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   است؟

  مطهري مرتضی شهید استاد )2  بهشتی شهید اهللا آیت )1

  رجایی شهید )4  دستغیب اهللا آیت )3

  بود؟ هایی سال چه تحمیلی جنگ پایان و آغاز  .69

  1368  - 1359 )4  1367 ـ 1359 )3  1368 ـ 1360 )2  1369 ـ 1359 )1

 نهـادي  یـا  کسـی  چـه  برعهـده  اساسی قانون طبق اسالم دستورات با اسالمی شوراي مجلس مصوبات تطبیق  .70

   است؟

  خبرگان مجلس )4  نگهبان شوراي )3  جمهوري ریاست )2  رهبري معظم مقام  )1

   است؟ اصل و فصل چند داراي اساسی قانون  .71

  اصل 125 ـ فصل 10 )2  اصل 144 ـ فصل 12 )1

  اصل 175 ـ فصل 14 )4  اصل 175 ـ فصل 25 )3

   شد؟ دایر کسی چه توسط »الوثقی عروه« روزنامه  .72

  بهار الشعراي ملک )4  اسدآبادي )3  شیرازي میرزاي )2  دهخدا )1
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   گردید؟ جمهوري دولت نخستین تشکیل به موفق ایرانی نهضت کدام  .73

  جنگل نهضت )2  مشروطه نهضت )1

  1332 سال در مصدق دولت )4  42 خرداد 15 نهضت )3

 بخـش  شـاغل  و سـواد  بـا  ترتیـب  بـه  ایـران  مردم از درصد چند حدود) 85 سال( سرشماري آخرین اساس بر  .74

  هستند؟ خدمات

  87ـ48 )4  60ـ94 )3  78ـ87 )2  48ـ84 )1

   گردید؟ تأسیس کشور کدام توسط ابتدا در و کجا در ایران) برق تولید( اي هسته نیروگاه نخستین  .75

  آلمان ـ  بوشهر )2  آلمان ـ نطنز )1

  سابق شوروي ـ بوشهر )4  سابق شوروي ـ نطنز )3

   است؟ روزهایی چه معلم روز و کارگر روز  .76

  اردیبهشت دوازده ـ) اردیبهشت 11( مه ماه اول )1

  دسامبر پنجم ـ) مه ماه اول( اردیبهشت پنجم )2

  اردیبهشت یازده و دوازده )3

  مه ماه اول ـ دسامبر پنجم )4

   هستند؟ »نظام« نام به تشکیالتی داراي ایران در صنف کدام  .77

   کشاورزي مهندسان )2  داروسازان و پزشکان )1

  سه هر )3  عمران مهندسان و پرستاران )3

   شود؟ می انتخاب چگونه کشور عالی دیوان رئیس  .78

  وزیران هیئت تأیید و دادگستري وزیر توسط  )1

  عالی دیوان قضات مشورت با و قضائیه قوه رئیس توسط )2

  رهبر توسط )3

   عالی دیوان قضات توسط )4

   دارد؟ اعتبار صورتی چه در مجلس غیرعلنی جلسات مصوبات  .79

  نمایندگان سوم دو تصویب و مجلس علنی صحن در طرح از پس  )1

  نمایندگان چهارم سه تصویب و مجلس علنی صحن در طرح از پس )2

  نمایندگان سوم دو تصویب و نگهبان شوراي حضور با )3

  نمایندگان چهارم سه تصویب و نگهبان شوراي حضور با )4
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  باشد؟ می مرجع کدام برعهده المللی بین هاي نامه موافقت و قراردادها ها، نامه مقاوله ها، عهدنامه تصویب  .80

  دولت هیأت )2  اسالمی شوراي مجلس )1

  نظام مصلحت تشخیص مجمع )4  خارجه امور وزارت )3

   باشد؟ می مرجع کدام عهده به کشور عادي قوانین تفسیر و شرح  .81

  قضائیه قوه دانان حقوق )2  نگهبان شوراي  )1

  اجرایی هاي دستگاه )4  اسالمی شوراي مجلس )3

 مجلـس  مصـوبات  بـه  نسـبت  را خود نظر باید وصول تاریخ از روز چند طی نگهبان شوراي اساسی قانون طبق  .82

