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 ؟فلسفه دفع دشمنان خدا چیست )1

 هیچکدام )د      نابودي ستم )ج       ویرانگري طاغوتیان )ب  خدا بردن نام )الف

 ؟پذیري از خدا در صدر انقالب اسالمی چگونه تجلی یافتمصداق اطاعت )2

 با شعار استقالل و آزادي )د     با وحدت و همدلی )ج      اتیان فرمایشات حضرت امام(ره) )ب     با شعار مرگ بر شاه )الف

 ؟و ال تَقُولُوا لمن یقتُلُ فی سبِیلِ اهللا اَموات بل اَحیاء و لکن ال تَشعرون چیست مفهوم آیه )3

 شهادت یعنی فهمی باالتر )د        شهادت یعنی افق برتر )ج        شهادت یعنی سعادت )ب        شهادت یعنی زندگی )الف

 ؟دایره واجبات انفاق چه کسی وسیع است )4

 اهل نماز )د                کننده کریمانفاق )ج              کنندهانسان انفاق )ب          دارکننده دینانفاق )الف

 ؟خوردکند و همیشه در کنار پیروزي و موفقیتهاي بزرگ .................. به چشم میانسان اگر بترسد رشد نمی )5

 بیداري در جبهه نبرد )د           برداريفرمان )ج           شجاعت و شهامت )ب        تالش )الف

 ؟اي با انسان داردجهاد چه نشانه و رابطه )6

 هیچکدام )د                   قدرت انسان )ج                     پاکدامنی انسان )ب     سالمت انسان )الف

 ؟یا خواهان جنگ با آنان دانستدر قرآن کریم خداوند مسلمانان را دوستدار کاروان قریش می )7

 فراري از جنگ با آنان )د         هر دو مورد )ج       دوستدار آنان )ب    خواهان جنگ با آنان )الف

 الهی نسبت به  کدام عبارت موجب حب موبکُنُم ذُکُرلَغفی اهللا و مبکُحبِی یونعبِاتَّاهللا فَ ونَبحم تُنتُن کُقُل ادر آیه شریفه  )8

 ؟بندگان است

 فَاتُّبِعونی )د                ان کُنتُم تُحبون )ج                    یحبِبکُم اهللا )ب      تُحبونَ اهللا )الف

 ؟مفهوم آیه یرِیدونَ اَن یطفئُوا نُور اهللاِ بِاَفواههِم چیست )9

 همه موارد )د                 ف دشمنان خداضع )ج         نابودي دشمن )ب           روشن ماندن نور خدا )الف

 ؟در موسیقی گویند ..................................... )10

    استماعش حرام استب)               سماعش حرام استالف) 

 سماع و استماعش حرام استد)         استماعش حرام نیستج) 
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 ؟چیست کَأَنَّهم بنیانٌ مرصوصدر آیه شریفه  مرصوصمفهوم ) 11

 قوي و زورمندد)          شهادت طلبج)        قدرت ب)    مردان آهنینالف) 

 ؟مفهوم کدام آیه است غیرمسلمان باشدیک مسلمان حق ندارد ذلیل و زیردست عبارت ) 12

 ینرِافالکَ نَه ملَّذ نینَؤملماهللا لن یقبل لَب)   لَن یجعل اهللا للکَافرِین علَی المؤمنینَ سبِیالالف) 

 وصصرًم یانٌنًم بهنَّإِفَد)                 ینی الدیدا فدح وه أَجاروا حونُکُج) 
 

 ؟در چه سالی تاریخ هجري به شاهنشاهی تغییر پیدا کرد )13

 1354 )د                  1256ج)      1353ب)   1355 )الف

 ؟اسالمی تفسیر مادي چه گروهی را در هم شکستانقالب  )14

 تفکر لیبرالیسم )د      جنس اجتماعیج)   ماتریالیسم خانوادگی )ب       ماتریالیسم تاریخی )الف

 ؟انقالب اسالمی با قوانین جامعه شناسی چه کرد )15

 اي نوظهور ایجاد کردپدیده )د         قوانین را اصالح کرد )ج  قوانین را بهم ریخت )ب   مؤید آنها بود )الف

 ؟حرکت اتحادي دو گروهی که اختالف ایدئولوژي دارند چگونه است )16

 اتحادي حاصل نشده )د    یک اندیشه محض مادي )ج  یک تاکتیک )ب            یک حرکت نمادین )الف

 ؟برترین جهاد دراسالم چیست )17

 خواهیحقیقت )د          کَلمه الًعدل محضا )ج    کَلمه الًحقّ بینَ النّاس )ب       کَلمه عدلٍ عنًد امامٍ جائر )الف

 ؟اهللا محمد تقی شیرازي در چه امري بودکار مهم آیت )18

 ریاست فقهید)        تحریم تنباکو) ج        ها در سوریهمبارزه با انگلیسیب)        هاقیام علیه خانالف) 

 ؟بزرگترین هدیه امام (ره)به مردم ایران طبق متن کتاب چیست )19

 روح دینداري )د         ایمان به خود )ج    جمهوري اسالمی ب)  انقالب اسالمی )الف      

 ؟جمهوري اسالمی یعنی یک نفی و یک .............. )20

 تقدیر )د   تکریم )ج                   تأیید )ب             اثبات )الف
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