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پرسش و پاسخ تستی :
 .1منظور از ثقل اکبر چیست ؟
 +ب .قرآن است.

الف .اهل بیت است

د.عترت است

ج  .پیغمبر(ص)است.

 .2حدیثی که امام (ره) در ابتدای وصیت نامه مطرح فرمودند چه نوع حدیثی است ؟
الف .حدیث ثقلین

ب.حدیث متواتر

ج+ .حدیث ثقلین متواتر

د .حدیث علوی

.3منظور از صحاح ششگانه چیست؟
الف.شش عالم اهل تشیع

ب+ .شش کتاب اهل تسنن

ج.شش عالم اهل تشیع

د .ششکتاب بزرگ اهل تشیع

 .4منظور از جمال چیست؟
 +ب .صفات ثبوتیه

الف .صفات قهریه

د .صفات توحیدی

ج.صفات سلبیه
.5منظور از کثرت چیست ؟
الف  .علت العلل

ب .واجب الوجود

ج+ .ممکن الوجود

د.ممتنع الوجود

.6منظور از اسم مستأثر چیست؟
الف.اسم خداوند است

 +ب .همان اسم اعظم خداوند است

ج .صفات آشکار خداوند است

د.تمام موارد
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 .7منظور از قرآن صاعد چیست؟
ب.نهج البالغه

الف.قرآن مجید

د .صحیفه سجادیه

+ج.ادعیه حیات بخش

 .8منظور از زبور آل محمّد چیست؟
الف نهج البالغه

+ب.صحیفه سجادیه

ج.صحیفه فاطمیه

د.دعای عرفه

.9امام (ره) در باب افتخارات فرمودند:
ما مفتخریم پیرو مذهبی هستیم که .........باالترین شخصیت تاریخ از ماست ؟
الف.امام جعفر صادق (ع)

+ب.رسول خدا

ج.شیعه جعفری

د.امام علی(ع)

 .10ما مفتخریم .........باالترین شخصیت تاریخی از ماست؟
الف .امام علی (ع)
ج.امام سجاد(ع)

ب.امام صادق (ع)
+د.امام باقر (ع)

.11در توصیه به ملت ایران و ملتهای ستمدیده آمده است فقه سنتی بیانگر مکتب ........
است.
+الف.رسالت وامامت

ب.امام صادق (ع)

ج.امام سجاد(ع)

د.امام باقر(ع)

.12بیانگر بعد سیاسی نماز کدام مورد است؟
الف .نماز آیات

ب.نماز جمعه
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ج.نماز جماعت

+د.نماز جمعه وجماعت

.13انقالب اسالمی ایران از چه جهت با سایر انقالب ها تفاوت دارد؟
الف.در پیدایش

ب در کیفیت مبارزه

+ج.در پیدایش وکیفیت مبارزه و انگیزه الهی د.در وحدت مردم
(.15قدر این ملت را بدانید و در خدمت گذاری به آنان فرو گذاری نکنید)توصیه امام(ره)به
کدام موارد زیر است؟
ب.توصیه به ملتهای اسالمی

الف.توصیه به ملت ایران

ج.نصیحت به مخالفان نظام +د.توصیه به دولت و دست اندر کاران
.16به انزوا کشاندن روحانی در زمان محمد رضا چگونه صورت گرفت؟
+الف.ایجادبین روحانیون دانشگاه

ج .فشارو سرکوبی

ب.خلع لباس
د.حبس وتبعید

.17منظور از ثقلین کدام یک از گزینه ها می باشد؟
+الف.قرآن وعترت
ج.پیامبر(ص)وعترت(ع)

ب.قرآن وامام علی(ع)
د.قرآن وپیامبر(ص)

.18توصیه امام(ره) درباره دانشگاه ها چیست؟
الف .دانشگاه را از انحراف نجات دهید تا دانشجویان از انحراف نجات یابند
ب .تحقیقات را در دانشگاه ها گسترش دهیم
+ج .بر همه الزم است به متصدیان کمک کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاه ها به انحراف
کشیده شود
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د.توجه به علوم معنوی اسالمی به خصوص علم اخالق در دانشگاه ها
.19توصیه امام( ره)به نمایندگان در مورد ورود عناصر منحرف در مجلس چیست؟
+الف.مجلس اعتبار نامه آنهارا رد کند.
ب .اعضاءمجلس در مورد مورد آنها رأی گیری کند.
ج .مجلس آنها رو اخراج کند د.مجلس رأی آنها را باطل کند
 .20امام (ره) در مورد توصیه افراد الیق برای قضاوت فرمودند:
الف .تصدی قضا برای اهلش واجب عینی است.
ب .تصدی قضا برای اهلش مستحب است.
ج .تصدی قضا برای اهلش واجب تخیری است.
+د .تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است.
 (.21انجام اعمال ناشایستو روش انحرافی) خطر نفوذ افراد منحرف در حوزه های علمیه چه
گونه خطری بوده است؟
الف.خطر بلند مدت

ب.خطر کوتاه مدت

ج.خطر عظیم بلند مدت

+د.خطر بزرگ کوتاه مدت

.22دو وزارتخانه ای که از نظر امام (ره) ویژگی خاص تری دارند کدامن؟
+الف.وزارت خارجه ــــ وزارت ارشاد
ب.وزارت ارشاد ــــ وزارت کشور
ج.وزارت کشور ـــوزارت خارجه
د .وزارت علوم ـــ وزارت خارجه
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(.23تبلیغ حق مقابله باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسالمی)توصیه امام(ره)به کدام
وزارت خانه است؟
الف وزارت خارجه
ج.وزارت کشور

