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 سواالت ردیف

 «الوارِثینَ نَجعَلَهُمُ وَ اَئِمَّةً نَجعَلَهُم وَ االَرضِ فِی استُضعِفوا الَّذینَ عَلَی نَمُنَّ اَن نُریدُ وَ »آیه اساس بر الف

 (نمره0.5. )بنویسید را آیه ترجمه -1

 

 نمره(0.5) است؟ شده داده مستضغفین به بشارتی چه -2

 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. ب

 (نمره0.5):فقیه ولی مشروعیت -1

 

 
 (نمره0.5):تقیه -2

 

 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ج

 (نمره0.5)است؟ موضوعی چه نشانگر زمان، یک در دین چند یا دو وجود -1

 

 
 (نمره0.5) چیست؟ طاغوت از منظور -2

 

 

 (نمره0.5.)ببرید نام را دینی مرجعیت به مربوط( ع) ائمه اقدامات از مورد دو -3

 

 

 (نمره0.5) چیست؟ است، عزیز خداوند اینکه از منظور -4

 

 

 (نمره0.5.)کنید بیان را مناسب زمان در ازدواج فواید -5

 

 

 (نمره0.5.)ببرید نام را جوانی دوره در ازدواج برای آمادگی جهت الزم های برنامه از مورد دو -6

 

 

 کامل کنید.به درستی عبارتهای زیر را  د

  (نمره 0.25.)است............ ...................... شایسته همسر معیار ترین مهم کریم قرآن نظر از -1
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  (نمره0.25. )کرد سلمانیم اعالم ظاهر، به و شد تسلیم ناچار به پیامبر رحلت از قبل سال دو حدود....... ........................ -2

   (نمره0.25. )بود.................................. کریم، قرآن حافظ و کاتب برترین و اولین -3

  (نمره0.25.)است.............. ..................... معنای به اسالم -4

 (مرهن0.25. )است. ............................................... ائمه اقدامات نمونه از مبارزه درست های شیوه انتخاب -5

  (نمره0.25. )نندک رجوع...... .......... به باید هم، اجتماعی مسائل در بلکه فردی، مسائل و احکام در تنها نه امام، غیبت در مسلمانان -6

 نمره(0.5)هر مورد  درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. س

 (نمره0.25. )باشد می( ص) اکرم پیامبر عمر آخر سال در انذار آیه نزول .1

  (نمره0.25. )کنم می حکومت( ص)خدا رسول سنت و قرآن دستورات براساس من کرد اعالم گرفت، دست به را حکومت وقتی نیز علی حضرت .2

  (نمره0.25. )دادند قرار پیامبر حکومت مسیر در را حکومت مسیر تدریج به نیز، عباس بنی و امیه بنی حاکمان .3

 (نمره0.25.)است رهبری به نسبت مردم مسئولیتهای از اجتماعی اهداف به دادن اولویت .4

 ص

 

 

 ستون ب اضافی است( ارتباط بین ستون الف و ب را به دستی مشخص نمایید. )یک مورد در

 ب الف

 (نمره0.25) ظهور اهداف تحققA   کار پیداکردن و شغل داشتن به توجه

 (نمره0.25( )ع)علی حضرت  B دین متخصص به رجوع

 (نمره0.25)مردم هدایت در( ص) پیامبر دلسوزی و کوشی سخت  C کمال و رشد زمینة شدن فراهم

 (نمره0.25) اسالم اجتماعی احکام اجرای ضرورت  D حکومت نمونه ترین عالی

 (نمره0.25) عقلی لوغب  E مُؤمِنینَ یَکونوا اَلّا نَفسَکَ باخِع لَعَلَّکَ

 (نمره0.25)عصمت انبیا  F عدل پایه بر ای جامعه

   G(نمره0.25)تقلید 
 

 گزینه صحیح را بر اساس سواالت انتخاب نمایید. ط

 به سوگند» : فرمود و داد نشان را( ع) علی حضرت حال، این در. بود نشسته خویش یاران جمع در( ص)اسالم گرامی پیامبر -1

