
  

 

 

 

 .وزز س٘سٜ را اسالْ ذٛز ذٖٛ ثب (ع) حسیٗ أبْ :است ضرػیت وساْ اس ٔمبثُ یخّٕٝ -1

 ثبوزی ضٟیس (ز      ثبثبیی ضٟیس (ج       رٞجزی ٔؼظٓ ٔمبْ (ة      (رٜ) ذٕیٙی أبْ (اِف

 )رٜ(  ذٕیٙی أبْ :اِف

 فبرس(96)خ  "وزز. ثبیس فساوبری زیٗ حفظ ثزای وٝ زٞسٔی زرس ػبضٛرا" ویست؟ اس سرٗ ایٗ  -2

 ٔطٟزی استبز ز( ثٟطتی      ضٟیس ج(     رٞجزی ٔؼظٓ ٔمبْ ة(      )رٜ( ذٕیٙی أبْ اِف(

 رٞجزی  ٔؼظٓ ٔمبْ ة:

 .زٞیس تٛضیح را ایزاٖ اسالٔی ا٘مالة ٔفْٟٛ -3

 ٚ حك ثزلزاری ٚ ضبٞی ستٓ حىٛٔت سزٍ٘ٛ٘ی ثزای ٔب ایٕبٖ ثب ٚ ٔسّٕبٖ ٔززْ یارازٜ ٚ لیبْ یؼٙی اسالٔی ا٘مالة

 .اسالْ سبسا٘سبٖ ٔىتت اسبس ثز ػساِت

 س. وٙی ثیبٖ را اسالٔی ا٘مالة پیزٚسی ضىٕٛٞٙس زٚراٖ اس ضؼبر چٙس -4

 اسالٔی خٕٟٛری غزثی، ٘ٝ ضزلی، ٘ٝ .2          اسالٔی خٕٟٛری آسازی، ،. استمال1َ

 ذٕیٙی، تٛ ٚارث حسیٙی . ذٕیٙی،4. اهلل اوجز ذٕیٙی رٞجز                          3

  زارز؟ لزار چیشی چٝ زر ایزاٖ اسالٔی ا٘مالة ٞبیپبیٝ ٚ ٞبریطٝ -5

 زارز.( ع) اطٟبر ائٕٝ ٚ( ظ) اسالْ اس پیبٔجز ٞبآٖ پیزٚی ٚ اسالْ ثٝ ٔززْ اػتمبز زر ریطٝ

 سزای زا٘ص زذتزا٘ٝ(95)زی  اسالٔی .............. ا٘مالة -6

 است. ثٛزٜ خبٔؼٝ زر ٔسیحیت زیٗ احىبْ ثزلزاری ثزای ٔززْ لیبْ (اِف



 زارز. (ظ)پیبٔجز اس ٞبآٖ پیزٚی ٚ اسالْ زیٗ ثٝ ٔززْ اػتمبز زر ریطٝ (ة

 ضس. ایزاٖ اسالٔی خٕٟٛری ذبرخی سیبست زر تغییز ٔٛخت (ج

 ج ٚ ة ٌشیٙٝ( ز

 ج ٚ ة ٌشیٙٝ :ز

  زاضتٙس؟ٔی ثبس چیشٞبیی چٝ اس ٚ وزز٘سٔی زػٛت چیشٞبیی چٝ ثٝ را ٔززْ اِٟی پیبٔجزاٖ -7

 ٚ ظّٓ اس ٚ وزز٘سٔی زػٛت زا٘بیی ٚ غسالت زٚستی، ٚ غّح ذٛاٞی،ػساِت یىتبپزستی، ثٝ را ٔززْ اِٟی پیبٔجزاٖ تٕبْ

 ٕٞچٖٛ ٘یش( ظ) ٔحٕس حضزت اسالْ پیبٔجز .زاضتٙسٔی ثبس...  ٚ پزستیثت ٚ ضزن ٘بزا٘ی، ٚ خُٟ فسبز، ٚ ٌٙبٜ ستٓ،

 وزز.ٔی زػٛت پزستیثت ٚ ضزن ثب ٔجبرسٜ ٚ یٍب٘ٝ ذسای پزستص ثٝ را ٔززْ ذسا، ثشري پیبٔجزاٖ سبیز

 زا٘ٙس؟ٔی چیشی چٝ زر را ذٛز آذزت ٚ ز٘یب سؼبزت ٔب، ٔیٟٗ ایٕبِٖ ثب ٔززْ -8

 أبٔبٖ تٕبٔی ٚ( ظ) اسالْ ٌزأی رسَٛ ٌفتبر ٚ رفتبر خٟت ٕٞیٗ ثٝ ٚ زا٘ٙسٔی حضزت آٖ ثیت اُٞ ٚ  پیبٔجز زٚستی

