
موسسه آموزش عالی انرژی 
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صفت اکثز هتؼلك تِ چیست ؟   -1

ّیچکذام  ( د                             تملیي( ج                                     لزآى( ب                               ػتزت(الف

هؤسس هذّة ضیؼِ کیست ؟   – 2

ّیچکذام  ( د                         اهام صادق( ج                     حضزت ػلی( ب                                 پیاهثز( الف

كٌار ًكشيذى ٍ تيتفاٍت ًثَدى در هسائل جاهعِ خصَصاً اًتخاتات »تزاي ( رُ)ٍصيت ٍيژُ حضزت اهام  -3

 خطاب تِ كيست؟« رياستجوَْري ٍ ٍكالي هجلس

جاهؼِ هحتزم    (د                                 تاسارياى  (ج                                 هزدم  (ب                         داًطگاّیاى  (الف 

رٍحاًیت ٍ هزاجغ ػظام 

ٍ حسیي تي ( ع)ٍ کَفِ ٍ ػزاق در ػْذ اهیزالوَهٌیي( ظ)چِ کساًی در ػصز حاضز تْتز اس هلت حجاس در ػْذ رسَل اهلل ( رُ)اس هٌظز اهام   -4
 هیثاضٌذ؟( ع)ػلی 

هزدم ػزاق   (د                            هلت ايزاى  (ج                             التیَىاًك  (ب                          هسلواًاى  (الف 

ّستٌذ ٍ قيام تز ضذ اسالم ٍ جوَْري ... كِ كشتي عذّاي »: را تكويل كٌيذ( رُ)ايي جولِ اس ٍصيتٌاهِ اهام  -5

يا قيام تا قلن ... اسالهي هيكٌٌذ، شوا را تِ فزياد درآٍردُ ٍ تا كساًي كِ تِ صزاحت اسالم را هحكَم هيكٌٌذ ٍ تز ضذ آى

 «ًوَدّاًذ پيًَذ هيكٌيذ ٍ دست تزادري هيذّيذ؟ -اسفٌاكتز اس قيام هسلحاًِ است  کِ -ٍ ستاى

آضَب  -هخالف  (ب                         خزاتکاري -ضذ اًمالب  (الف 

لاًَى ضکٌی  -هؼتزض  (د                                 لیام هسلحاًِ -هفسذ فیاالرض  (ج 

 اس ًقشِ ّاي شيطاًي قذرت ّاي استعواري اس سهاى رضاخاى اٍج گزفت؟كذاهيک ( رُ)اس ًظز اهام -6

       جذايی هیاى دٍلت ٍ هلت ( ب                                     تِ اًشٍا کطیذى رٍحاًیت( الف    

ب ٍ ج ( د                                         ايجاد ػذاٍت هیاى داًطگاّیاى ٍ رٍحاًیاى ( ج  

 اهام راحل ،كذام كشَر را تزٍريست تالذات هي داًذ؟  -7

                  اهزيکا(ب                              اسزائیل(الف  

 ّز سِ هَرد(د                                                  اًگلیس(ج   
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 تِ ًسل حاضز ٍ آيٌذُ ٍ داًشگاّياى ٍ جَاًاى چيست؟( رُ)اهام تَصيِ -8

م تا گزٍّْاي هختلف تفاُ( ب             پیًَذ دٍستی ٍ تفاّن تا رٍحاًیَى ٍ طالب ػلَم اسالهی ( الف  

تالش در اتحاد ( د                                            ضزکت در اًتخاتات حَسُ ٍ داًطگاُ( ج

تِ ًوايٌذگاى هجلس در ارتثاط تا عٌاصز هٌحزفي كِ تِ ٍسيلِ تاسي سياسي ٍكالت خَد را تِ هزدم ( رُ)ٍصيت اهام -9

 تحويل ًوَدًذ چيست؟

آًْا را تِ هزدم هؼزفی ًوايٌذ  ( ب                              تا آًْا تزخَرد کٌٌذ( الف  