   نماید؟ اعالم

  اطمینان حصول تا )4  هفته دو )3  روز ده )2  ماه یک )1

   است؟) ره( خمینی امام آثار از اي مجموعه کتاب کدام  .83

  والیت حدیث )4  احتجاج )3  نور صحیفه )2  الفصاحه نهج )1

  باشد؟ می شخصیت کدام اثر نوین رساله کتاب  .84

  خمینی امام )2  نوري میرزاي )1

  مجلسی عالمه )4  حسینی اکبر علی سید )3

   چیست؟ معنی به استعمار  .85

  کردن محاصره )4  کردن تسخیر )3  کردن آباد )2  کردن ویران )1

  است؟ اسالمی جامعه رهبر انتخاب مورد در اساسی قانون اصل کدام  .86

1( 90  2( 100  3( 107  4( 123  

 اشـاره  چیـزي  چـه  به »است هیچ حقیقت در مردم، خواست و رأي حمایت، بدون نظام«: کیست از جمله این  .87

  دارد؟

  مشروعیت ـ) ره( خمینی امام )2  مقبولیت ـ) ره( خمینی امام )1

  مشروعیت ـ اي خامنه اهللا آیت )4  مقبولیت ـ اي خامنه اهللا آیت )3

   کیست؟ وظیفه زیست محیط از حفاظت  .88

  مجلس )2  زیست محیط سازمان )1

  عمومی وظیفه )3  قضائیه قوه )3
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   بود؟ تاریخی چه در ایران مردم اسالمی نهضت آغاز نقطه  .89

  مشروطه جنبش )2  ش.ه 1341 سال )1

  1357 بهمن 22 )3  1342 خرداد 15 )3

   دارند؟ نظر اظهار حق اموري چه در مجلس نمایندگان  .90

  اجتماعی و سیاسی امور )2  خارجی و داخلی مسائل همه )1

  خارجی امور برخی و داخلی امور )4  داخلی امور فقط )3

   است؟ تشکیالت یا نهاد کدام مجموعه زیر محاسبات دیوان  .91

  جمهوري ریاست )2  قضاییه قوه )1

  کشور کل بازرسی )4  اسالمی شوراي مجلس )3

   شد؟ ساخته پیامبر کدام توسط المقدس بیت شهر  .92

  )ع( موسی حضرت )4  )ع( سلیمان حضرت )3  )ع( عیسی حضرت )2  )ع( داوود حضرت )1

   چیست؟ زندگی معنوي و مادي دستور ترین بزرگ خمینی امام دیدگاه از  .93

  قرآن فقط )2  البالغه نهج سپس و کریم قرآن )1

   3 و 1 )4  قرآن و امامان روایات )3

  بود؟ چه گرفته قرار تأکید مورد خمینی امام نامه وصیت در که موضوعی نخستین  .94

  موارد همه )4  پیامبر بیت اهل )3  ثقلین حدیث )2  صاعد قرآن )1

  دانست؟ می چه را مسلمانان بدبختی عامل خمینی امام  .95

  مردم بین تفرقه )1

  استبدادي حکومت )2

  غرب و شرق به ها آن هاي حکومت وابستگی )3

  نادانی و جهل )4

   گرفت؟ انجام عملیات کدام در آبادان حصر شکستن  .96

  24/09/1360 ـ 5 کربالي )2  23/06/61 ـ المبین فتح )1

  03/03/1363 ـ خیبر )4  05/07/1360 ـ االئمه ثامن )3
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   است؟ شده کن ریشه ایران در عفونی بیماري کدام  .97