 .است س٘سٌی سزٔطك ٚ اٍِٛ ٞبآٖ ثزای

)خ . زا٘ٙسٔی آٖ حضزت ثیت اُٞ ٚ  پیبٔجز زٚستی زر را ذٛز آذزت ٚ ز٘یب سؼبزت ٔب، ٔیٟٗ ایٕبِٖ ثب ٔززْ -9

 )ظ  ؛  ؽ(        ٕٞساٖ(96

 غحیح

 فبرس(96)خ  ٔززْ ثب ایٕبٖ ٔیٟٗ ٔب رفتبر چٝ وسی را سزٔطك س٘سٌی لزار زاز٘س؟ -10

 ة( تٕبٔی أبٔبٖ )ع(       ج( أبْ ػّی )ع(          ز( ٔٛارز اِف ٚ ة  اِف( پیبٔجز )ظ(   

 ٔٛارز اِف ٚ ة ز:

 .است .............. ٚ اٍِٛ ٔززْ ٔیٟٗ ٔب ثزای أبٔبٖ تٕبٔی ٚ( ظ) اسالْ ٌزأی رسَٛ ٌفتبر ٚ رفتبر -11

 س٘سٌی  سزٔطك

 است؟ س٘سٌی سزٔطك ٚ اٍِٛ ایزأٖززْ  ثزای أبٔبٖ تٕبٔی ٚ( ظ) اسالْ ٌزأی رسَٛ چیش چٝ -12

 ٞبآٖ ٌفتبر ٚ رفتبر



)ظ          ذزاسبٖ رضٛی(95)خ ا٘س. ّٔت ٔب زرس ػشت ٚ آسازٌی را اس ٔىتت أبْ حسیٗ )ع( ٚ لیبْ ػبضٛرا آٔٛذتٝ -13

 ؛  ؽ(

 غحیح

 آٔٛذتٙس؟ اِسالْ ػّیٝ حسیٗ أبْ اس زرسی چٝ ٔب ٔززْ -14

 ٚ ستٓ ٚ ظّٓ ٔمبثُ زر تٛا٘ٙسٕ٘ی ٚ ا٘سآٔٛذتٝ ػبضٛرا لیبْ ٚ( ع) حسیٗ أبْ ٔىتت اس را آسازٌی ٚ ػشت زرس ٔب ّٔت

 ثٕب٘ٙس. سبوت ذٛز زیٙی اػتمبزات ثٝ اٞب٘ت ٚ ػساِتیثی

       ا٘س؟آٔٛذتٝ ٔىتجی چٝ را اس آسازٌی ٚ ػشت زرس ایزاٖ ٔززْ -15

 ػبضٛرا لیبْ ٚ( ع) حسیٗ أبْ ٔىتت

 سیستبٖ(96)خ . ا٘سآٔٛذتٝ ػبضٛرا لیبْ ٚ( ع) حسیٗ أبْ ٔىتت اس را .............. ٚ .............. زرس ّٔت ٔب -16

 آسازٌی - ػشت

 ثجزیس. ٘بْ را( ضبٜ) پّٟٛی فبسس حىٛٔت ثب ایزاٖ ٔززْ ٚ( رٜ) ذٕیٙی أبْ ٔجبرس٠ ٚ لیبْ زالیُ -17

 (بنویسید؟ را اسالمی انقالب وقوع هایزمینه)

 تجّیغی ٞبیفؼبِیت اس خٌّٛیزی ٚ ٔطزٚثبت ٔػزف ٚ فزٚش ٔزاوش ایدبز ٔثُ اسالْ احىبْ ٚ لٛا٘یٗ ٌذاضتٗ پب سیز .1

 التػبزی ٔحزٚٔیت .5    اسزائیُ ثب زٚستی .4    ثیٍبٍ٘بٖ ثٝ ٚاثستٍی .3    ضبٜ زیىتبتٛری .2    طّجبٖ حك ٚ رٚحب٘یٖٛ

 .خٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ تحػیُ ثزای ٔٙبست ضزایط ٘جٛزٖ .6    ایزاٖ ٔززْ ثیطتز

 وزز٘س؟ٔی احتزأیثی اسالْ ثٝ السأبتی چٝ ثب حىٛٔتص ٚ ضبٜ -18

  خبٔؼٝ زر اسالٔی زستٛرات ثٝ ضبٜ رصیٓ تٛخٟیثی. 1

  ثبری ٚ ثٙس ثی ٚ حدبثیثی ٌستزش. 2

  اِىّی ٔطزٚثبت ٔػزف ٚ فزٚش ٔزاوش ایدبز. 3

  حىٛٔت ِٛیٗئٔس ٔیبٖ زر ٚ خبٔؼٝ زر فسبز ٌستزش. 4

 طّجبٖ حك ٚ رٚحب٘یٖٛ تجّیغی ٞبیفؼبِیت اس خٌّٛیزی .5



 ضس؟ ٌستززٜ سبَ چٙس اس پس ٚ ضزٚع سبِی چٝ اس ٚ وسی چٝ فزٔبٖ ثٝ ایزاٖ ٔززْ لیبْ -19

 (سزای زا٘ص زذتزا٘ٝ(95)زی  شد؟ آغاز سالی چه در و کسی چه رهبری به شاهنشاهی نظام علیه ایران مردم بسرگ )قیام

 .ضس ٌستززٜ  ثسیبر سبَ 15 اس پس ٚ ثٛز، ضسٜ آغبس 1341 سبَ اس ،(رٜ) ذٕیٙی أبْ فزٔبٖ ثٝ

 )ظ  ؛  ؽ(        ذزاسبٖ رضٛی(95)خ فزا رسیس.  1357ثٟبر ا٘مالة اسالٔی زر سزٔبی ثٟٕٗ  -20

 غحیح

 زاز٘س؟ رای ٘ظبٔی چٝ ثٝ ٔززْ ٚ رسیس پیزٚسی ثٝ تبریری چٝ زر ا٘مالة -21

 .زاز٘س آری رای اسالٔی خٕٟٛری ٘ظبْ ثٝ زرغس 98 اس ثیص ٚ 1357 سبَ ٔبٜ ثٟٕٗ

 .وٙیس ثیبٖ را وطٛرٔبٖ تبرید طَٛ زر ٞبآٖ پیزٚسی ٚ ٔتدبٚساٖ ٚ سٚرٌٛیبٖ ثزاثز زر ٔززٔی ٞبیلیبْ اس ٔٛرز چٙس -22

  ثبلزذبٖ ٚ ستبرذبٖ رٞجزی ثٝ تجزیش ٔززْ لیبْ .3    ٔطزٚطٝ ا٘مالة .2   ایزاٖ اسالٔی ا٘مالة .1

 سزثساراٖ لیبْ .5                  ٞبتٍٙستب٘ی ٚ ٞبزضتستب٘ی لیبْ .4

  .ثجزیس ٘بْ را ایزاٖ اسالٔی ا٘مالة زستبٚرزٞبی -23

  آسازی ٚ استمالَ ثزلزاری .2        اسالٔی خٕٟٛری ٘ظبْ ثزلزاری ٚ اسالْ زستٛرات اخزای .1

  ػّٕی پیطزفت ٚ ضىٛفبیی .4                                                 وطٛر آثبزا٘ی ٚ ػٕزاٖ .3

 ٞبّٔت ثیساری .6    خٟبٖ سزاسز زر ٔظّٛٔبٖ اس خب٘جٝ ٕٞٝ ٞبیوٕه ٚ حٕبیت .5

سزای  95)زی  ثرطیس٘س؟ رسٕیت ایزاٖ اسالٔی خٕٟٛری ثٝ زرغسی چٙس رأی ثب ٚ تبریری چٝ زر ایزاٖ ٔززْ -24

 س٘دبٖ ثٝ غٛرت خب ذبِی(95)ش  زذتزا٘ٝ؛ ثٝ غٛرت غحیح، غّط(زا٘ص، 

 اسالٔی خٕٟٛری ثٝ ذٛز زرغسی2/98 لبطغ رأی ثب 1358 فزٚرزیٗ 12 رٚس زر

)ظ          تٟزاٖ(95)خ تز اس پیزٚسی آٖ است. اس ٘ظز أبْ راحُ ٚ ٔمبْ رٞجزی، حفظ ٚ زفبع اس ا٘مالة اسالٔی ٟٔٓ -25

 ؛  ؽ(

 غحیح



 اس تزٟٔٓ اسالٔی ا٘مالة اس..............  ٚ..............  وٝ ا٘سوززٜ سفبرش ثبرٞب رٞجزی ٔؼظٓ ٔمبْ ٚ( رٜ) ذٕیٙی أبْ -26

 .است پیزٚسی

 زفبع  -حفظ  

 یشز(96)خ  ا٘س؟وززٜ سفبرش زرثبرٜ ا٘مالة اسالٔی چٝ رٞجزی ٔؼظٓ ٔمبْ ٚ( رٜ) ذٕیٙی أبْ -27

