
  
از چه زمانی  گذشتبه فرموده حضرت امام، مسائل تاسف انگیزی که بر قرآن کریم ) ١

  آغاز گردید؟
  
  خدارسول  از رحلت پس: الف
   امیرالمومنین پس از شھادت: ب
  واقعه جانسوز کربال بعد از: ج
  مویحکومت منحوس اُ با تاسیس زمان  ھم: د
  
  
به انحراف  ..........برای ھمیشه نگذاریم ھمه ما الزم است با متصدیان کمک کنیم و  بر) ٢

  .کشیده شود؛ و ھرجا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم
  
                                                                                                                           نسل جوان: الف
  اسالمی انقالب: ب
                                                                                                                    ھا دانشگاه: ج
  دست آوردھای انقالب: د
  

  قرآن صاعد در کالم حضرت امام چیست؟) ٣

                                                                                                           مناجات شعبانیه: الف
                                                                                                                 صحیفه سجادیه: ب
                                                                                                                          زبور آل محمد: ج
                                                                                                               ادعیه حیاتبخش: د

  

برای کشور و ملت   اسالم و دلسوز متعھد به شایسته و ..........باید بدانیم که اگر ) ٤
 .آید؛ و مشکالتی اگر باشد رفع می شود باشند، بسیاری از مشکالت پیش نمی

                                                                                                                           رئیس جمھور: الف
                                                                                                                     نمایندگان مجلس: ب
                                                                                                                        خبرگان: ج
                                                                                                                              الف و ب: د

  

     .از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمھوری اسالمی ایران است .......... )٥

                                                                  والیت مطلقه فقیه                               :الف
ملت و جوانان مومن و ھمیشه در صحنه                                                                                            : ب
                                                                                                                            نماز جمعه: ج
  ھیچکدام :د

  

  .بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتھا است ..........) ٦

                                                                                                                                  قرآن کریم: الف
                                                                                                                            فقه سنتی: ب
                                                                                                                                  والیت فقیه: ج
  مذھب شیعه: د



  
 
  وصیت نامه امام چه کسانی ھستند؟ مخاطبان) ٧
  

  ملت ایران: الف
  مظلومان جھان: ب
                                                                                                                               ملل اسالمی: ج
                                                                                                                            ھمه موارد : د
  
  
   ر است ؟در کدام موارد زی  اسالمی  انقالب پیروزیبفرموده امام خمینی رمز ) ٨
  
  وحدت کلمه  :الف
   انگیزه الھی: ب
  دوری از اختالف :ج
 ھیچکدام  :د
  
   

ھایی که الزم است به طور ھمگانی مورد تعلیم و تعلم قرار  از باالترین و واالترین حوزه) ٩
  گیرد، کدام است؟

                                                                                                              علوم معنوی اسالمی: الف
                                                                                                                         علم اخالق و تھذیب نفس :  ب
                                                                                                                سیر و سلوک الی هللا : ج
  ھمه موارد: د

  
  ؟استدست چه کسانی  به از نظر امام خمینی مقدرات کشور )١٠
  
  ھا و مراکز آموزشی دانشگاه :الف
   جوانان :ب
  رھبر و رئیس جمھور :ج
  نخبگان و متخصصین :د
  
   

نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی، برای  ..........) ١١
  ھمان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسالم ـ صلی هللا علیه وآله

کردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامه آن از  ـ و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می
  .واالترین عبادات است

  
  حکومت حق: الف
  اع از مظلوماندف: ب
  قیام برای خدا: ج
  ھمه موارد: د
  
  
  
  
  
  
  



  

واالترین و باالترین و ارزشمندترین مقصد و مقصودی است که از صدر عالم در ازل و ) ١٢
  از پس این جھان تا ابد عرضه شده است و خواھد شد؛ چیست؟

                                                                                                          مکتب الوھیت: الف
                                                                           )صلی هللا علیه و آله و سلم(اسالم ناب محمدی : ب
                                                                                                           ایدة توحید با ابعاد رفیع آن: ج
  الف و ج: د

  

این بنده رھا شده از تمام قیود، مأمور رھا کردن بشر از  ..........و ما مفتخریم که ) ١٣
  . تمام اغالل و بردگیھا است

                                                                                                       )ص(پیامبر رحمت : الف
                                                                                                             )ع(امیر المومنین : ب
                                                                                                                      )عج(امام عصر : ج
  )ع(شھدا السید : د

  

  :نثاریھا و محرومیتھا در جھان حجم تحمل زحمتھا و رنجھا و فداکاریھا و جان) ١٤

                                                                به ھدف ، انگیزه و غایت الھی مسیر بستگی دارد: الف
                                                              آن استه مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علّو رتب: ب
                                                                                    در منظر و پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است: ج
  الف و ب: د

  
و اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزه مختلف با جمھوری اسالمی ) ١٥

برداری منافقان و  کنند و به جوانان، چه دختران و چه پسرانی که مورد بھره مخالفت می
  ..........نمایم، که  اند می طلب و سودجو واقع شده منحرفان فرصت

  
  ر آزاد به قضاوت بنشینیدبیطرفانه و با فک: الف
  منصفانه به نقد کاستی ھا بپردازند: ب
  در افکار و قضاوت ھای خود تجدید نظر نمایند: ج
  رعایت انصاف و اعتدال را در گفتار و تصمیمات خود داشته باشند: د
  