  اطفال فلج )4  سل )3  اوریون )2  وبا )1

   است؟ روزي چه با مصادف و تاریخی چه پزشک روز و پرستار روز  .98

  سینا بوعلی تولد روز شهریور اول و زینب حضرت تولد روز االول جمادي پنجم ترتیب به )1

  سینا بوعلی تولد روز االول جمادي پنجم و زینب حضرت تولد روز شهریور اول ترتیب به )2

  زینب حضرت تولد روز شهریور اول و سینا علی بو تولد روز االول جمادي پنجم ترتیب به )3

  سینا بوعلی تولد روز شهریور اول و زینب ت حضر شهادت روز االول جمادي پنجم ترتیب به )4

   شد؟ بهداشت جهانی سازمان عضو سالی چه در ما کشور  .99

  31/09/1352 )2  خورشیدي 02/09/1325 )1

3( 02/08/1335  4( 31/09/1325.  

   کیست؟) 2010( ملل سازمان فعلی کل دبیر  .100

  جنوبی کره از مون کی بان )2  دکوییار پرز خاویر )1

  والدهایم کورت )4  عنان کوفی )3

   دارد؟ نظارت کشورها اي هسته امور به نهاد کدام  .101

  حکام شوراي )2  ملل سازمان )1

  ناسا )4  )اي هسته( اتمی انرژي المللی بین آژانس )3

   است؟ صحیح باستان ایران هاي حکومت ترتیب درباره گزینه کدام  .102

  ساسانیان و اشکانیان سلوکیان، هخامنشیان، مادها،  )1

  ساسانیان اشکانیان، هخامنشیان، مادها، سلوکیان، )2

  اشکانیان ساسانیان، مادها، سلوکیان، هخامنشیان، )3

  سلوکیان ساسانیان، اشکانیان، مادها، هخامنشیان، )4

   است؟ درست مصدق دکتر مردمی دولت سرنگونی عامل و زمان درباره گزینه کدام  .103

  آمریکا ـ 1332 مرداد )2  انگلیس ـ 1332 مراد  )1

  آمریکا ـ 1331 تیر )4  انگلیس ـ 1331 تیر )3

   است؟ اسالمی شوراي مجلس دوره چندمین نمایندگان انتخاب براي) 1386 اسفند در( آینده انتخابات  .104

   نهم )4  هشتم )3  هفتم )2  ششم )1
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   چیست؟) G8( به موسوم گروه  .105

  ناتو اصلی اعضاي )2  جهان صنعتی مهم کشورهاي )1

  جهانی تجارت سازمان اصلی اعضاي )4  اروپا اتحادیه اصلی اعضاي )3

   بود؟ کسی چه متحد ملل سازمان قبلی کل دبیر  .106

  موري رو یوشی )4  عنان کوفی )3  مون کی بان )2  سوالنا خاویر )1

  نیست؟ درست ها آن به مربوط هاي استان و شهرها درباره گزینه کدام  .107

 )شرقی آذربایجان( اسکو )2  )یزد( نائین )1

  )ایالم( آبدانان )4  )فارس( ارسنجان )3

   ؟است شده واقع کشور استان کدام در تفتان کوه  .108

  بلوچستان و سیستان )2  شمالی خراسان  )1

  کرمان )4  یزد )3

   است؟ غلط ها آن باستانی آثار و شهرها درباره گزینه کدام  .109

  )شوشتر( چغازنبیل معبد )2  )آباد خرم( االفالك فلک قلعه  )1

  )نهاوند( گیان تپه )4  )ارومیه( حسنلو تپه )3

  نیست؟ درست کشورها پایتخت درباره گزینه کدام  .110

  )هانوي( ویتنام )4  )بانکوك( تایلند )3  )داکا( بنگالدش )2  )جاکارتا( مالزي )1

   آمریکاست؟ توسط عراق، اشغال سال چندمین میالدي 2007 سال  .111

  ششمین )4  پنجمین )3  چهارمین )2  سومین )1

   است؟ بوده حادثه کدام با رابطه در »اول انقالب از تر بزرگ انقالبی« به امام اشاره  .112