 همین در« .اند نجات اهل قیامت، روز در و رستگارند او، پیروان و شیعیان و مرد این اوست، قدرت دست در جانم که خدایی

 (نمره0.5.)شد نازل( ص) پیامبر بر............................  آیه هنگام

 م نکُم االَمرِ اُول ی وَ الرَّسولَ اَطیعُوا وَ اهللَ اَطیعُوا آمَنوا الَّذینَ اَیُّهَا یا( 2             تَفعَل لَم ا ن وَ رَبِّکَ م ن ا لَیکَ اُنزِلَ ما بَل ِّغ الرَّسولُ اَیُّهَا یا( 1

 البَرِیَّةِ خَیرُ هُم اُولئ کَ الصّال حات عَم لُوا وَ آمَنوا الَّذ ینَ ا نَّ( 4                 الصَّالةَ یُقیمونَ اَلَّذینَ  آمَنوا الَّذینَ وَ رَسولُهُ وَ اللِّهُ وَل یُّکُمُ ا نَّما( 3

 (نمره0.5) چیست؟ بودن مرد و بودن زن جهت از انسانها تفاوت ثمره -2

 .دارند اختالفاتی هم با انسانی های ویژگی در فقط و هستند یکدیگر کننده تکمیل مرد و زن(1

 .گردد می ازدواج از پس خانواده پایداری موجب فطری تفاوتهای صحیح و درست درک(2

 .کند پیدا ذاتی برتری دیگری بر یکی که این بدون کرده، نیازمند دیگر یک به را دو هر(3

 .آورند پدید را متعادل خانواده یک تا گیرند عهده بر را یکسانی های نقش توانند می( 4

 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحدغیردولتی مُدبیرستان 

 نام و نام خانوادگی :

 یازدهم پایه :

 عمومی رشته :

 دومنوبت متحانات ا

  2دین و زندگی 

 محمدیآقای  نام دبیر :

  1398 / 03/  22 تاریخ امتحان :

 دقیقه 70  زمان پاسخگویی :
 

 

 

 (نمره0.5......... )......... که دهید تشخیص را رستگاری راه میتوانید وقتی اسالم جهان آینده مورد در( ع) علی حضرت سخنان اساس بر -3

 بشناسید را آنقر کنندگان فراموش( 2                                        دهید تشخیص را قرآن به شکنان پیمان( 1

 .کنید طلب اهلش از( 4                           کنید شناسایی را مستقیم صراط به کنندگان پشت( 3

 نصف برای باید پس است؛ کرده حفظ را خود دین نصف کند، ازدواج که کسی» ،(ص)اکرم پیامبر فرمایش مطابق -4

 (نمره0.5) «...................دیگر،

 باشد داشته پروا خدا از(2                                        بگیرد پیش عفت(1

 .بگوید سخن شاسیتگی به نامحرم با(4                            کند ترک را نامحرم به نگاه(3

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ل

 (نمره1.) نمایید تبیین را غیبت عصر در امام های مسئولیت تداوم ضرورت -1

 

 

 

 

 (نمره1. )نمایید تبیین را نبوت ختم عوامل مورد درزندگی  کامل برنامة دریافت برای بشری جامعة آمادگی موضوع -2

 

 

 

 

 (نمره1.)نمایید تبیین را حدیث حفظ نامطلوب نتایج از مورد دو -3

 

 

 

 (نمره1. )نمایید تبیین را مسلمانان بین در موعود به اعتقاد -4

 

 
 

 

 (نمره1.)نمایید تبیین را اند، کرده سکوت پیامبر از پس جانشینی مورد در اکرم پیامبر و کریم قرآن که فرضیه این پاسخ -5

 

 
 

 

 16 موفق باشید

  



