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 خوالت غحیح ٍغلظ ضاهطرع فطهاییس. 1

  تَخِ تِ ذساًٍسٍاحسعی وطزُ تَز.فطٌّگ اساعیطی هطاحلی اظتَخِ تِ ػالن وثطت ضاتسٍى ( 1-1

 ( اًمالب غٌؼتی الْام ترص اًمالب ّای سیاسی زیگطی ضسوِ سطاسطاضٍپاضافطاگطفت.                      2-1

 پیطاهَى(ضىل گطفت.                         -(   زضزٍسسُ ّفسّن ٍّیدسّن ًظاهات سیاسی ،التػازی خسیسی)هطوع3-1

 اسالم هتىی تطلسضت سیاسی ًٍظاهی آى تَز .     ( ًططٍگستطش4-1

  ضٍضٌگطی ذاظ زضفطٌّگ غطب زاضای ساتمِ چْاضغسسالِ است.(5-1

 ( ترطی اظحطوت ّای اػتطاؼ آهیعهصّثی ضًساًس ضٍیىطزهؼٌَی زاضتٌسٍتاخطیاى زًیاگطٍی تماتل زاضتٌس.        6-1

 ّطًَع اذاللی خَیای  فطٌّگی هتٌاسة تاذَزاست.                        ( 7-1

 ( خْاى اختواػی ضیَُ ظًسگی اًساى ّاضاضىل هی زّس.                     8-1

 .                        (   ضْازت اظ ػَالن خْاى اًساًی است 9-1

     سیاسی پیص ضٍی اسالم زضضثِ خعیطُ ػطتستاى ضااظتیي تطز.پیاهثطذسا عی تیست ٍسِ سال حىَهت،هَاًغ ( 11-1

 (استؼواضًَ عی لطى ًَظزّن تااستفازُ اظظطفیت ّای تَهی تِ ٍخَزآهس.        11-1

 اضتاب ضػیتی تَز.       ( ظهیٌِ  زضّن ضیرتي التساضولیسا  ػثَضالتػازاظوطاٍضظی 12-1

 خْاى اًساًی زضتطاتطخْاى ػیٌی لطاضزاضز.                        ( 13-1

 ( اظزیسهتفىطاى هسلواى خْاى ػیٌی ّواى خْاى غیطتىَیٌی است.                      14-1

 (   زضًگاُ لطآًی خْاى شٌّی افطازتاتغ فطٌّگ خاهؼِ است.                        15-1

 تطُ خغطافیایی فطٌّگ ّای گًَاگَى یىساى ًیست.    ( اهتسازتاضیری ٍگس16-1

 (ػمالًیت هاًغ زٍلغثی ضسى خْاى هی ضَز.        17-1

 ( زضتؼاتیطلطآًی ضْازت اظػَالن غیطتىَیٌی است .      18-1

 (هؼٌَیت هی تَاًستِ پطسص ّای تٌیازیي ٍاتسی اًساى ّاپاسد زّس.19-1

 ضخ هی زّسوِ لَم غالة تطتطی فطٌّگی خاهؼِ ی هغلَب ضاتپصیطز.(اهپطیالیسن فطٌّگی ٌّگاهی 21-1

 ظضس.اتِ تؼس آغ15(استؼواضًَػی اهپطاتَضی است وِ اظ لطى 21-1

 (زضاستؼواضًَاستؼواضگطاى پٌْاى ٍهدطیاى آضىاضًس.22-1

 (ضساًِ ّا ٍفٌاٍضی اعالػات اتعاضاستؼواضفطاًَّستٌس.23-1

 استؼواضًَ)سلغِ التػازی( ضاّن زضذَزخای زازُ است.       (  استؼواضفطاًٍَخِ غالة24-1

