
 «الحوض علی یردا حتی یفترقا لن»  ی جمله از منظور .1

   چیست؟ ثقلین حدیث در

 .شوند تفسیر هم با بایست می عترت و قرآن (الف

 .است عترت مهجوریت قرآن، مهجوریت ب(

 .ردک تفسیر پیامبر ی سیره به نگاه با بایست می را عترت و قرآن ج(

 .دهند می امت اعمال بر شهادت پیامبر، نزد قیامت، در عترت و قرآن د(

 

 به را )ع( ائمه ی ناحیه از رسیده ی ادعیه امام، حضرت .2

 کنند؟ می تعبیر چیز چه

   رستگاری کلیدهایب(                صاعد قرآن( الف 

 شیعه شناسنامه د(                  قرآن شریکج( 

    

 اند شده منقرض سالهاست امیه بنی اینکه به توجه با .3

 ؟لعن میکنیم دوباره را آنها عاشورا زیارت در چرا اما

 آنان اعمال از برائت ابراز (الف 

 جهان ستمگران سر بر فریاد نگهداشتن زنده ب(

 آنان بر عذاب افزایشج( 

 عاشورا حماسه بزرگداشت د(

                                             

 به نسبت را اسالمی انقالب تمایز نقطه امام حضرت .4

 دانند؟ می چه ها انقالب سایر

 آن بودن مردمی( الف 

 اسالمی شعارهایب(  

 انقالب پیروزی برای الهی غیبی تأییدات وجودج( 

 خارجی دشمن وجود د(

 

 چیست؟ اسالمی انقالب بقای رمز .5

  کلمه وحدت و الهی ی انگیزه( لفا

  انقالب از مردم پشتیبانیب( 

 اسالم دستورات به عمل ج(

 اساسی قانون به پایبندی د(

 

 بود؟ چه اسالمی حکومت تاسیس از پیامبر انگیزه .6

 سیاسی اسالم تبلور الف( 

 حکومت داری صحیح الگوی دادن نشان ب( 

 اسالم پیشرفت برای مسلمین سازماندهی ج(

 اجتماعی عدالت د(

 

 دانند؟ می چه را مسلمانان بدبختی اصلی علت امام حضرت .7

  اسالم دستورات به نکردن عمل الف(

 غرب و شرق به اسالمی های حکومت وابستگیب( 

 بیگانگان ی سلطه ج( پذیرش

 مسلمین بین د( تفرقه

 مسابقه   مسابقه 

 به میهمانی خدابرویم 

  

 

 

 

 کنند تحریف و کمرنگ را جامعه در امام یاد نگذارید

 (4144خرداد  41 )حفظه  اهلل  مقام  معظم  رهبری

 همواره  ن  باتوجه  به  تاکیدات پاستور ایراتیتودفتر نهاد رهبری انس

نی دیدگاههای مبنی بر بازخوانی همگا )حفظه  اهلل (  رهبری  ظمعمقام  م

  شان گهداشتن یاد ایو زنده  ن الب حضرت امام خمینی )ره(بنیانگذار کبیر انق

برای تمامی اساتید ، دانشجویان  و کارمندان انستیتو  مسابقه کتابخوانی

 .برگزار می کند پاستور ایران 

 ره( خمینی امام حضرت نامه وصیت متن اساس بر مسابقه این سواالت(

  .است شده طراحی

 تیتو انسسایت   برای دریافت منبع مسابقه، سواالت و پاسخنامه به

قسمت نهاد   /https://fa.pasteur.ac.irبه آدرس  پاستور 

 مراجعه نمایید.رهبری ، آموزش مجازی یا اتوماسیون اداری 

 مهلت دارند پاسخنامه را به 32/2/4144شنبه  دو عالقه مندان تا روز

و پایگاه  و مجتمع و دفاتر ریاست در مجتمع ر تهران دفاتر نهاد د

 تحویل نمایند. و دفتر آموزش آمل 
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 ما ی جمله تحقق و کشور پیشرفت شرط امام حضرت.    8

 (نامه وصیت ه بند (دانند؟ می چه را توانیم می

   داخلی اتحاد الف(      

            حاشیه جای به کشور اصلی امور به پرداختن ب(      

                         سختیها تحمل و دیگران به وابستگی قطع ج(      

  اسالمی کشورهای با صحیح تعامل د(      

 است؟ کسانی چه دست در کشورها مقدرات.   9

 علما و روحانیون ب(            دانشجویان الف(      

  محرومین د(            داران سرمایهج(       

 چیست؟ کشور غارت و نگهداشتن عقب برای راه بهترین  .11

  آنها بین از مدیران انتخاب و غرب و شرق به جوانان دادن سوقالف(       

 غفلت و بیخبری در مردم داشتن نگهب(      

 اسالم به متعهد غیر و ترسو مدیران از استفادهج(      

 جوانان بین بیکاری و تنبلی رواجد(      

 مجلس نمایندگان انتخاب برای را مالکی چه امام، حضرت. 11
 کنند؟ نمی تعیین

 اسالمی جمهوری و اسالم به تعهدالف(       
 مستقیم صراط از انحراف عدمب(       
 اسالم احکام به نسبت آگاهیج(       
 کرده د( تحصیل      

 خصوص در مجلس نماینگان به امام حضرت ی توصیه. 12
 اند شده وارد مجلس بازی سیاسی و دسیسه با که افرادی