تی تفاٍت تاضٌذ ( د                    ى را رد کٌٌذ آًا اػتثار ًاهِ( ج   

    چِ چيشي را تِ عٌَاى افتخارات ها تياى فزهَدُ است؟  (رُ)حضزت اهام -10

          هَارد ّوِ( د                     فاطویِ صحیفِ( ج                  ًْج الثالغِ  (ب                                     لزآى( الف  

                        تِ كذام قشز هيثاشذ؟( رُ)كَشش تزاي رفاُ طثقات هحزٍم، ٍصيت اهام -11

رد ّوِ هَا( د                          رئیس جوَْر( ج                                  هجلس( ب                                دٍلت ( الف  

 استقالل كشَر را در كذام يک اس رٍيكزدّاي سيز هيذاًستٌذ؟( رُ)اهام خويٌي -12

تَجِ تِ تؼالین اسالم  ( ب                      اس خَدگذضتگی هسلواًاى( الف  

پیزٍسي هسلواًاى تز کافزاى ( د                    اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز ( ج  

 ، كذام گزٍُ را حشب جْاًي لقة داد؟ ( رُ)اهام -13

هتذيٌیي ( د                              ... حشب ا( ج                            هسلواًاى ( ب                           هستضؼفاى( الف  

 تِ چِ عٌَاًي هعزٍف است؟( رُ)ٍصيت سياسي الْي حضزت اهام -14

 ّزسِ هَرد( د                        صحیفِ اًمالب( ج                      صحیفِ استمالل( ب                     هٌطَر اًمالب ( الف  
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   اًي ّستٌذ؟هصذاق حذيث ثقليي چِ كس -15

(  س)حضزت فاطوِ –لزآى ( ب                          لزآى  (-ع)حضزت ػلی( الف  

ًْج الثالغِ  -لزآى( د                                    لزآى ٍ اّل تیت ( ج  

ايجاد كٌذ اٍل تايذ اٍ را ارشاد ًوَد ٍ ، اگز در تيي اساتيذ ، كسي پيذا شَد كِ تخَاّذ اًحزاف ( رُ)تِ تَصيِ اهام -16

 اگز ارشاد ًشذ چِ تايذ كزد؟

     تايذ اٍ را اس خَد طزد کٌٌذ ( ب               تايذ کالس اٍ ًزًٍذ( الف  

تايذ اٍ را اس کالس خَد طزد کٌٌذ ( د              تايذ تی اّویت تاضٌذ ( ج  

 اًي هي داًٌذ؟در ٍصيت تِ هجلس ٍ دٍلت ، تقاي جوَْري اسالهي را هزَّى خذهات چِ كس( رُ)حضزت اهام -17

           حَسُ ّاي ػلویِ خصَصاً ػلویِ لن( ب              داًطگاّیاى ٍ استاداى هحتزم داًطگاُ( الف  

هستضؼفاى ٍ هحزٍهاى ٍ ستوذيذگاى ( د                              ًوايٌذگاى هجلس ضَراي اسالهی( ج   

    داًشگاُ ّا تايذ چگًَِ تاشٌذ؟ -18

                           هلی -اًساًی -اسالهی( ج                       سیاسی -هاػیاجت -اسالهی( ب                سیاسی  -اسالهی( الف   
هلی  -اسالهی( د   

تثليغات، هقاالت، سخٌزاًيْا ٍ كتة ٍ هجالت تز خالف اسالم ٍ عفت عوَهي ٍ هصالح ( رُ)تز اساس ًظز اهام -19

 ...............................كشَر 

خالف لاًَى است ( د             اضکال دارد( ج           جايش ًیست ( ب          حزام است( الف  

. در ٍصيت ًاهِ را در چٌذ تخش هي تَاى خالصِ كزد ( قذس سزُ ) هحتَاي رٌّوَدّاي حضزت اهام  -20

   در ضص تخص( د                         در چْار تخص( ج                     در سِ تخص( ب                      در دٍ تخص( الف
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