 دث٘شستبى هَحذ دٗي ٍ صًذگٖ ٗبصدّن  -خشداد-دٍم تشمآصهَى  ثِ ًبم خذا                                                                    

                          ًبم ٍ ًبم خبًَادگٖ:                                                            ضوبسُ کالس:                                   

 8931پاسخىامه ي سًاالت خرداد 

 «الَاسِث٘يَ ًَجؼَلَُْنُ ٍَ اَئِؤًَّ ًَجؼَلَُْن ٍَ ؼِاالَس كِٖ استُضؼِلَا الَّزٗيَ ػَلَٖ ًَوُيَّ اَى ًُشٗذُ ٍَ »آِٗ اسبس ثش الق

 (ًوش5.5ُ. )ثٌَٗس٘ذ سا آِٗ تشجوِ -1

] صهیي[ ٍاسحبى سا آًبى ٍ دّین قشاس] هشدم[ پیطَایبى سا آًبى ٍ ًْین هٌت صهیي، هستضعفبى ثش خَاّین هی هب: پبسخ

 .دّین قشاس

 ًوشُ(5.5) است؟ ضذُ دادُ هستضـل٘ي ثِ ثطبستٖ چِ -2

 ثَدى صهیي ٍاسث ٍ هشدم پیطَایی: پبسخ

 اغغالحبت صٗش سا تؼشٗق کٌ٘ذ. ة

 (ًوش5.5ُ):كقِ٘ ٍلٖ هطشٍػ٘ت -1

 دادُ سا هشدم سّجشی اجبصُ اٍ ثِ دیي یعٌی است؛ هطشٍع داسد، سا فقیِ ٍلی ضشایط کِ فقیْی سّجشی ٍ حکَهت: پبسخ

 .است حشام ٍی دستَسات اص پیشٍی غَست، ایي غیش دس. است

 (ًوش5.5ُ):تقِ٘ -2

 .ثخَسًذ ضشثِ کوتش دضوي، ثِ صدى ضشثِ عیي دس کِ ای گًَِ ثِ داسًذ، ًگِ هخفی سا خَد اقذاهبت: پبسخ

  ثِ سَاالت صٗش پبسخ کَتبُ دّ٘ذ. ج

 (ًوش5.5ُ)است؟ هَضَػٖ چِ ًطبًگش صهبى، ٗک دس دٗي چٌذ ٗب دٍ ٍجَد -1

 اص پیشٍی عذم ٍ خذا فشهبى اص سشپیچی هعٌبی ثِ کبس ایي ٍ اًذ ًیبٍسدُ ایوبى پیبهجش آخشیي ثِ قجلی پیبهجش پیشٍاى: پبسخ

 .است گزضتِ پیبهجشاى دستَسات

 (ًوش5.5ُ) چ٘ست؟ عبؿَت اص هٌظَس -2

 اص گشفتِ ًطئت قبًًَطبى ٍ فشهبى کِ حبلی دس کٌٌذ، هی گزاسی قبًَى ٍ دٌّذ هی فشهبى هشدم ثِ کِ کسبًی: پبسخ

 .ضَد هی ًبهیذُ طبغَت ًیست، الْی فشهبى

 (ًوش5.5ُ.)ثجشٗذ ًبم سا دٌٖٗ هشجؼ٘ت ثِ هشثَط( ع) ائوِ اقذاهبت اص هَسد دٍ -3

 ًَ ًیبصّبی ثب هتٌبست اسالهی هعبسف تجییي -پیبهجش سیشٓ ٍ سخٌبى حفظ -کشین قشآى تفسیش ٍ تعلین: پبسخ

 (ًوش5.5ُ) چ٘ست؟ است، ػضٗض خذاًٍذ اٌٗکِ اص هٌظَس -4

 .کٌذ خَد تسلین سا اٍ ٍ ًوبیذ ًفَر اٍ اسادُ دس تَاًذ ًوی کسی کِ است ایي هعٌبیص: پبسخ