+ب.وزارت ارشاد
د.وزارت آموزش وپرورش

(.24انتظار نداشته باشید که خارج کسی به شما درر رسیدن به هدف که آن اسالم پیاده
کردن احکام اسالم است کمک کند)توصیه امام (ره) به چه گروهی است ؟
الف.علمای کشور های اسالمی
ب .ملت ایران وملتهای ستمدیده
+ج .ملتهای کشور های اسالمی
د .مسلمانان ومستضعفان جهان
25از نظر امام(ره)مسئله تبلیغ تنها بهعده وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفه:
+الف .همه دانشمندان وگویندگان ونویسندگان و هنرمندان است
ب.همه دانشمندان ونویسندگان ج .همه هنرمندانو استادان و معلمان است
د.همه مطبوعات ونشریات است
.26این توصیه امام (ره) مربوط به چه کسانی است؟
(خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایندتا استقالل و آزادی خود و کشور وملت خود
شان مصون باشد)
+الف جوانان دانشسراــــدبیرستانها ودانشگاهها
ب.جوانان حوزه های علمیه

ج.جوانان دانشگاهها
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د.جوانان ملتهای اسالمی
 (.27قوای مسلح است که با بازیهای سیاسی کودتاها و تغییر حکومت ها به دست آنان
واقع می شود)این توصیه امام( ره)مربوط به کدامیک از قوای مسلح است/
+الف .اهمیت وحساسیت قوای مسلح ب .توصیه اکیدبه قوای مسلح
ج.توصیه عمومی به قوای مسلح

د.هیچکدام

.28توصیه(از راه اشتباه خود برگردید ویا محرومین جامعه که با جان ودل به جمهوری
اسالمی خدمت می کنند متحد شوید و برای ایمان آزاد ومستقل فعالیت نمائید)مربوط به کدام
گزینه است؟
الف .سران گروهک های داخلی وخارجی
ب.چپ گرایان مثل کومنیست ها وچریک های فدایی خلق
+ج .هواداران گروهکهای داخلی و خارجی
د.چپ گرایانی مثل حزب دمکرات وکومله
.29در مسئله تبلیغ وزارت خارجه عهده دارسدر دنیا چه چیزیچه وظیفه ای است؟
+الف .باید کوشش کندتا سفارت خانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند.
ب.باید وزیر خارجه به کشورهای غیر اسالمی برای نشر اسالم سفر های زیادی کنند.
ج .مسئله تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد است
د.همکاری های الزم باوزارت ارشاد انجام دهند
 .30قسمت عمده ضربه ای مهلک به ایران و اسالماز کجا بوده است؟
الف.حوزه های علمیه

+ب.دانشگاهها
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د .بانکهای فاسد ووابسته

ج.مراکز عیاشی وفحشا

 .31در دنیا چه چیزی موردبهره برداری برای قدرتهای بزرگ و سیاستهای مخرب بیشتر از
هر چیزوهر گروهی است؟
الف.قوای سه گانه

+ب.قوای مسلح

ج.دانشگاهها

د.رسانه های جمعی

.32وصیت اکید حضرت امام (ره) به قوای مسلح چیست؟
الف.با تمام قدرت از تمایالت ملی وارضی ایران محافظت کنند.
ب.در هیچ حزب وگروهی وارد نشوند.
ج.از بازی های سیاسی خود را معصون کنند+ .د.گزینه بوج صحیح است.
 .33از نظر حضرت امام (ره) جمله"لن یفترقا حتی یردا علی الحوض"اشاره بر چیست؟
الف.بعد از وجود مقدس پیامبرذهرچه بریکی از این دو (قرآن واهل بیت)گذشته بر دیگری نیز
گذشته است.
ب .عترت وقرآن دو چیزی هستند که باعث سعادت ورسیدن به بهشت اعلی می شوند.
ج .مهجوریت از هر کدام از این دو مهجوریت دیگری است+ .د.الف وج صحیح است
.34از نظر حضرت امام (ره) منظور از (حوض)در حدیث ثقلین چیست؟
الف.حوض
ج.سیراب شدن از حوض کوثر

+ب .مقام اتصال به کثرت به وحدت
د.هیچ کدام

.35حضرت امام (ره) کدام حدیث را حجت قاطع برجمیع بشر می دانند؟
الف حدیث غدیر

+ب .حدیث ثقلین
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ج .حدیث کساء

د.همه موارد صحیح است

.36حضرت امام (ره)بعد از قرآن چه کتابی رابزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی معرفی
می کنند؟
الف صحیفه سجادیه

+ب .نهج البالغه

ج.نهج الفصاحه

د.مفاتیح الجنان

.37حضرت امام چه کشوری را تروریست بالذات معرفی می کند؟
+الف.آمریکا

ب.اسرائیل

ج.انگلیس

د.شوروی سابق

.38حضرت امام به نویسندگان ،گویندگان،روشنفکران واشکالتراشانمی فرمایند":اگر به
خداوند عقیده ندارید"............
الف .دیگر نام خود را مسلمان نگذارید +ب.با وجدان خود خلوت کنید
ج .از این کشور اسالمی خارج شوید

د.مسلمانان را مسخره نکنید

.39اسالم چه چیزی را مخالف عدالت اجتماعی می دانند وآن را به طور جدی در کتاب وسنت
محکوم می کند؟

