
 ه نام خداب

 سواالت مسابقه بزرگ کتابخوانی گوهر معرفت

 ___________________________________________________________________ 

 

 کذام جملٍ درست است : -1

 ٞٛیت یه ٔفْٟٛ اص خض بٝ وُ است ( اِف

 ته الیٝ است ٚ اص خض بٝ وُ ٔٙتمُ ٔی ضٛد  أشیٞٛیت ( ة

 بٝ سطح ٌشٜٚ  شداست اص سطح خٞٛیت أشی چٙذ الیٝ ( ج

 ٚاختٕبعی است  سضتٝ ایٞٛیت أشی ته ( د

 ___________________________________________________________________ 

 

 کذام جملٍ درست ویست : -2

 سا تغییش دٞٙذ ِفٝ ٞبی ٞٛیت ؤ، ٔحبوٕبٖ تالش ٔی وٙٙذ بب استفبدٜ اص لذست( اِف

 بضسي ببصسبصی ٞٛیت ّٔی ٔی ببضذ  ٌبْپیص  ( أبْ خٕیٙی )سٜ( ة

 ببیذ اص سٚش تفٟیٕی ٚ تفسیشی استفبدٜ وشد  ( بشای دسن ا٘ذیطٝ أبْ خٕیٙی )سٜ( ج

 اسالٔی بب یىذیٍش سبصٌبس ٘بٛد  –تب عصش لبخبسیٝ ٞٛیت ایشا٘ی  ( د

 ___________________________________________________________________ 

 

 ؟سیاسی در قالة مفًُم مذرن آن از چٍ عىاصری شکل می گیرد تٍ مذروی-3

 حمٛق ضٟشٚ٘ذی  ( ة   ضٟشٚ٘ذی حمٛق  دٔٛوشاسی ٚ( اِف

  شت ٌشاییثودٔٛوشاسی ٚ ( د     ٚخٙبص ٞباختٕبعبت ( ج



 

 تر ساختار جذیذ جمًُری اسالمی وشان دَىذٌ چیست ؟ ( کیذ حضرت امام خمیىی )رٌأت -4

 ٔذسٖتٕذٖ ٔخبِفت بب ٔظبٞش فسبد ( ة   تدذد ت آٚسدٞبی ٔفیذاستفبدٜ اص دس( اِف

 ضشق صدٌی ٔخبِفت بب ( د    غشة صدٌی ٔخبِفت بب( ج

 ___________________________________________________________________ 

 

 ؟تا ملی گرایی صرف ،مخالف تًدوذ  ملیدر تحث تازسازی ًَیت  ( چرا امام خمیىی )رٌ -5

 اسالٔی سا ٔمببُ ٞٓ لشاس ٔی داد  ٞبیوطٛس( ة   استعٕبس ٌشاٖ بٛد  استفبدٜٔٛسد سٛ( فاِ

 ٕٞٝ ٔٛاسد ( د    اسبس اسالْ است ٘ٝ ّٔیت ( ج

 ___________________________________________________________________ 

 

 ؟عریف کذام مفًُم است ت ( جملٍ حضرت امام )رٌ  -6

  "اص ٌٟٛاسٜ تب ٌٛس است ،ٚ وبُٔ اداسٜ ا٘سبٖ ٚاختٕبعتئٛسی ٚالعی "

 ٕبع تاخ ( فمٝ                     د ( سیبست          ج( حىٛٔت         ة( اِف 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ؟سیس حکًمت يوظام سازی أت ( )رٌامام خمیىیدراوذیشٍ -7

 است ٔبٙبیی  ( اختیبسی است             د( تىّیف است          ج ( ست            ةاحك ( اِف

  

 

 

 



 

 ؟از تشکیل حکًمت چٍ تًد  ( اوگیسٌ حضرت امام خمیىی )رٌ -8

 بسط عذاِت اختٕبعی ( ة    بشلشاسی ٘ظبْ خذیذ  ( اِف

 ٕٞٝ ٔٛاسد  ( د     سمٛط پبدضبٞی  ( ج

___________________________________________________________________ 

 

 ؟از عذالت اجتماعی تر می شمارد کذام است عذيل وشاوٍ َایی کٍ ترای  ( )رٌحضرت امام -9

 سیس حىٛٔت اسالٔی أت ( ة    ٞب ٚ پب بشٞٙٝٔحشٚٔیٗ حٕبیت اص حزف( اِف

 ٕٞٝ ٔٛاسد( د     خذایی دیٗ اص سیبست  ( ج

 ___________________________________________________________________ 

 

 ؟تر چیست  ( از وگاٌ شُیذ مطُری تمام سخىان ي تًجُات ي تًصیٍ َای امام علی )ع -11

 ٕٞٝ ٔٛاسد ( سیبست                 د( ج      عذاِت ( حىٛٔت                        ة( اِف

 ___________________________________________________________________ 

 

