باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
رشته تحصیلی:

 -1به نظر امام راحل (ره ) مقصد اصلی ما در کدام گزینه است ؟
الف) ملت ما هستند

ب) آزادی شرعی است

ج) والیت فقیه است

د) مکتب ما است

 -2مسلمانان در وصیت کردن باید چه چیزی را رعایت کنند ؟
الف) صداقت  ،عدالت

ب) انصاف

ج) عدالت

د) مورد ب و ج

 -3وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام (ره ) به چه لقبی معروف می باشد ؟
الف ) صحیفه ی استقالل

ب) زبور حکمت

ج) منشور انقالب

د) همه موارد

 -4کدام مورد در راس تعلیمات انبیاء است ؟
الف ) دخالت در سیاست

ب) دین محوری

ج) عدالت

د) آزادی و آزادگی

 -5منظور از (ساسه العباد) چه کسانی هستند ؟
الف ) سیاستمداران
ج) پیامبران

ب) پیامبران و امامان معصوم
د) دولت مردان

 -6به فرموده امام راحل (ره) کسی که دین را ازسیاست جدا بداند چه کسی را تکذیب کرده است ؟
الف ) خدا

ج) ائمه

ب) رسول خدا

د) هرسه مورد

 -7وصیت کردن برای چه کسانی واجب است ؟
الف ) برای کسانی که اموال دارند
ب) الف و ب صحیح است

ب) برای کسانی که حقوقی برعهده ی آنها است
د) واجب نیست

 -8موسس مذهب شیعه کدام گزینه ی زیر است ؟
الف ) اما جعفر صادق

ب) پیامبر اکرم (ص)

ج) امام حسین (ع)

د) حضرت علی (ع)

 -9امام خمینی (ره ) به طالب نصیحت می کردند که اگر یک قدم به سوی  ..............برمی دارید دو قدم
به سوی  ..............بردارید .
الف ) عبادت – تهذیب نفس

ب) کمک به خلق – علم

ج) تربیت – تهذیب

د) علم – تهذیب نفس

 -10اصلی ترین و اساس ترین هدف مقدس امام امت در تصمیم گیری ها چه بود ؟
الف ) اجرا و احیاء تعالیم حیات بخش اسالم
ج)گزینه الف و ب صحیح است

ب) معرفی و پیشرفت تعالیم حیات بخش اسالم
د) تفکر و تفحص پیرامون تعالیم حیات بخش اسالم

 -11مصداق حدیث ثقلین چه کسانی هستند ؟
الف ) حضرت علی (ع) – قرآن

ب) قرآن – حضرت فاطمه (س)

ج) قرآن – نهج البالغه

د) قرآن و اهل البیت

 -12هدف اصلی امام خمینی (ره ) از انتخاب حدیث ثقلین در ابتدایی وصیت نامه چیست ؟

الف) جامعیت حدیث

ب) حفظ وحدت و تمسک به حبل اهلل

ج )متواتر بودن حدیث

د) مستند بودن حدیث

 -13یکی از جلوه های مهم امتحان الهی در زندگی بشر کدام گزینه زیر است ؟
الف) آزمایش و امتحان الهی

ب) ظهور امام زمان (ع)

ج) غیبت امام زمان (ع)

د) جبر و اختیار

 -14امام خمینی (ره) به کدام استقالل ها بیشتر توجه داشته اند ؟
الف) استقالل فکری

ب) استقالل فرهنگی

ج) استقالل اجتماعی

د) استقالل نظامی

-15مقصود امام خمینی در نهضت خویش چه بود کدام گزینه زیر صحیح است ؟
الف) احیاء و اجرای تعالیم اسالم

ب) تقویت و توسعه اسالم

ج)تحکیم بنیادهای اسالم

د) ارتقاء سطح جامعه

-16به نظر امام خمینی (ره ) کدام عامل انسان را به مقام انسانیت می رساند ؟
الف) شجاعت و آگاهی

ب) تهذیب نفس و علم

ج) علم

د) تهذیب نفس

 -17هدف اساسی قیام امام خمینی (ره) چه بود ؟
الف) زنده نگه داشتن و بازگشت اسالم

ب) سرکوب کردن اهداف دشمنان

ج) حاکمیت حق  ،حکومت حق  ،کوتاه شدن دست هوا پرستان از مملکت
د) گرفتن حق مظلوم از ظالم

 -18کدام یک از کتاب های زیر به خط امام علی (ع) می باشد ؟
الف) جامعه

ب) نهج البالغه

ج) غررالحکم

د) دررالکلم

 -19وصیت امام به قوای مسلح کدام گزینه زیر است ؟
الف) به وظیفه

ب) وارد نشدن در هیچ حزب یا گروه

ج) حفظ وحدت

د) آمادگی دفاعی

 -20به فرموده امام خمینی (ره) بزرگترین جهاد معنوی کدام گزینه زیر است ؟
الف)طرفدار مظلوم

ب) تامین رفاه طبقه محروم

ج) خدمت به خلق

د) تهذیب نفس

