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  **** رآنــق ***

  چیست؟» نصیر«ترجمه صحیح کلمه . 1
  بازگشت )4         پیروز )3      یاور )2    یاري شده  )1

تکذیب کردند نشانه هاي ما و  و کسانی که» والذین کذبوا بایاتنا ولقاء االخره حبطت اعمالهم«معنی آیه شریفه با کدام عبارت تکمیل می شود .2
  .................... ....دیدار آخرت را، اعمالشان 

  آنها را یاري نمی کند )4    پذیرفته نمی شود  )3    سودي ندارد )2    تباه شد )1
  »عنداهللا کمثل ادم................... انّ مثل«آیه شریفه با کدام کلمه تکمیل می شود . 3

  عیسی )4      یوسف )3      ابراهیم )2    موسی )1
  چیست؟» نصرانی«معنی کلمه . 4

  یاري کننده )4    مسیحی )3    زرتشتی )2    یهودي )1
  چه نتیجه اي می گیرند؟» در آیه شریفه ان االبرار لفی نعیم« بر اساس وعده قطعی قرآن .5

  آرامش روحی )4    قرار گرفتن در نعمت فراوان )3  آمرزش و بخشش )2    قرار گرفتن در بهشت )1
   ؟بنا نهاده شده در کجا بوده است اي که براي مردم بر اساس رهنمود قرآن کریم اولین خانه. 6

  مکه )4      سرزمین عرفات )3      مسجد )2      بیت المقدس )1
  »من ربکم ةالی مغفر........... «آیه شریفه با کدام کلمه قرآنی تکمیل می شود؟ . 7

  ارفعوا )4      سابقوا )3      اذهبوا )2    ارجعوا )1
  چیست؟» افواه«معنی کلمه . 8

  کالم ها )4    زبان ها )3    دهان ها )2    سخن ها )1
  چه نام داشتند؟) ع(یاران نزدیک حضرت عیسی. 9

  جوانمردان )4    اصدقاء )3      انصار )2    حواریون )1
  گوید؟ کسانی پس از مرگ سخن می خداوند از مقام واالي چه» والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عندربهم یرزقون« در آیه شریفه . 10

  شهیدان راه خدا )4    یاریگران رسول خدا )3  رهپویان علم الهی )2    پیکارگران راه خدا  )1
  چیست؟» فریق«معنی کلمه . 11

  دشمن  )4      گروه )3      حقگو )2    حق )1
  چیست؟» سعیر«معنی کلمه . 12

  عذاب )4    خوشحال )3      لرزان )2    سوزان )1
  .............و هرامتی را می بینی: ةيجاث ةاُمو تري کل « معنی آیه شریفه با کدام کلمه تکمیل می شود؟ . 13

  در سختی و رنج )4    در حال ظلم و گناه )3    در حال عذاب  )2  به زانو در آمده )1
  ............................با کدام کلمه تکمیل می شود؟ بچشید عذاب» ذوقوا عذاب الخلد«معنی آیه شریفه . 14

  سوزان را  )4      سخت را  )3     ودان راجا )2    دردناك را  )1
  خداوند کدامیک از پدیده هاي طبیعی را براي انسان رام کرده است؟» اهللا الذي سخَّرَ لکم البحر« : بر اساس آیه شریفه. 15

  خشکی )4      دریا )3      آسمان )2    زمین )1
اهل یقین  خداوند آفرینش چه چیزي را به عنوان نشانه هایی براي» وقنونيات لقوم يا ةبثُ من دابيو فی خلقکم و ما « در آیه شریفه . 16

  یادآوري نموده است؟
حیوانات اهلی )4    پرندگان )3    جنبندگان )2    خزندگان )1
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  چیست؟» ریاح« معنی کلمه . 17
  بادها )4      ابر )3      باران )2    خاك )1

  »یداهللا فوق ایدیهم«معنی آیه شریفه کدام گزینه است . 18
      دو دست او باز است  )2      دستان خدا بسته نیست )1