+الف.سرمایه داری بیش از از حدو ظالمانه ب.مالکیت فردی
ج.مالکیت اشتراکی

د.هیچکدام

. 40حضرت امام (ره)چه چیزی را الزمه یک رژیم سالم دانسته اند؟
+الف.عدالت اجتماعی

ب .عمل به احکام اسالم
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د .هیچکدام

ج .عدالت اقتصادی

.41حضرت امام (ره) به ثروتمندان و پولداران مشروع چه وصیتی فرمودند؟
+الف.ثروتهای عادالنه خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع وروستاهاو کارخانه
ها برخیزید
ب .ثروتهای خود را بین فقرا ومحرومین جامعه تقسیم کنیدو با همه مردم هم طبقه شوید
ج .ثروت های خود را برای ساختن شهر های جدید مصرف کنید
د.هیچ کدام
.42حضرت امام (ره) خیر دنیا وآخرت را در وصیت به همه در چه چیزی دانسته اند؟
الف.حفظ نظام وانقالب اسالمی

ب .همکاری وهمیاری با دولت

ج.قطع وابستگی کامل از دشمنان وبیگانگان
+درسیدگی به حال محرومان جامعه
.43حضرت امام (ره)بعد از توصیه به توبه کردن به چه گروهی می فرمایند"گرچه گمان ندارم
که موفق به توبه شوید"
الف.به اشکالتراشان ونویسنگان و گویندگان
به گروههاو گروهکها و مخالفان جمهوری اسالمی
+ج .روحانیون و روحانی نماهای مخالف جمهوری اسالمی
د .مردم متمایل به شرق وغرب ومنافقان
.44وقتی مصلح کل (عج)ظور نماید چه میشود؟
الف عالم یک روزه اصالح می شود

ب.قیامت برپا می شود
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ج .مردم ظالم پشیمان می شوند
+د .با کوششهاوفداکاریها،ستمگران سرکوب منزوی می شوند
 .45در جهان حجم تحمل زحمتها ورنجها و فداکاری ها ومحرومیتها مناسب........است
الف .حجم بزرگی از زحمتها و فداکاریها ومحرومیتست
+ب .حجم بزرگی از مقصود و ارزش مندی آن است
ج .حجم وظرفیت تحمل و صبر انسانهاست
د .هیچ کدام
.46باالترین وواالترین و ارزشمند ترین مقصد ا عالم تا ابد چیست ؟
الف مکتب الوهیت

ب.ایده توحید با ابعادرفیع آن

ج.مکتب محمدی

+د.همه موارد صحیح است

.47حضرت امام (ره) در چه صورتی کشور عزیز را از آسیب دهر مصون می دارنند؟
الف.در صورتی که بیگانگان در کشور دخلت نکنند
ب.در صورتی که مخالفان از بین بروند

ج .در صورتی که جنگ تحمیلی عراق پیروز شویم

+د .در صورتی که روح تعاون و تعهد در جامعه بر قرار شود
.48و صیت حضرت امام (ره) به وزراء کشور چیست؟
الف.قوانین را درست وبا عدالت رفتار کنند
+ب .افراد الیق ومتدین و متعهد وعاقل و سازگار با مردم انتخاب کنید
ج .از همکاری با قوه مقننه و قضائیه غافل نشوند
د.با وزارت ارشاد همکاری کنند.
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.49ابر قدرتهای چپاولگر بین المللی چگونه در کشورهای اسالمی رخنه می کنند؟
الف .با تبلیغ علیه اسالم در رسانه های خود
+ب.با تدریج وظرافت به وسیله افراد خود ملتها
ج .با جنگ وتهدید به جنگ و ایجاد رعب وحشت

د.هیچکدام

50بنا به گفته حضرت امامم (ره) (این انقالب است که دست ستمگران از ایران کوتاه کرد)
چگونه پیروز شد؟
+ب .باتأییدات غیبی الهی

الف .اراده وهمت مردم

د .با رهبری روحانیون

ج .با کوتاه کردن دست بیگانگان کشور

.51حضرت امام (ره)چه چیزی را پدیده الهی معرفی می کنند؟
+ب .اسالم وحکومت اسالمی

الف.انقالب

د .هیچکدام..

ج.برابری وبرادر مردم

.52بنا به وصیت حضرت امام(ره) چه چیزی در ر أس همه واجبات است؟
الف .نماز جمعه

+ب .حفظ اسالم

ج.حفظ انقالب

د.هیچکدام

.53بسیاری از احکام اسالم چگونه است؟
+الف.سیاسی ،عبادی

ب.عبادی،سیاسی،اقتصادی

ج.عبادی،اقتصادی

د .سیاسی ،اقتصادی

.54حضرت امام(ره)به ملتهای اسالمی چه توصیه ای فرمودند؟
+الف .از حکومت اسالمی و ملت ایران الگو بگیرندو حکومتهای جائر خود خود را با تمام
قدرت به جای خود بنشانند.
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ب.در مقابل بیگانگان سر تعظیم فرود نیاورندومانند ملت ایران انقالب کنند.
ج .با یک دیگر متحد شوند و ایران را کشور دوست وبرادر خود بدانند
د.هیچکدام
.55کدام مورد از نقشه های شیطانی قدرتهای بزرگ استعمار گر است که سالهای طوالنی در
دست اجراست ودر ایران در زمان رضا خان شکل گرفت؟
الف.مأیوس نمودن ملتها به خصوصاًملت ایران از اسالم
ب.به تباهی کشاندن جوانان و بیسواد نگه داشتن جوانان
د.استفاده از منابع ایرانی

