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الهی  ضریرا امیا  -ستاسی نامی  قلمرو وصیت  -1

گسیررهه اسی  و اخرصیاه بی   خمتن )ره( بسی 

و فراگتیر اسی   نداره  مکرب و مل  خاص کشور، 

محروای رهنموههای ضررا اما  )ره( و وصت  نام  

 هارا م  باشد؟را کدامتک از مواره ذیل 

 

  اخرصاه هاره رانیک  ب  مره   امروز ا ی رهنموههاالف( 

خاه  یهاک  ب  واضدها و اهاره ی ( رهنموههاب 

  اخرصاه هاره

از مدار  رونتک  مربوط ب  بشر و ب ی ( رهنموههاج 

  فوق اس  یها یمحدوه

  ( تما  موارهه

 

 این وصت  اما  )ره( خطاب ب  چ  کسان  اس ؟ -2
 

 هاران سرمای  و سرمگران و منافقان از طرفداری جای ب »

 و مظلومیان طرفیدار خبر،ب  خدا از انصافب  حرکرانم و

 هیایگیروه جیای بی  و باشیتد محرومان و سرمدیدگان

 غترمسرقتم طرفداری و مفسد هایتروریس  و گرآشوب

 تیا مظلیو  روضانتون از  -ترورشدگان ب  توجه  آنان، از

 «باشتد  هاشر  - مظلو  مرعهد گزارانخدم 

 

           تراشان اشکال  ب(       معررضان   الف(

 گراناغرشاش   ه(       انقلاب ضد  ج(          

نام  اما  )ره( را تکمتیل کنتید  این بخش از وصت  -3

-             فرموهه، نور چشم می آنان را ک  خداوند  »

                   را خوانتد و هر کنار بازیگران  ک  فاجعی  

گنیاه را بیا ضیرب و شیرم بر پا کرهند و جوانان بی 

 «شوید بتدند، نشسر  و تماشاگر معرک  م کو
 

 اسفند        11 -الف(   مهدورالد  

 تتر 7 -ب(  فرن  گر          

      ریور  شه 8 -ج(  منافق  

 هریورش 17 –ه(   مشرکتن   
 

 اس ست از را نیک  ه  ب  فرموهه اما  راضل کس -1

 کرهه اس  ؟  بیتکذ را  چ  کس؛ بداند جدا

 

       رسول  (ب      خدا  ( الف                

 س  موره هر( ه          ائم  (ج                  
 

  ضررا اما  ب  چ  لقب  اله -  استنام  س توص -5

 باشد؟  معروف م

  ب( زبور ضکوم  اسلام      اسرقلال یف ت( صحالف               

 ه( هم  مواره               ج( منشور انقلاب                 
 

  ؟ اس  کدا  ما اصل  مقصد ( )ره راضل اما  نظر ب  -6

  اس  شرع  آزاهی ( ب        هسرند ما مل  ( الف

  اس  ما مکرب   (ه            اس  فقت  ولای  ( ج

 هاند؟م  بالذاا تروریس  را کشور کدا  ،راضل اما  -7

                 آمریکا ب(                   اسرائتل  الف(            

 موره س  هر ه(                     انگلتس  ج(                     

 

 ارکان  چ  ب  مملک  ترق  ک  بوهند معرقد اما )ره( -8

   هاره؟ بسرگ  کشور هر

            هول  ب(        پرورش و آموزش الف(             

 ج و الف ه(                        هانشگاه ج(              
 

 هاسخنران  مقالاا، تبلتغاا، )ره( اما  نظر اساسبر -9

 و عمیوم  عفی  و اسیلا  خلاف بر مجلاا و کرب و

 کشور                مصالح

      نتس  جایز ب(         اس  ضرا  الف(                

 اس  قانون خلاف ه(          هاره اشکال ج(                

 

 مخالف تمدن  چ  با ک  فرموهندم  همواره )ره( اما  -11

  هسرند؟

                  اسرعماری تمدن ب(           وارهات  تمدن الف(

  شرق  تمدن ه(                     صاهرات  تمدن ج(

 

 خمتنی  مهیم نگیاه از اسرقلال ب  اب یهس  عوامل -11

 عوامیل ایین جیز  یک کدا  ؛اس  چهارعامل )ره(

  ؟ نتس 

      خدا ب   اتکا (الف    
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                      هیگران  با همراه  (ب     