  دست خدا باالي دست هاي آن هاست )4      بخشش به دست خداست )3
  ترجمه کدام آیه شریفه زیر است؟» بهترین نام ها بر اوست«جمله . 19

      هو اهللا ال اله االهو )2       و هللا االسماء الحسنی )1
  له ما فی السموات و االرض یسبح )4      و هو معکم اینما کنتم )3

  »است.................... خداوند بهترین » و نعم الوکیل« بر اساس عبارت شریفه . 20
  روزي دهنده )4    کارگزار )3    محبوب )2    یاریگر )1
  

  **** دینی ***
  

  دادخواهی انسانها از یکدیگر در قیامت نزد چه کسی انجام می شود؟. 21
  گواهان اعمال )4      خدا )3    رشتگانف )2    پیامبر هر امت )1

  بنا به فرموده رسول گرامی اسالم زیباترین چیزي که انسان از این دنیا با خود به قیامت می برد چیست؟. 22
  اداي حق مظلوم )3   احسان و گذشت )3    اخالق نیکو )2    نماز  )1

  است؟» نيرمحةٌللعامل« کدام پیامبر الهی . 23
  )ص(حضرت محمد )4  )ع(حضرت موسی )3    )ع(رت ابراهیمحض )2    )ع(حضرت عیسی )1

  ...در دنیا قصاص را احیا کنید تا : فرموده است) ص(رسول خدا. 24
  از قصاص در آخرت در امان باشید )2      بهشت را نصیب خود کنید )1
  تا اجتماع شما سامان یابد )4    از گرفتاري در دوزخ آسوده شوید )3

  مردن در نظر ما ناپسند است؟ بر اساس پاسخ ابوذر چرا. 25
  به دلیل بی توجهی به عبادت )2            به خاطر فراموش کردن آخرت )1
  به علت داشتن تکبر )4       چون دنیاي خود را آباد و آخرت را خراب و ویران نموده ایم )3

  بر اساس کالم ابوذر رحمت خدا در آخرت به چه کسانی نزدیکتر است؟. 26
  افراد متواضع )4    افراد تالشگر )3    افراد آخرت طلب )2    افراد نیکوکار )1

  مصالح قصرهاي بهشتی براي مومنان چه زمانی به فرشتگان الهی می رسد؟) ص(بر اساس فرموده رسول خدا. 27
  هنگام کار خیر و یاد خدا )4  هنگام خدمت به پدر و مادر )3    هنگام ترك گناه )2  هنگام عبادت  )1

  انسان با سایر موجودات چیست؟ تفاوت بسیار روشن. 28
    قدرت سخن گفتن )2             برخورداري از غریزه )1
  اجتماعی بودن )4     برخورداري از قدرت تفکر و تصمیم گیري و اختیار )3

  ؟حرکت و راه یابی همه موجودات به سوي کمال توسط خداوند چه نام دارد. 29
  هدایت اجباري )4    هدایت عمومی )3    هدایت تشریعی )2    هدایت خاص )1

  اصول و برنامه واحد و هدف یگانه همه پیامبران دعوت به کدام یک از موارد بوده است؟. 30
همه موارد )4    ایمان به معاد )3    ایمان به پیامبران )2    شناخت خداي یگانه و ایمان به او )1
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  ت و شقاوت انجام می پذیرد؟چرا برخالف موجودات دیگر، هدایت انسان از طریق نشان دادن راه سعاد. 31
      به دلیل کرامت انسان )2        به خاطر آفرینش خاص انسان )1
   چون متفکر و انتخابگر آفریده شده است )4      به خاطر برتري انسان بر سایر موجودات  )3

  کدام یک از پیامبران داراي دین و شریعت مستقل نبوده اند؟. 32
  )ع(حضرت عیسی )4  )ع(حضرت ابراهیم )3    )ع(حضرت نوح )2    )ع(حضرت یعقوب )1

  پس از پیمان عقبه اول، رسول خدا چه کسی را براي تبلیغ اسالم به یثرب فرستاد؟. 33
  )ع(حضرت علی )4      ابوذر )3    مصعب )2    سلمان )1

