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  ۱ سوال نمونه

  امام خمینی در کدام مسئله سیاسی موضوع صریحی ارائه نکرد؟ .۱

  جنبش مشروطه

  نهضت ملی نفت

  جنگ جهانی

  کاپیتالسیون

  تاثیر رای مردم در موضوع والیت فقی بنا برنظریه ی انتصاب به چه صورتی است؟ .۲

  ناقلیتقیدیت                       شرطیت                    کاشفیت             

  از نظر امام کدام فقیه .لی امر مسلمین است؟  .۳

  عالم عادل                                              فیه مورد پذیرش مردم

  همه ی فقهای عادل                                فقیه منتخب سایر فقها

می  --------- امام خمینی لزوم حاکمیت عالم و قانون دان در حکومت اسالمی را امری .۴

  دانند.

  استداللی            نظری                 بدیهی                 برهانی

  اجرای کدام احکام فقط از طریق استقرار حکومت اسالمی میسر می شود؟ .۵

  اجکام قضایی                احکام دفاعی             احکام مالی              کلیه احکام اجتماعی شرع 

  م سیاست به سه نوع شیطانی مادی و الهی از کدام شخصیت است؟ تقسی .۶

  امام خمینی                  شی فضل هللا نوری 

  ایت هللا خراسانی           شهید مدرس

  از نظر امام رابط دین و سیاست چگونه است؟ . ۷

  اسالم سیاست دارد                          سیاست بضی از اسالم است 

  است                        سیاست تمامش اسالم است اسالم سیاست 
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  از مهم ترین علل طر جدایی دین از سیاست در غرب چه بود؟ یکی .۸

  مادی گرایی ومخالفت دین با مال اندوزی               صنعتی شدن و لزوم برخی ازادی ها

  رواج اباحه گری و انحراف متدینین           دیدگاه های انرافی کلیسا در مورد دین 

  ن را چه چیزی می دانند؟امام جوهر عرفا .۹

  عبادت               انگیزه الهی داشتن                تفکر               عزلت گزینی

  امام چه نوع اندیش ای است؟ هاندیش .۱۰

  توحید مدار           نبوت مدار            امام مدار             معاد مدار

  مهم ترین ویژگی امام در زندگی اجتماعی چیست؟ .۱۱

  خوشبینی به انسان ها                       مردم دوستی

  مردم گرایی                                  نظم

  اجتماعی و سیاسی امام از ایشان رهبری چگونه سات؟ ویژگی .۱۲

  اندیش انقالبی         قانونی         کاریزماتیک           مصلت

و پس از ان ب ترتیب چه نقشی بر عهده ۱۳۵۶امام خمینی در دو برهه ی سال های پیش از   .۱۳

  داشت؟ 

  اصالحگر-بسیجگر          ایدئولوگ-انتقادگر           ایدئولوگ-بسیجگر            اصالگر-انتقادگر

  ترسیم کرد؟  در کتاب والیت فقیه چه الگویی را۱۳۴۸امام در دروس خارج خود در نجف درسال   .۱۴

  الگوی حکومت اسالمی       الگوی مبارز با طاغوت        الگوی ازادی       الگوی دیانت و سیاست

  امام کدام کتاب را در دوران تبعید به ترکیه نوشت؟ .۱۵

  البیع                طلب و اراده            تحریر الوسیله            الطهاره

  ود؟علت تبعید امام به ترکیه چه ب .۱۶

 علل طرح موضوع رابطه دین و سیاست چیست؟ .۱۷

  والیت مطلقه به چه معناست؟ . ۱۸

  استقالل سیاسی به چه معناست؟ .۱۹

  ابعاد اهمیت اندیشه سیاسی امام را بیان کنید؟ .۲۰

  