 (ًوش5.5ُ.)کٌ٘ذ ث٘بى سا هٌبست صهبى دس اصدٍاج كَاٗذ -5

 اخالقی سالهت ٍ جٌسی فطبس کبّص دسًٍی، سضبیت احسبس طجیعی، سضذ سٍحی، ٍ جسوی سالهت ضبداثی،: پبسخ

 .است هٌبست صهبى دس اصدٍاد فَایذ اص جبهعِ

 (ًوش5.5ُ.)ثجشٗذ ًبم سا جَاًٖ دٍسُ دس اصدٍاج ثشإ آهبدگٖ جْت الصم ّبٕ ثشًبهِ اص هَسد دٍ -6

 هعیبسّب ضٌبخت* خبًَادُ؛ تطکیل اص خَد فْبی ّذ کشدى هطخع* ثلَغ؛ آغبص اص خَد دس پبکذاهٌی ٍ عفبف تقَیت: *پبسخ

 .هشد ٍ صى سٍحی ٍیژگیْبی ضٌبخت *  هٌبست؛ ّوسش ضبخػْبی ٍ

 کٌ٘ذ.کبهل ثِ دسستٖ ػجبستْبٕ صٗش سا  د

 اٍ ایوبى: پبسخ (ًوشُ 5.25.)است....................  ضبٗستِ ّوسش هؼ٘بس تشٗي هْن کشٗن قشآى ًظش اص -1

 اثَسفیبى: پبسخ (ًوش5.25ُ. )کشد هسلوبًٖ اػالم ظبّش، ثِ ٍ ضذ تسل٘ن ًبچبس ثِ پ٘بهجش سحلت اص قجل سبل دٍ حذٍد....................  -2

 علی حضشت: پبسخ  (ًوش5.25ُ. )ثَد...................... کشٗن، قشآى حبكظ ٍ کبتت ثشتشٗي ٍ اٍل٘ي -3

 خذاًٍذ ثشاثش دس ثَدى تسلین: پبسخ (ًوش5.25ُ.)است..................  هؼٌبٕ ثِ اسالم -4

 يالیت راستای در: پاسخ (ًوش5.25ُ. )است................................................  ائوِ اقذاهبت ًوًَِ اص هجبسصُ دسست ّبٕ ضَُ٘ اًتخبة -5

 ظاهری



 (ًوش5.25ُ. )کٌٌذ سجَع................  ثِ ثبٗذ ّن، اجتوبػٖ هسبئل دس ثلکِ كشدٕ، هسبئل ٍ احکبم دس تٌْب ًِ اهبم، ؿ٘جت دس هسلوبًبى -6

 فقیه: پاسخ

 ًوشُ(5.5)ّش هَسد  دسستٖ ٗب ًبدسستٖ ػجبستْبٕ صٗش سا تؼ٘٘ي کٌ٘ذ. س

 (ًوش5.25ُ. )ثبضذ هٖ( ظ) اکشم پ٘بهجش ػوش آخش سبل دس اًزاس آِٗ ًضٍل .1

 غلط: پبسخ 

. کٌن هٖ حکَهت( ظ)خذا سسَل سٌت ٍ قشآى دستَسات ثشاسبس هي کشد اػالم گشكت، دست ثِ سا حکَهت ٍقتٖ ً٘ض ػلٖ حضشت .2

  (ًوش5.25ُ)

 غحیح:پبسخ

  (ًوش5.25ُ. )دادًذ قشاس پ٘بهجش حکَهت هس٘ش دس سا حکَهت هس٘ش تذسٗج ثِ ً٘ض، ػجبس ثٌٖ ٍ اهِ٘ ثٌٖ حبکوبى .3

