
 

 

 

و سیاسی سواالت مربوط به عقیدی  

.........در اصول دین تقلید -1   

 الف:  مکروه است  

 ب:  جایز نیست  

 ج:  مستحب است  

جایز استد:     
 

است؟ مسلمانان  کدام یک از موارد زیر جزء اصول دین -2  

 الف: نماز و نبوت و معاد و توحید

 ب: توحید و روزه و جهاد و امامت

 ج: جهاد و نماز و عدل و معاد

 د:توحید و نبوت و معاد و امامت

 

مکلفی واجب است چه احکامی را یاد بگیرد؟بر هر مسلمان -3    

  الف: احکامی را که غالبا به آن احتیاج دارد  

 ب:  احکام تقلید  

 ج:  همه احکام  

 د: احکام نماز

 4- تقلید در احکام چیست؟ 

 الف:عمل کردن 

عمل کردن به دستور مجتهد ب:  

 ج: عمل کردن به دستور پیامبران

جامع الشرایط د: عمل کردن به دستور مجتهد  

 

سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی -5   

دخداوند ستایش کسی را که او را می ستاید می شنو     الف: 

پاک و منزه است پروردگار بزرگم و او را می پرستمب:       

پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه ام و من به ستایش او مشغولمج:       

هیچکدامد:      

     

 

 اولین دوره مسابقه عقیدتی و سیاسی
 گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 



 

 

 

چیست ؟حکم شرعی  -6  

قانونگذاری صادره از خدای متعال برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانهاالف:   

قانونگذاری صادره از سوی مرجع تقلید به منظور سامان بخشیدن به زندگی مادی ب:  

 ج:قانونگذاری توسط پیامبر اسالم برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها

و جد:موارد الف   

 

 7- پانزده خرداد 1342مبدأ .......مردم ایران بود.

 الف :انقالب اسالمی

 ب: تظاهرات اسالمی بر ضد حکومت 

 ج: قیام علیه الیحه کاپیتوالسین 

 د: آغاز مبارزات

 

 8- کدام گزینه در خصوص کشورهایی که امام خمینی به آن تبعید شدند درست است ؟

 الف: ترکیه،عراق،فرانسه

 ب:عراق،فرانسه،لیبی

 ج: عراق،ترکیه، لیبی

  د: فرانسه،عراق،لبنان 

 

 9- بازگشت امام خمینی از فرانسه به ایران در .......... است.

 الف: 12 بهمن سال 1357

 ب:12 بهمن سال 1358

 ج:12 بهمن سال 1375

 د: 12 بهمن سال 1367

 

اسالمی نامگذاری شد؟پس از پیروزی انقالب کدام روز به عنوان روز جمهوری  -10  

 الف: نهم فروردین

 ب: دهم فروردین

 ج: یازدهم فروردین

 د: دوازدهم فروردین

 



 

 

امام خمینی انقالب را چگونه توصیف می کند ؟ -11  

  عمتی که با جهاد عظیم بدست آمده الف.ن

 ب.حاصل مجاهدت ها

 ج.حاصل خون شهیدان 

 د.انقالب اسالمی و جمهوری

 

ایرانی بود که ماندن در جنگ را به سفر حج ترجیح داد و در عید قربان به شهادت رسید؟کدام خلبان شجاع  -12  

شهید احمد کشوریالف:   

شهید علی اکبر شیرودیب:  

 ج:شهید عباس دوران

 د:شهید عباس بابایی

 

کدام گزینه در خصوص وقایع ذیل درست است؟ -13  

 تاریخ تسخیر النه جاسوسی

 تاریخ تشکیل سپاه پاسداران 

 تاریخ پایان جنگ تحمیلی

 تاریخ انتصاب آیته اهلل خامنه ای به رهبری 

1368خرداد  14 -1367مرداد  29 – 1358اردیبهشت  2 – 1358آبان  13الف:    

1367خرداد  14 – 1367مرداد  29 – 1358اردیبهشت 2 -1358آبان  13ب:  

1368خرداد  14 – 1368تیر  27- 1357اردیبهشت  2 -1358آبان  13ج :   

1367خرداد 14 -1368تیر  27 – 1358اردبیهشت  2 – 1358آبان  13د:   
 

ادی است:هانتقال ارزش های فرهنگی در هر جامعه در درجه اول به عهده چه ن-41  

 الف:مساجد

 ب:مدارس

 ج:رسانه های گروهی

 د:خانواده 

 

 



 

 

ام دوم انقالبگسواالت مربوط به بیانیه   

 

انقالب اسالمی که همان رمز پیروزی است در چیست؟رمز بقای  -15  

انگیزه الهی، و وحدت کلمهالف:   

 ب:  وحدت کلمه و هدف 

 ج:انگیزه الهی و هدف 

 د: وحدت کلمه

 

چرا شعارهای انقالب جهانی ایران تاریخ مصرف ندارند؟-61  

 الف: فطری بودن شعارها

 ب: مربوط به عصر و نسل خاصی نیست

تاریخی بودن شعارهاج: ایرانی بودن و   

 د: الف و ب

 

دانقالب اسالمی از کدام گزینه زیر دفاع میکن-71  

 الف: تجدید پذیر بودن

 ب: انعطاف ناپذیر بودن

 ج: نظریه نظام انقالبی

 د: ناسازگاری بودن انقالب و نظم سیاسی

 

برکات بزرگ انقالب اسالمی از منظر رهبر انقالب کدام گزینه می باشد؟-81  

ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضیالف:   

 ب: زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی

 ج: ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زور گویان

 د: هرسه مورد

 

کدام گام انقالب اسالمی منشاً برکات بزرگی شده است؟-91  

 الف: تبدیل رژیم سلطنت استبدادی به حکومت مردمی و مردم ساالری

عنصر اراده ی ملی در کانون مدیریت کشورب: ورود   

 ج: میدان دار اصلی نمودن جوانان در حوادث و ورود آنها به عرصه مدیریت

 د: همه موارد صحیح است

 

 

 

 



 

 

مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور ...............و............با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است.-20  

مادی الف: همت های بلند، پیشرفت  

 ب:انگیزه های جوان و انقالبی، پیشرفت معنوی

 ج: مدیران جوان، اندیشمندان جوان

 د: نیروی انسانی مستعد، کارآمد

 

بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان چه بوده است؟-12  

 الف: خودسازی

 ب: جامعه پردازی

 ج: متمدن سازی

 د: همه موارد

 

موارد زیر در صدر همه بعثت های الهی است؟کدام یک از -22  

 الف: معنویت و اخالق

 ب: عدالت

 ج: علم و پژوهش 

 د: هیچکدام

 

شاخه های اصلی عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن را نام ببرید؟-32  

 الف: عدالت و مبارزه با فساد

 ب: اقتصاد، دانش و پژوهش

 ج: سبک زندگی، استقالل و آزادی

حکمت و مصلحت د: عزت،  

 

علمی در کشور با چه شتابی به پیش رفته است؟رستاخیز -42  

 الف: برابر با شتاب رشد متوسط علم در جهان 

برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان 3ب:   

برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان7ج:   

برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان 11د:   

 

انقالب از جوانان، در خصوص پیشرفت علم و دانش چیست؟مطالبه ی عمومی رهبر معظم  -52  

 الف: همکاری با دانشگاهیان و حوزه های علم و فن آوری

 ب: راه پیشرفت علم و دانش را با احساس مسئولیت بیشتر و همانند یک جهاد در پیش گیرند

 ج: در استفاده از دانش خود را توانمد سازند

در عقب ماندگی علمی تبیین نماید د: عملکرد دوران پهلوی و قاچار را  
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