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الف) درستي و نادرستي عثارات زیر را مشخص کنیذ.

1
2
3
4

سساًِ ّا ًوی تَاًٌذ سٍی باٍس ّا ٍافکاس ٍسفتاس اًساى ّا احشبگزاسًذ.
بِ اهَال ٍداسایی ّایی کِ ٍلف هی ضَد  ،اًفاق هی گَیٌذ.
پیاهبش پس اص  3سال هاهَسیت یافت ًخست ػوَم هشدم ٍسپس خَیطاًٍذاى خَد سا بِ اسالم دػَت کٌذ.
گشٍّی اص ساکٌاى هذیٌِ(یخشب) کِ با پیاهبش (ظ) پیواى بستٌذ ٍآى حضشت سا یاسی کشدًذ ،اًصاس هی گَیٌذ.

ظؽ
ظؽ
ظؽ
ظؽ
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ب) عثاراتي را که ته هم مرتوط هستنذ را ته یکذیگر وصل کنیذ.

الف
یؼمَب لیج
ػضذالذٍلِ
رٍالیویٌیي
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ب
●

 آل بَیِ

●

 صفاسییاى

●

 ساهاًی

اهیش اسواػیل ●

 عاّشیاى

ج) جواب گسینه درست را تا عالمت × مشخص کنیذ.
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کذام یک اص آحاس هٌفی سساًِ هحسَب هی ضَد؟
ب) هکاتبِ آساى 
الف) استباط سشیغ با دیگشاى 
د) کاّص تواس چْشُ بِ چْشُ 
د) دستشسی بِ اخباس 
حك استیضاح سئی س جوَْس ٍ ٍصسا بشػْذُ  ...................هی باضذ.
د) سّبش 
د) لاضی 
ب) لَُ لضاییِ 
الف) هجلس ضَسای اسالهی 
بیطتش دسآهذ ّای دٍلت اص کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش تاهیي هی ضَد؟
ب) دسآهذصادسات ًفت 
الف) دسآهذهالیاتی 
د) دس آهذ صادسات فشش 
د) دسآهذ صذٍس گَاّیٌاهِ 
بِ اسسال پیام اص گیشًذُ بِ فشستٌذُ گفتِ هی ضَد.
د) ّش سِ هَسد صحیح است 
د) باصدُ 
ب) سساًِ 
الف) باصخَسد 
ًخستیي الذام پیاهبش بؼذ اص ٍسٍد بِ هذیٌِ چِ بَد؟
الف) احذاث هسجذ  ب) پیواى بشادسی  د) پیواى ًاهِ سیاسی  د) اًتخاب جاًطیي 
کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص اّذاف لیام اهام حسیي (ع) هحسَب ًوی ضَد؟
ب) اهش بِ هؼشٍف ًٍْی اص هٌکش 
الف) اصالح اهت جذم سسَا اهلل 
د) پیادُ کشدى سیشُ سسَا اهلل ٍػلی (ع) 
د) بذست آٍسدى حشٍت ٍحکَهت 
د) ته سواالت زیر جواب های مناسة تنویسیذ.

1

پس اص آى کِ سییس جوَْس با حذاکخش آسای هشدم اًتخاب ضذ.بشای ضشٍع بهِ کهاس،حکن ٍی تَسهظ سّبهش
اهضاء هی ضَد کِ دس اصغالح بِ آى  ....................................................هی گَیٌذ.

2

ػخواى خلیفِ سَم تَسظ  ................................................بِ خالفت سسیذ.

3

بش اساس لاًَى ّش ضشکت تؼاًٍی حذالل با  .......................................ػضَ سسویت هی یابذ.

4

4

پس اص سّبشی ػالی تشیي همام سسوی کطَس ....................................است.

5

تْیِ ٍ تَلیذ کتابْای دسسی اص ٍظایف ٍصاست ............................................است.

6

بِ جشیاى اسسال ٍ دسیافت پیام ...............................................هی گَیٌذ

7

ضوا بشای اًجام فؼالیت ّای خیشیِ اص ٍصاست خاًِ  ..................... ...............................بایذ هجَص بگیشیذ.

8

اص عشیك .............................................استاد هی تَاًذ اص ساُ دٍس دس چٌذ کالس تذسیس کٌذ ٍبا داًطهجَیاًص
استباط بشلشاس کٌذ.

9

اػالم سسوی تاسیس حکَهت اسالهی بِ سّبشی پیاهبش دس ضْش هذیٌِ با چِ الذاهی صَست گشفت؟

.

1
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بَدجِ بِ صباى سادُ یؼٌی......................................................................................:

11

تؼاٍى بِ صباى سادُ یؼٌی . ..........................................................................................:

12

تحشین التصادی ٍاجتواػی هساهاًاى دس هکِ چگًَِ پایاى یافت؟

1
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اص ٍیژگی ّا ٍدستاٍسدّای حکَهت اهام ػلی(ع) فمظ دٍ هَسد سا ًام ببشیذ؟

1

14

خاًذاى ػباسیاى هشدم سا بِ چِ ضگشدی بشای لیام ػلیِ حکَهت بٌی اهیِ دػَت هیکشدًذ؟

1

15

هٌظَس اص دػاٍی کیفشی چیست ؟با یک هخال تَضیح دّیذ؟

2

16

ٍالؼِ غذیش خن سا بِ عَس خالصِ تَضیح دّیذ؟

1

تشویقي:
قانون اساسي چنذ اصل و فصل دارد؟
موفق تاشیذ

2