 ؟کذام جملٍ درست ویست  -11

 سیبست ٚحىٛٔت سابطٝ ٔستمیٓ داس٘ذ ( ة  حىٛٔتی بخطی اص فمٝ سیبسی است فمٝ  ( اِف

 حىٛٔت ٚسیبست ٞست  عٟذٜ داسفمٝ  ( د   سیبسی بخطی اص حىٛٔت ٘یست  فمٝ  ( ج

___________________________________________________________________ 

 

 چارٌ وجات از حجاب َای وًراوی چیست ؟ ( )رٌاز دیذگاٌ امام خمیىی  -12

 ٚسٚد بٝ ٔتٗ حىٛٔت ٚسیبست  ( د  سخعت بٝ فّسفٝ ( ج عشفبٖ عّٕی  ( ة ٛدیٔعشفت ضٟ( اِف



 

 ؟مُمتریه َذف اوثیا چیست  ( )رٌاز وگاٌ حضرت امام خمیىی -13

 یس حىٛٔت اسالٔی سأت ( ة    عذاِت اختٕبعی ( اِف

 سضذ اخالق ( د    حٕبیت اص ٔحشٚٔیٗ  ( ج 

 ___________________________________________________________________ 

 

از عالقٍ مشًُد اي تٍ شُادت در راٌ اوقالب ( ایه جملٍ از کیست ؟ تخشی از قذرت امام خمیىی )رٌ -14

 ؟اسالمی واشی می شذ 

 فشا٘سٛا ٔیتشاٖ  ( د                 خیٕض ٚیُ ( ج            خبٖ ٚی استٕپُ( ة            پیشبال٘طٝ ( اِف

 ___________________________________________________________________ 

 

 قذرت ورم چیست ؟  فتعری -15

 اص طشیك تشستٛا٘بیی ٘فٛر بشدیٍشاٖ  ( ة   تٛا٘بیی ٘فٛر بشدیٍشاٖ اص طشیك اخببس  ( اِف

 خزةتٛا٘بیی ٘فٛر بشدیٍشاٖ اص طشیك الٙبع ٚ ( د ٞٛیحق ٕٚبچتٛا٘بیی ٘فٛر بشدیٍشاٖ اص طشیك سٚش  ( ج

___________________________________________________________________ 

 

 سیر حرکت قذرت در حکًمت چگًوٍ تًدٌ است : -16

 بٝ ٘ظبٔی ٌشی ٔدذد اص ٘ظبٔی ٌشی بٝ التصبد ٚ ( ة    اص ٘ظبٔی ٌشی بٝ التصبد  ( اِف

 اص ٘ظبٔی ٌشی بٝ التصبد ٚبٝ فشًٞٙ ٚبٝ ٘ظبٔی ٌشی  ( د اص ٘ظبٔی ٌشی بٝ التصبد ٚبٝ فشًٞٙ ٚبٝ اطالعبت ( ج

  

 

 



 ؟کذام جملٍ درست ویست  -17

 ٞٓ سیبست است ساٜ ٞٓ دیٗ ،( اصساٜ سْٛ دس ا٘ذیطٝ أبْ خٕیٙی )سٜ ( اِف

 ابط عمال٘ی بٝ ٕٞشاٜ دیٙی است ساٜ سْٛ سٚ ( ة

 حىٛٔت بٝ دست ٔی آیذ  بشای تىیٝ بشدیٗ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ دس اختٟبد ساٜ ٔعتذَ بب عٙصش بست بب فمٝ خٛاٞشی ٚ بب وبس ( ج

 اصحبة حذیث ٚ ٔعتضِٝ بٝ ساٜ سْٛ اعتمبد داضتٙذ ( د

 ___________________________________________________________________ 

 

 وشان دَىذٌ چیست ؟ "لسيم تحصیل مقررات ياجة "از تاب اصًل فقٍ عثارت -18

 ٔبٙبی اسالٔیت ٘ظبْ  ( ة     ٘ظبْ  خٕٟٛسیتٔبٙبی  ( اِف

 حىٛٔت دس  ( سیشٜ عّٛی )عسعبیت  ( د     ایدبد عذاِت ٚ٘فی ظّٓ   ( ج

 ___________________________________________________________________ 

 

 : حکًمت اسالمی حکًمتی است  کٍ ايال ...................را کامل کىیذ  ( )رٌ امام  ملٍ حضرتج -19

 ببضذٔشدٔی  ٔتىی بٝ آسا ( ة    ٔىتبی ببضذ  ( اِف

 عذاِت ٌستش ببضذ  ( د    ظّٓ ستیض ببضذ  ( ج

___________________________________________________________________ 

 

درين جُان تیىی خًدرا  ي ایىتروت  ماًَارٌ،يیژٌ تلًیسیًن  تٍ استعمار تا تُرٌ مىذی از اتسار رساوٍ -21

 : فرَىگی می ريد َژمًوی يتٍ دوثال مجازی ترداشت می کىذ قذرت   ٌ،خاوًادٌ َا کشت ومًد

 ٞژٔٛ٘ی ٘شْ  ( د                   ٘ظشیٝ بشداضت  ( ج                 ٘ظشیٝ وبضت  ( ة               لذست سسب٘ذٖ ٘ظشیٝ  ( اِف



 