  دعوت کرد؟ تر خوداز توطئه مشرکان، آن حضرت در شب هجرت چه کسی را براي خوابیدن در بس) ص(پس از با خبر شدن رسول خدا. 34
  سلمان )4      ابوذر )3      حمزه )2    )ع(حضرت علی )1

  مهم ترین رکن حکومت اسالمی چیست؟. 35
  مردمی بودن )4    عدالت )3      قانون )2      رهبري )1

  ؟کدام گزینه از ارکان و واجبات مهم سیاسی حج است. 36
  برائت از مشرکان اعالن )4    دشمن شناسی )3  وحدت )2  همدلی مسلمانان با یکدیگر )1

  کدامیک از پیامبران، خانه کعبه را مرکز اجتماع و عبادت خداپرستان قرار داد؟. 37
  )ع(حضرت اسماعیل )4  )ع(حضرت ابراهیم )3    )ع(حضرت نوح )2  )ع(حضرت آدم )1

  آن عملی که خیر دنیا و آخرت را نصیب انسان می کند چیست؟) ص(بر اساس رهنمود رسول خدا. 38
  جهاد در راه خدا )4    رفتن به حج )3    رفتن به نماز جماعت )2    مقاومت  صبر و )1

  ؟کدامیک از موارد زیر وظیفه اي همگانی براي مسلمان است.39
  قیام علیه متجاوزان و مفسدان )4        مبارزه با جهل )3    مبارزه با بیسوادي )2    انفاق )1

  می خواهند که براي جبران گذشته به دنیا بازگردند؟ کافران غافل در کدام یک از مراحل قیامت از خدا. 40
  در روز حسابرسی )4    هنگام ورود در دوزخ )3    در عالم برزخ )2    در آستانه مرگ )1
  

  ****عــربی  ***
  

  است؟}  مجع  مذکر  سامل{کدام  گزينه   .٤١
     شهداء)٤       اطلّاعات)٣       عاملونَ)٢       مسلمنيِ)١  

  نيست  ؟  }ادوات  استفهام  {  نه  جزءکدام  گزي .٤٢
       من)٤         اَين   )٣       من  )٢         ما)١
  کدام  گزينه  است  ؟}  جاَء{معناي  فعل   .٤٣
   پرسيد)٤         آمد)٣       دستورداد   )٢       قبول  کرد    )١  

  }........هن{.  با  توجه  به  ضمري،گزينه  مناسب  را  انتخاب  کنيد .٤٤
   هربت    )٤     هربن   )٣       هربتم    )٢       هربتما  )١  

  }جلَست.......{.با توجه  به فعل وصيغه  آن،گزينه مناسب را انتخاب  کنيد .٤٥
   اَنا    )٤      اَنت    )٣         اَنت  )٢         هي  )١  

  }الظّاملُ  يف يومِ القيامة.......{.  کنيد  با  توجه  به  فاعل  ،گزينه  مناسب  را  انتخاب .٤٦
  ١(  ر٢       خيس(    رخس٣       ت(  رخسرون   )٤       نخيس



  »فـارسی«                            94-  95سؤاالت آزمون ورودي حوزة علمیۀ خراسان سال تحصیلی        »                      مقطع راهنمایی«

5 

  به  عريب  کدام  گزينه  است؟}  فصل  تابستان{معناي   .٤٧
   اَلشّتاء  )٤       اخلَريف  )٣       الربيع  )٢       الصيف  )١  

  .،گزينه  مناسب  را  انتخاب  کنيد »تشکُرنَ  ربکُن..........«و  »تأمرونَ  بِاملعروف.......«مجلهدو با  توجه  به   .٤٨
   اننت  -انتم    )٤       انتم    - اننت  )٣       اننت- اننت  )٢       انتم-انتم  )١  

  ت؟به  چه  معنائي  اس}  حطَب{کلمه  }  مر  بِجمعِ  احلَطَب  فَأ{  درمجله   .٤٩
   درخت    )٤       برگ    )٣         هيزم  )٢       شاخه  )١  

  هست؟}اسم  اشاره  {کدام  يک   .٥٠
     هوالء  )٤         جنب  )٣       فَوق    )٢       تحت    )١  

