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 ؟است حتقق قابل لیذ یها نهیگز از کی کدام با یاهل نیقوان یاجرا و عدالت استقرار های نهیزم-1 
    خود یاسیس سرنوشت و مقدرات به مردم نبودن اعتنا یب -ب                                 یاسالم جامعه در زمامدار نیبرتر حضور -الف
 خود سرنوشت و مقدرات به مردم نبودن اعتنا یب با همراه زمامدار نیبرتر -د                         خیتار از یزیآم عربت با همراه زمامدار نیبرتر -ج  

 
 ؟است شده هیتوص گذشته از آموزی عربت به ریز یها هیآ از کی کدام در-2

 نیاجملرم عاقبة کان فیک فانظرو االرض یف روایس قل -ب                              االلباب یالول عربة قصصهم یف کان لقد -الف
 فاعبدوه ربکم و یرب ... ا ان -د                                                     االبصار یاول ای فاعتربوا -ج

 
  دارد؟ داللت «است خردمندان بارز های شاخص از آموزی عربت »مجله نیا بر ریز های نهیگز از کی کدام-3

 بالعرب وانتفع فابصر، نظر و فتفکر، مسع من ریالبص فامنا -ب                        نیاجملرم عاقبة کان فیک فانظروا االرض یف روایس قل -الف
 منها یبق ما ایالدن من یمض مبا واعترب -د                                             االلباب یالول عربة قصصهم یف کان لقد -ج

 
 . است.........  خبش یآزاد های نهضت در شرکت یبرا ملتها عیتشج عوامل نیرومندترین از-4

 آن نیقوان و خیتار های ارزش از درست یآگاه -د              نگری ندهیآ -ج            نفوس تیتقو -ب               معقول مواضع انتخاب -الف

 
 .......که است تیاهم حائز رو آن از گذشته یاسیس یفکر های انیجر از یرگی عربت-5

 .دهد یم شناخت یاجتماع و یاسیس های بندی صف و شبهات برابر در انسان به -الف
 .کند یم کمک انینیشیپ دهیپسند و کین یسنتها و روشها شناخت در انسان به -ب
 .کند یم کمک میکر قرآن یمبان و میمفاه و میتعال شناخت در انسان به -ج
 .کند یم کمک یاجتماع -یاسیس های تیمسئول به دادن توجه در انسان به -د

 
  ؟ یعنی حرص-6

 یاندوز هیسرما در رناپذی اشباع کشش -الف
 طلبی افزون و جویی یبرتر یخو -ب
 حهان یبازارها به یابی دست و یعیطب منابع فرتص ،یاندوز هیسرما در رناپذی اشباع کشش -ج
 صحنه از فیحر کردن رونیب جهت مستمر های رقابت -د

 
  ؟شود یم میتقس ریز های دسته از کی کدام به یاسالم هیاول منابع اساس بر یاسیس های انیجر-7

 نیمنافق و کفار -ب                           ینید یحتجرگرا و گرا قدرت گرا، لهیقب انیجر -الف
 گرا اصول و طلب اصالح -د                                                           کتاب اهل و یذم ،یحرب -ج

 
  است؟ یاسیس یانهایجر از کی کدام به متعلق شرتیب هیام یبن انیجر-8

 گرا لهیقب و حتجرگرا انیجر -د                 ینید یحتجرگرا انیجر -ج                       گرا لهیقب انیجر -ب                کفار انیجر -الف

 
 ؟بودند ریز یگروهها از کی کدام عمدتا   اسالم لیاوا در گرا قدرت انیجر سران-9

 کفار -د                                    نیناکث -ج                                  هیام یبن -ب                       نیمارق -الف

 
  دارند؟ اعتقاد ریز های نهیگز از کی کدام به یاسیس های یرگی موضع در گرا قدرت یگروهها و اشراف-10
 یخصوص و یشخص های بستان و بده -د             گرایی لهیقب -ج             یکتاتورید -ب                    مشورت عدم و روی تک به -الف
 
 
  است؟ اناتیجر از کی کدام سردسته خوارج گروه-11
 شرافا انیجر -د              طلب قدرت انیجر -ج                       گرا لهیقب انیجر -ب                          یمذهب یحتجرگرا انیجر  -الف

 
 چیست؟ حق انیجر رهرب فهیوظ-12
 دمشنان با ییارویرو وهیش بر تسلط مردم، تیهدا -ب                                           ارزشها یایاح قرآن، اساس بر دستور -الف
 خداوند تیرضا جهت در نفس یدار نگه -د                          مردم تیهدا و ارزشها یایاح قرآن، اساس بر دستور -ج

 
  است؟ تر مهم یاسالم دیجد متدن ییبرپا جهت در ریز های نهیگز از کی کدام-13
 اجتماع در وحدت حفظ -ب                                                 یاجتماع یتهایمسئول شناخت -الف
 یزیست ظلم -د                                                           نیمسلم امور به اهتمام -ج
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  است؟ نهیگز کدام جوامع احنطاط و سقوط عامل نتری مهم قرآن اتیآ مطابق-14
 یرذیپ تیمسئول -د                    نیمسلم امور به اهتمام عدم -ج               یهمدرد احساس عدم -ب                                ظلم -الف

 
 ؟است مردم به احرتام مصداق ریز های نهیگز از کی کدام-15
 مردم با مدارا و انصاف ، مردم اتیشکا به یدگیرس -ب                                                یزیست ظلم ،یاسیس مشارکت -الف
 تیعقالن رشد دانش، توسعه -د                                                                        گرایی حق -ج

 
  ست؟ین استیس از نید کیتفک هینظر جینتا از نهیگز کدام-16
 طرفی یب و یخنث فرهنگ اشاعه -ب                          جامعه امور به توجهی یب و یزگری تیمسئول -الف
 استیس و نید یختگیآم -د                                           اجتماع اداره در نید یناتوان یالقا -ج

 
  ست؟ین قیتطب قابل یاسیس یرپذی جامعه با ریز مورد کدام-17
 یاسیس های ارزش و رفتار آموزش اشکال یمتام -ب                             ستارهایا و هنجارها یجیتدر یریادگی ندیفرآ -الف
 یاسیس یها شهیاند -د                              الگوها و یرمس ریغ و یرمس یاسیس یارزشها -ج

 
 چیست؟ میمستق مشارکت منود موارد-18
 ملت ریفراگ و حمسوس حضور و یرگی میتصم در مشارکت دولت، سیرئ حتقق در مشارکت -الف
 ملت ریفراگ و حمسوس حضور -ب
 دولت بر نظارت و یرگی میتصم در مشارکت دولت، سیرئ حتقق در مشارکت -ج
 عتیب و دولت سیرئ حتقق در مشارکت مشورت، -د

 
  ابد؟ی یم حتقق یزمان چه مردم مشارکت حتقق-19
 همدیگر یسو از دولت و ملت حقوق تیرعا -ب                                  خود حقوق گاهیجا از مردم یآگاه -الف
 یاسیس رشد -د                                    یاسیس امور در مردم فعال حضور -ج

 
  ست؟ین یاسیس نظام یبقا مولفه از لیذ های نهیگز از کی کدام-20
 یاقتصاد معضالت حل دفاع، ت،یامن -ب                             مردم مشارکت عدم ،یتیامن معضالت حل ت،یامن   -الف
 دفاع و تیامن دولت، و ملت نیب قیعم وندیپ جادیا -د                  مردم مشارکت ،یاسیس یآزاد نیتام ،یعموم افکار به احرتام -ج

 
 