 غلط: پبسخ

 (ًوش5.25ُ.)است سّجشٕ ثِ ًسجت هشدم هسئَل٘تْبٕ اص اجتوبػٖ اّذاف ثِ دادى اٍلَٗت .4

 غحیح: پبسخ 

 استجبط ث٘ي ستَى الق ٍ ة سا ثِ دستٖ هطخع ًوبٗ٘ذ. )ٗک هَسد دس ستَى ة اضبكٖ است( ظ

 ب الف

 (ًوش5.25ُ) ظَْس اّذاف تحققE Aکار پیذاکردن ي شغل داشته به تًجه

 (ًوش5.25ُ( )ع)ػلٖ حضشتG Bدیه متخصص به رجًع

 (ًوش5.25ُ)هشدم ّذاٗت دس( ظ) پ٘بهجش دلسَصٕ ٍ کَضٖ سختA Cکمال ي رشذ زمیىۀ شذن فراهم

 (ًوش5.25ُ) اسالم اجتوبػٖ احکبم اجشإ ضشٍستB Dحکًمت ومًوه تریه عالی

 (ًوش5.25ُ) ػقلٖ ثلَؽC Eمُؤمِىیهَ یَکًوًا اَلّا وَفسَکَ باخِع لَعَلَّکَ

 (ًوش5.25ُ)ػػوت اًج٘بD Fعذل پایه بر ای جامعه

 G(ًوش5.25ُ)تقل٘ذ 
 

 گضٌِٗ غح٘ح سا ثش اسبس سَاالت اًتخبة ًوبٗ٘ذ. ط

 خذاٖٗ ثِ سَگٌذ: » كشهَد ٍ داد ًطبى سا( ع) ػلٖ حضشت حبل، اٗي دس. ثَد ًطستِ خَٗص ٗبساى جوغ دس( ظ)اسالم گشاهٖ پ٘بهجش -1

 آِٗ ٌّگبم ّو٘ي دس.« اًذ ًجبت اّل ق٘بهت، سٍص دس ٍ سستگبسًذ اٍ، پ٘شٍاى ٍ ض٘ؼ٘بى ٍ هشد اٗي اٍست، قذست دست دس جبًن کِ

 (ًوش5.5ُ.)ضذ ًبصل( ظ) پ٘بهجش ثش............................ 

 االَهشِ اٍُلِٖ ٍَ الشَّسَلَ اَع٘ؼَُا ٍَ اهللَ اَع٘ؼَُا آهٌََا الَّزٗيَ اََُّْٗب ٗب( 2                       تَلؼَل لَن اِى ٍَ سَثِّکَ هِي اِلَ٘کَ اًُضِلَ هب ثَلِّؾ الشَّسَلُ اََُّْٗب ٗب( 1

 هٌِکُن

 الجَشَِِّٗٔ خَ٘شُ ُّن اٍُلئِکَ الػّبلِحبت ػَوِلَُا ٍَ آهٌََا الَّزِٗيَ اِىَّ( 4                 الػَّالَٓ ُٗق٘وَىَ اَلَّزٗيَ  آهٌََا الَّزٗيَ ٍَ سَسَلُُِ ٍَ اللُِّ ٍَلُِّ٘کُنُ اًَِّوب( 3

 4گضیٌِ: پبسخ

 (ًوش5.5ُ) چ٘ست؟ ثَدى هشد ٍ ثَدى صى جْت اص اًسبًْب تلبٍت ثوشُ -2

 .داسًذ اختالكبتٖ ّن ثب اًسبًٖ ّبٕ ٍٗژگٖ دس كقظ ٍ ّستٌذ ٗکذٗگش کٌٌذُ تکو٘ل هشد ٍ صى(1

 .گشدد هٖ اصدٍاج اص پس خبًَادُ پبٗذاسٕ هَجت كغشٕ تلبٍتْبٕ غح٘ح ٍ دسست دسک(2

 .کٌذ پ٘ذا راتٖ ثشتشٕ دٗگشٕ ثش ٗکٖ کِ اٗي ثذٍى کشدُ، ً٘بصهٌذ دٗگش ٗک ثِ سا دٍ ّش(3