+ج.به انزوا کشاندن روحانیت

.56توطئه ها در کجا از عمق بیشتریبر خوردار است؟
الف در حوزه علمیه

+ب در دانشگاهها

ج.در اداره ها

د.در صداوسیما

.57از ابزار مؤثرتباهی و تخدیرملته مخصوصاًنسل جوان چه بوده است؟
الف .نفوذ دشمن در دانشگاهها

ب .گسترش مراکز عیاشیو فحشا وفساد

+ج.رادیو وتلویزیونو مطبوعات وسینما

د.تبلیغ روحانیت

.58از نظر امام (ره)تبلیغات ،مقاالت،سخنرانی ها،کتب ومجالت برخالف اسالم وعفت عمومی
و مصالح کشور چه حکمی دارد؟
+الف.حرام است

ب .مکروه است

ج.خالف عقل است

د.مباح است

 .59حضرت امام (ره) آزادی به شکل غربی آن را چگونه می بینید؟
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الف .موجب تباهی جوانان و دختران وپسران میشود
ب .این آزادی از نظر اسالم وعقل محکوم است
ج.آزادی به شکل غربی در واقع زندانی شدن در حصار تن است
+د .الف وب صحیح است
 .60نقطه مقابل رمز پیروزی و بقاء انقالب اسالمی چیست؟
الف.دخالت بیگانگان در امور کشور
ب .تهاجم فرهنگی و نظامی دشمنان داخلی وخارجی
+ج.فراموشی هدف و تفرقه واختالف

د.عمل نکردن به دستورات اسالم

 .61نفوذ افراد منحرف و تبه کار در حوزه های علمیه در دراز مدت چه خطری را به دنبال
دارد؟
الف .بد نام شدن حوزه ها با اعمال ناشایست و روش انحرافی
ب .زده شدن مردم از روحانیت

ج.جدا شدن دانشگاه و حوزه از یک دیگر

+د.به مقامات باال رسیدن یک یا چند نفر از همین منحرفین
.62جهاد اکبر چیست؟
الف .جهاد با دشمنان و دفاع از اسالم

+ب .تهذیب نفس و سیر وسلوک الی اهلل

ج.صبر وتحمل در برابر مشکالت ومشقات جامعه

د.تحصیل علوم مذهبی

.63و صیت حضرت امام (ره) به رهبر وشورای رهبری در این عصر چیست؟
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الف.بااقتدار و قدرت تمام حکومت کنید
اسالمی ومحرومان کنند
راکنند.

+ب .خود را وقف خدمت به اسالم وجمهوری
ج.در انتخاب فقهای شورای نگهبان کمال دقت

د.از غرب زده شرق زده نمودن کشور جلوگیری کنند

 .64بهترین راه برای عقب نگه داشتن و غارت کشورهای تحت سلطه بیگانگان چیست؟
الف .منحرف نمودن جوانان دانشگاهی از فرهنگ وادب وارزشهای خود
ب .غرب زده وشرق زده نمودن دانشگاهی از فرهنگ وادب و ارزش های خود
ج .جلوگیری از عمل به اسالمو تشکیل حکومت اسالمی و استفاده از منابع ملی آن
+د.الف وب صحیح است
65نجات چه چیزی از انحراف،نجات کشور وملت است؟
الف.نجات مجلس شورای اسالمی
+ج.نجات دانشگاه

ب.نجات حوزه های علمیه
د.نجات قوه قضائیه

.66حضرت امام (ره)به گروه اشکالتراشان چه توصیه ای می می فرماییند؟
الف .انتقال واشکالتراشی نکنند

+ب .به اصالح وکمک بکوشند

ج .کاری به کار این انقالب مردم نداشته باشند

د .از عذاب دنیا و آخرت بترسند

.67کدامیک از نقشه های دشمن تأثیر بزرگی در کشورهاو ایران گذاشت و آثار آن باز تاحد
زیادی باقی است؟
الف به انزوا کشیدن روحانیت

ب.تبلیغ علیه اسالم و نا امیدی از اسالم

ج.انتقادها و اشکالتراشی های کوبنده +د.غرب زده وشرق زده نمودن کشورهای استعمارزده
.68حضرت امام (قدس سره) در انقالبهای دنیا چه چیزی را غیر قابل اجتناب می دانند؟
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الف  .پیروزی مردم

ب.دخالت بیگانگان

+ج .هرج ومرج وغلط رویهاوفرصت طلبی ها

د.عمل به آرمانها و هدف های آن

.69این سخن از کیست ؟"اکنون که باید از بین برویم ،چرابا دست خود برویم"
الف.حضرت امام خمینی (قدس سره)
ج.شهید مطهری

+ب.شهید مدرس
د.آیت اهلل کاشانی

 .70حضرت امام (قدس سره)در نصیحت به هواداران گروهک ها تکلیف خود راچه می دانند؟
الف .مبارزه تا آخرین نفس با گروهک ها ب .حد الهی وشرعی را اجرا کردن
+ج .هدایت

د.عدالت

 .71امام (ره)هدف شرارتها وتوئطههای داخلی را چه می دانند؟
 +الف .براندازی جمهوری اسالمی
ج.ایجاد کودتا

