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 :ٍ ًام خاًَادگی ًام

 دّن اًساًییاسپایِ: 

  13درس -2اهتحاى: جاهؼِ ضٌاسی

 تِ ًام خذا

 خَی آهَسش ٍ پزٍرش هذیزیت

 ًوًَِ ضْذای فزٌّگیدتیزستاى 

 1400/  1/   25   تاریخ اهتحاى:

 دلیمِ       هذت اهتحاى:

 ضة  10ساػت ضزٍع: 
 

ذیرا هطخع وٌ زیٍ غلط تَدى ػثارات س حیغح 7   

. آى است ی ّیجاى اًگیشتزیي لحظِ ،اس ضىل گیزی ّز پذیذُ ی اجتواػی اغلةآغ  -1  

اس جولِ جْاى اسالم هَاجِ ضذ.  ،یاجتواػ یجْاى ّا زیخَد تا سا یتیَّ یّا ِیال يیتز ػویكاتتذا تا  ،جْاى غزب -2  

تَد.  زاىیدر ا یاساله اىذارگزیت يیًخست یّا اس حزوت  یًوًَِ ا ،یٌیتَسط ػالواى د ِیجْاد یرسالِ ّا يیذٍت -3  

ذ.ٌداًست یوزدًذ، تلىِ آًاى را فزغت ه یاستؼوارگز احساس خطز ًو یًسثت تِ وطَرّا ذارگزاىتی -4  

وطَرّا ًذاضت.  يیا یخیتار ٌِیطیدر اػتمادات ٍ پ طِیهسلواى، ر یحاوواى سىَالر در وطَرّا ذرتل -5  

م هی داًستٌذ. را تاسگطت تِ اسالهٌَرالفىزاى غزب گزا، تیذاری  -6  

   را تِ دًثال داضت.  یاستؼوار استثذادِ ،یاساله یغزتگزا در وطَرّا رالفىزاىِهٌَّ ىَهتِح -7

 الف

 جاّای خالی را تا ػثارات هٌاسة واهل وٌیذ. 7

.هی وزدًذ آسیة پذیزی تیطتزی در تزاتز وطَرّای غزتی پیذا.............دٍلت ّای وطَرّای هسلواى تِ هیشاى دٍری اس .. -8   

دیذًذ. هی لذرت سیاسی ٍ التػادی آى ٍ.............................در  تیطتز غزب را خطز ًخستیي، یذارگزاىت -9  

داضت. ًام.............................. لژ  ٍ .................لژ ضذ، تاسیس ایزاى در وِ ییّا لژ ًخستیي سا -10   

.تَد......................... زای هٌَرالفىزاى ، تی هؼٌا یا  .....هفَْم اهت ٍ هلت اسالهی ت -11  

.دادًذ هی ساسهاى........... ٍ...........،ًاسیًَالیستی ّای اًذیطِ چارچَب در را خَد ّای اجتواػی حزوت  چپ، ٍضٌفىزاىر -12   

.غزب هتجذد تَد .......................، اًذیطِ سیاسی ..اسیًَالیسنً -13  

.... در دٍلت ّای وطَرّای اسالهی خَد سخي هی گفتٌذ.م ّای ًخست اس ضزٍرت ..........هٌَّرالفىزاى غزب گزا در لذ -14  

 ب

 گشیٌِ غحیح را هطخع وٌیذ. 1

 ................، .....دٍ هفَْم تزتز فزٌّگ اسالم..... ...........ر ًخستیي رٍیارٍیی ّای غزب هتجذد تا جْاى اسالم، ....د -15

 تَد  ییحزوت ٍ جٌثص ّا جادیهَجة ا یلَه یهَالغ در چارچَب هٌاسثات لذرت ّا طتزیدر ت -اهاهت ٍ ضْادت -الف

 هاًذُ تَد  یهْجَر ٍ ًاتَاى تال ،یجْاً یهٌاسثات لذرت ّا ِیّوَارُ در حاض -ػذالت فماّت ٍ -ب

 تَد  ییحزوت ٍ جٌثص ّا جادیهَجة ا یلَه یهٌاسثات لذرت ّا رچَباغلة در چا -اهاهتٍ  ضْادت -ج

 هاًذُ تَد یتال ،یلَه یهٌاسثات لذرت ّا ِیدر حاض اغلة -ػذالتت ٍ فماّ -د

 ج

 ؟تِ وار رفتِ است یٍ تَسط چِ وساً نیاس هفاّ هیوذام  یدر هؼٌا ةیتِ تزت ،تیٍ آده یغطالحات هٌَرالفىزا -16 1

         ًسل اٍل غزتشدگاى  -سنیاٍهاً -یالتماط یرٍضٌفىز -الف

 ًسل دٍم غزتشدگاى -سنیًَالیًاس -یالتماط یفىز رٍضي -ب

          ًسل دٍم غزتشدگاى  -سنیًَالیًاس -هذرى یرٍضٌگز -ج

 غزتشدگاى لًسل اٍ -سنیاٍهاً -هذرى یرٍضٌگز -د 

 

 ؟وزدًذ یه اىیت تخَد را تِ چِ غَر یّا ذگاُیآهذًذ ٍ د ذیدر وذام وطَر ّا پذ ةیتِ تزت ،چپ یٍضٌفىزاى التماطر -17 1

  یٌیهزدم ٍ تذٍى استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیرٍ -یاساله یدر وطَرّا -الف

  یٌیهزدم ٍ تذٍى استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیرٍ -تلَن ضزق یدر وطَرّا -ب

  یٌیهزدم ٍ گاُ تا استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیتذٍى رٍ -یاساله یدر وطَرّا -ج

 یٌیهزدم ٍ گاُ تا استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیتذٍى رٍ -تلَن ضزق یدر وطَرّا -د
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 د وزدًذ؟ هی دًثال را هَاردی چِ اسالهی تیذارگزاى ًخستیي اس تسیاری -18 1

 ًام، وزدًذ هی دًثال غزتی ّای دٍلت حوایتِ تا را سدُ غزب ٌَرالفىزاىِه ّای  آرهاى وِ سىَالری ّای لذرت اس ًوًَِ دٍ -19 1

 .تثزیذ

 

 خَدضاى وطَرّای در الذاهاتی چِ تِ دست استؼوار، جْاًی لذرت تِ اتىا تا هسلواى، وطَرّای در سىَالر حاوواى -20 1

  سدًذ؟
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 ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 پایِ: یاسدّن اًساًی

  13درس -2هتحاى: جاهؼِ ضٌاسیریشتارم ا

 تِ ًام خذا

 هذیزیت آهَسش ٍ پزٍرش خَی

 دتیزستاى ًوًَِ ضْذای فزٌّگی

 1400/  1/   25تاریخ اهتحاى:   

 دلیمِ    هذت اهتحاى: 

 ضة  10ساػت ضزٍع: 
 

ذیرا هطخع وٌ زیٍ غلط تَدى ػثارات س حیغح 7   

 1-  آغاس ضىل گیزی ّز پذیذُ ی اجتواػی اغلة، ّیجاى اًگیشتزیي لحظِ ی آى است. ظ

 2- جْاى غزب، اتتذا تا ػویك تزیي الیِ ّای َّیتی خَد تا سایز جْاى ّای اجتواػی، اس جولِ جْاى اسالم هَاجِ ضذ. ؽ

 3- تذٍیي رسالِ ّای جْادیِ تَسط ػالواى دیٌی، ًوًَِ ای اس حزوت  ّای ًخستیي تیذارگزاى اسالهی در ایزاى تَد. ظ 

 4- تیذارگزاى ًسثت تِ وطَرّای استؼوارگز احساس خطز ًوی وزدًذ، تلىِ آًاى را فزغت هی داًستٌذ. ؽ 

 5- لذرت حاوواى سىَالر در وطَرّای هسلواى، ریطِ در اػتمادات ٍ پیطیٌِ تاریخی ایي وطَرّا ًذاضت. ظ

 6- هٌَرالفىزاى غزب گزا، تیذاری را تاسگطت تِ اسالم هی داًستٌذ. ؽ

 7- حىَهتِ هٌَّرالفىزاىِ غزتگزا در وطَرّای اسالهی، استثذادِ استؼواری را تِ دًثال داضت. ظ  

 الف

 جاّای خالی را تا ػثارات هٌاسة واهل وٌیذ. 7

8 - دٍلت ّای وطَرّای هسلواى تِ هیشاى دٍری اس ......سٌت ّای دیٌی ٍ اسالهی.......، آسیة پذیزی تیطتزی در تزاتز 

 وطَرّای غزتی پیذا هی وزدًذ

 9- تیذارگزاى ًخستیي، خطز غزب را تیطتز در ....سلطِ گزی.... ٍ لذرت سیاسی ٍ التػادی آى هی دیذًذ.

  10- اس ًخستیي لژ ّایی وِ در ایزاى تاسیس ضذ، لژ ........ آدهیت..... ٍ لژ ........ تیذاری ایزاًیاى....... ًام داضت.

 11- هفَْم اهت ٍ هلت اسالهی تزای هٌَرالفىزاى ، تی هؼٌا یا  ........ هٌفَر ......... تَد .