 اضظش ّای خاّلی زضػػطًثَی تاسال زّن ّدطی زضتطاتطاسالم هماٍهت آضىاضوطزُ تَز.(25-1

 زضغس خوؼیت هسلواًاى خْاى زضآسیای خٌَب ضطلی ظًسگی هی وٌٌس.25حسٍز   (26-1

 التساضاسالهی ضازضچاضچَب هٌاسثات لثیلِ ای ساظهاى ترطیس. اضظش ّای ًثَی تِ تسضیح زضزٍضاى ذالفت(27-1  

 استثسازلَهی َّیت غیطاسالهی زاضت.(28-1

 استؼواضًَ تاضطایظ ًیوِ استؼواضی تغاتك زاضز.(29-1

 خْاًی خسیستَز.استؼواض هْن تطیي ػاهل ازغام خَاهغ غیطغطتی زضًظام (31-1

 لسضت چاًِ ظًی استؼواضگطاى زضالتػازخْاًی هی ضَز.ته هحػَلی ضسى التػاز هَخة واّص (31-1

 استثسازلَهی ػمثِ ای ذاضج اظخغطافیای خْاى اسالم زاضت.(32-1
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 استؼواضغطتی ،استثسازایلی ضالسضت استؼواضگطاى پیًَسظز.(33-1

 ٍاتستگی وطَضّای استؼواضظزُ هَخة ػثَضاستؼواض،تِ استؼواضًَهی ضَز.(34-1

 استؼواضهؼتمسًس:خْاًی ضسى زضحال ایدازًظن ًَیٌی است.هرالفاى (35-1

 زضخْاًی ضسى اّویت هطظّای سیاسی واستِ ضسُ است.(36-1

 اظهىاتة هَضزاستفازُ ًرثگاى وطَضّای اسالهی تطای هماتلِ تاسلغِ استؼواضلیثطالیسن تَز.(37-1

 استثسازلَهی چاضُ ای خعحصف هظاّطفطٌّگ اسالهی ًساضت.(38-1

 استؼواضگطاى ،استثسازایلی ضاتِ غَضت استثسازاستؼواضی زضآٍضزًس.(39-1

                                                                                                                                                                         هلت ّای خسیسضىل گطفت. –ػولىطزالتػازی وطَضّای غطتی زضچاضچَب زٍلت     (41-1

 ( وسام یه اظ فطٌّگ ّای ظیط واًَى ثطٍت ٍ لسضت ضا هَضز تَخِ لطاض هی زّس ؟1-2 2

 ز( فطٌّگ زیٌی          ج( فطٌّگ زًیَی  ب( فطٌّگ سطهایِ زاضی     الف( فطٌّگ اسالم

 ؟ ًیست( وسام خولِ غحیح 2ـ2

 الف( زض استؼواض لسین استؼواضگطاى حضَض هستمین ٍ آضىاض زاضًس .

 ب( زض استؼواض ًَ استؼواض گطاى آضىاض ٍ هدطیاى آى پٌْاى اًس .

 ج( زض استؼواض فطاًَ استؼواضگطاى ٍ هدطیاى ّط زٍ پٌْاى اًس .

 ز( زض استؼواض ًَ ، استؼواضگطاى پٌْاى ٍ هدطیاى آى آضىاض اًس .

 فطٌّگ اسالم ظیثاتطیي ٍ هحثَب تطیي هرلَق ذساًٍس ، چیست ؟( زض 2ـ3

 ز( پیاهثط  اًساىج(  ب( فغطت  الف( ػمل

 ( فاضاتی خاهؼِ ای ضا وِ ػمایس ٍ اضظش ّای آى حك تاضس اها ٌّداضّا ٍ ضفتاضّای آى هَافك تا حك ًثاضس ................... هی ًاهس .2ـ4