  
  

ھای بزرگ استعمار و استثمارگر در به انزوا کشاندن  ھای شیطانی قدرت نقشه) ١٦
  دورانی به اوج رسید؟ روحانیت در چه

  
  در دوران جنگ تحمیلی: الف
  در زمان مشروطیت: ب
                                                                                                       در شروع نھضت اسالمی مردم ایران: ج
  زمان رضاخان در : د
  
  
  
  



  
  از به کدامیک از موارد زیر است؟اشاره حضرت امام در این فر) ١٧
در این پنجاه سال یک اکثریت قالبی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که " 

ھر چه انگلستان و شوروی و اخیراً امریکا خواستند، با دست ھمین منحرفاِن از خدا بیخبر 
  ".انجام دھند و کشور را به تباھی و نیستی کشانند

  
  صالح مجلس شورای غیر: الف
  نفوذیان در مراکز تصمیم ساز : ب
  وابستگان رژیم گذشته در مراکز حساس نظام: ج
  ھیچکدام: د
  

  خطاب حضرت امام کیست؟) ١٨

کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلھای آینده، که با کمال دقت  خواھم و توصیه می می ..........از 
ھیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با  و قدرت وظایف اسالمی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر

شرع مطھر و قانون اساسی بدون ھیچ مالحظه جلوگیری نمایند و با مالحظه ضرورات کشور که 
  .گاھی با احکام ثانویه و گاھی به والیت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند

                                                                                                             مجلس شورای اسالمی: الف
                                                                                                                  شورای محترم نگھبان: ب
                                                                                                    مجلس و شورای نگھبان: ج
  قوای مسلح: د

  

  واجب کفایی شمرده شده است؟برای اھلش در وصیت نامه حضرت امام چه امری ) ١٩

                                                                                                                     مجلس نمایندگی: الف
                                                                                                                             تصدی قضا :ب
                                                                                                                       رھبری خبرگان: ج
  عزیمت به جبھه ھای حق علیه باطل: د

  

 ؟به نظر امام خمینی نقطه مقابل انگیزه الھی کدام گزینه است) ٢٠
  
  ف و تفرقه و اختالفدفراموشی ھ: الف
    افكن تفرقه  ھای ھا و دروغ شایعه :ب
    گزینه الف و ب :ج
  ھیچکدام :د

  

طلب و  دیکتاتورترین و قدرت را مدعیان کدام مکتب سیاسی ،مینیخ امام) ٢١
  ؟می شناسندھای جھان  انحصارطلبترین حکومت

امپریالیسم                                                                                                                   : الف
                                                                                                                         صھیونیسم       : ب
                                                                                                                            کمونیسم: ج
  مارکسیسم: د

  



  

  صحیح نیست؟اسالم  عد اقتصادیبُ یک برای کدامدر وصینامه حضرت امام، ) ٢٢

                                                                                                        اسالم یک رژیم معتدل است: فال
                                             در پیدا شدن مالکیت و مصرف شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود: ب
                             یک رژیم سالم است تحقق  هعدالت اجتماعی، که الزم در اسالم باھای اقتصاد سالم  چرخ: ج
                                                                                                                                  یابد یم
  اسالم در بعد اقتصادی قائل به اشتراک است: د

  
  .تذکر دھم .......... ای کوتاه و قاصر در باب ثقلین دانم که شمه اینجانب مناسب می) ٢٣

  
  از حیث مقامات غیبی ومعنوی وعرفانی: الف
  »ثقل کبیر«و » ثقل اکبر«ت، از مھجور بودن از حقایق مقام واالی از آنچه بربشریت گذشته اس: ب
  از آنچه گذشته است براین دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان: ج
  ای گذرا و بسیار کوتاه از آنچه براین دو ثقل گذشته است اشاره و :د
  

  ؟  حضرت امام در وصیتنامه خود مشخصه ھای وکالی منتخب مردم را چه می دانند) ٢٤

                                                                      دارای تعھد به اسالم و جمھوری اسالمی : الف
                                                                              باشند  از بین متوسطین جامعه و محرومین می: ب
مستقیم ـ به سوی غرب یا شرق ـ و بدون گرایش به مکتبھای انحرافی و  غیر منحرف از صراط: ج

                                                         .اشخاص تحصیلکرده ومطلع برمسائل روز و سیاستھای اسالمی، باشند
  ھمه موارد: د

  

  از نظر امام خمینی ، اعتقاد چه کسانی  است؟ زیر جمله) ٢٥

باید کوشش در تحقق کفر ) ارواحنا لتراب مقدمه الفدا (ظھور حضرت بقیه االعظم برای " 
  "  و ظلم کرد تا عالم را ظلم فرا گیرد و مقدمات ظھور فراھم شود

                                                                                                             حجتیه انجمن : الف
                                                                                                            عامی ھای منحرف: ب
                                                                                                                                    وھابیون: ج
  موارد ھمه: د

  

                                                                                    به طیّ  ارواحنثار 
                                                                                       ،یخمین حضرت امام
                                جنگ تحمیلی، شھدای شھدای انقالب اسالمی، 

  ...شھدای مدافع حرم و شھدای مدافع سالمت 

  صلوات... بر محمد و آل محمد 

  اللھم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجھم


