط تیطتط ٍالیات ایطاى حکَهت هی کطزًس(ب

 .تٌی اهیِ تِ لــَم ٍ ًسة ذَز، فرطفطٍضی هی کطزًس(ج

 .الَام غیط عطب اظ جولِ ایطاًیاى ضا تحمیط هی کطزًس(ز

 .ایطاًیاى اجاظُ ًساضتٌس همام ٍ هٌصة هْن حکَهتی زاضتِ تاضٌس (ّـ

 هزکش خالفت اهَیبى کذام شْز بَد؟ - 12

 ضــام



 

 در دٍراى بٌی اهیِ کذام اهبهبى بِ شْبدت رسیذًذ؟-13

  (ع)ٍ اهام هحوس تــالـط  - (ع) اهام سجاز– (ع)اهام حسیي -  (ع)اهام حسي

 چزا هزدم ایزاى بِ هببرسُ ٍ هخبلفت بب حکَهت اهَیبى پزداختٌذ؟-14

 .چَى هطزم ایطاى اظ ظلن ٍ ستن ٍ لَم گطایی اهَیاى تِ ستَُ آهسُ تَزًس ٍ اظ ّط فطصتی تطای هرالفت استفازُ هی کطزًس

 هختبر ثمفی در کجب ٍ بِ خًَخَاّی چِ کسی لیبم کزد؟ -15

 .  ٍ یاضاًص(ع)زض کــَفِ ٍ تِ ذًَرَاّی اهام حسیي

 عببسیبى چکًَِ بِ لذرت رسیذًذ؟-16

زض اٍاذط حکَهت اهَیاى آًْا ًوایٌسگاًی تِ ًماط هرتلف ایطاى اظ جولِ ذطاساى هی فطستازًس ٍ هطزم ضا تِ لیام علیِ تٌی اهیِ ٍ حکَهت  یکی اظ 

 زعَت هی کطزًس، اها ًوی گفت هٌظَضضاى چِ کسی است ایطاًیاى هسلواى تِ ٍیژُ ذطاساًیاى زعَت آًْا ضا پصیطفتٌس ٍ سطاًجام (ظ)ذاًساى پیاهثط 

 .اتَهسلن سطزاض ایطاًی زض ذطاساى لیام کطز ٍ اهَیاى ضا ضکست زاز ٍ سفاح اظ ذاًساى عثاسی ضا تِ ذالفت ضساًس

 خلیفِ دٍم عببسی کِ بَد؟-17

 هٌصَض

 .اس خبًذاى عببسیبى را بِ خالفت بزسبًذ .. سفـبح.. ابَهسلن هَفك شذ اهَیبى را شکست دّذ ٍ -18

 الـذاهبت هٌصَر عببسی را بٌَیسیذ؟-19

 تٌای ضْط تغساز(الف

 تِ ضْازت ضساًسى اهاهاى ضیعِ(ب

 تِ لتل ضساًسى اتَهسلن ذطاساًی(ج

 کذام خلفبی عببسی اهبهبى شیعِ را بِ سًذاى اًذاختٌذ ٍ بِ شْبدت رسبًذًذ؟-20

 ّاضٍى الطضیس ٍ هتَکــل- هٌصَض

 .آیــب خلفبی عببسی اس ایزاًیبى بزای ادارُ حکَهت استفبدُ هی کزدًذ یب ًِ؟ تَضیح دّیذ- 21

تلِ، ذلفای عثاسی تطعکس اهَیاى اظ ایطاًیاى زض سوت ّای هْوی چَى ٍظاضت، فطهاًسّی سپاُ ٍ حکَهت ضْطّا استفازُ هی کطزًس،کِ الثتِ 

 .تسیاضی اظ آًاى سطًَضتی تلد ٍ ًاگَاضی زاضتٌس

 ایزاًیبًی کِ بِ خذهت عببسیبى در آهذًذ چِ سزًَشتی پیذا کزدًذ؟-22

 .تسیاضی اظ ایطاًیاًی کِ تِ ذسهت ذالفت عثاسی زض آهسًس، سطًَضتی تلد ٍ ًاگَاض زاضتٌس

 .را بِ لتل رسبًذ.. ابَهسلن خزاسبًی.. هٌصَر عببسی ًبجَاًوزداًِ -23

 بـــزهکیبى چِ کسبًی بَدًذ؟ -24

 . اظ ذاًساى هطَْض ایطاًی تَزًس کِ زض ظهاى ذالفت ّاضٍى عْسُ زاض ٍظاضت ٍ حکَهت ٍالیات تَزًس ٍ ًفَش ٍ لسضت فطاٍاًی کسة کطزُ تَزًس