  ز( هسیٌِ خاّلِ ج( هسیٌِ فاسمِ   سیٌِ فاضلِ ب( ه   الف( هسیٌِ ی ظالِ 

 وسام اضظش هؼیاضٍهیعاًی تطای سٌدص ػمایسٍاضظش ّای هرتلف یه فطٌّگ است؟  (5-2

 (ػمالًیت    4          (ػسالت  3        (حمیمت  2       (هؼٌَیت 1

 وسام اضظش یه فطٌّگ ضازضتطاتطفطٌّگ ّای ضلیة هماٍم هی ساظز؟  (6-2

 (ػمالًیت   4(هسَلیت           3(حمیمت                2(حطیت        1

 فطٌّگ ّایی وِ اًساًیت ضاتاتحطاى ّای ضٍحی ٍضٍاًی گطفتاضهی ساظًساظوسام اضظش فطٌّگ هغلَب خْاًی غافل هاًسُ اًس؟  (7-3

 ت اختواػی  (هسیطی4          (ًسثیت فطٌّگی  3         (هؼٌَیت2         ( حمیمت 1

(خْاى 2          (خْاى فطٌّگی 1ٍلتی فطزی زضتاضُ هسلِ ای ذاظ هی اًسیطسزضهحسٍزُ ی خْاى................ظًسگی هی وٌس. (8-2

 (خْاى ػیٌی4           (خْاى شٌّی  3          اًساًی 

 وسام اضظش ظهیٌِ گستطش فطٌّگ ضافطاّن هی وٌس؟  (9-2

 (ػمالًیت  4        (ػسالت 3              (حطیت 2             (تؼْس1

 حك فطٌّگی است وِ ػمایسش هغاتك...............تاضس.  ( فطٌّگ11-2

  (هؼٌَیت4               (ػمالًیت  3             (ًیاظّای فغطی   2           (حمیمت1

(غطتی وطزى خْاى ضازضپَضص خْاًی ضسى پیگیطی 1ٍاستؼواضًَزضچِ ًىتِ ای هطتطن است؟ استؼواضفطاًَتااستؼواضلسین  (11-2

                 (فطاٍضزُ سلغِ خْاى غطب است.3             (َّیت فطٌّگی زیگطوطَضّاضاّسف لطاضهی زّس. 2         . هی وٌس

 (ساظٍواضّای غیطهستمین زاضز.  4

 ی فطٌّگ هؼاغطغطب است .هْن تطیي ٍیژگی اًساى ضٌاس (12-2

 (ًسثیت فطٌّگی  4(ضٍضٌگطی             3(سىَالضیسن                 2(اٍهاًیسن               1

 ( ضٍیىطز ضاسیًَالیستی تِ چِ هؼٌایی است ؟13-2

 (ػمل خعیی4(تفسیطزیٌی            3(تدطتِ گطایی               2(حس گطایی         1

 یگطاى ضااظزست تسّس:حالت فؼال زضگعیٌص ػٌاغطفطٌّگی ز (وسام گعیٌِ هَخة هی ضَزخاهؼ14-2ِ
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 (خْاًی ضسى4(ذَزتاذتگی فطٌّگی                          3(تحطاى فطٌّگی                          2(تعلعل فطٌّگی                      1

 .................................ضىل هی گطفت:التػازایطاى تازٍضاى لاخاضتطهساض(15-2

 ظًسگی ایلی(4(التػاز ته هحػَلی             3وطاٍضظی                (غٌایغ زستی ،2    وطاٍضظی             (زاهساضی ،1

ػمل -(زًیاگطٍی ػولی1اتؼازػمالًی تَحیسزٍضضس.هسیحیت اظتؼسًظطی تا........................آهیرتِ ضسٍتالثَل....................اظ(16-2

 تفاسیطپطٍتستاًی -(سىَالضیسن پٌْاى4تثلیث              -ضٍیىطاساعیطی(3اًىاضٍحی           -(فلسفِ ضٍضٌگطی2تدطیسی          

 اظفطایٌستغییطًمص وطَضّازضًظن خْاًی تا چِ ػٌَاًی یاز هی ضَز:(17-2

 (خاهؼِ هلل4(خْاًی ضسى                   3(ًظن ًَیي خْاًی                       2  (خاهؼِ خْاًی           1