  سعود آل رژیم توسط ایرانی زایران کشتار  )1

  امام خط پیرو دانشجویان توسط آمریکا سفارت اشغال )2

  اسالم رزمندگان توسط خرمشهر فتح )3

  آمریکا توسط ایران مسافربري هواپیماي زدن )4

  . نمود مطرح ...... با رابطه در) ره( خمینی امام که بود اصطالحی »زهر از تر تلخ جام« نوشیدن  .113

  اسالمی جمهوري حزب انفجار در تن 72 و بهشتی دکتر شهادت  )1

  باهنر شهید و رجایی شهید شهادت و جمهوري ریاست انفجار )2
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  تحمیلی جنگ در 598 قطعنامه پذیرش )3

  آمریکا توسط ایران مسافربري هواپیماي زدن )4

  . است ...... معنی به غربی، نه و شرقی نه سیاست  .114

  غرب و شرق سلطه نفی  )1

  غرب و شرق با سیاسی روابط قطع )2

  غرب و شرق با تجاري و اقتصادي سیاسی، مراودات کاهش )3

  . است درست ها گزینه همه )4

   نیستند؟ اوپک عضو زیر کشورهاي از یک کدام  .115

  عربی متحده امارات )4  عربستان )3  ونزوئال )2  انگلستان )1

   شود؟ می ارزیابی آمریکا خلوت حیات عنوان به منطقه کدام  .116

  شرقی  جنوب آسیاي )4  خاورمیانه )3  اروپا )2  التین آمریکاي  )1

   نمود؟ می دفاع ایران اي هسته حقوق از المللی بین نهاد و سازمان کدام اي هسته بحران جریان در  .117

 غیرمتعهدها جنبش )2  اوپک سازمان  )1

  ملل سازمان عمومی مجمع )4  امنیت شوراي )3

   باشد؟ می نویسنده کدام اثر شیطانی آیات کتاب  .118

  سینجر کی هنري )2  مالروفرنسوي اندره )1

  رشدي سلمان )4  برژینسکی )3

  ...... توسط که ...... قدس جهانی روز  .119

  . گردید مطرح رهبري معظم مقام ـ است رمضان مبارك ماه آخر هفته جمعه )1

  .گردید مطرح) ره( خمینی امام ـ است رمضان مبارك ماه خر آ هفته جمعه )2

  . گردید مطرح لبنان هللا حزب کل دبیر ـ است هللا حزب توسط لبنان جنوب آزادسازي روز )3

  . گردید مطرح اسالم رزمندگان ـ است خرمشهر آزادسازي روز )4

  . گرفت صورت ...... به اعتراض در ...... شهید توسط سادات وران ترور  .120

  اسرائیل با مصر صلح ـ اسالمبولی خالد  )1

  اسرائیل با عرفات صلح ـ موسوي حسین )2

  حسین صدام جنایتکارانه هاي سیاست از حمایت ـ صدر باقر )3

  خاورمیانه صلح ـ مغنیه شهید )4
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   ...... توسط که بود اصطالحی »شرارت محور«  .121

  . شد برده کار به سوریه و ایران کشورهاي با رابطه در پسر بوش )1

  . شد برده کار به سوریه و عراق و ایران کشورهاي با رابطه در پدر بوش )2

  .شد برده کار به لیبی کشور با بطه را در رایس خانم آمریکا وقت خارجه وزیر )3

  . شد برده کار به سوریه و ایران کشور با رابطه در پاول کالین )4

  . شود می محسوب این سرزمین جزء است قدس اشغالگررژیم  اختیار در اکنون هم که جوالن هاي بلندي  .122

  اردن )4  لبنان )3  سوریه )2  مصر  )1

  ...... منطقه در وهابیت هاي اندیشه کانون و مروج  .123

  .است پاکستان کشور )2  .است عربستان کشور  )1

  .است سودان کشور )4  .است اردن کشور )3

   ...... اصل مخالف عراق به ها آمریکایی سلطه تحمیل و آمریکا و عراق امنیتی نامه توافق امضاي  .124