 .آٍسًذ پذٗذ سا هتؼبدل خبًَادُ ٗک تب گ٘شًذ ػْذُ ثش سا ٗکسبًٖ ّبٕ ًقص تَاًٌذ هٖ( 4

 3گضیٌِ :پبسخ

 کِ دّ٘ذ تطخ٘ع سا سستگبسٕ ساُ ه٘تَاً٘ذ ٍقتٖ اسالم جْبى آٌٗذُ هَسد دس( ع) ػلٖ حضشت سخٌبى اسبس ثش -3

 (ًوش5.5ُ........................................ )

 ثطٌبس٘ذ سا قشآى کٌٌذگبى كشاهَش( 2                                        دّ٘ذ تطخ٘ع سا قشآى ثِ ضکٌبى پ٘وبى( 1

 .کٌ٘ذ علت اّلص اص( 4                           کٌ٘ذ ضٌبسبٖٗ سا هستق٘ن غشاط ثِ کٌٌذگبى پطت( 3



 3گضیٌِ: پبسخ

 ًػق ثشإ ثبٗذ پس است؛ کشدُ حلظ سا خَد دٗي ًػق کٌذ، اصدٍاج کِ کسٖ» ،(ظ)اکشم پ٘بهجش كشهبٗص هغبثق -4

 (ًوش5.5ُ...................«)دٗگش،

 ثبضذ داضتِ پشٍا خذا اص(2                                     ثگ٘شد پ٘ص ػلت(1

 .ثگَٗذ سخي ضبس٘تگٖ ثِ ًبهحشم ثب(4                            کٌذ تشک سا ًبهحشم ثِ ًگبُ(3

 2گضیٌِ : پبسخ

 ثِ سَاالت صٗش پبسخ کبهل دّ٘ذ. ل

 (ًوش1ُ.) ًوبٗ٘ذ تج٘٘ي سا ؿ٘جت ػػش دس اهبم ّبٕ هسئَل٘ت تذاٍم ضشٍست -1

 پبسخگَی ٍ کٌذ ثیبى هشدم ثشای ٍ ثذاًذ سا دیي احکبم کِ ًجبضذ هتخػػی یعٌی ًیبثذ، اداهِ دیٌی هشجعیت اگش: پبسخ

 .کٌٌذ عول ٍظبیف آى ثِ تَاًٌذ ًوی ٍ ضًَذ ًوی آضٌب خَد ٍظبیف ثب هشدم ًجبضذ، دیي احکبم ثب هطبثق جذیذ هسبئل

 ٍ هذیشیت ًیبصهٌذ کِ سا اسالم اجتوبعی احکبم تَاى ًوی ًطَد، تطکیل اسالهی حکَهت ٍ ًیبثذ اداهِ ظبّشی ٍالیت اگش

 .دسآٍسد اجشا ثِ جبهعِ دس است، حکَهتی پطتَاًِ

 (ًوش1ُ. )ًوبٗ٘ذ تج٘٘ي سا ًجَت ختن ػَاهل هَسد دسصًذگٖ  کبهل ثشًبهٔ دسٗبكت ثشإ ثطشٕ جبهؼٔ آهبدگٖ هَضَع -2

. ثَد ّب ًجَت تجذیذ عَاهل اص صًذگی کبهل ثشًبهِ گشفتي دس آًبى تَاًبیی عذم ٍ ّب اًسبى دسک سطح ثَدى پبییي: پبسخ

 ثِ هختلف جَاهع فشٌّگی ٍ فکشی آهبدگی اهب داضتٌذ، پبییٌی فشٌّگی سطح حجبص هشدم ایٌکِ ثب قشآى، ًضٍل عػش دس