  .مي  کند........  فعل  را  }  سني  وسوف{در  فعل  مضارع  . ٥١
   مستقبل    )٤         امر  )٣         ي  )٢       منفي)١  

  کدام  است؟}القَصرالزجاجي  {درمجله}زجاجي{معناي  کلمه   . ٥٢
   گچي  )٤       اي  نقره  )٣       اي شيشه  )٢       طالئي    )١  

  کدام  است؟}نصر{صيغه  دهم  فعل  مضارع  از  ماده  . ٥٣
  ١(    رنص٢       ت(  ريننصنَ  )٣         ترنص٤       ت(  رنَ  ينص   

  کدام  است؟  }  تذهبِني{فعل  ي  از  فعل  مضارع   .٥٤
   التذهبا  )٤       التذهبن)٣       التذهب   )٢       التذهيب  )١  

  از  حلاظ  ادبيات  عريب  کدام  گزينه  صحيح  است؟ .٥٥
   عيد  تلميذٌ  س)٤       سعيد  تلميذُ  )٣       سعيد  تلميذُ   )٢       سعيد  تلميذٌ)١  

  کدام  گزينه  است  ؟}  اشياء{و}  سعيد{نقش  }يعلَم  سعيد  اشياَءکَثرية{در  مجله   .٥٦
  دومي مفعول  ـ اويل فاعل   )٤  دومبتدا هستند هر  )٣     دومي مفعولـ اويل خرب    )٢   هستند خرب هردو  )١  

  کدام  گزينه  است؟}  السعادة{نقش  }  قِوجد  االنسان  السعادة  يف  االخال{در  مجله   .٥٧
   خرب )٤       مبتدا )٣         مفعول)٢       فاعل)١  

  مفعول  کدام  گزينه  است  ؟}  قراَ  علي  کتاباً  يف  املَکتبه  {در  مجله   .٥٨
   املکتبه يف  )٤         قراَ    )٣         کتاباً  )٢       علي    )١  

  چه  نوع  فعلي  است؟}نَال  تکرِمو{  فعل   .٥٩
   مضارع    )٤         امر    )٣       ي  مضارع    )٢       نفي  مضارع  )١  

  کدام  گزينه  است؟}جائَت  الطفلَه  وآثار  الدموع  علي  عينِها{در  مجله  }  دموع{کلمه     .٦٠
   لبخندها  )٤       ها   خنده)٣         ها اشک)٢       ها گريه)١  
  

  ****فـارسی   ***
  

 سروده ي کدام شاعراست  ؟}زاي نام تو ترين سرآغا{شعر . ٦١

     حافظ شريازي)٤               فردوسي)٣                 سعدي)٢     نظامي گنجه اي)١ 
 وسردشـدن  )ع(ن بـه آتـش افکنـدن حضـرت ابـراهيم     داسـتا  کـه مارابـه يـاد    »چون خليل ازشـعله،گل چيـدن خـوش اسـت    «درمصراع . ٦٢

   چه صنعت اديب به کاررفته است؟ اندازد آتش مي

     لطيفه)٤       جان خبشي )٣                تلميح )٢                 تشخيص)١
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 کدام گزينه ازنظر امالئي غلط مي باشد؟. ٦٣

   لوازم خانگي = اثاث )٤             آبادشده =معمور )٣     کند  اجرا مي کسي که فرماين را=مأمور )٢        صحيح=ثواب )١
 به کار رفته است؟}پيشوند { در کدام کلمه از گزينه هاي ذيل . ٦٤

    باخرد)٤        افسونگر   )٣                     خردمند )٢                 دانشور )١
 مفعول مجله کدام است؟) ما ايران را دوست دارمي (درمجله . ٦٥

   ماايران را  )٤              ايران را )٣                        ما )٢             دوست دارمي )١
   مي باشد؟} يعين پيشوند وپسوند ندارد= ساده{کدام کلمه . ٦٦

   افسونگر )٤           ناداين )٣      دانش )٢                باغ )١
 نيست؟ } مجع مکسر{کدام کلمه . ٦٧

