


 دین و زندگی دوازدهم فصل دهم تشریحی

؟تسا هتشادن رشب يارب یمگردرس زج ياهجیتن ارچ و تسیچ برغ رد يونعم و ینافرع بتاکم روهظ تلع-1

؟تسا هدوب يزیچ هچ ربارب رد لمعلاسکع اپورا رد تموکح راتخاس هب هجوت-2

3-

:دراد طابترا ب تمسق رد دیدج ندمت ياهدمایپ زا کیمادک اب فلا تمسق تارابع زا کی ره

).تسا یفاضا دروم کی( »ب«»فلا«

اهروشک یندعم و یعیبط عبانم فرصت )فلا

گرزب ياهدس تخاس اب اهبآ ندرک راهم )ب

ردخم داوم زا شیب اشحف تراجت يروآدوس )ج

نانز زا يرازبا ةدافتسا )

ینغ و ریقف ۀلصاف شیازفا )

رامعتسا و ریگارف ملظ روهظ )

تعیبط زا يدنم هرهب ییاناوت )

1

2

3
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؟تسیچ ناهج یمومع راکفا نایم رد دمآراک روضح يارب لماع نیرتمهم-4

مالسا نید ینالقع و یقطنم ةرهچ میسرت )                                 یتموکح ماظن رادتقا و ماکحتسا ) 12

)مود - موس( .میا هدومن هراشا نیمزرس نیا ندمت زا ..................  ةرود هب عقاو رد مینک هراشا اپورا نیمزرس رد ۀچراپکی و دحتم تیمکاح هب رگا-5

)برغ ندمت موس ةرود طساوا - یطسو نورق طساوا( ..................  اب تسا نراقم ینامز رظن زا مالسا ندمت روهظ هک میبای یمرد یخیرات تقد کی اب-6

)نادنمشناد و اسیلک نارکفنشور - نادنمشناد( .دنتخادرپ عاضوا دوبهب يارب قیقحت و هعلاطم هب ..................  ،اسلک فارحنا ندش نشور یپ رد-7

)اسیلک هب همیرج تخادرپ - ناشیشک دزن فارتعا( .دروآ یم رامش هب ..................  زا یشان ار ناهانگ زا ندش كاپ اپورا ندمت مود ةرود ياسیلک-8

)اسیلک تردق لوفا - اپورا رد تیحیسم شرتسگ( . ..................  زا تسا ترابع ،تسا موس ةرود رد اپورا ندمت يریگ لکش فطع ۀطقن هک يدادخر-9

)موس - مود( .دشاب یم اپورا ..................  ةرود ندمت ياه یگژیو زا اپورا یعامتجا و یسایس یگدنز رب اسیلک تیمکاح-10

)ناتساب مور - ناتساب نانوی( .تفرگ لکش ..................  رد ادتبا اپورا ۀقطنم لوا ةرود ندمت-11

)لوا - مود( .دور یم رامش هب اپورا ندمت ..................  ةرود ،دراد حیسم دالیم زا شیپ نامز هب صاصتخا هک یندمت-12

.دیسیونب و هدرک جارختسا ار مالسا نید هب توعد حیحص شور هس »ُنَسَْحأ َیِه ِیتَّلِاب ْمُْهلِداَجَو َِۀنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو ِۀَمْکِْحلِاب َکِّبَر ِلِیبَس َىِلإ ُعْدا« ۀیآ رب ریبدت اب-13

)تسا یفاک دروم ود( .دیسیونب ار هداوناخ ةزوح رد ،دیدج ندمت ياهبیسآ زا دروم ود-14

.دیهد حیضوت ار "تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم" طسق و لدع ةزوح رد دیدج ندمت تبثم راثآ-15

.دیهد حیضوت ار »تعیبط يدوبان« ملع ةزوح رد دیدج ندمت یفنم راثآ زا-16

:دراد طابترا ب تمسق ياهترابع زا کیمادک اب فلا تمسق ياهترابع زا کی ره-17

)تسا یفاضا دروم کي( )ب

نوناق هب هجوت1)

یگدزفرصم2)

یگدزملع3)

ملع عيرس دشر4)

فلا

فلتخم مولع رد ديدج تايفشک و تايرظن )فلا

اهتلود لباقم رد دوخ قوقح اب مدرم یيانشآ )ب

مدرم رد تاغيلبت ۀبذاج زا هدافتسا اب بذاک یاهزاين داجيا )ج

؟تسا مادک دیدج ندمت شیادیپ ياههنیمز زا-18

هدشفیرحت میلاعت و اسیلک )                              رامعتسا ةدیدپ و ریگارف ملظ روهظ ) 12

؟تسا هنوگچ ناسنا هب تبسن دیدج ندمت رد مکاح و بلاغ ِهاگدید-19

؟دشابیم "طسق و لدع" ةزوح رد دیدج ندمت یفنم راثآ زا دروم مادک-20

تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم )ب                            ناهج رد ینغ و ریقف ياهناسنا نایم هلصاف شیازفا )فلا

1

تمدن جدید و مسئولیت ما



؟دراد طابترا لودج پچ تمس ياهترابع زا کیمادک اب لودج تسار تمس ياهترابع زا کیره-21

).تسا یفاضا دروم کی( »ب«»فلا«

طسق و لدع ةزوح رد دیدج ِندمت ِیفنم راثآ زا یهلا هاگشیپ هب برقت و یقیقح بوبحم رادید )فلا

رکنم زا یهن و فورعم هب رما قح نابحاص يارب شزرمآ بلط و ریخ ياعد )ب

صالخا یندشنفصو ياهشاداپ تفایرد یعامتجا ياهيرامیب زا هعماج حالصا هار نیرتمهم )ج

ملع ةزوح رد دیدج ِندمت یفنم راثآ زاتعیبط يدوبان )د

مدرم ِقوقح ناربج

−1

−2

−3

−4

−5

.دیهد حرش ار "یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا" طسق و لدع ةزوح رد ناناملسم ياهتیلوئسم زا-22

؟دوب ینامز هچ اب نراقم برغ ندمت يریگ لکش لوا ۀلحرم-23

؟دوب ینامز هچ اب نراقم برغ ندمت يریگ لکش مود ۀلحرم-24

؟دوب ینامز هچ اب نراقم برغ ندمت يریگ لکش موس ي هلحرم-25

.دینک نایب ار تهج ود نیا ؛دراد یساسا تیمها تهج ود زا برغ ندمت فعض و توق طاقن اب ییانشآ-26

.دینک نایب ار برغ ندمت ةرود نیمود توق طاقن-27

.دینک نایب ار مود ةرود رد برغ ندمت فعض طاقن زا هنومن دنچ-28

؟داتفا یم قافتا تروص هچ هب رما نیا و تسیچ برغ ندمت مود نارود رد ناراک هانگ فارتعا زا دوصقم-29

؟تشاد لابند هب برغ ندمت مود ةرود رد ار يدعاوق هچ بیترت هب اه شیشک يارب و یلک روط هب جاودزا هلاسم-30

؟دوب تروص هچ هب نآ اب اسیلک ههجاوم و تشاد یهاگیاج هچ برغ ندمت مود ةرود رد تینالقع و ملع-31

؟دوب هنوگچ اسیلک نابحاص عضو هرود نیا رد و تشاد یهاگیاج هچ یمالسا ندمت مود ةرود رد يزودنا تورث-32

؟دسرب ییافوکش هلحرم هب تسناوت نرق دنچ یط و درک روهظ يدالیم مدنچ نرق رد یمالسا ندمت-33

؟دندرک یمالسا ندمت زا يا هدافتسا هچ ناشیا ؟دوب تروص هچ هب یمالسا ندمت اب یطسو نورق رد برغ ندمت ۀهجاوم-34

.دینک نایب ار یمالسا ندمت زا برغ دیدج ندمت يریذپ ریثات ةرابرد تاو يرموگتنوم تالمج-35

.دینک نایب ار یملع دشر و ملع هزوح رد برغ ندمت تبثم راثآ-36

.دینک نایب ار »برغ ندمت تبثم ۀطقن ناونع هب تعیبط زا رتشیب يدنم هرهب ییاناوت« زا دوصقم-37

؟تسیچ نامدوصقم ،مییوگ یم نخس برغ ندمت یفنم رهاظم زا یکی ناونع هب »یگدز فرصم« زا یتقو-38

؟تسیچ ناسنا يارب »یگدز فرصم« ۀیور بیسآ نیرت یلصا-39

.دینک حیرشت ار تسا برغ ندمت دشر یفنم راثآ زا هک »تعیبط يدوبان«-40

؟داد میهاوخ نآ يارب یحیضوت هچ ،مینک یقلت یبرغ نیون ندمت یفنم طاقن زا یکی ناونع هب ار یگدز ملع لماع دشاب رارق رگا-41

؟دناسر یگدز ملع باب رد يا هجیتن هچ هب ار اهنآ ،قالخا هصرع رد یبرغ عماوج یپ رد یپ ياه تسکش-42

:دینک صخشم )غ / ص( اب ار  ریز ياههرازگ یتسردان ای یتسرد-43

.دسانشب ار شتاذ و هدرک ادیپ هطاحا وا تقیقح هب دناوتیم ناسنا و دراد دودحمان یتقیقح دنوادخ

.دوش ماجنا ادخ يارب صلاخ ام لمع و دباین هار نآ هب كرش تفآ ات مینک ینابساپ ،لد میرح زا دیاب

.دراد هک تسا يدودحم رایتخا نیمه وا تشونرس ةدننکنییعت و ناسنا ياهيریگمیمصت يانبم

.تسا سایق لباق ،دنراد یکچوک و دودحم فادها هک يرشب نیناوق اب یهلا و ینید ياهدیابنو اهدیاب

:دیهد صیخشت ار حیحص هنیزگ ریز تارابع رد )ه-44

2

الف)

ب)

پ)

ت)



:»دروآ دوجوهب نآ رد ار یتارییغت و دنک هداعلا قوف فرصت تعیبط رد دناوتب یمدآ هک دش ببس يژولونکت و ملع« ترابع

ملع هزوح رد دیدج ندمت تبثم دمایپ و راثآ )

ملع هزوح رد دیدج ندمت یفنم دمایپ و راثآ )

1

2

:دیدج ندمت شیادیپ ياه هنیمز

یناهج ۀعماج رد لاعف و رثؤم روضح )

اه ندمت ریاس تایبرجت زا يریگ هرهب )

1

2

:طسق و لدع ةزوح رد ناهج یمومع راکفا نایم رد دمآراک روضح لماع نیرتمهم

یمالسا ماظن هب ندیشخب ماکحتسا )

تموکح لیکشت رد مدرم تکراشم )

1

2

3
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