 .است پیزٚسی آٖ اس تزٟٔٓ اسالٔی ا٘مالة اس ا٘س وٝ حفظ ٚ زفبعسفبرش وززٜ

  ا٘س؟وززٜ تالش ٔب ا٘مالة ٘بثٛزی ثزای ٞبییراٜ چٝ اس ٔب وطٛر ذٛرزٜ لسٓ زضٕٙبٖ -28

 .التػبزی ٞبیتحزیٓ ٚ فزٍٞٙی تٟبخٓ ایزاٖ، ثٝ سبِٝ ٞطت خًٙ تحٕیُ وٛزتب،

 سزای زا٘ص، زذتزا٘ٝ؛ خب ذبِی( 95)زی  چیست؟ ایزاٖ ٔمسس ٘ظبْ ػّیٝ زضٕٗ رٚش تزیٗذطز٘بن حبضز حبَ زر -29

 فزٍٞٙی تٟبخٓ

 تٟزاٖ(95)خ  رٔش پیزٚسی ا٘مالة اسالٔی ایزاٖ ایٕبٖ ثٝ ذسا ٚحست ٔززْ ٚ .............. است. -30

 رٞجزی ٞٛضٕٙسا٘ٝ

 وزٔبٖ(96)خ  ٕٞساٖ(96)خ  سزای زا٘ص تٟزاٖ زذتزا٘ٝ(95)زی  چیست؟ ٔب اسالٔی ا٘مالة یازأٝ ٚ حفظ راٜ -31

 ٞٛضیبری ٚ ثػیزت پزتٛ زر وٝ است رٞجزی اس پیزٚی ٚ ٔززْ ٚحست ذسا، ثٝ ایٕبٖ یؼٙی ا٘مالة پیزٚسی رٔش ٕٞبٖ

 ضٛز.ٔی حبغُ

 فبرس(96)خ ضٛز؟ ٔی حبغُ چیشٞبیی چٝ پزتٛ زر اسالٔی ا٘مالة تساْٚ ٚ حفظ راٜ -32

 ٔستٕز تالش ٚ وبر ة(                                ٞٛضیبری ٚ ثػیزتاِف( 

 ِیٗٔسئٛ ٚحست ٚ ذسا ثٝ ایٕبٖز(                                خٕٟٛر رئیس اس پیزٚی ج(

 ٞٛضیبری ٚ ثػیزت: اِف

 اِجزس( 95)خ ، وساْ ٌشیٙٝ است؟ ٔب اسالٔی ا٘مالة یازأٝ ٚ حفظ راٜ -33

 ز( ٞز سٝ ٔٛرز          رٞجزی پیزٚی اس ج(               ٔززْ ٚحست ة(              ذسا ثٝ ایٕبٖاِف( 

 ٞز سٝ ٔٛرز ز:



  اِجزس(95)خ  است. رٞجزی اس پیزٚی ٚ..............  ذسا، ثٝ ایٕبٖ ا٘مالة، پیزٚسی رٔش -34

 ٔززْ ٚحست

 تٟزاٖ(96)خ  ثبضس؟وساْ ٌشیٙٝ اس رٔشٞبی پیزٚسی ا٘مالة اسالٔی ایزاٖ ٕ٘ی -35

 رٞجزی پیزٚی اس ج( تؼبُٔ ثب سبیز وطٛرٞب     ز(         ٔززْ ٚحست ة(        ذسا ثٝ ایٕبٖاِف( 

 تؼبُٔ ثب سبیز وطٛرٞب ج:

 ؟است زازٜ ایٚػسٜ چٝ ذٛز ثٙسٌبٖ ثٝ وزیٓ لزآٖ زر لػع، سٛرٜ اس 5 آیٝ زر ذساٚ٘س -36

 .وٙیٓ سٔیٗ ٚارثبٖ ٚ ٌززا٘یٓ ٔززْ پیطٛایبٖ را آ٘بٖ ٚ ٟ٘بزٜ ٔٙت سٔیٗ رٚی ٔستضؼفبٖ ثز تب وززیٓ ارازٜ ٔب ٚ

  چیست؟ اسالٔی ا٘مالة ایٗ لجبَ زر آٔٛساٖزا٘ص ضٕب ٚظیفٝ -37

 ثب ٚ زا٘ص ٚ ػّٓ وست تؼمُ، ٚ تفىز اس استفبزٜ ثب ثٙسیٓٔی ػٟس ذٛز ذسای ثب وزیٓ لزآٖ ثٝ اػتمبز ثب آٔٛساٖزا٘ص ٔب

 سزاسز زر ثزازری ٚ غّح ػساِت، تب ثبضیٓ،( ػح) ٟٔسی حضزت حك حدت ظٟٛر سبسسٔیٙٝ غبِح، ػُٕ ٚ ٘یىٛ اذالق

 .ضٛز حبوٓ خٟبٖ

 )زٚ ٔٛرز(چیست؟  (ػح) ٟٔسی حضزت حك حدت ظٟٛر سبس سٔیٙٝ -38

 .٘یىٛ اذالق ثب ٚ زا٘ص ٚ ػّٓ وست تؼمُ، ٚ تفىز
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