   مساجد )٤           علوم )٣              کتاب ها )٢                معادن )١
 هستند؟} متضاد{کدام گروه از کلمات ذيل با هم . ٦٨

   معرفت وعلم )٤              رنج وغم )٣               کافر ومسلمان )٢                احاديث وروايات )١
 نيست؟ } مرکب{کدام کلمه . ٦٩

   ايران پژوه  )٤            آينيپاک  )٣          باغبان )٢             خوش بيان )١
 اشعاري که درباره ي توصيف پايداري يک ملت دربرابرغاصبان ودمشنان آزادي است جزء کدام دسته از ادبيات است؟. ٧٠

   مقاومت )٤             تعليمي )٣        ادبيات اندرزي )٢                ادبيات محاسي )١
 مهمترين جزء مجله چه نام دارد ؟. ٧١

   مفعول  )٤             فاعل )٣              فعل )٢                  سندم )١
 موضوع قصيده کدام گزينه از موارد ذيل نيست؟. ٧٢

   طرت )٤              ستايش ونکوهش )٣          وصف طبيعت )٢                مسائل اخالقي )١
 است؟ } مجع مکسر{ کدام کلمه از موارد ذيل. ٧٣

   قبيله  )٤             سپاه )٣             مردم )٢                  علوم )١
 بزرگترين غزل سراي ايران در قرن هشتم که قرآن را هم حفظ بود چه کسي است؟. ٧٤

   خواجه عبداله انصاري )٤         مولوي )٣     سعدي شريازي )٢       لسان الغيب حافظ شريازي )١
 نام دارد؟  کلمه اي که  جباي اسم قرار مي گريدچه. ٧٥

   قيد )٤           ضمري )٣         صفت )٢              فاعل )١
 است؟} نکره{کدام گزينه نشانه . ٧٦

   ات )٤            ان )٣                ها )٢                     ي )١
 به چه معنائي است؟}  رحيل{کلمه } ...شب رحيل{درعبارت . ٧٧

   طوفاين )٤             کوچ کردن )٣        ک وظلماين تاري )٢                کوتاه )١
 مي آيند چه نام دارد؟} گوينده ،خماطب وغايب{ضمايري که جباي اسم . ٧٨

   ضمريسوم شخص )٤     ضمريشخصي )٣            ضمريدوم شخص  )٢       ضمرياول شخص )١
 چه نام دارد؟يکي ازنويسندگاين که درتک نگاري نوشته هاي ارزمشندي دارد . ٧٩

   روخنست وزيرفقيدهند  )٤     سهراب سپهري  )٣         جالل آل امحد )٢       سعدي )١
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 کدام يک را جزء آرايه هاي اديب مني گويند؟. ٨٠

   تشخيص )٤            اد )٣               تلميح )٢           جناس )١
  

  ****تاریخ   ***
  

  برعهده چه کسی بود؟ سرپرستی مهاجرین مسلمان به حبشه. 81
  بالل )4      طالبیجعفربن اب )3      ابوذر )2    سلمان )1

  مشرکان مکه براي بازگرداندن مهاجرین مسلمان به حبشه چه کسی را نزد پادشاه حبشه فرستادند . 82
  ابوسفیان )4        ابولهب )3    ابوجهل )2    عمرو عاص )1

  طور پنهانی به اسالم دعوت کرد؟در آغاز بعثت چند سال مردم را به ) ص(رسول خدا. 83
  سیزده سال )4      چهارسال )3    سه سال )2    دو سال )1

  اولین جنگ بین مسلمانان و مشرکان مکه چه نام داشت؟. 84
  بدر )4        احزاب )3      حنین )2    اُحد )1

  مبدأ تاریخ اسالم چه بود؟. 85
  شکست سپاهیان ابرهه )2    پیروزي مسلمانان در جنگ احزاب )1
  هجرت مسلمانان به حبشه )4      هجرت پیامبر از مکه به مدینه )3

