
 بسمه تعالی

 خرداد ماه 51رحلت حضرت امام خمینی )ره( و  گرامیداشت سالروزمسابقه کتابخوانی 

 

 از اموری که اصالح، تصفیه و مراقبت از آن الزم است چه ارگانی است؟ -1

 قوه مقننه -1

 قوه قضائیه -2

 قوه مجریه -3

 قوای مسلح کشور -4

 

 امام خمینی )ره( به جامعه محترم روحانیت چه سفارش و وصیتی نمودند؟ -2

 ها از بین نرود. تا قداست ان ل جامعه زیاد دخالت ندهندخودشان را در مسائ -1

 اهالن نرسد.تا این دو قوه به دست نا لی چون رئیس جمهوری و وکالت مجلس ورود کنندخودشان در مسائ -2

 .خودشان را از مسائل جامعه خصوصا انتخاب رئیس جمهوری و وکالی مجلس کنار نکشند و بی تفاوت نباشند -3

 های علمیه را براساس فقه جواهری قوی و بهتر بسازند. دنیایی مشغول نکنند و حوزه بهتر است خودشان را با مسائل مادی و -4

 

 از منظر امام راحل )ره( اولین کسی که پایه سیاست را در دیانت گذاشت چه کسی بود؟ -3

 رسول اکرم )ص( -1

 امام علی )ع( -2

 امام رضا )ع( -3

 شهید سید حسن مدرس -4

 

 )ره( وظیفه دولت و مجلس در قبال ملت چیست؟از دیدگاه امام خمینی  -4

 گذاری به آنان خصوصا مستضعفان و محرومان کوتاهی نکنند. قدر این ملت را بدانند و در خدمت -1



 قدر این مردم را بدانند و خود را برای خدمتگذاری از آنان در معرض امتحان قرار بدهند. -2

دولت و مجلس باید به نفع مردم و مستضعفان و محرومان براساس تعالیم و مستضعفان و محرومان ولی نعمت ما هستند و  -3

 احکام الهی باشد.

 ها و لوایح در دولت و مجلس باید به نفع مردم و مستضعفان و محرومان براساس تعالیم و احکام الهی باشد. تصویب طرح -4

 

 رمز بقای انقالب اسالمی که همان رمز پیروزی است در چیست؟ -5

 ر وحدت کلمه و انگیزه الهید -1

 در مقصد عالی حکومت اسالمی و انگیزه الهی -2

 در وحدت کلمه، انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسالمی -3

 بصری و انگیزه الهیای  در وحدت کلمه -4

 از منظر امام خمینی )ره( گناه بزرگ نابخشودنی مسئوالن در نظام جمهوری اسالمی کدام است؟ -6

 ملت مستضعف و محروم ره در اممسامح -1

 مسلمین رمسامحه در ام -2

 عدالت اجتماعی و قضایی رمسامحه در ام -3

 گزینه یک و دو -4

 

 ها چه بود؟ گیری ترین هدف مقدس امام امت در تمام تصمیم ترین و اساسی اصلی -7

 اجرا و احیا و معرفی تعالیم حیات بخش اسالم -1

 بخش اسالم حیاتتوسعه و پیشرفت در تعالیم  -2

 بخش اسالم تفکر و تفحص پیرامون تعالیم حیات -3

 بخش اسالم عمل و اجرا براساس تعالیم حیات -4

 

 وصیت نامه امام خمینی )ره( به چه چیزی لقب گرفت؟ -8

 الهیوصیت نامه سیاسی  -1



 منشور انقالب -2

 صحیفه انقالب و استقالل -3

 ب و جگزینه  -4

 

 امام راحل )ره( در خصوص قرآن و عترت صحیح است؟کدام گزینه از   -9

 دهد. قرآن به حقانیت والیت و عترت به حقانیت قرآن گواهی می -1

 دهد. قرآن به حقانیت عتنرت و عترت به حقانیت گواهی می -2

 دهد. قرآن به حقانیت خویش و عترت به حقانیت و نبوت گواهی می -3

 دهد. رت به حقانیت قرآن گواهی میقران به حقانیت نبوت و امامت و عت -4

 

 اند؟ ها بیشترتوجه داشته امام خمینی )ره( به کدام یک از استقالل -11

 استقالل سیاسی -1

 استقالل فرهنگی -2

 استقالل فکری -3

 استقالل نظامی -4

 

خود را به سامانه دفتر نهاد  یپاسخنامه و اطالعات فرد انیمتقاض

  2000650003در دانشگاه به شماره  یمعظم رهبر مقام

 .ندیارسال نما