     نفس ب  اعرماه و هاخوهی ب   اتکا (ج     

 امتد و هاسخر  تحمل ه(     

 

 هر (سیره قیدس ) اما  ضررا یرهنموهها محروای -12

 ه؟کر خلاص  توانم  بخش چند هر را نام وصت 

 بخش س  هر ب(                     بخش هو هر الف(

 بخش شش هر ه(                    بخش چهار هر ج(

 

  داک نام وصت  تدریس ضرورا فایده ترینممه -13

 ؟ اس 

       اما  هایاندیش  از اطلاع الف(

         اسلا  نظر موره نسل پرورش ب(

           وب الف ج(         

  عموم  آگاه  ه( 

 

را  نتمسلم یهایهم  گرفرار ش ی)ره( ر نتاما  خم -11

 هانس ؟ م ریمواره ز از  هر کدام

مرهان ب  فنون کشور مره  وهول   ( عد  آگاهالف   

 یهار

 فاسد و هس  نشانده یها( ضکوم ب            

 دتازعد  توان تول  ناش ی( مشکلاا اقرصاهج           

   نتب  قوان  از عد  آگاه  ناش  ( مشکلاا فرهنگه           

 اسلا 

 

-م  گواه                  ب  عررا و                  ب  قرآن -15

 .ههد

                      عررا ضقانت  – قرآن الف(ضقانت 

  امام  ضقانت  – ولای  ضقانت   (ب

                 قرآن ضقانت  – عررا ضقانت  ج(

  نبوا ضقانت  – خویش ضقانت ه(

 

 هر ام  اما  مقدس هدف ترین اساس  و ترین اصل  -16

  چتس ؟ ها گتری تصمتم تما 
 

  اسلا  بخشضتاا تعالتم  اضتا و  اجرا (الف

  اسلا  بخشضتاا تعالتم پتشرف  و معرف  ب(       

 ب و الف ج(       

  اسلا  بخشضتاا تعالتم پترامون تفحص و تفکر ه(                
 

 فرموهند؟ چ  ستاس  و هین موره هر اما   -17
 

    نتس  جدا ستاس  و هین الف(

  نتس  جد ستاس  از هین ب(                

  اس  ستاس  از برتر هین ج(                

  اس  هین از برتر ستاس  ه(        
 

  اند؟هاشر  توج  شررتب هااسرقلال کدا  ب  اما )ره( -18
 

  اسرقلال اجرماع ب(               اسرقلال فرهنگ (الف             

  اسرقلال نظام  ه(                   یاسرقلال فکر  ج(              

 

  یعن ؟ ملّتر  خوهکفای  -19

 

 هاینتازمندی کنند تلاش اسلا  مکرب نپتروا الف(

  کنند رفع را اسلام  جامع  افراه

 هسررنج از امکان صورا هر تا کند سع  کس هر ب(

 .گتره بهره خوه

 تأمتن را خوه هایاضرتاج برواند کشوری هر ج(

 .دکن

 هاشر  نظام  و ستاس  اسرقلال مسلمانان هم  ه(

 .باشند

 

 چ  عاشورا قتا  هسراورههای و هاهرس ترینمهم -21

  باشد؟م 

 

                                                کلم  وضدا   (الف

  هشمنان برابر هر پرخاشگری یت روض تقوی   (ب

                     وظتف  ب  عمل و راه هر اسرواری   (ج

 ارهمو هم   (ه
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 بیی  گرمسییار هانشییگاه فرهنگیی  و هانشییجوی  معاونیی 

 ضریرا رضل  سالگره هومتن و س  فرارستدن مناسب 

 هانشیجویان وییهه وان خیکراب مسابق  ،خمتن )ره( اما 

 کند  م  برگزار

 ضررا نام وصت  مرن اساسبر مسابق  این سوالاا 

   اس  شده طراض  خمتن )ره( اما 

 هانشیگاه سیای  بی  ،مسیابق  منبیع هریاف  برای 

 مراجعیی  fmgarmsar.ac.ir  آهرس بیی  گرمسییار

  نمایتد

  هارنید مهلی  21/3/1111 جمعی  روز تا مندانعلاق 

 بییی  مشخصیییاا همیییراه بییی  را نامییی پاسییی 

 امیییور sar.ac.irmbahar.sc@fmgar ایمتیییل

 نمایند.  ارسال فرهنگ  و هانشجوی 
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