 اجتوبعی ٍ فشدی ًیبصّبی پبسخ آى، کوک ثِ ٍ کٌذ حفظ ٍ دسیبفت سا صًذگی ثشًبهِ کبهلتشیي تَاًست هی کِ ثَد هیضاًی

  .آٍسد دست ثِ سا خَد

 (ًوش1ُ.)ًوبٗ٘ذ تج٘٘ي سا حذٗث حلظ ًبهغلَة ًتبٗج اص هَسد دٍ -3

 حذیج اغل ضذى فشاهَش یب ّب عجبست ضذى صیبد ٍ کن اهکبى ٍ یبفت افضایص احبدیج ًقل دس خطب احتوبل) الف: پبسخ

 .ضذ فشاّن

 پشداختٌذ، حذیج تحشیف یب جعل ثِ ضخػی ّبی غشؼ ثشاسبس آًبى ٍ آهذ پیص حذیج جبعالى ثشای هٌبست ضشایط) ة

 .کشدًذ خَدداسی احبدیج ثشخی ًقل اص ستوگش حبکوبى ًفع ثِ یب

 دیٌی احکبم دس سا ضخػی ٔ  سلیقِ ًبچبس، ثِ ٍ هبًذًذ ثْشُ ثی ّذایت هْن هٌجع یک اص هحققبى ٍ هشدم اص ثسیبسی) د

  .ضذًذ ثضسگ اضتجبّبت گشفتبس ٍ دادًذ دخبلت

 (ًوش1ُ. )ًوبٗ٘ذ تج٘٘ي سا هسلوبًبى ث٘ي دس هَػَد ثِ اػتقبد -4

 آًبى الجتِ است، فبطوِ حضشت ٍ اکشم پیبهجش ًسل اص هْذی اهبم کِ ضذُ تأکیذ سٌت اّل حذیخی ّبی کتبة دسپبسخ:

 هعتقذین ، اطْبس ائوِ ٍ اکشم پیبهجش غشیح سخٌبى ثش ثٌب ضیعیبى، هب. است ًیبهذُ دًیب ثِ ٌَّص هْذی اهبم کِ هعتقذًذ

 خَد حیبت ثِ خذاًٍذ، خبظ تَجِ ثب ٍ است عسکشی حسي اهبم فشصًذ ٍ اهبم دٍاصدّویي ّب، اًسبى هٌجی ٍ هَعَد کِ

  .دّذ هی تطکیل سا اسالم جْبًی حکَهت ٍ کٌذ هی ظَْس خذاًٍذ ارى ثِ ایٌکِ تب دّذ هی اداهِ

 (ًوش1ُ.)ًوبٗ٘ذ تج٘٘ي سا اًذ، کشدُ سکَت پ٘بهجش اص پس جبًطٌٖ٘ هَسد دس اکشم پ٘بهجش ٍ کشٗن قشآى کِ كشضِ٘ اٗي پبسخ -5

 ثِ ًسجت ًیست هوکي ٍ است؛ صًذگی اهَس ّوِ دس هشدم ّذایتگش کشین، قشآى صیشا است؛ سٍضي فشؼ ثطالى: پبسخ

 اکشم پیبهجش ّوچٌیي. ثبضذ تفبٍت ثی است تأحیشگزاس اسالهی جبهعِ سشًَضت دس ضذّت ثِ کِ هْن هسئَلیت دٍ ایي

 ثی ٍ سکَت ثب هْوی هسئلِ چٌیي کٌبس اص تَاًذ ًوی ٍ ّبست هسئَلیت ایي جبیگبُ ٍ اّویت ثِ ًسجت هشدم تشیي آگبُ

 کِ است حبلی دس ایي ٍ است؛ اسالم دیي ًقع ثش دلیلی خَد ثضسگ، هسئلِ ایي ثِ تَجْی ثی حقیقت، دس. ثگزسد تَجْی

 .است الْی دیي تشیي کبهل اسالم دیي
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