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پاسخ سَاالت درس اصَل ٍ هثاًی هذیزیت اس دیذگاُ اسالم
آسهَى وارشٌاسی ارشذ سال 4991
تِ ّوزاُ ارجاع پاسخ ّا تِ جشٍات پارت 4،2،9هَجَد در سایت

pourshafi.com
نکات ضروری
تِ دلیل استمثال تسیار خَب اس جشٍات تألیفی درس اغَل ٍ هثاًی هذیزیت اس دیذگاُ
اسالم تَسظ ضوا داٍعلثیي عشیش ٍ در پی درخَاست ّای هکزر ،الذام تِ تْیِ پاسخ
ًاهِ سَاالت آسهَى کارضٌاسی ارضذ سال  94تا ارجاع تِ جشٍات هذیزیت اسالهی
هَجَد در سایت استاد پَرضفیع ًوَدین ،تا کیفیت ایي جشٍات تز ّوِ داٍعلثیي عشیش
آضکار ضَد ٍ تا دیذ جاهع ٍ کاهل ًسثت تِ خزیذ جشٍات الذام کٌٌذ.
ایي فایل رایگاى هی تاشذ.

هَلفیي:
ویَهزث پَرشفیغ
www.pourshafi.com
سیذهجیذ خَرشیذی
www.majidkhorshidi.ir
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 .4در تحلیل هذیزیتی فزهایش حضزت اهیزالوؤهٌیي (ع) در هَرد ػلل سمَط ٍ شىست ،هٌظَر اس سیاد
ػذرخَاّی وزدى  ،چیست؟

 )1هذیزاى اضتثاُ هی کٌٌذ ٍ تزای جثزاى عذرخَاّی هی کٌٌذ.
 )2هذیزاى اضتثاُ ًوی کٌٌذ ٍلی تِ خاعز ادب عذرخَاّی هی کٌٌذ.
 )3هذیزاى اضتثاُ هی کٌٌذ ٍ تزای پَضص اضتثاُ خَد عذرخَاّی هی کٌٌذ.
 )4هذیزاى اضتثاُ هی کٌٌذ ٍلی تِ جای جثزاى ،تاس اضتثاُ خَد را تکزار هی کٌٌذ.
 .2هفاّین هیاًجی تیي اصَل دیي ٍ اصَل هذیزیت اسالهی در تَحیذ  ،وذام است ؟

 )1عول ٍ عکس العول
 )2عول گزایی ٍ آخزت گزایی
 )3خذاهحَری ٍ عذم تمذم تز خذا
 )4تطارت ٍ اًذار ٍ عذم تمذم تز رسَل (ظ)
 .9وذام هَرد  ،ساسهاًی است تسیار سَد جَ ٍ هٌفؼت علة ٍلی تٌذُ سَد دًیا ًیست ٍ تِ حالل تَدى
هسیز هتؼْذ است ؟

 )1ساسهاى پارسا ٍ آخزت گزا
 )2ساسهاى دًیا علة
 )3ساسهاى رضا
 )4ساسهاى هستحکن
 .1وذام فزهایش حضزت اهیزالوؤًیي (ع)  ،اس هالن ّای شایستِ ساالری ٍ اتشار هذیزیت است؟

 )1آیٌذُ ًگزی ٍ پیص تیٌی
 )2هْارت در تػوین گیزی
 )3سعِ غذر ٍ تحول دیگزاى
 )4حسي تذتیز ٍ تزًاهِ ریشی
 .5فزض «تزاتزی ّوِ هزدم در پیشگاُ خذاًٍذ » ،اس چِ ًَع تاٍر ٍ ًگزشی ًاشی هی شَد ؟

 )1تاٍر اجتْادی  ،تِ ایٌکِ تزاتزی ضاهي اجتواع سالن است .
 )2تاٍر تَحیذی ،تِ ایٌکِ ّوِ هزدم تٌذُ خذاًٍذ یکتایٌذ .
 )3آرهاى گزایی اسالهی
 )4حمَق تطز اسالهی
 .6وذام ػثارت  ،در خصَص هذیزیت در هىتة الْام تخش اسالم هصذاق دارد؟

 )1هذیزیت فمْی تز هثٌای لزآى،سٌت،اجواع ٍ عمل است.
 )2کلیات اسالهی ٍ حَداث ٍ هسائل،ثاتت،الیتغیز ٍ هحذٍد ًیست.
 )3در سیستن لاًًَگذاری اسالم تزای ًیارّای ثاتت ٍ هتغیز،لاًَى ثاتت ٍضع ضذُ است.
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 )4در هسائل ادارُ جاهعِ اسالهی ّ ،یچ گًَِ اختیاری اس سَی خذاًٍذ تِ پیاهثز (ظ) دادُ ًطذُ است  ،تا تِ
تطخیع خَدش عول کٌذ.
 .7هْن تزیي ػلت ػذم تشىیل حىَهت ظاّزی تَسظ اهاهاى هؼصَم (ع)ً،اشی اس ًاوارآهذی وذام
ػٌاصز ولیذی رّثزی است؟

 )1رّثز
 )2پیزٍ
 )3اّذاف حکَهت
 )4هَلعیت سهاًی ٍ هکاًی
 .8وذام یه اس اًَاع وٌتزل ساسهاًی درآیات ٍ رٍایات اسالهی،تیشتز هَرد تأویذ لزار گزفتِ است؟