 12- رٍضٌفىزاى چپ، حزوت  ّای اجتواػی خَد را در چارچَب اًذیطِ ّای ًاسیًَالیستی،.....سَسیالیستی..... ٍ 

 .....هاروسیستی....... ساسهاى هی دادًذ.

 13- ًاسیًَالیسن، اًذیطِ سیاسی ...لَم گزایاًِ ی ..... غزب هتجذد تَد.

 14- هٌَّرالفىزاى غزبگزا در لذمّای ًخست اس ضزٍرت ... اغالحات.... در دٍلتّای وطَرّای اسالهی خَد سخي هیگفتٌذ.

 ب

 گشیٌِ غحیح را هطخع وٌیذ. 1

 ، .....................َْم تزتز فزٌّگ اسالمدٍ هفدر ًخستیي رٍیارٍیی ّای غزب هتجذد تا جْاى اسالم، ....................  -15

 تَد  ییحزوت ٍ جٌثص ّا جادیهَجة ا یلَه یهَالغ در چارچَب هٌاسثات لذرت ّا طتزیدر ت -اهاهت ٍ ضْادت -الف

 هاًذُ تَد  یهْجَر ٍ ًاتَاى تال ی،جْاً یهٌاسثات لذرت ّا ِیّوَارُ در حاض -ػذالت فماّت ٍ -ب

 تَد  ییحزوت ٍ جٌثص ّا جادیهَجة ا یلَه یهٌاسثات لذرت ّا رچَبدر چااغلة  -اهاهتٍ  ضْادت -ج

 هاًذُ تَد یتال ی،لَه یهٌاسثات لذرت ّا ِیدر حاض اغلة -ػذالتت ٍ فماّ -د

 ج

 ؟تِ وار رفتِ است یٍ تَسط چِ وساً نیاس هفاّ هیوذام  یدر هؼٌا ةیتِ تزت ،تیٍ آده یغطالحات هٌَرالفىزا -16 1

         ًسل اٍل غزتشدگاى  -سنیاٍهاً -یالتماط یرٍضٌفىز -الف

 ًسل دٍم غزتشدگاى -سنیًَالیًاس -یالتماط یفىز رٍضي -ب

          ًسل دٍم غزتشدگاى  -سنیًَالیًاس -هذرى یرٍضٌگز -ج

 غزتشدگاى لًسل اٍ -سنیاٍهاً -هذرى یرٍضٌگز -د 

 

 ؟وزدًذ یه اىیخَد را تِ چِ غَرت ت یّا ذگاُیآهذًذ ٍ د ذیدر وذام وطَر ّا پذ ةیتِ تزت ،چپ یٍضٌفىزاى التماطر -17 1

  یٌیهزدم ٍ تذٍى استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیرٍ -یاساله یدر وطَرّا -الف

  یٌیهزدم ٍ تذٍى استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیرٍ -تلَن ضزق یدر وطَرّا -ب
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  یٌیهزدم ٍ گاُ تا استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیتذٍى رٍ -یاساله یدر وطَرّا -ج

 یٌیهزدم ٍ گاُ تا استفادُ اس پَضص د یٌید یتا تاٍرّا نیهستم ییارٍیتذٍى رٍ -تلَن ضزق یدر وطَرّا -د

 وزدًذ؟ هی دًثال را هَاردی چِ اسالهی تیذارگزاى ًخستیي اس تسیاری -18 1

 اسالهی تِ ٍاحذ اهت درٍى را هختلف ّای اسالهی ٍ ػشت جْاى اسالم را دًثال هی وزدًذ ٍ لَهیت ٍحذت اهت آًاى اس تسیاری

 ضٌاختٌذ هی رسویت

 د

 وزدًذ، ًام هی دًثال غزتی ّای دٍلت حوایتِ تا را سدُ غزب هٌَرالفىزاىِ ّای  آرهاى وِ سىَالری لذرت ّای اس ًوًَِ دٍ -19 1

 افغاًستاى در خاى اهلل اهاى  – ایزاى در رضاخاى -تزویِ در آتاتَرن .تثزیذ

 

 خَدضاى وطَرّای در الذاهاتی چِ تِ دست استؼوار، جْاًی لذرت تِ اتىا تا هسلواى، وطَرّای در سىَالر حاوواى -20 1

 جذیذ استؼواری ساختار ایجاد ٍ پیطیي اجتواػی ساختارّای اسالهی، حذف دیٌی ٍ هظاّز تزدى تیي اس سدًذ؟ 

 

  هَفك تاضیذ 20
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