 زضوطَضّای استؼواضظزُ زضهطتثِ ی ًرست وسام ساذتاضزگطگَى هی ضَز:(18-2

 (سیاسی4     (التػازی                     3(ًظاهی                                    2(فطٌّگی                     1

 چِ ػاهلی استمالل التػازی وطَضّای هرتلف ٍسیاست ّای هلی ضاهرسٍش هی وٌس؟(19-2 

 سیاست ّای لَهی ٍهحلی(4(واًَى ّای ثطٍت ٍلسضت       3(التػازسطهایِ هحَض          2         (گستطش اضتثاعات1

 ًاهیسُ هی ضَز:ضثىِ ضٍاتظ پایساضتیي خَاهغ زضیه زٍضُ تاضیری چِ (21-2

 (خْاًی ضسى4(ضٍاتظ تیي الولل                  3(ًظام خْاًی                      2(خاهؼِ خْاًی              1

 :نیستزضاضتثاط تا ًظام خْاًی وسام گعیٌِ غحیح (21-2

 ٍتداضت هَخة ضىل گیطی ًظام خْاًی ضس.(پیًَسسطهایِ 2اتؼازفطٌّگی،سیاسی ٍالتػازی زاضز.               (ًظام خْاًی 1

 (پیسایص لسضت ّای سیاسی سىَالض زضفطایٌسضىل گیطی ًظام خْاًی تاثیطگصاضتٌس.3

 زضفطایٌسضىل گیطی ًظام خْاًی تاثیطگصاضتٌس. (تِ ذسهت گطفتي هثلغاى هصّثی ٍساظهاى ّای فطاهاسًَطی4

 تِ......................هثازضت هی وٌس؟ زضاستؼواضًَ،وطَضاستؼواضگط.................... (22-2

 خْاًی ساظی فطٌّگ ّای تَهی الَام هرتلف-( تااستفازُ اظًْازّاٍساذتاضّای التػازی ٍسیاسی تیي الوللی1

 وٌتطل تاظاضٍسیاست وطَضّای زیگط -( تااتىاتِ لسضت التػازی ذَزٍتاضٍش ّا ٍساظٍواضّای هستمین ٍغیطهستمین2

 وٌتطل تاظاضٍسیاست وطَضّای زیگط -ازّاٍساذتاضّای التػازی ٍسیاسی تیي الوللی( تااستفازُ اظ3ًْ

  خْاًی ساظی فطٌّگ ّای تَهی الَام هرتلف-(  تااتىاتِ لسضت التػازی ذَزٍتاضٍش ّاٍساظٍواضّای هستمین ٍغیطهستمین4

 فطٌّگ هسضى غطب یازضسُ است.اظ.......وِ............هی تاضستِ ػٌَاى هْن تطیي ٍیژگی هؼطفت ضٌاذتی    (23-2

 تیاًگطضاُ ٍغَل تِ هَاًغ ضٌاذت حمیمت-سىَالضیسن-2ًاظطتِ ضٍش ضٍیاضٍیی تاحمیمت              -(ضٍضٌگطی-1

 تیاًگطضاُ ٍغَل تِ هَاًغ ضٌاذت حمیمت -ضٍضٌگطی -4ًاظطتِ ضٍش ضٍیاضٍیی تاحمیمت          –(سىَالضیسن  -3

 تسٍى ًیاظتِ تَخیِ آسواًی ٍالْی تیاًگطچیست؟ (ضسویت یافتي اًساى24-2   

  (سىَالضیسن پٌْاى4(تفطػي                  3(ضٍضٌگطی ػام               2(ضٍضٌگطی ذاظ              1

 ّای هرتلف زض سغح خْاًی حضَض فؼال ٍ تاثیطگصاض زاضتِ تاضٌس، ....اگط فطٌّگ  (25-2

 .ضَزفطٌّگ حاون تط ًظام خْاًی هطرع هی -ب        ّا ذَاّس ضس.فطٌّگ ی تؼاهلًظام خْاًی غحٌِ -الف