 )1فزٌّگی
 )2فٌی
 )3ساختاری
ّ )4وگاًی
 .9تز اساس وذام یه اس ٍیژگی ّای الگَی هذیزیت جْادی ،افزاد تِ جای ایٌىِ تزای رسیذى تِ پست
ّای هذیزیتی تىَشٌذ ،جاهؼِ ساسهاًی استؼذاد ّای هذیزیتی را شىَفا هی ساسد ٍ تِ آًْا
هشزٍػیت هی تخشذ ؟

 )1هطارکت فزاگیز
 )2ضایستِ ساالری
 )3تلفیك عمالًیت ٍ هعٌَیت
 )4ساختار ایذئَلَصیک ٍ هأهَریت هذار
 .41اس دیذگاُ ػالهِ شْیذ هزتضی هغْزی،رٍیىزدّای صاحثٌظزاى غزتی تزای تصوین گیزی اخاللی وِ
راُ حل ّای هتفاٍتی تزای هَضَع اخاللیات دارًذ  ،تز چِ هثٌایی درست ٍ هَرد تأییذ ّستٌذ ؟

 )1کزاهت اًساًی
ًَ )2ع دٍستی
 )3اعتماد تِ خذا
 )4استمالل رٍح ٍ عمل
ٌّ .44گاهی وِ فزدی ًظزیِ ای هذیزیتی را تا تاٍرّای دیٌی هی آهیشد ٍ ًغزیِ ای هٌسَب تِ دیي هی
ساسد،دچار چِ ًَع التماعی شذُ است ؟

 )1ادتی
 )2ایذئَلَصیک
 )3تجزتی
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 )4علوی
 .42در ًگاُ آخزت گزا،تز وذام هَرد تأویذ هی شَد ؟

 )1دًیا هشرعِ آخزت است.
 )2آیٌذُ ًگزی اس حسي تذتیز است.
 )3ساسهاى تایذ عالثت اًذیص ٍ اّل هذارا تاضذ.
 )4رستگار کسی است کِ هػلحت اًذیص ٍ هحتاط تاضذ.
ّ« .49وِ را یىساى تٌگز،یىی اس گَشِ چشن ًگزیستی،تِ دیگزی رٍدررٍ ًگاُ ًىي» ایي جولِ تِ وذام
هَرد  ،تؼذ اس ػذالت ساسهاًی هزتَط است ؟

 )1عذالت احساسی
 )2عذالت اجتواعی
 )3عذالت اعالعاتی
 )4عذالت فزٌّگی
« .41اس ستن ًوی تَاى تِ ػذالت رسیذ» ،ایي جولِ تِ وذام تؼذ اس ػذالت ساسهاًی هزتَط است ؟

 )1تیي ضخػی
 )2رفتاری
 )3رٍیِ ای
 )4لضایی
 .45اصل هثٌای ػذالت حك هذار،وذام است ؟

 )1پاسخ گَیی ٍ حساب پس دّی تز حك هذیز تِ کارکٌاى
ً )2فی تزتزی جَیی ّا ٍ اعغای پاداش هساٍی تِ ّوگاى
 )3تزاتزی اًساى ّا در ّوِ احَال ٍ حاالت ٍ عولکزدّا
 )4تَحیذ ًاب ٍ تزاتزی ّوِ اًساى ّا
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پاسخ ّا ی سَاالت تا ارجاع تِ شوارُ صفحات جشٍات هَجَد در سایت
 .4گشیٌِ  1پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت اٍل صفحِ 45
پارت سَم صفحِ 67
 .2گشیٌِ  9پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 78 ٍ 77
 .9گشیٌِ  4پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 26
 .1گشیٌِ  9پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت اٍل صفحِ 496
پارت دٍم صفحِ 46
پارت دٍم صفحِ 29
پارت دٍم صفحِ 491
پارت سَم صفحِ 477
 .5گشیٌِ  2پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 8
 .6گشیٌِ  4پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت اٍل صفحِ 4
پارت اٍل صفحِ 75
پارت اٍل صفحِ 416
پارت سَم صفحِ 5
پارت سَم صفحِ 426
 .7گشیٌِ  2پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت اٍل صفحِ 29
پارت سَم صفحِ 474
 .8گشیٌِ  1پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت اٍل صفحِ 446
پارت اٍل صفحِ 448
پارت دٍم صفحِ 448 ٍ 447
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پارت دٍم صفحِ 494
پارت سَم صفحِ 484
 .9گشیٌِ  2پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 475
 .41گشیٌِ  9پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 461
 .44گشیٌِ  1پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 2
.42گشیٌِ  4پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت اٍل صفحِ 471
پارت اٍل صفحِ 484
پارت دٍم صفحِ 497
پارت سَم صفحِ 25
.49گشیٌِ  4پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 22
.41گشیٌِ  9پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 24
.45گشیٌِ  1پاسخ صحیح هی تاشذ.
پارت سَم صفحِ 46

تزای تْیِ جشٍُ هذیزیت اسالهی تِ سایت  WWW. POURSHAFI.COMهزاجؼِ وٌیذ.
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