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 »دیپلم تحصیلی  طعویژه مق« 
 

 

 ؟ترسدچه کسی از دیدن انسانهاي الهی و عابد می )1

 همه موارد )د              اهل تهمت )ج             اهل غیبت )ب           دشمن خدا )الف

 ؟نتیجه فاصله گرفتن از خدا چیست )2

 همه موارد )د       خودخواهی )ج          رحمیخشونت و بی )ب      خواهیزیاده )الف

 ؟پیامبر(ص) براي چه کسانی الگو و سرمشق است )3

 تمام مجاهدان )د       امیدواران به رحمت الهی )ج       تمام مسلمانان )ب            تمام مردم )الف

 ؟چه کسی اگر انفاق نکند دردمند خواهد شد )4

 دوستدار جامعهد)             مرد مسلمانج)       انسان کریم ب)   هر انسان مسلمانالف) 

 ؟به خدا تمسک جویید با ریسمان الهی یعنی چه )5

 اندیشه پاك )د             خدامداري )ج          دینداري )ب             وحدت )الف

 ؟تملق نشانه چه چیزي است )6

 ضعف ایمان )د             دینیبی )ج         ضعف روحی )ب     سستی )الف

 ؟چیست فاتبعونیمفهوم  قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکمدر عبارت  )7

 اطاعت از احکام )د            اطاعت از پیامبر(ص) )ج          اتباع مسلمانان )ب       تبعیت از خدا )الف

 ؟گرددشود دلهایشان ترسان میچه کسانی وقتی نام خدا برده می )8

 مجاهدان )د              مسلمانان )ج          مردم )ب          مؤمنان )الف

 ؟تر کدام استجواب کامل وبهملُقُ ینَب فلَّاَودر مورد عبارت  )9

                دوستی مردم با همدیگر و رهبر انقالب) ب             الفت قلوب مردم) الف

   برکت حکومت اسالمی ایجاد محبت بین افراد استد)          الفت قلوب اهل ایمان) ج

  ؟ترس و غم از چه کسانی دور است )10

 قدرتمنداند)        خدا دوستانج)            مجاهدان خداب)     ترسندکسانی که نمیالف) 
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 ؟چیست وننُحزَم یال ه م ویهِلَع وفال خَاستقاموا فَ منا اهللا ثُبالذین قالوا ر نَّامفهوم عبارت  )11

  آزمایدخداوند با استقامت بنده را می ب)   استقامت یک ضرورت در رسیدن به هدف استالف) 

 الف و جد)     تواند مقابل اراده خدا ایستادگی کندنمیانقالب اسالمی ثابت کرد هیچ قدرتی ج)  

 ؟انقالب اسالمی چگونه نهضتی است )12

 همه مواردد)             خداآگاهی ج)       نهضت خودآگاهی الهی ب) مانند نهضت پیامبرانالف) 

 ؟اولین مشخصه یک مسلمان واقعی چیست )13

 پیروي از رهبر )د                ترك محرمات )ج              واجباتانجام  )ب         اعتقاد به آخرت )الف

 ؟پرواز حضرت امام (ره) از پاریس به چه چیزي شهرت یافت )14

 پرواز انقالبد)               الحقپرواز روحج)               پرواز نجاتب)               پرواز امامالف) 

 ؟رابطه فرهنگ با جامعه چیست )15

      فرهنگ اصل استب)      فرهنگ روح جامعه استالف) 

 فرهنگ بنیاد اصلی جامعه استد)       فرهنگ حیات است    ج) 

 ؟کدام عبارت درست است )16

                                      تفسیر اسالم از توحید، جامعه فقط جهاد استب)                اسالم انقالبیالف) 

 اسالم آمده تا حفظ مبارزه کندد)                 آمده تا بشریت سعادتمند شوداسالم ج) 

 ؟فرق انقالب با کودتا در چیست )17

 کودتا معدود و اقلیت نیست )ب          انقالب اکثریت است )الف

    ج)کودتا یک نظام منسجم جمعی است که شامل اکثر مردم است           د)همه موارد

 ؟اصلی انقالب اسالمی چیست مشخصه )18  

 خواهآزادي )د     لیبرالیسم )ج    مادي طبقاتی )ب    ایدئولوژیک )الف 

 ؟هدیه امام به مردم در انقالب اسالمی چه بود )19

 اعتقاد به تشیع )د              ایمان به خود )ج          ایمان به خدا )ب             جمهوریت )الف

 ؟درباره انقالب اسالمی صحیح استکدام مورد  )20

 همه موارد )د    پاداش خدا به مردم )ج        بازگشت کرامت ایرانیان )ب        نجات مؤمنین بوسیله خدا )الف
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