 چیست؟
  مجلس به ورود برای اجازه عدم و آنان اعتبارنامه ردالف(       

 مجلس در آنان کردن منزویب(       
 مردم به آنان شناساندنج(       

 ذیصالح مراجع به آنان معرفید(       

میدانند؟)  بیشتر همه از را دسته کدام خطر امام حضرت. 13
 (وصیتنامه ط بند

 نماها روحانی ب(                       سیاسی منحرفینالف(       
 ج و ب ی گزینه د(      مصنوعی روشنفکران و گراها ملیج(       
 
 کردن عمومی خصوص در حوزه به امام حضرت توصیه. 14

 است؟ حوزوی علوم از یک کدام

 وکار کسب و تجارت به مربوط علوم الف(      
 نفس تهذیب و اخالق علمب(       

 وزکات خمس به مربوط مالی احکامج(       
 قرآن تفسیر د(      

 مجاز را کشورها کدام با حسنه روابط ایجاد امام حضرت.  11

 (وصیتنامه ی میدانند؟) بند

             اسالمی کشورهایالف(        

 همسایه کشورهای ب(       

 .ندارند را ما کشور امور در دخالت قصد که کشورهاییج(        

 .هستند استکبار ظلم مورد که کشورهایی د(       

 بیشتر اهمیت دلیل به امام حضرت نامه وصیت از بند .  دو11

 است؟ موضوع کدام آن.است موضوع یک آن،مختص

 دانشگاهها و مدارس مانند تربیت و تعلیم مراکزالف(        

  نظامی قوای ج(         روحانیون و علماب(        

 اسالمی انقالب حفظ د(       

 قدرتهای برداری بهره مورد بیشتر دنیا در گروه کدام.  11 

       است؟ آنان مخرب سیاستهای و بزرگ

 مسلح نیروهای ب(       کشور دانشجویان و جوانانالف(        

 علمیه حوزه طالب د(                      اجتماعی نخبگانج(        

 چیست؟ مسلح قوای نظامی قدرت حفظ شرط. 18

    معرفت افزایش و تقوا و ایمان الف(      

 یکدیگر با پارچگی یک و اتحاد ب(      

 سیاسی بازیهای به ورود عدم ج(      

 نظامی و مختلف دفاعی های حوزه در تخصص و توان فزایشا د(      

  دیکتاتورترین را مکتب کدام مدعیان امام حضرت. 19

 (وصیتنامه ن بند )میدانند؟ جهان حکومتهای

 کمونیسمالف(       

 بیان و عقیده آزادی مدعیانب(       

 لیبرالیسمج(       

 بشر حقوق مدعیان د(      

 اب چرا برویم بین از باید که اکنون» کیست؟ از جمله این . 21

 «برویم. خود دست

 مدرس شهیدب(            بهشتی شهیدالف(       

 رجایی شهید (            د(ره)خمینی امامج(        

 چیست؟) بند مشروع پولداران و ثروتمندان به امام . توصیه21

 (وصیتنامهس 

 محرومین به کمک و مال انفاق الف(       

 سازنده فعالیت و تولید در ثروت کردن وارد ب(       

 گرایی مصرف در مرز و حد رعایت ج(       

 ثروت و مال به وابستگی عدم د(       

 

 )بند عاست؟ کسانی چه به جمله این در امام خطاب . 22

 وصیتنامه(

"  یک آن جای به بخورد، شکست اسالمی جمهوری این اگر

هللا بقیه دلخواه اسالمی رژیم  امر مطیع یا - فداه روحی -

دلخواه   رژیم یک بلکه کرد، پیدا نخواهد تحقق آقایان شما

 جهان محرومان و رسد می حکومت به قدرت قطب دو از یکی

 اند، باخته دل و آورده روی حکومت اسالمی و اسالم به که ،

"خواهدشد منزوی همیشه برای اسالم و شوند می مایوس  

.میدانند بدتر شاه حکومت از را اسالمی جمهوری که روحانیونی( الف  

.میگیرند کار به اسالمی نظام علیه و گرفته پول دشمن از که روحانیونیب(   

 مختلف، اشخاص توسط اشتباهات برخی علت به که روحانیونیج( 

.مخالفت میکنند اسالمی جمهوری اصل با  

 و دانسته حرام را سیاست به علما و طالب ورود که روحانیونید( 

.میدانند جدا دیانت از را سیاست  

 

 متناسب را مشکالت و سختیها حجم میزان امام حضرت. 23

 )بند ص وصیتنامه(میشمرند؟ چیز چه با

     آن ارزش و هدف بزرگی( الف     

 خارجی و داخلی دشمنان دشمنیب(     

 مردم        وتحمل صبر میزانج(     

 امت معنوی درجات و ایمان میزاند(     

    

 میکرد؟ تهیه کسی چه را امام حضرت های اعالمیه. 24

 خمینی سیداحمد حاج (الف  

 اعضا مشورت با خبرگان مجلس رییس ب(  

 قم علمیه حوزه مدرسین جامعهج(   

 )ره(امام حضرت خود د(   

                                             

 چیست؟ امام حضرت ی نامه وصیت ی جمله آخرین. 25

 . است او فعلی حال کس، درهر میزان( الف  

 کوتاهی در را عذرم که خواهم می رحیم و رحمان خدای ازب(   

 . بپذیرد تقصیر و قصور و خدمت

 ، نیست تصدیق مورد شود می یا شده داده نسبت من به آنچهج(   

 .باشد من وامضای خط یا من صدای آنکه مگر

 های اعالمیه که اند نموده ادعا من حیات حال در اشخاصی د(  

 .کنم می تکذیب شدیدا را  مطلب این. اند نوشته می را اینجانب

 


