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 دالیل خشمگین بودن استکبار از نظام جمهوری اسالمی چیست؟ .۱

 الف: استقالل سیاسی نظام

 ب: حمایت معنوی و سیاسی از همه نهضت های اسالمی

 ج: جدا نبودن دین از سیاست و پایه اسالمی جمهوری اسالمی

 د: همه موارد

 

 .... بوده و هست دشمنی آمریکا با ....... .۲

 الف: انقالب

  انب: ایر

  ج:اسالم

 د:همه موارد

 

 تشدید دشمنی های استکبار با جمهوری اسالمی چیست؟ .۳

  الف: بیداری اسالمی

  ب: زنده شدن شعارهای انقالب

  ج: پیشرفت های جمهوری اسالمی

 د:همه موارد

 

 دهد؟ چه کسی دستور قتل عام مردم را به ژنرال قره باغی می .۴

  الف: محمدرضا پهلوی

  ب: امیرعباس هویدا

  ج: ژنرال هایزر

 صدر د: بنی

 

 طراحی مقدمات کودتا در پایگاه شهید نوژه از جمله اقدامات ............ بود .۵

  الف: انگلیسی ها

  ها ب: آمریکایی

  ها ج: فرانسوی

 د: آلمانی ها

 



 .ت ملی استآبروی ملی ما و یکی از شاخص های رشد ملی و وسیله ای برای عز ........... .۶

  الف: انتخابات

  بهمن ۲۲ب: راهپیمایی 

  دی ۹ج: حماسه 

 د: انقالب

 

 سابقه بود؟ چه اتفاقی رخ داد که در انتخابات گذشته بی ۸۸در دوران تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری سال  .۷

 الف: اتهام دروغ گویی به رئیس جمهور کشور

  اران نامزد هانمایی خیابانی طرفد ب: مجادله و توهین قدرت

  ج: گزینه الف و ب

 د: هیچ کدام

 

 به عهده چه کسانی است؟ ۸۸از منظر مقام معظم رهبری مسئولیت هرج و مرج ها و خون های ریخته شده در اغتشاشات سال  .۸

 الف: مسئولین

  ب: نخبگان سیاسی قانون شکن

 ج: اغتشاشگران

 د: مردم

 

 ..... استآخرین وصایای حضرت امام )ره( ....... .۹

  الف: فصل الخطاب بودن قانون

  ب: عمل به احکام اسالمی

  ج: پیروی از والیت فقیه

 د: اجرای قانون

 

 اوباما حمایت خود را به صورت آشکار از چه کسی اعالم کرد؟ ۸۸در پنجم تیرماه سال  .۱۰

  الف: محمود احمدی نژاد

  ب: مهدی کروبی

  ج: میرحسین موسوی

 کدام د: هیچ

 



 .طبق فرمایش مقام معظم رهبری علت سختی کار امیرالمومنین )علیه السالم( نبود .............. در بین لشگریان ایشان بود .۱۱

  الف: مردان جنگی

  ب: ایمان

  ج: انگیزه جهاد

 د: بصیرت

 

 از وظایف مهم نخبگان و خواص چیست؟ .۱۲

  الف: عمل به قانون

  ب: تبیین بی تعصب حقایق

  ج: بصیرت

 د: هیچ کدام

 

 مهمترین وظیفه اهل فرهنگ در شرایط فتنه چیست؟ .۱۳

 الف: تبلیغ و تبیین

 ب: روشنگری

  ج: فرهنگ سازی

 د:کمک به رشد علمی مردم

 

 مالک غلط یا صحیح بودن یک حرکت چیست؟ .۱۴

  الف: خوشحالی یا خشم دوستان

  ب: خوشحالی یا خشم دشمن

  ج: همکاری و کمک دوستان

 مد: هیچ کدا

 

 بود...............  ۸۸جرم نامزدهای معترض در انتخابات سال  .۱۵

  الف: زیر سوال بردن انتخابات

 ب: مواجه کردن عده ای از مردم با نظام

 ج: گزینه الف و ب

 د: هیچکدام

 



 در دانشگاه تهران و در حاشیه مراسم روز دانشجو به تصویر چه کسی توهین شد؟ ۸۸آذر سال  ۱۶در  .۱۶

  مقام معظم رهبری الف:

  (ب: حضرت امام)ره

  ج: مراجع تقلید

 (د: اهل بیت)علیهم السالم

 

 چه اتفاقی رخ داد؟ ۸۸دی سال  ۶در  .۱۷

 الف: راهپیمایی عظیم مردم تبریز

  ب: راهپیمایی عظیم مردم به منظور دفاع از اسالم

  ج: مراسم تشییع آیت اهلل منتظری

 اغتشاشگراند: حمله به عزاداران حسینی توسط 

 

 ملت ایران آخرین و قوی ترین ضربه بر فتنه را چه زمانی وارد کردند؟ .۱۸

  ۸۸الف: نه دی 

  ۸۸بهمن  ۲۲ب: 

  ج: گزینه الف و ب

 د: هیچ کدام

 

 گران چه بود؟ گناه بزرگ فتنه .۱۹

  الف: ادعای تقلب در انتخابات

  ب: ایجاد فتنه و آشوب در کشور

  ی نفوذج: امیدوار کردن دشمن برا

 د: کمک به دشمن

 

 .دی ........... به معنای حقیقی کلمه است ۹طبق فرمایش مقام معظم رهبری  .۲۰

  الف: یوم اهلل

  ب: روز پیروزی

  ج: روز حماسه

 د: همه موارد