ب.به سلطه کشیدن ملت مظلوم
د.اشغال کشور

.72این جمله حضرت امام(ره)خطاب به کدام قشر است؟"بیدار باشید وهوشیار که بازی
گران سیاسی و سیاستمداران حرفه ای می خواهند از شما عزیزان بهره گیری کرده و
جمهوری اسالمی را بر اندازند"
الف.فرماندهان نظامی

ب .جوانان کمیته ها

+ج.قوای مسلح به طور عام

د .پاسداران وبسیج

 .73عدالت اجتماعی چگونه تحقق پیدا می کند؟
الف.با مراجعه به اسالم
+ج .با به راه افتادن چرخ های اقتصاد سالم

ب.با سرکوبی معارضان وسرکوبان
د .هر سهمورد صحیح است
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.74بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که برپا و دست وقلب وعقل اوپیچیده
کدام است؟
+االف .قرآن
ج.صحیفه سجادیه

ب .نهج البالغه
د.نهج الفصاحه

.75اسالم چه نوع سرمایه داری را به طور جدی در کتاب وسنت محکوم می کند؟
الف سر مایداری بی حد ومرز
ج .سرمایه داری غرب

+ب.سرمایه داری ظالمانه وبی حساب
د .مالکیت غربی

.76ولیده علم االسماءکدام است؟
+الف .انسان
ج.پیامبراسالم

ب.قرآن کریم
د.پیامبران وائمه

.77کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه ،کدام است؟
الف .هدیه فاطمیه

ب.رساله فاطمیه

+ج.صحیفه فاطمیه

د.صراط الفاطمیه

78امام (ره)کدام صفت را برای (فقه) که یکی از آثارامام صادق(ع) می باشد،به کار می برد؟
الف.اقیانوس بی کران

ب.پویا وبی کران

+ج .دریای بی پایان

د.پویا

 .79آموزش نظامی برای دفاع از اسالم و کشور اسالمی چه حکمی دارد؟
الف.مستحب موکد است
ج.گاه واجب می شود

+ب.از واجبات مهم است
د.اوجب واجبات است
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.80اسالم برای همیشه منزوی خواهد شد چنانچه.....
+الف.جمهوری اسالمی شکست بخورد
ج.اقتصاد کشور به شکست کشیده شود

ب .محرومان جهان نسبت به اسالم مأیوس شوند
د.جامعه به فساد کشانده شود

 ».81مطالعه کنید حاالت آنان که در این جمهوری اسالمی به دست منافقان و منحرفان
شهید شدند و ارزیابی کنید بین آنان ودشمنان ببینید کدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان
جامعه هستند« وصیت امام (ره) به کیست؟
الف.خانواده شهدا
ج.سینه چاکان سازمان ملل

+ب.مخالفان نظام
د.سران مخالفین

» .82نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورید همچون عزیز
ترین امور قدرش را بدانیدو از آن حفاظت پاسداری نمایید«توصیه امام (ره) به:
الف .روحانیت عزیز

ب .خانواده معظم شهدا

ج .جانبازان دلیر

+د.ملت ایران و ملتهای اسالمی

".83در مشکالت دولت جمهوری اسالمی با جان ودل شریک و رفع آنها بکوشید"توصیه
حضرت امام (ره)به :
+الف .ملت ایران
ج.وزراء

ب .نمایندگان مجلس
د.وزراءونمایندگان مجلس

.84در زمان محمد رضا ،روحانیونو مبلغان ومتدیناناز چه چیزی می ترساندند؟
الف .از مخالفت با ادیان

ب.از بی بند وباری

+ج.از دانشگاه ودانشگاهیان

د.از ار تجاع
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.85توصیه آن است که اگر در بین اساتید کسی پیدا شد که می خواهد انحراف ایجاد کند...
الف .به مراجع قضائی معرفی کنند ب .او را طرد کند
+ج .او را ارشاد واگر نشد از خود وکالس طرد کنند
د.از دانشگاه اخراج کنند
 .86توطئه در کجا از عمق ویژه ای برخور دار است؟
+الف.دانشگاهها

ب.حوزه های علمیه

ج .مدارس

مراکز تجاری

 .87بیگانه نمودن کشور های استعمال زده از خویش وغرب زده و شرق زده نمودن آنان به
طوری است که.....
الف.نسبت به سیاست بی اعتنا و بی توجه شدند
ب .نسبت به حکام وعمال سیاست بی توجه شدند
+ج.خود وقدرت و فرهنگ خود را هیچ گرفتند
د .همه موارد صحیح است
.88چه کسانی فکر قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس نموده ومی نمایند؟
الف .سرمایه داران

ب.روشن فکران

+ج.نویسندگان وگویندگان غرب وشرق زده

د.همه موارد صحیح است

 .89حدیث شریف ثقلین حجت قاطع است بر:
الف جمیع خداپرستان به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف و بالخص شیعیان
ب .جمیع شیعیان
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+ج .جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف
د جمیع بشر
 .90چگونه باید به رفع وابستگی ها قیام کرد؟
الف .با تخصص وخرید وسایل از خارج

+ب .با اراده مصمم وپشتکار
د.از متخصصین خود قدر دانی کنند

ج .با پشت کار وسر گرفتن از خارجی ها

 .91امام (ره)در پاسخ به توطئه جدایی دین از سیاست فرمودند(قرآن وسنت رسول (ص) آن
قدراحکام در ...دارند که در سایر چیز ها ندارند.
ب .عبادت