  گري سلطه )4  تبري و تولی )3  دعوت )2  سبیل نفی  )1

  . است ...... کنونی شرایط در اسالمی جمهوري نظام و اسالمی انقالب تهدید ترین مهم  .125

  سخت تهدید )2  نرم تهدید )1

  . است سخت تهدید و سخت  نیمه تهدید )4  سخت نیمه  تهدید )3

  .گردید عنوان ...... سوي از »است ما دیانت عین ما سیاست« جمله  .126

  نایینی عالمه مرحوم )2  علیه ..ا رحمه ماما حضرت  )1

  بهشتی شهید )4  مدرس شهید )3

   است؟ کارها دیگر انواع اساس و مبنا کار نوع کدام  .127

  خدماتی کار )4  تولیدي کار )3  توزیعی کار )2  هنري کار )1

  . است ...... زیرا است، آمیز شرك نظام اسالمی، غیر سیاسی نظام هر) ره( خمینی امام نظر از  .128

  طاغوت حاکمش )2  کافر حاکمش  )1

  کفرآمیز آن قوانین و احکام )4  شرك و کفر سراسر نظامی )3

   است؟ بوده صورت کدام به اسالمی انقالب پیروزي از پیش ما کشور در فقیه ولی انتخاب شیوه  .129

  عمومی انتخابات ي وسیله به )2  )اي دومرحله( مستقیم غیر )1

  تقلید مراجع وسیله به )4  ها راهپیمایی و اجتماعات در مردم حضور با )3
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  . است کشور استقالل و اجتماعی همبستگی ملی، وحدت محور ......  .130

  دموکراسی )4  فقیه ولی )3  مردم حمایت )2  فقیه مرجعیت )1
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1  1  

2  3  

3  2  

4  3  

5  1  

6  4  

7  3  

8  1  

9  1  

10  3  

11  4  

12  4  

13  4  

14  2  

15  1  

16  1  

17  1  

18  2  

19  3  

20  1  

21  4  

22  4  

23  3  

24  2  

25  1  

26  3  

27  3  

28  1  

29  1  

30  2  

31  4  

32  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

33  2  

34  1  

35  2  

36  1  

37  1  

38  2  

39  4  

40  3  

41  1  

42  3  

43  2  

44  2  

45  2  

46  1  

47  3  

48  4  

49  4  

50  1  

51  1  

52  3  

53  1  

54  3  

55  3  

56  1  

57  1  

58  2  

59  3  

60  2  

61  1  

62  3  

63  1  

64  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

65  2  

66  2  

67  1  

68  2  

69  3  

70  3  

71  4  

72  3  

73  2  

74  1  

75  2  

76  1  

77  4  

78  2  

79  2  

80  1  

81  3  

82  2  

83  2  

84  2  

85  2  

86  3  

87  3  

88  4  

89  1  

90  1  

91  1  

92  3  

93  1  

94  1  

95  3  

96  1  
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110  1  

111  2  

112  2  

113  3  

114  1  

115  1  
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117  2  

118  4  

119  2  

120  1  
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123  1  

124  1  

125  1  

126  1  
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128  2  

129  3  

130  3  
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132  3  

133  2  

134  2  

135  4  

136  3  

137  1  

138  3  

139  1  

140  4  

141  3  

142  3  

143  3  

144  4  

145  3  

146  1  

147  4  

148  1  

149  3  

150  1  

151  1  

152  2  

153  4  

154  3  

155  1  

156  4  
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159  4  

160  2  
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162  3  

163  3  

164  2  
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165  1  
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167  4  

168  3  

169  2  

170  4  

171  1  

172  4  

173  4  

174  2  

175  2  

176  1  

177  3  

178  1  

179  3  

180  1  

 