 سزاًجبم بزهکیبى چِ بَد؟-25

 .ّاضٍى ذلیفِ عثاسی تط آًْا ذطن گطفت ٍ زستَض زاز آًْا ضا اظ لسضت تطکٌاض ٍ ظًساًی کٌٌس ٍ تِ لتل تطساًٌس

 تفبٍت ٍ شببّت بیي حکَهت عببسیبى ٍ اهَیبى چِ بَد؟-26

 .اهَیاى لَم گطا تَزًس زض صَضتیکِ عثاسیاى ایٌگًَِ ًثَزًس :تفبٍت

 .ّط زٍ ظالن تَزًس ٍ تِ ًاحك حاکن ضسُ تَزًس ، حکَهتطاى هَضثی تَز ٍ اضطاف گطا تَزًس :شببّت

 



 

 ضعف ٍ تجشیۀ للوزٍ عببسیبى اس چِ سهبًی شزٍع شذ؟-27

زض چٌیي ضطایطی تَز کِ تِ تسضیج حکَهت ّایی زض ًماط هرتلف ایطاى ضکل گطفت ٍ . زض لطى سَم ّجطی، ذالفت عثاسیاى ضٍ تِ ضعف ًْاز

 .تجعیۀ للوطٍ پٌْاٍض ذالفت آغاظ ضس

 ًخستیي ایزاًی کِ بِ اسالم هشزف شذ چِ کسی بَد؟-28

 سلواى فاضسی

 چِ بَد؟ (خٌذق)ًمش سلوبى فبرسی در جٌک احشاة -29

 .اٍ پیطٌْاز کطز تطای زفاع اظ ضْط هسیٌِ ذٌسلی حفط کٌٌس

  در ببرُ سلوبى چِ فزهَدُ اًذ؟(ص)پیبهبز-30

 .سلواى اظ اّل تیت هاست

  را ًبم ببزیذ؟(ع)چٌذ تي اس یبراى بب ٍفــبی حضزت علی-31

  اتَشض ٍ عوــاض– همساز –سلواى 

 حبکوبى ایزاًی یوي چِ سهبًی هسلوبى شذًذ؟-32

 .زض ظهاى ضسَل ذسا تِ هسیٌِ ضفتٌس ٍ تِ زیي اسالم ایواى آٍضزًس

 ایزاًیبى چگًَِ بِ دیي اسالم گزایش پیذا کزدًذ؟-33

 .پس اظ زضن پیام اسالم، زاٍطلثاًِ ایي زیي ضا پصیطفتٌس

 دلیل عاللِ ایزاًیبى بِ اسالم چِ بَد؟-34

عالٍُ تط آى، . پیام اسالم تطاتطی ٍ تطازضی تَز، ایي پیام تطای هطزم ایطاى کِ اظ اهتیاظات طثماتی اضطاف ًاذطٌَز تَزًس، جصاتیت فطاٍاًی زاضت

 . ٍ اهاهاى ضیعِ، ًمص هْوی زض عاللِ هٌسی ایطاًیاى تِ زیي اسالم زاضت(ظ)اذالق ٍ ضفتاض پیاهثط

  ٍ فزسًذاًش پیذا کزدًذ؟(ع)چزا ایزاًیبى عاللِ ٍ ارادت خبصی بِ حضزت علی-35

 .چَى آى حضطت زض زٍضاى حکَهت ذَز ّیچ تطتطی ٍ اهتیاظی تطای اعطاب ًسثت تِ غیط اعطاب زض ًظط ًوی گطفت

 حضَر کذام اهبهبى بشرگَار در ایزاى، تبثیز سیبدی بز تَجِ ٍ گزایش هزدم ایزاى بِ دیي اسالم گذاشت؟-36

 .  ٍ زیگط اهاهعازگاى(ع)  ٍ تطازضش حضطت ضاُ چطاغ(ع)  ٍ ذَاّطش حضطت هعصَهِ(ع)اهام ضضا
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 تِْ٘ کٌٌذُ  علٖ ًذافٖ       (اسالهٖ-عصش طالٖٗ فشٌّگ ٍ توذى اٗشاًٖ)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعٖ ّطتن      دسس دٍاصدّن 

