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پیام آیات
ّ -1ش دٍ آیِ سا تشجوِ ٍ تیام ّشکذام سا رکش ًواییذ)2(:
الف  -یٓأاَیّْٔٓا الَّزِیيَ ءٓاهٌَُٓاْ اتَّقَُاْ اللَِّٓ ٍٓ رَسٍٔاْ هٓا تٓقِىٓ هِيَ الشِّتَٓاْ إِى کٌُتُن هّٔؤْهٌِِیيَ( 278تقشُ)
ب_یاَأَیّْٔٓا الَّزِیيَ ءٓاهٌَُٓاْ اسٕتَؼِیٌَُاْ تِالصّٓثشِ ٍٓ الصّٓلََِٓ إِىَّ اللَِّٓ هٓغٓ الصّٓاتشِیيَ( )153تقشُ
سًاالت تستی
 -2اسصش ّشکس تِ چِ چیض تستگی داسد؟()0/25
الف :ثشٍت

ب :ػلن

ج :دسک ٍفْن اٍ اص حقیقت ّستی

دّ :وِ هَاسد

 -3خذاًٍذ تیي اًساى ٍسایش هَجَدات چِ تفاٍتی قشاسدادُ است؟()0/25
الف :تفکش

ب :هحل صًذگی

ج :اًتخاب

د :الف ٍج

 -4خذاًٍذ دس کٌاس ٍدیؼِ ّایی کِ تِ اًساى دادُ دس عَل صًذگی چگًَِ اٍ سا یاسی هی کٌذ ؟()0/25
الف :فشستادى اًثیاء
ج :ػقل

ب :الْاهات فشضتگاى
د :الف ٍج

سًاالت جای خالی
 -5جاّای خالی سا تا ػثاست هٌاسة کاهل کٌیذ)0/5 (.
الف :قشآى کشین .......................سا سشچطوِ ی تسیاسی اص گٌاّاى ٍ لغضش ّا هی داًذ .
ب :دضوي تشیي دضوٌاى اًساى اص ًظش حضشت ػلی (ع).................................است.
بٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.
 -6داضتي حساب سال تِ چِ هؼٌاست ؟()0/25
- 7هالیات تشای تأهیي چِ ّضیٌِ ّایی است؟()0/25
ً-8ظام ػشضی سا تَضیح دّیذ)0/25(.
ً -9فس اهّاسُ سا تِ ػٌَاى یکی اص هَاًغ سضذ ٍسستگاسی تَضیح دّیذ)0/25(.
 -10دالیل ٍجَد تؼذ سٍحاًی ٍجَد اًساى سا ًام تثشیذ )0/5(.
 -11ضشایظ تَکل ٍاقؼی چیست؟ ()0/25

 -12پایِ ٍاساس دیٌذاسی چسیت؟()0/25
 -13ػفاف سا تؼشیف کٌیذ )0/25(.
 -14ػضّت ًفس یؼٌی چِ؟()0/25
 -15چشا ػفاف دس صًاى جلَُ ای تشتش داسد ؟()0/25
 -16آیا حجاب صًاى  ،هَجة سلة آصادی ٍکاّص حضَس آًاى دس جاهؼِ هی گشدد؟تَضیح هختصش()0/25

بٍ سًاالت زیر بطًرکامل دَیذ.
 -17دٍ هَسد اص ٍیژگی ّای هجوَػِ ی هٌظن سا تٌَیسیذ ٍ هْوتشیي ٍیژگی هجوَػِ هٌظن سا رکش
ًواییذ)0/75(.
 -18اًساى ّا هؼوَال دس تشخَسد تا هشگ چٌذ دیذگاُ داسًذ؟ ّش کذام سا تَضیح هختصشی دّیذ)0/75 (.
ٍ -19یژگی ّای ػالن تشصخ سا تٌَیسیذ (.سِ هَسد) ()0/75
 -20هٌظَس اص آثاس هاتأخش چیست ؟هثال تضًیذ )0/5(.
 -21دس هشحلِ اٍل قیاهت چِ ٍقایؼی سخ هی دّذ؟ تِ تشتیة تٌَیسیذ)0/75(.
 -22ساتغِ ی هیاى ػول ٍپاداش ٍکیفش تِ چٌذ دستِ تقسین هیطَد ؟ یک هَسد سا تَضیح دّیذ)0/5(.
 -23اثاس هحثت تِ خذا سا ًام تثشیذ؟رکش دٍ هَسد کافی است)0/5(.
 -24ضشایظ حجاب دس هَسد صًاى چیست ؟()0/5
 -25دٍ ضشط اص ضشایظ ٍاجة ضذى اهش تِ هؼشٍف ًٍْی اصهٌکش سا تٌَیسیذ )0/5(.
 -26هشاحل اهش تِ هؼشٍف ًٍْی اصهٌکش سا تٌَیسیذ )0/75( .
 -27ستا تِ چِ هؼٌاست ؟ٍچِ اثشات سَءی تش جاهؼِ داسد؟()0/5
 -28صکات ساتؼشیف کشدُ تٌَیسیذ تِ چٌذ دستِ تؼلّق هی گیشد ؟ فقظ ًام ّش دستِ سا رکش ًواییذ)1(.
 -29کاسکشد ّای ًواص ٍ سٍصُ سا تِ تفکیک رکش ًواییذ( تشای ّش کذام دٍ هَسد)()1
ٍ -30یژگی ّای ًواصی کِ کاس کشد ّای خَد سا داسد رکش ًواییذ)0/5(.
 -31ضوي دسج رکش سکَع تیاى ًواییذ ایي رکش چِ تیام ٍ هفَْهی داسد)0/5( .

