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 ىام هىام ذاىُادگي0

   اىساىی  دٍم پاٌِ هرصت0ٌ

 صػتٌ كالس0

 ةسهٌ تػالي
 نزِرِت آنُزش هپرهرش سردصت

 ىهاِيزگي آنُزش هپرهرش رةط
 اةو سّيادةّرستان 

  جانػٌ صياسی  ىام درس0

 تارِخ انتدان0

 دكّلٌ 06 هكت0
 

 ةارم طفدٌ 0       نتو سُاالت                                                                                                                                                                                                                                  رد ِف
 در جای ذالی هاژً ی نياسب ةيُِسّز . 1

ةٌ كيش ٍای اجتهاغی ه پّانزٍای آن...................نی گُِيز. الف(   
 

.ةرضی از ٍُِت ...................ِػيی آن را نی صياسّم ه ةٌ آن پی نی ةرِمب(   
 

.دِگررا.......................نی گُِيزجاةجاِی افراد از ِک نُكػّت اجتهاغی ةٌ نُكػّت اجتهاغی ج(  
 

.تزلزل فرٍيگی نی تُاىز ةٌ .......................نيجر صُدد(    
 .گُِيز نی.......................  دىُّی فرٍيگ ةٌ است دىُّی فرٍيگ دارای دىُّی ز(جَان
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 طدّح هغلط ةُدن جهالت زِر را نضرص كيّز. 2
 كيش اىسان غّر كطػی است.پّانزٍای غّر ارادی الف(

 اجتهاغی كرار نی گّرد. در گستردً جَان ب(ٍهٌ نُجُدات طتّػی ه ناهرای طتّػی
 ج(انيّت در كضُر سُرٌِ پزِزً ای است كٌ در كلهره آرناىی كراردارد.

 د(تدُالت فرٍيگی فلط نی تُاىزنثتت ةاصز.

2 

 ةٌ سُاالت زِرجُاب كُتاً ةزٍّز. 3
 ةٌ چٌ صًُّ از ىسلی ةٌ ىسل دِگر اىتلال نی ِاةز.الف(ةٌ ىظر صها فرٍيگ 

 ناىع صکُفاِی فطرت آدنی نی صُد؟ب(كزام فرٍيگ 
 پّزاكييز؟ اجتهاغی ظَُر ه ةرهز تُاىيز ىهی ٍای ٍُِت چٌ سکُالر جَان ِک در ج(

 

1 

 /55 سٌ ةػز ٍُِت را فلط ىام ةترِز؟ 4

 1 صُد؟چٌ چّزی ةاغث پّزاِش جَان ٍای اجتهاغی نرتلف نی  5

 1 نيظُر از ٍُِت اكتظادی جانػٌ چّست؟ 0

 1 ىَاد اجتهاغی چّست؟ 5

 5/1 دِزگاً اسالم در نُردطتّػت چّست؟ 8



 

 

 2 كجرهی اجتهاغی از چٌ رهصی ٍای استفادً نی گيز ىام ةترِز ه ِکی را ةٌ دلرُاً ذُد صرح دٍّز؟جانػٌ ةرای پّضگّری هكيترل  9

 1 تػارض فرٍيگی چّست؟ 16

 5/1 نرگ ِک جَان اجتهاغی چٌ زناىی رخ نی دٍز؟ 11

 1 از ذُدةّگاىگی فرٍيگی چّست؟ 12

 1 سّاست ٍای جهػّتی چّست؟ 13

 ٍُِت اِراىی كتل از ظَُر اسالم چٌ ةُد؟ 13
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 2 ذُدةّگاىگی فرٍيگی ةٌ چيز صًُّ است ِکی راةٌ دلرُاً ذُدتان صرح دٍّز؟ 14

  
 نُفق ةاصّز                                                     خهزً خهزً                                            
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