 اسالهٖ داضت؟–چِ عبهلٖ ًقص ٍ سْن صٗبدٕ دس سًٍق ٍ ضکَفبٖٗ فشٌّگ ٍ توذى اٗشاًٖ -1

پس اص یک لشى فشاهاًشٍایی، خالفت عثاسیاى ضعیف ضذ ٍ خلفا  ًوی تَاًستٌذ للوشٍ پٌْاٍس خَد سا تِ خَتی اداسُ کٌٌذ اص ایي سٍ، ضشایط هٌاسثی 

 .اسالهی داضتٌذ-ایي سلسلِ ّا ًمص ٍ سْن صیادی دس سًٍك ٍ ضکَفایی فشٌّگ ٍ توذى ایشاًی. تشای تطکیل سلسلِ ّای ایشاًی تِ ٍجَد آهذ

 هْوتشٗي سلسلِ ّبٕ اٗشاًٖ کِ دس ث٘ي قشًْبٕ سَم تب پٌجن ّجشٕ ثش ثخطْبٖٗ اص اٗشاى حکَهت هٖ کشدًذ سا ًبم ثجشٗذ؟-2

 آل تَیِ–ساهاًیاى -علَیاى-صفاسیاى- سلسلِ ّای طاّشیاى

  ثٌ٘بًگزاس سلسلٔ طبّشٗبى چِ کسٖ ثَد؟-3

 طاّش رٍالیویٌیي

 هَسس سلسلٔ سبهبً٘بى چِ کسٖ ثَد؟-4

 اهیش اسواعیل ساهاًی

 هَسس سلسلٔ صفبسٗبى کِ ثَد؟ ٍ ثب کوک چِ کسبًٖ ثِ حکَهت سس٘ذ؟-5

 .یعمَب لیج، تا پطتیثاًی هشدم سیستاى تِ خصَظ عیاساى تِ لذست سسیذ

 ثٌ٘بًگزاس کذام سلسلِ ّب ثذٍى اجبصُ خلفبٕ عجبسٖ حکَهت خَد سا ثشپب کشدًذ؟-6

 آل تَیِ- ساهاًیاى-علَیاى- صفاسیاى- طاّشیاى

 کذاه٘ک اص سلسلِ ّبٕ صٗش سٗطِ ٍ تجبس اٗشاًٖ ًذاضتٌذ؟-7

 )  (ساهاًیاى  (د )  (صفاسیاى  (ج ( * )علَیاى طثشستاى  (ب )  (آل تَیِ  (الف

 ساثطٔ سلسلِ ّبٕ طبّشٗبى ٍ سبهبً٘بى ثب خلفبٕ عجبسٖ چگًَِ ثــَد؟-8

 .ایي دٍ سلسلِ سٍاتطی دٍستاًِ تا خالفت عثاسیاى تشلشاس کشدًذ ٍ اهیشاى ایي سلسلِ ّا هعوَال ًسثت تِ خلفا اظْاس ٍفاداسی ٍ فشهاًثشی هی کشدًذ

 سٍاثط صفبسٗبى ثب خلفبٕ عجبسٖ چگًَِ ثَد؟-9

 .سٍاتط صفاسیاى تا خالفت عثاسی خصواًِ تَد

 اقذاهبت ٗعقَة ل٘ج سا ثٌَٗس٘ذ؟-10

تِ عشاق لطکش کطی کشد ٍ لصذ داضت تغذاد سا تصشف کٌذ ٍلی ضکست خَسد ٍلی تش احش تیواسی ٍ هشگ -حکَهت طاّشیاى سا تشاًذاخت

 .فشصت جثشاى ایي ضکست سا پیذا ًکشد

 چشا خلفبٕ عجبسٖ دضوي علَٗبى طجشستبى ثَدًذ؟-11

 .چَى علَیاى پیشٍ هزّة ضیعِ تَدًذ ٍ حکَهت عثاسیاى سا تِ سسویت ًوی ضٌاختٌذ

 سٍاثط سلسلٔ آل ثَِٗ ثب عجبس٘بى چگًَِ ثَد؟-12

 .سٍاتط آًْا تِ گًَِ ای دیگش تَد، چَى آل تَیِ تغذاد سا تصشف کشدًذ ٍ خلفای عثاسی سا تحت ًفَر ٍ سلطِ خَد گشفتٌذ

 کذام سلسلٔ اٗشاًٖ ثغذاد سا تصشف کشدًذ ٍ خلفبٕ عجبسٖ سا تحت ًفَر ٍ سلطِ خَد گشفتٌذ؟-13

 سلسلۀ آل تـــَیِ

 آل ثَِٗ پ٘شٍ چِ هزّجٖ ثَدًذ ٍ دس دٍساى حکَهت آًْب چِ چ٘ضٕ هَسد تَجِ قشاس گشفت؟-14

