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 سواالت مسابقه 

مام )ره( در وصیت نامه خود به دولت و مجلس، چه گروهی را نور چشمان و اولیای نعم همه می دانند؟.ا1  

محرومان والف(روحانیون         ب(جانبازان و آزادگان           ج(جوانان مملکت            د(مستضعفان ، ستم دیدگان   

.از منظر امام راحل ، راه خودکفایی کشور و رهایی یافتن از دریوزگی دشمن در چه صورت امکان پذیر است؟2  

   ب(اسقالل و آزادی                                     الف(بیرون راندن دشمنان خارجی     

خوران،سعی و تالش بیشتر و ابتکا د(تحریم کاالهای جهان                       ج(وابستگی به استعمار گران بزرگ دنیا       

.حفظ اسالم از منظر امام خمینی چه حکمی دارد؟3  

                        ب( مستحب است که در حفظ آن کوشا باشیم                                                    الف(باید منتظر فرج بود 

د(بارعایت واجبات دیگر باید به آن توجه کنیم                                           ج(در راس تمام واجبات است    

کرده اند؟ جمهوری اسالمی .امام خمینی)ره( چه نصیحتی به روحانی نمایان مخالف4  

                                           ب(خدمت به اسالم نمایند                                                                          الف(بیشتر به فکر مردم باشند 

.د(علم و عمل خود را بیشتر نمایند         ج(توبه نموده،با ملت مظلوم هم صدا شوندو از جمهوری اسالمی حمایت کنند.      

.کسانی که درپی پاشیدن بذر نفاق بین روحانیون و دانشگاهیان هستند از منظر امام راحل بایدبا آنها چه رفتاری کرد؟5  

                                                     ب(فقطآنها را ارشاد کرد                         الف(آنها را ازبین خود ترد کرد       

د(آنها را نصیحت و ارشادکردو اگر فایده نداشت آنها را به انزوا کشانید          ج( وحدت و همدلی به آنها تذکر داده شود       

.وصیت امام به جامعه روحانیت خصوصا مراجع تقلید چه بود؟6  

ی به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهیدالف(باید با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدم نفوذ  

 این انقالب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست.)مقام معظم رهبری(



 ب(هرکس به مقدار توانش و حیطه نفوذش الزم است در خدمت نظام و میهن باشد

ج(خود را از مسائل جامعه مخصوصا مثل انتخابات ریلست جمهوری و مجلس شورای اسالمی کنار نکشد و بی تفاوت نباشد           

 د(همه موارد

ه( به نویسندگان و روشنفکران چیست؟.توصیه امام خمینی)ر7  

ب(مراقب افکار خود باشند                                                                               لف(مراقب قلم خود باشند    ا  

د( همه موارد    حکومت اسالمی آمده اند  ج(برای مسلمین روشن کنند که انبیاء ،اولیاء و بزرگان برای تشکیل  

.از منظر حضرت امام ، مسلمین چگونه بزرگترین قدرت جهان را تشکیل می دهند؟8  

ب(دستیابی به تکنولوژی و سالحهای مدرن                الف(قطع وابستگی از قدرت های خارجی                         

د(الف و ج            ج(استحکام وحدت و برادری ایمانی و تایید خداوند متعال         

.منزوی شدن اسالم در چه صورتی پدید خواهد آمد؟9  

 الف(در صورت انتخاب قدرت از یکی از دو قطب قدرت     ب(در صورت شکست رژیم جمهوری اسالمی

 ج(در صورت عدم فعالیت حوزه های علمیه                        د(الف و ب

به مراجع تقلید و علماء چیست؟.اولین و مهمترین توصیه امام راحل 10  

 الف(خدمت به اسالم         ب(اصالح نفس        ج( معرفی شفاف چهره اسالم    د( تحقیق و پژوهش

.با انحرافات و کجروی ها چه بر سر قرآن آمد؟11  

و مجالس مردگان جای نداشت  ب(جز در گورستانها الف(به کلی از صحنه خارج شد                                                 

د(همه موارد              ستمگران و دشمنان حق تعالی شد  توجیه(وسیله ای برای اقامه جور وفساد ج  

.حضرت امام چه کشوری را توریست بالذات معرفی می کند؟12  

انگلیسالف(امریکا              ب(شوروی                ج( اسرائیل                   د(   

.حضرت امام به جوانان حزب اللهی و مردم ، در برخورد با آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخالف مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف حیثیت 13

جمهوری اسالمی است چه وصیتی نموده 

 است؟

 الف(خودشان مکلف به جلوگیری هستند 



ی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستندب(به دستگاههای مربوطه مراجعه کنند و اگر آنها کوتاه  

د(با توجه به برقراری حکومت اسالمی وظیفه ای ندارند            ج(به دستگاههای مربوطه مراجعه کنن      

به بی بند و باری های عرضه شده از طرف غرب به نسل جوان را دارای چه اثرات شوم و مخربی می دانند؟.حضرت امام 14  

د(همه موارد مصرفی نمودن ملت و کشور       ج(   شیده شدن به ننگ و وابستگی     ب( تباهی و ک       الف(عقب ماندگی  

.کدام کتاب بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی را به انسان می دهد و راه نجات است؟15  

سجادیه                  د(مفاتیح الجنانالف(نهج البالغه                ب(تفسیر المیزان           ج(صحیفه   

.جلوگیری از تبلیغات و مقاالت و سخنرانی ها و کتب و مجالت بر خالف اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور چه حکمی دارد؟16  

د(بر عهده روحانیون متعهد است     نشجویان با ایمان است ج(برعهده دا   ب(مستحب است       الف(واجب است   

د دلیل رت امام)ره(به ملتهای ستمدیده و ملت ایران می فرماید:بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرتهای شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنن.حض17  

.......................آنان)از ملتهای ستمدیده و ملت ایران(استبر  

د( ترس                ج(قدرت الهی                      ب(فرومایگی                      الف(قوت ایمان       

راذخیره قدرتهای چپاولگر میدانند که اگر مجال یابند از دیگران پر خطر تر و زیان آورتر هستند؟ .امام خمینی چه کسانی18  

موارد صحیح استالف(روحانی نمایان           ب(ملی گراها               ج(روشنفکران مصنوعی                د(همه   

.وصیت امام به نویسندگان ،گویندگان و روشنفکران و صاحب نقدگان نظام چیست؟19  

 الف(در برنامه های اسالم بیشتر غور کنید و کسب اطالع نمایید    ب(باصرف وقت و برنامه ریزی دقیق مردم را ارشاد کنید

ن خود،دولت و مجلس و ملت را راهنمایی برای حفظ میهن خود نماییدج(باخدای خود یک شب خلوت کنید..........وبا فکر و قلم و بیا  

.د(عمر خود را بیش از این هدر نداده و به کاردیگر مشغول شوید  

.وصیت خیر خواهانه امام به سران مخالف با جمهوری اسالمی کدام است؟20  

ب(از این کارهای بی مایه و غیر عاقالنه دست بردارید و گول جهان خواران را نخورید الم برگردید و توبه کنید  (به دامن اسالف  

د( همه موارد  شهامت تن به مجازات دهید.       ج(اگر به جنایتی دست زده اید از نیمه راه برگشته ، توبه کنید و در صورت   
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