 +الف .حکومت وسیاست

د .معامالت وعبادات

ج .معامالت

.92هدف پیامبر اسالم از تشکیل حکومت چه بوده است؟
+الف .گسترش عدالت اجتماعی

ب.حکمرانی

ج.تقابل با حکومت روم و ایران

د .ترویج احکام عبادی
" .93مسیر یک ملت فداکار را نمی شود با دست زدن به ترور و انفجار منحرف کرد"نصیحت
ووصیت امام(ره)به چه کسانی است؟
الف .به هواداران گروهکها در داخل وخارج کشور +ب.به سران گروهکها در خارج وداخل
کشور ج .به هواداران جهان خوار شرق وغرب د.به چپ گرایان
.94وصیت نامه امام(ره) به علت شریف ایران در مورد انتخابات چیست ؟
الف  .نمایندگان شایسته ومتعهد به اسالم را انتخاب کنند
+ب.در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ظوابطی باشد که اعتبار میشود
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ج .متدینین متعهد را به مجلس بفرستند

د.مسامحه نکند

.95در دانشگاهها نقشه دشمنان آن است که ...
الف.روحانیون را از سر راه بردارند
+ب.جوانان را از فرهنگ وادب و ارزشهای خودی منحرف سازند
ج .جوانان را سرکوب و با آنان با خشونت رفتار شود
د .قشر تحصیل کرده را از یکدیگر جدا کنند
.96ثقل کبیراز هر چیز اکبر است جز...
+الف .ثقل اکبر

ب .عترت

ج.اهل بیت

د .هیچکدام

 .97آیه (اناهلل وانا الیه راجعون)به چه آیه ای گفته می شود؟
الف آیه توحید

+ب.آیه استرجاع

ج.آیه رحمت

آیه سوگواری

 .98در دوران کدام امام فرصت طالیی پیش آمد تا آنها به نشر حقایق اهل بیت و انتشار
فرهنگ وحی بپردازند؟
الف .امام باقر(ع)

ب.امام صادق(ع)

+ج.مورد الف وب

د.امام علی (ع)

.99قدمت نماز جمعه به چه زمانی برمی گردد؟
الف.قبل از انقالب

ب .بعد از انقالب

+ج.صدر اسالم

د.هیچکدام

 .100فر مان همه پرسی جزء کدامیک از اصول قانون اساسی است؟

21

الف .اصل  109قانون اساسی +ب.اصل  110قانون اساسی
ج .اصل  108قانون اساسی

د.اصل 111قانون اساسی

پرسش وپاسخ تشریحی:
( .1جمله لن یفترقا حتی یرداعلّی الحوض را امام (ره) چگونه تفسیرکرده است؟میفرماید
شاید منظور این باشد که بعد از وجود پیامبر هرچه بریکی از این دو گذشته بر دیگری نیز
گذشته است.و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است تا آنگاه ایت دو مهجور بر رسول
خدا بر حوض کوثر وارد شوند.
 .2وصیت نامه امام (ره) چیست؟ سفارش و رهنمود های سیاسی ــــ الهی رهبر کبیر انقالب
اسالمی به نسل حاضر ونسلهای آینده
 .3انگیزه نوشتن وصیت نامه چه بود؟امید باه این انقالب،بقای دستاوردهای انقالب اسالمی
ایران و به ثمر رسیدن بیشتر آن
 .4و صیت نامه امام برای چه کسانی است؟ .1ملت ایران .2سایر ملل اسالمی  3مظلومان
جهان از هر ملت ومذهب که باشند.
 .5رمز پیروزی ورمزبقای انقالب اسالمی از نظر امام (ره) چیست؟ بی تردید رمزبقاء،همان رمز
پیروزی است .1.انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسالمی است .2.اجتماع ملت درسراسر
کشور با وحدت کلمه یا همان انگیزه ومقصد
 .6نقطه مقابل رمز پیروزی و رمز بقاءچیست؟فراموشی هدف،تفرقه واختالف است.
 .7ارزیابی منفی توطئه گران از انقالب اسالمی چیست؟.1اینکه این جمهوری اسالمی برای
اسالم کاری نکرد.2زندانها پر از جواناننی شده که امید آینده کشورمان می باشند.3.مردم
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در رنج سختی وگرانی غوطه ورند.4.این رژیم کمونیستی است،اموال مردم مصادره می
شود.
 .8توصیه امام (ره)به ملت ایران چیست؟.1نعمت جمهوری اسالمی ایران را قدر بدانیدوآن را
حفظ کنید.2با مشکالت این جمهوری خود را شریک و در دفع آن بکوشید.
 .9توصــیه امــام (ره) بــه دولــت ومجلــس چیســت؟.1قــدر ایــن ملــت را بدانیــد و از
خدمتگـــذاری بـــه آنـــان فروگـــذاری نکنیـــد.2حکومـــت طـــاغوتی را همیشـــه
محکوم کنید .
.10

توصیه امام (ره) به ملتهای اسالمی را بنویسید؟ 1و.از جمهوری اسالمی الگو

بگیرید.2حکومت جائر خود را با تمام قدرت سر جای خود بنشانید و به بوقهای تبلیغاتی
مخالفان جمهوری اسالمی گوش ندهیدکه همه کوشش دارند که اسالم را از صحنه بیرون
کنند
.11

.نتیجه توطئه جدایی حوزه از دانشگاه چه بود؟ توده های مردم که عالقه به دین و

روحانیت دارند،مخالف دولت وحکومت باشند و اختالف عمیقی بین دولت،ملت ودانشگاهی و
روحانی باشد تا راه برای چپاول باز کنند.
.12