  پیروزي مسلمانان در کدام جنگ آوازه اسالم را در سراسر شبه جزیره عربستان پراکنده ساخت؟.  86
  غزوه بدر )4    جنگ خیبر )3    جنگ احد )2    فتح مکه )1

  ان شد؟باعث گسترش اسالم در شبه جزیره عربست) ص(کدام اقدام رسول خدا. 87
  هجرت پیامبر به مدینه )4    فتح مکه )3    صلح حدیبیه )2    فتح خیبر )1

  یکی از مهم ترین اقدامات رسول خدا در آخرین سال هاي زندگی خود چه بود؟. 88
      غزوه خندق )2        آماده سازي سپاه اسامه )1
  تشکیل حکومت اسالمی )4    به جانشینی خود) ع(انتصاب حضرت علی )3

  در آخرین روز زندگی اش که بین فقرا تقسیم کردند چقدر بود؟) ص(ه رسول خدااندوخت. 89
  یک دینار )4    هفتاد دینار )3    یکصد دینار )2    هفت دینار )1

  یکی از کسانی که در مقابل مغول ها ایستادگی کرد که بود؟.90
  ملکشاه )4    سلطان جالل الدین )3    غازان خان )2    سلطان محمد خوارزمشاه )1

  مهم ترین و سخت ترین توطئه اي که دشمنان پس از پیروزي انقالب اسالمی بر پا نمودند چه بود؟. 91
  کودتاي نظامی )4        جنگ )3    ایجاد ناامنی )2      ترورهاي وسیع )1

  توسط رژیم پهلوي به دنبال سخنرانی امام علیه چه واقعه اي بود؟) ره(تبعید امام خمینی. 92
      حمله به مدرسه فیضیه )2    اي ایالتی و والیتیتصویب الیحه انجمنه )1
  تصویب قانون کاپیتوالسیون )4        خرداد 15حادثه  )3

  ؟کدام یک از شخصیتهاي مذهبی در کنار دکتر مصدق رهبري جریان ملی شدن نفت را برعهده داشت.93
  شهید نواب صفوي )4    طالقانی... آیت ا )3    آیت اهللا کاشانی )2    شهید مدرس )1

  کدام عامل زمینه را براي شکست نهضت ملی ایران فراهم آورد؟. 94
شروع جنگ جهانی دوم )2    بازگشت دوباره شاه به ایران )1
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  بروز اختالفات میان رهبران نهضت )4      ترور حسنعلی منصور )3  
  حرام دانستند؟ در برابر رژیم پهلوي راطی اعالمیه اي خطاب به روحانیون و مردم هرگونه سکوت ) ره(پس از کدام واقعه، امام خمینی. 95

  خرداد15کشتار  )4    شتار فیضیهک )3    برگزاري همه پرسی )2   مخالفت شاه با مراجع تقلید )1
  رژیم شاه پس از کدام واقعه، الیحه انجمنهاي ایالتی و والیتی را مورد تصویب قرار داد؟. 96

      روجرديب... رحلت حضرت آیت ا )2      )ره(تبعید امام خمینی )1
  خرداد 15سرکوب قیام  )4    )ره(دستگیري امام خمینی )3

  پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی کدام اقدام احمقانه رژیم پهلوي خشم مردم را افزایش داد؟. 97
      کشتار مردم تبریز )2              کشتار مردم قم )1
  در روزنامه اطالعات) ره(توهین به امام خمینی )4      )ره(مخالفت با برگزاري مراسم هاي سوگواري براي فرزند امام  )3

  در چه روزي اتفاق افتاد؟ 1357کشتار دانش آموزان و دانشجویان انقالبی در سال . 98
  آذر 16 )4    فروردین 12)3    شهریور 17 )2    آبان 13 )1

  یکی از بدترین امتیازاتی که از سوي حکومت قاجار به بیگانگان داده شد چه بود؟. 99
  امتیاز تالبوت )4  امتیاز بانک استقراضی روسیه )3  امتیاز رویتر )2    توتون و تنباکوامتیاز انحصاري  )1
  مهم ترین فتح نادر در لشکرکشی هایش به مناطق مختلف چه بود؟. 100

