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 با چه نيرويي مي توان از اسالم پاسداري كرد؟- 1

 هر دو مورد( مواجهه صريح و روشن با افكار مخالف  ج( علم و آزادی دادن به افكار مخالف   ب (الف

  كداميك در مورد آيه سوم سوره مائده صحيحتر است؟- 2

اكنون كافران به دين اسالم ( تنها ما را خطر دشمن خارجي تهديد مي كند ج( ترس در اينجا به معنای ترس از قانون خداست ب (الف

 اميدوارند

 در چه صورت امكان تداوم بخشيدن به انقالب و امكان حفظ و نگهداري آن را پيدا خواهيم كرد؟- 3

 در صورتي كه به خدا توكل كنيم (الف

 در صورتي كه انقالب خود را بشناسيم و همه جنبههايش را به بهترين نحو تحليل كنيم (ب

 در صورتي كه انقالب خود را با انقالب های ديگر قياس كنيم (ج

از نمونه افرادي كه در طبقه حاكم قرار داشت اما با شنيدن سخن حق  وجدانش بيدار مي شود و به نداي حق لبيك مي گويد؛ - 4

 كيست؟ 

 زن فرعون( زن يزيد  ج( زن ابوطالب    ب(الف

    كدام گزينه صحيح است؟ - 5

پيشرفت و ( ج. انقالب دو مرحله غيب و شهادت دارد( راه حفظ معتقدات اسالمي جلوگيری از ابراز عقيده ديگران است ب (الف

 .تكامل بشر در گرو آزادی تفكر است

 چند نوع آزادي براي انسان در نظر گرفته مي شود؟ -6

 هر دو مورد( آزادی معنوی و مادی   ج( آزادی انساني و حيواني    ب (الف

   آزادي  تفكر ناشي از چيست؟ - 7

 ناشي از آزادی عقيده است( تجربيات و علمي كه در اختيار انسان استج( استعداد انساني بشر كه مي تواند در مسايل بينديشدب (الف

 طغيان و عصيان مردم يك ناحيه و يا يك سرزمين، عليه نظام حاكم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب را چه مي نامند؟ - 8

 انقالب( شورش    ج( طاغوت   ب(الف

  كداميك از عوامل ايجاد انقالب است؟- 9

 هر دو مورد( ياری، سياسي، عقيده طلبي   ج( اقتصادی، سياسي، آرمان خواهي   ب(الف

  راز موفقيت نهضت ما در چيست؟ - 10

 هر دو مورد( عامل سياسي و مادی را با اسالمي كردن محتوای آنها در خود قرار داده است ج( به عامل معنويت تكيه داشتهب(الف

  كدام جمله صحيح است؟- 11

 در ابتدا در دوره بني اميه نژاد عجم به روی كار آمد (الف

 بني عباس كه روی كار آمدند با زبان و خط فارسي مبارزه كردند (ب

 متوكل عباسي با نژاد ترك پيوند يافت و اعراب و ايرانيها را زيردست قوم ترك قرار داد (ج

 كدام گزينه صحيح نيست؟  - 12

اساس اسالم بر جنگ عقايد و ( انقالب تجزيه بردار است ج( هر انقالبي جنبه ويران كنندگي و سازندگي دارد   ب(الف

 پيروزيايدئولوژی هاست

.مي داند................ اسالم جهت گيري نهضت هاي اسالمي را به سوي - 13  

 مستكبرين و محرومان( مستضعفين    ج( انقالبيون     ب(الف

 چه چيزهايي باعث شد نهضت و انقالب ايران در مملكت به وجود آيد؟- 14

 هر دو مورد( انس و الفت مردم با اسالم   ج( دارا بودن پيشوايي مذهبي و اسالمي   ب(الف
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.را مشخص مي كند.............. و كلمه اسالمي .................. كلمه جمهوري - 15  

 شكل آن- محتوای حكومت( شكل حكومت ج- ظاهر حكومت( محتوای آن   ب- شكل حكومت(الف

 شكل حكومت در مسئله جمهوري مستلزم چيست؟- 16

 نوعي مادی گرايي( نوعي مكتب   ج( نوعي دموكراسي    ب(الف

 اين سخن از كيست؟« .من به جمهوري اسالمي رأي مي دهم نه يك كلمه بيش و يك كلمه كم »- 17

 (ره)امام خميني ( شهيد بهشتي     ج( شهيد مطهری    ب(الف

   سوره آل عمران كدام يك آمده است؟63در آيه - 18

 هر دو مورد ( توحيد عملي اجتماعي   ج–توحيد عملي فردی  ( توحيد عملي ب–توحيد نظری  (الف

  كداميك از معاني خود باختگي است؟- 19

 هر دو مورد( از دست دادن حس احترام به ذات ج- گم كردن خود( بي ايماني به خود  ب- تزلزل شخصيت(الف

 كتاب نقش روحانيت پيشرو در نهضت مشروطيت ايران از كيست؟- 20

 شهيد مطهری( حامد آلگار     ج( علي دواني     ب(الف

  مهمترين و بزرگترين هديه اي كه رهبر به ملت داد چه بود؟- 21

 هر دو مورد( بازگرداندن هويت اسالمي و خود واقعي به مردم  ج( شخصيت دادن به مردم   ب (الف

 :.....................   شماره دانشجویی:............................نام و نام خانوادگی دانشجو 

 :..........................شماره همراه

 :.......................... شماره همراه:...........................استاد-نام و نام خانوادگی کارمند 

 
        سوال

 گزینه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            الف

            ب

            ج

        سوال

 گزینه

12 13 14 15 16 17 18 19  

  21 

20 21 - 

            الف

            ب

            ج

 94بهمن ماه 24تا : مهلت تحویل پاسخنامه

 

 
                                                                              مدیریت فرهنگی آموزشکده فنی وحرفه ای سما