غرب زدگی از نظر امام (ره) چگونه است ؟غرب زدگی و شرق زدگی یعنی فرهنگ

خود و قدرت خود را هیچ دانستن و دو قطب غرب و شرق را فرهنگ باال دانستن و نژاد آنها
را نژاد برتر دانستن و وابستگی به یکی از را غیر قابل اجتناب دانستن
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.13

آثار سوءغرب زدگی را بنویسید؟ .1آنان ملت ستمدیده را در همه چیز عقب مانده می

دانستند .2به قدری ما را از قدرتشان ترساندند که جرأت دست زدن به هیچ کاری وابتکاری
را نداشتیم و این پوچی باعث می شد که در هیچ امری به دانش خود اتکا نکنیم.
.14

امام( ره)چه توصیه ای برای مبارزه با غرب زدگی کرده اند؟ .1با اراده و پشت کار

خودبه رفع وابستگی قیام کنند.2از ورود کاالهای مصرفی جلوگیری کنید .3جوانان استقالل
و ارزشهای اسالمی را فدای تجمالت و بی بند وباریهاییکه از طرف غرب می شود ،نکنند.
.15

توصیه به دولت و دست اندر کاران چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده

چیست؟از متخصصین خود قدر دانی کنندو آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار
نمایند.
.16

نقشه دشمنان در مورد دانشگاه چه بود؟این بود که جوانان را از فرهنگ و ارزشهای

خود منحرف نمودهو به شرق وغرب بکشانند آنگاه دولتمردان را از بین اینان انتخاب کنند تا
به دست آنان هرچه بخواهند انجام دهند
.17

توصیه به دانشگاه را بنویسید.به متصدیان کمک کنید و برای همیشه نگذارید دانشگاه

به انحراف کشیده شود و هرجا انحرافی به چشم خوردبا اقدام سریع به رفع آن بکوشیم که
نجات دانشگاه از انحراف،نجات کشور وملت است .
.18

توصیه امام(ره)در خصوص انتخابات به ملت ایران را بنویسید؟در تمامی انتخابات

رئیس جمهوری وچه انتخابات مجلس خبرگان در صحنه باشد.
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.19

شرایط نمایندگان مجلس را بنویسید؟ .1متعهد به اسالم و جمهوری اسالمی .2از

طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت را لمس کرده باشند.3عدم گرایش به غرب وشرق
 .4بدون گرایش به مکتبهای انحرافی .5آشنا به مسائل روز در سیاست اسالمی
.20

توصیه به روحانیون در مورد انتخابات را بنویسید؟روحانیت به خصوص مراجع معظم

خود را از مسائل جامعه به خصوص انتخابات رئیس جمهور و نماینگان مجلس خود را کنار
نکشند و بی تفاوت نباشند.
.21

توصیه به نمایندگان مجلس در مورد انتخابات را بنویسید ؟اگر خدایی نخواسته افرادی

با دسیسه وکالت خود را بر مردم تحمیل نمودند،مجلس اعتبار نامه آنهارارد کنندو نگذارند
حتی یک نفر از این افراد منحرف وارد مجلس شوند.
.22

توصیه به اقلیت های مذهبی در مورد انتخابات چیست ؟اینان نمایندگان خود را امیان

اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسالمی و غیره وابسته به قدرتها جهان خوار
انتخاب کنند.
.23

توصیه به شورای نگهبان در مورد انتخابات چیست؟ .1شورای نگهبان با کمال دقت

وظایف خود را ایفا و تحت تأثیرهیچ قدرتی واقع نشوند.2به ضرورات که گاهی با با احکام
ثانویه و گاهی با والیت فقیه باید اجرا شود،توجه نماییند.
.24

توصیه به رهبر ویا شورای رهبری چیست؟.1خود را وقف در خدمت اسالم وجمهوری

اسالمی و محرومان بنماید .2.بداند که رهبری یک مسئولیت سنگین است نه یک مقام باال
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.25

توصیه به شورای عالی قضایی چیست؟از شورای قضایی می خواهم امر قضاوت رابا

جدیت سرو سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می کنند از این کرسی
پر اهمیت کوتاه کنند.
.26

امام(ره)به افراد الیق برای قضاوت چه توصیه ای کرده اند؟ افرادی که صالحیت

قضاوت دارند از پذیرش منصب قضاسرباز نزنندو به اشخاص غیر اهل میدان ندهند.
بدانندهمان طور که خطر این مقام بزرگ است،اجر وثواب آن زیاد است.
.27

خطر نفوذ افراد مختلف در حوزه علمیه از نظر امام (ره)به چه صورت است؟.1خطر

بزرگ کوتاه مدت.2خطر بسیار عظیم دراز مدت
.28

امام (ره)خطر بزرگ کوتاه مدتنفوذ افراد منحرف در حوزه های علمیه را چگونه بیان

فرمودند؟افراد منحرف با انجام اعمال ناشایست و روش انحرافی می خواهند حوزه ها را بد
نام کنند.
.29

امام (ره)خطر بسیار عظیم دراز مدت نفوذ افراد منحرف در حوزه های علمیه را چگونه

بیان فرمودند؟به مقامات باال رسیدن یک چند شیاد یا آگاهی بر علوماسالمی و عالقه مند
نمودن قشر های مردم به خود وآنگاه در موقع مناسب ضربه مهلکی به حوزه های اسالمی
واسالم بزنند.
.30