      شکست روس ها )2        شکست عثمانی )1
   فتح هندوستان )4    فتح بحرین و قندهار و خوارزم و بخارا )3

  

  ****علیمات اجتماعی ت  ***
  

  را برطرف می کند........................... بانک یکی از مهم ترین نیازهاي اقتصادي یعنی. 101
  جابجایی پول )4    صدور دسته چک  )3      نگهداري پول )2    اعطاي وام )1
  :به پول هاي رایج دنیا در بانک ها گفته می شود. 102

  دالر )4      ارز )3      پشتوانه )2    نقدینگی )1
  :به دفترچه باریک و کوچکی که بانک ها به مردم می دهند گفته می شود. 103

  چک پول )4    دسته چک )3    دفترچه حساب )2    سفته )1
  منظور از تسهیالت بانکی چیست؟. 104

  ارائه انواع چک ها )4    جابجایی پول )3    اعطاي وام )2    سود سرمایه  )1
  عهده کدام یک از مؤسسات زیر است؟بر وظیفه آسفالت خیابان ها . 105

  جهادسازندگی )4    وزارت راه و مسکن و شهرسازي )3    شوراي شهر )2    شهرداري )1
  شرکت اتوبوسرانی وابسته به کدام یک از موسسات است؟. 106

  شهرداري )4    راهنمایی و رانندگی )3    وزارت مسکن و شهرسازي )2      سازمان حمل و نقل )1
  ن به مقررات در چه صورتی ممکن است؟عمل کرد. 107

  در صورتی که بر اجراي آنها نظارت وجود داشته باشد )2    در صورتی که همه احساس مسئولیت کنند )1
  در صورتی که هیچکس مجبور نباشد آنها را رعایت کند )4   در صورتی که قوانین بی عیب و نقص باشند )3
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  ات برجسته تر کرده است؟کدام عامل انسان را از سایر موجود. 108
      احساسات )2          غریزه )1
  توانایی انسان در رفع نیاز هاي خود  )4    توانائی انسان در برقراري ارتباط با دیگران )3
  در کشور ما دومین مقام رسمی کشور چه کسی است؟. 109

  رئیس جمهور )4    رئیس مجلس خبرگان رهبري )3    رئیس قوه قضائیه )2  رهبر )1
  مهم ترین بخش دولت چیست؟. 110

  وزارت دفاع )4    وزارت کشور )3    هئیت وزیران )2    نهاد ریاست جمهوري )1
  انتخابات مجلس شوراي اسالمی در کشور ما هر چند سال یکبار برگزار می شود؟. 111

  چهار سال )4    سه سال )3    هشت سال )2      دو سال )1
  ري برعهده کدام یک از موارد زیر است؟در جمهوري اسالمی ایران وظیفه قانون گذا. 112

  دولت )4    مجلس خبرگان )3    شوراي نگهبان )2    مجلس شوراي اسالمی )1
  فرماندهی نیروهاي مسلح کشور ما برعهده کیست؟. 113

  رئیس ستاد مشترك ارتش )4      رهبر )3    رئیس جمهور )2      وزیر دفاع )1
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  رئیس مجلس خبرگان رهبري )4        رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام )3       رئیس جمهور )2  رهبر )1
  در کشور ما رئیس جمهور براي مدت چند سال با رأي مستقیم مردم انتخاب می شود؟. 115

  هشت سال )4    شش سال )3    چهارسال )2    دو سال  )1
  دادن به وزیران بر عهده کدام یک از نهادهاي کشور است؟وظیفه رأي اعتماد . 116

  مجلس شوراي اسالمی )4    شوراي نگهبان )3    سازمان بازرسی کل کشور )2    قوه قضائیه )1
  وظیفه مجلس خبرگان چیست؟. 117

    رسیدگی به صالحیت وزیران کابینه )2          قانونگذاري )1
  یص مطابقت قوانین مصوبه با اسالم و قانون اساسیتشخ )4    انتخاب رهبر و تشخیص صالحیت رهبري )3

  عزل و نصب رئیس قوه قضائیه بر عهده چه کسی است؟. 118
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