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ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

امام خمینی (ره ) در دفاع از شخصیت و منزلت زن فرمودند  « :در نظام اسالمی  ،زن همان حقوقی را دارد
که مرد دارد..............

)2

اندیشه تفکیک اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی در چه سالی از سوی امام خمینی مطرح شد؟

)3

براساس اندیشه امام راحل(ره) انقالب اسالمی بر مبنای کدام اصل استوار است؟

)4

چرا امام خمینی روی کار آمدن دولت مهندس بازرگان را اشتباه خواند و از این بابت از ملت ایران عذرخواهی
کرد؟

)5

چرا امام خمینی سال  1360را سال حاکمیت قانون اعالم کرد؟

)6

حدیث « العلماء ورثه االنبیاء » مصداق کدام جنبه از شخصیت امام خمینی است؟

جنبه تحولی

)7

در کدام یک از کتاب های زیر ،امام خمینی برای اولین بار نظریه حکومت اسالمی را مطرح نمودند؟

کشف االسرار

)8

درس های « والیت فقیه » در چه سالی و درکجا توسط امام خمینی تدریس می شد؟
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حق تحصیل  ،حق کار  ،حق مالکیت  ،حق رای
1366
اصل توحیدی
دولت مهندس بازرگان در برخورد با بی نظمی
های اوایل انقالب ،انقالبی عمل نکرد.

به دنبال اختالفات بنی صدر و نیروهای انقالب

در سال  1348در عراق
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)9

قطعنامه  598شورای امنیت در چه تاریخی از سوی امام خمینی پذیرفته شد؟

)10

کتاب « تحریر الوسیله » امام خمینی در کجا و چه زمانی توسط ایشان نوشته شد؟

)11

کتاب « عبقات االنوار » اثر کدامیک از شخصیت های زیر است؟

)12

کدام یک از اتفاقات زیر با تحول در زندگی علمی امام خمینی همزمان شد؟

)13

کدام یک از اتفاقات زیر موجب گسست رابطه حوزه و شاه گردید؟

)14

کدام یک از کتاب های زیر جزو آثار مکتوب امام خمینی درباره عرفان و فلسفه اسالمی نیست؟

)15

کدام یک از موارد زیر از تحوالت مهم سال  1340در عرصه رابطه روحانیت و دولت شاه نمی باشد؟

)16

کدام یک از موارد زیر از مهم ترین تحوالت سیاسی سال  1320در ایران نیست؟

)17

کدام یک از موارد زیر به عنوان « فرصت از دست رفته » از نظر امام خمینی یاد شده است؟

)18

کدام یک از موارد زیر جزو نیروهای مخالف شاه ،پس از همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی نمی
باشند؟
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تیرماه 1367
در تبعید ایشان در ترکیه

یکی از اجداد امام خمینی
تصدی زعامت حوزه علمیه قم توسط آیت اله
بروجردی
حمله نیروهای شاه به فیضیه در دوم فروردین
1342
والیت فقیه
رفتن آیت اله حائری از شهر قم
شهادت پدر امام خمینی
تحوالت سال های آغازین دهه 20
جریان نهضت آزادی
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)19

کدام یک از موارد زیر ،از اقدامات مهم امام خمینی در حوزه سیاست خارجی در اردیبهشت  1368بود؟

موارد الف و ج

)20

موسس حوزه علمیه قم کدام یک از شخصیت های زیر است؟

آیت اله حائری

)21

نماینده آیت اله بروجردی در جریان آشوب سال  1331در قم که توسط حزب توده راه اندزی شد چه کسی
بود؟

امام خمینی

)22

همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در چه سالی برگزار شد؟

فروردین 58

)23

هنر بزرگ امام خمینی در راستای استقالل و نجات کشور چه بود ؟
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بکارگیری اعتقادات خالص دینی برای رهایی
جامعه و کشور از مشکالت
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