از نظر امام (ره)ضرورت نظام دادن به حوزه ها چیست؟وصیت من این است که در

همه اعصار خصوصاًعصر حاضر با توجه به اینکه نقشه ها وتوطئه ها سرعت گرفته است قیام
برای نظام دادن و حوزهاالزم و ضروری است
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.31

توصیه امام به حوزه های علمیه چیست؟ .1هرروز بر دقت بحثها ونظرات افزوده شود

.2فقه سنتی حفظ شود.3گسترش تحقیقات .4توجه به علوم معنوی از قبیل علم اخالق
وتهذیب نفس
.32

وصیت به وزراء در عصر حاضر ودر اعصاردیگر را بنویسید؟باید همه خدمت گذارملت

خصوصاًمستضعفان باشند و ایجاد زحمت برای مردم و مخالفت وظیفه عمل حرام
است.وخدای ناخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود.
.33

توصیه به وزراءکشور در طول تاریخ آینده چیست؟در اتخابات استانداران دقت کنند.

اشخاص عاقل ،متدین ،متحد سازگار با مردم را انتخاب کنند.
.34

توصیه به وزاءارشاد را بنویسید؟در همه اعصار خصوصاًعصر حاضر برای تبلیغ حق در

برابر باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسالمی تالش کند.
.35

توصیه امام(ره)به وزارت خارجه چیست؟اصالح و تحول وزارت خانه وسفارت خانه ها

.36

امام (ره) در زمینه سیاست خارجی چه توصیه ای فرموه ادند؟ .1حفظ استقالل و

منافع کشور . 2برقراری روابط حسنه با کشور هایی که قصد مداخله در امور داخلی ما را
ندارند.3کوشش در بهتر کردن روابط با کشور های اسالمی  .4بیدار کردن دولت مردان و
دعوت به وحدت و اتحاد
.37

امام (ره) به علمای کشور های اسالمی چه توصیه ای کرده اند؟ .1دولتها را دعوت

کنند که از وابستگی به قدرتهای بزرگ و خارجی خود را رها کنند .2ملتها را به وحدت دعوت
کنند
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.38

در خصوص تبلیغات امام (ره)،وظیفه چه کسانی می دانند؟مسئله تبلیغ تنها بر عهده

وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفه همه دانشمندان و نویسندگان و هنرمندان است،باید وزارت
خارجه کوشش کند که سفارت خانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند.
.39

امام (ره)به جوانان دانشسراها -دبیرستانها چه توصیه ای فرمودند؟در مقابل انحرافات

قیام نمایندتا استقالل آزادخود،ملت وکشور شان معصون باشد.
.40

حدود آزادی در اسالم چیست؟آزادی به شکل غربی آن ،موجب تباهی جوانان می شود

از نظر اسالم و عقل محکوم است و تبلیغات برخالف اسالم و عفت عمومی و مصالح
کشور،حرام است وبر همه ما مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است.
.41

توصیه به مسئولین در مورد رسانه های گروهی چیست؟این است که نگذارنداین

دستگاهای خبری و مطبوعات از اسالم ومصالحکشور منحرف کنند
.42

توصیه به مردم در مورد رسانه های گروهی چیست؟مردم وجوانان حزب اللهی اگر

برخوردبه یکی از امور مذکور نمودندبه دستگاهای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی
نمودند ،خودشان مکلف به جلوگیری هستند.
.43

نصیحت به سران گروهک های محارب چیست؟ ؟دست از این کارهای بی فایده و

غیر عاقالنه برداریدو گول جهان خواران را نخورید،و در هر جا هستید اگر دست نزدندبه
میهن خود و دامن اسالم برگردند وتوبه کنندکه خدا ارحم الراحمین است
.44

توصیه به هواداران گروهک های داخلی و خارجی چیست؟این است که از اشنباه خود

برگردیدو یا محرومین جامعه متحد شویدو برای ایران آزاد ومستقل فعالیت نمائند.
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برکات استقالل از نظر امام(ره)چیست؟شما مسلمانان می بینندکه جدایی از شرق

.45
وغرب

آ« چه کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه می دانند امروز با دست و
فکر ملت انجام گرفته است
.46

توصیه امام (ره)به ث روتمندان و پول داران چیست ؟ثروتهای عادالنه خود را بکار

اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها وکار خانه ها برخیزید
.47

وصیت امام(ره) به روحانیون و روحانی نما ها را بنویسید؟این است که اگر برای دنیا

دست به این کار ها زده اید خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصود شوم خود برسید .توبه
کنید و با ملت مظلوم هم صدا شوید.
.48

امام (ره) به همه مسلمانان ومستضعفان جهان چه توصیه ای نموده اند؟منتظر

ننشینیدکه حکام کشورتانقدرتهای خارجی بیایندو برای شما استقالل و آزادی را تحفه
بیاورندبپا خیزید و حق چنگ دندان بگیریدو حکام جنایتکار را از کشور خود برانید.
.49

وصیت امام به اقشار در پیان وصیت نامه چیست؟این است که با یاد خدای متعال

بسوی خود شناختی و خود کفایی و استقالل با همه ابعادش به پیش و بی تردید دست خدا
با شماست.
.50

در اسالم وصیت کردن چه حکمی داردو دلیل آن چیست؟در اسالم وصیت کردن واجب

است و دلیل آن آیه108سوره بقره در قرآن است.
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