     ی اًسدام فطٌّگی ذَاّس ضس.ًظام خْاًی، غحٌِ -فطٌّگ حاون تط ًظام خْاًی هٌسدن ذَاّس ضس.         ز -ج

 الولل ٍ خْاًی تِ چِ ضىلی تَز؟لثل اظ ظَْض غطب خسیس، ضٍاتظ تیي (26-2

 تحت ًفَش اهپطاعَضی خْاًی یه لسضت تطتط تَز. -ب       ضس. ص پیطاهًَی ٍ هطوع تمسین هیتِ زٍ تر -الف

 ّط فطٌّگ لسضت سیاسی هطتَط تِ ذَز ضا زاضت. -ز      تط تواهی ضٍاتظ فطٌّگی حاوویت زاضت.       -ج

 ّای هْاخن زض فطٌّگ ذَزی ٍخَز زاضت؟چطا زض گصضتِ اهىاى ّضن ٍ خصب گطٍُ (27-2

 ّا ٍخَز ًساضت.ظیطا اهىاى گفتگَی فطٌّگی ٍ هؼطفتی هستمین تیي فطٌّگ -الف

 ی ًظاهی ًثَز.ی تیي گطٍُ هْاخن ٍ گطٍُ هغلَب تاتغ ضاتغِظیطا ضاتغِ -ب

 ظیطا ضٍاتظ فطٌّگی وطَضّا تاتغ ضٍاتظ سیاسی، ًظاهی ٍ التػازی ًثَز. -ج

 ظّای خغطافیایی ٍخَز ًساضت.ّای هرتلف اهىاى ػثَض اظ هطظیطا تطای فطٌّگ -ز

 گستطش اسالم زض خْاى تیطتط اظ چِ عطیمی غَضت گطفتِ است؟ (28-2



 لسضت سیاسی وطَضّای اسالهی              -ی ًظاهی هسلواًاى                               بسلغِ -الف

 التػازی وطَضّای اسالهی            لسضت -لسضت فطٌّگی اسالم                                       ز -ج

 اظ چِ ظهاًی فطٌّگ غطتی، ًظام خْاًی ضا تحت ًفَش لطاض زاز؟ (29-2

 لطى ّدسّن ٍ ًَظزّن  -لطى ّفسّن تا تیستن                                          ب -الف

   لطى ّفسّن تا ًَظزّن -لطى ّدسّن تا تیستن                                            ز -ج

 ضًساًس تِ هؼٌای چیست ٍ زض چِ زٍضُ ی تاضیری ایداز ضس؟ (31-2

 لطى چْاضزّن ٍ پاًعزّن -تدسیس حیات ٍ تَلس زٍتاضُ -ب   لطى چْاضزّن تا ضاًعزّن    -تچسیس حیات ٍ تَلس زٍتاضُ -الف

   لطى چْاضزّن تا ضاًعزّن هیالزی -ضٍضٌگطی -ز   زی           لطى پاًعزّن ٍ ضاًعزّن هیال -ضٍضٌگطی -ج

     (حطوت ّای فطٌّگی ضًساًس 1 نمی آید؟وساهیه اظهَاضزظیطاظضیطِ ّای اًمالب فطاًسِ تِ حساب  (31-2

 (حمَق فغطی اًساى ّا  4         (تغییطات اختواػی اًمالب غٌؼتی 3              (اًسیطِ ّای فلسفی ضٍضٌگطی  2

 وساهیه اظهطرػات زٍضُ ّای تاضیری ظیطغحیح ًوی تاضس؟  (32-2

 (زضلطٍى ٍسغی ًَػی زًیاگطٍی ضازًثال هی وطزًس.  2   (حطوت ّای اػتطاؼ آهیعهصّثی زضزٍضُ خسیسضىل گطفت. 1

