
                            

 ینینامه امام خم تیوص یحیو تشر ینمونه سواالت تست

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :

 کدام گزینه صحیح است؟ 

 .الف(مخالفت با وصایای اخالقی مشکل آخرین است

 ☑ب(مخالفت با وصایای حقوقی مشکل آخرین است 

 .عتاب و کیفر حقوبی را به بار می آوردج(مخالفت با وصایای اخالقی 

  د(مخالفت با وصایای اخالقی وحقوقی عتاب و کیفر حقوقی را به بار می آورد

  

 اصلی ترین و اساسی ترین هدف مقدس امام امت در تمام تصمیم گیری ها چیست؟

 الف ( اجرا و احیا تعالیم حیات بخش اسالم

 ب(معرفی و پیشرفت تعالیم حیات بخش اسالم

 ☑ج( الف وب 

 د( تفکروتفحص پیرامون تعالیم حیات بخش اسالم 

  

وصیت امام خمینی ره به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اشکالتراشان و صاحبعقدگان آن است که به 

جای آنکه وقت خود را در خالف مسیر جمهوری اسالمی صرف کنند و هرچه توان دارند در بدبینی و بدخواهی و 

 .از مجلس و دولت و سایر خدمتگزاران به کار برند......... بکنند بدگویی

 سکوت -الف

 ☑با خدای خود خلوت کنند و اگر خدا را قبول ندارند با وجدان خود خلوت کنند صحیح  -ب

 غوغا ساالری -ج

  پرچم امام حسین علیه السالم آتش بزنند -د

  

 ایشان میدهند کدام مورد به ایشان منسوب نیست؟در نسبت هایی که بعد از رحلت امام خمینی ره به 

 صدای ایشان با تصدیق کارشناسان -الف

 خط و امضای ایشان با تصدیق کارشناسان -ب

 خاطرات برخی استوانه های نظام صحیح -ج



  در سیمای جمهوری اسالمی پخش شده باشد -د

  

 شرایط کاندیدای مجلس از نظر امام خمینی ره نیست؟

 متوسطین جامعه و محرومین باشداز بین  -الف

 تحصیلکرده -ب

 ج.دارای تعهد به اسالم

 ☑دارای قدرت نفوذ و ثروت صحیح  -د

  

 نحوه برخورد ما با اساتید منحرف از اسالم چگونه باید باشد؟

 باید احترام او را داشته باشیم چون حق استادی بر گردن ما دارد -الف

 ساکت شویم که نمره ما کم نشود -ب

 ☑او را ارشاد کنیم و اگر نشد از خود و کالس طرد کنیم صحیح  -ج

 مهم نیست -د

 

 

 

  

 