 .پیشٍ هزّة ضیعِ تَدًذ ٍ دس دٍساى حکَهت آًْا، هعاسف ٍ فشٌّگ ضیعِ دس ایشاى هَسد تَجِ لشاس گشفت ٍ گستشش یافت

 



 

 ثِ دستَس فشهبًشٍاٗبى آل ثَِٗ چِ کبسّبٖٗ اًجبم ضذ؟-15

 (ع) دس ًجف، کشتال ٍ کاظویي تاصساصی ضذ ٍ هشاسن عیذ غذیش ٍ هجالس سَگَاسی اهام حسیي(ع)تِ دستَس فشهاًشٍایاى آل تَیِ حشم هطْش اهاهاى

 .تا ضکَُ تشگضاس هی ضذ

 کذاه٘ک اص سلسلِ ّبٕ صٗش هزّت ض٘عِ داضتٌذ؟-16

  (*)گضیٌِ الف ٍ ب  (د )  (طاّشیاى (ج )  (علَیاى طثشستاى (ب )  (آل تَیِ  (الف

 اٗشاً٘بى هسلوبى دس تبس٘س ٍ گستشش کذام علَم پ٘طگبم ثَدًذ؟-17

 ٌّــش ٍ ادتیات - علَم تجشتی- علَم اًساًی- هعاسف اسالهی

 اقذاهبت هْن علوٖ ٍ فشٌّگٖ اٗشاً٘بى دس قشٍى ًخست ّجشٕ چِ ثَد؟-18

لَاعذ صشف ٍ ًحَ ٍ دستَس صتاى ٍ ادتیات -داًطوٌذاى هسلواى ایشاًی دس سضتِ ّای هختلف خَش دسخطیذًذ-کتاتْای صیادی تذٍیي کشدًذ

 .اًتمال تشخی اص هیشاث ادتی ٍ تاسیخی ایشاى تاستاى تِ جاهعۀ اسالهی تَد- عشتی سا تذٍیي کشدًذ

 اسالهٖ داضتٌذ؟ چــشا؟-کذام سلسلٔ اٗشاًٖ ًقص چطوگ٘شٕ دس سًٍق ٍ ضکَفبٖٗ فشٌّگ ٍ توذى اٗشاًٖ-19

چَى تیطتش فشهاًشٍایاى ایي سلسلِ ّا تِ علن ٍ ادب عاللِ هٌذ تَدًذ ٍ اسصش ٍ احتشام صیادی تِ عالواى، داًطوٌذاى ٍ . ساهاًیاى ٍ آل تَیِ تَدًذ

 .ادیثاى لائل تَدًذ

 کذام ٍصٗشاى سبهبًٖ دس ضوبس عبلوبى ٍ ادٗجبى ًبهذاس قشاس داضتٌذ؟-20

 جیْاًی ٍ تلعوی اص ٍصیشاى ساهاًیاى

 .صثبى اداسٕ اٗشاى ثَد .. عـشتی.. پس اص ٍسٍد اسالم ثِ اٗشاى تب هذتْب -21

 ضبعشاى هعشٍف دٍسُ سبهبًٖ سا ًبم ثجشٗذ؟-22

 ٍ فشدٍسی  (پذس ضعش فاسسی)سٍدکی 

 اص قشى سَم ّجشٕ ثِ ثعذ دس ًت٘جِ عالقٔ کذام حکَهتْب ثِ فشٌّگ ٍ صثبى اٗشاًٖ ، سًٍق ادث٘بت فبسسٖ آغبص ضذ؟-23

 صفاسیاى ٍ ساهاًیاى

 .سشٍدى ضبٌّبهِ سا آغبص کشد .. ساهاًیاى.. فشدٍسٖ دس اٍاخش حکَهت -24

 اسالهٖ ثِ ضوبس هٖ سًٍذ؟–کذام آساهگبُ ّب جلَٓ ضکَّوٌذ ه٘شاث هعوبسٕ اٗشاًٖ -25

 آساهگاُ اهیش اسواعیل ساهاًی دس تخاسا ٍ آساهگاُ لاتَس ٍضوگیش دس گٌثذ کاٍٍس

 .ثَدًذ..  هساجــذ .. اسالهٖ–اص ًخست٘ي جلَُ ّبٕ هْن هعوبسٕ اٗشاًٖ -26

 

 "برای مشبهده نمونه سئواالت امتحبنی نوبت اول به کبنبل مب مراجعه کنید"
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