 (ٌّطزٍضُ تاستاى زضضًساًس تطاتؼازخسواًی ٍزًیَی اًساى اّویت هی زازًس.  3

 فطغت تطٍظ ٍظَْضپیساوطزًس.   (لسضت ّای هحلی زضزٍضُ ضًساًس4

 (ظهیٌِ ّای التساض حاوویت ولیسا فطاّن ضس.  1اظٍیژگی ّای هصّثی زٍضُ ضًساًس است .  (33-2

 (ترطی اظحطوت ّای اػتطاؼ آهیع هصّثی ضٍیىطزهؼٌَی زاضتٌس.2

 سُ هی ضسًس. (ذساًٍسگاضاى هتىثطپطستی4          (حطوت زًیَی تِ زًثال تَخیِ زیٌی ٍهؼٌَی تَز.  3 

 چگًَِ ضٍیىطز سىَالضیسن زًیَی زضسغح فطٌّگ ػوَهی تسظ پیسا وطزُ تَز؟ (34-2

 (اظعطیك ٌّطٍتفاسیطپطٍتستاًی اظزیي 2                   (اظعطیك اًىاض اضظش ػلوی ٍحی 1

 (اظعطیك پیسایص فلسفِ ّای ضٍضٌگطی  4          (اظعطیك غفلت اظتفسیطتَحیسی ّستی 3 

     (تاحطوت ّای اػتطاؼ آهیع زیٌی  1اظچِ عطیمی سىَالضیسن ػویك تطیي الیِ ّای فطٌّگی غطب ضاتسریطوطز؟ (35-2

 (تافلسفِ ّای ضٍضٌگطی  4       (تاتَخِ تِ ػالن وثطت تسٍى ذساًٍسٍاحس 3    (تااًىاض اضظش ػلوی ٍحی  2

                (خٌگ ّای غلیثی 2    (لسضت گطفتي پازضاّاى  1ظهیٌِ ّای التساض حاوویت ولیساضازضّن ضیرت.( 36-2

 (تطٍظ ٍظَْض لسضت ّای هحلی  4            (اًتمازاظػولىطز ولیسا 3

        (ضضستداضت،تطزگی سیاُ پَستاى، غٌؼت 1وسام ػٌاغطتطفطایٌساًثاضت ثطٍت ٍهَلؼیت سطهایِ زاضاى افعٍز.( 37-2

 (حوایت ًاٍگاى ًظاهی،ضضستداضت،اًتمال ثطٍت تِ خَاهغ اضٍپایی  2

 (پیًَسلسضت تاتداضت،سطهایِ ٍغٌؼت  4       (خایگاُ تطتطغاحثاى ثطٍت ًسثت تِ ظهیي زاضاى  3

(زضتؼاهل تا هحیظ خغطافیایی 1 ( وسام گعیٌِ اظٍیژگی ّای تغییطات التػازی وطَضّای تحت استؼواضًیست؟38-2

 (ًیطٍی واضٍهَازذام وطَضّای غطتی ضاتاهیي هی وٌٌس.  2       ذَزتِ گًَِ ای هستمل ػول هی وطزًس

 (تاضضسٍتحَل وطَضّای استؼواضظزُ فاغلِ ضاى تاوطَضّای غطتی حفظ هی ضَز.  3

 (خطیاى ثطٍت تِ عَضهستوطتِ سَی وطَضّای غطتی ازاهِ پیسا هی وٌس.  4

(زضهسیطتَسؼِ ذَزتِ 2     (َّیتی هؼٌَی تطای ذَزلایل تَزًس.1هلت ّای خسیس ًیست-اظٍیژگی ّای زٍلت (39-2

(حاوویت ّای سیاسی ٍالتػازی 4      (َّیتی اغلة ًاسیًَالیستی زاضتٌس. 3     غَضت لسضت ّای استؼواضی زضآهسًس. 

(اغالت اًساى  2        (وطاهت شاتی اًساى 1ضیطِ حمَق اًساًی زضفطٌّگ زیٌی چیست ؟ ( 2-41        ًَیي تَزًس.  

 (ذالفت اًساى  4                (فغطت الْی اًساى  3

 

 

 


