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 -1کذام یک جسء تَاًوٌذی ّایی اظت کِ یک فرد پیػ از ٍرٍد تِ ػرـِ تحلیل تایذ در خَد ایجاد کٌذ؟
الف) کعة آگاّی دیٌی ٍ تاریخی
ب) لحظِ ؼٌاظی
ج) کلی ًگری
د)تردیذ ًکردى
 -2اترقذرت یؼٌی ...؟
الف) آى قذرتی کِ هی تَاًذ ارادُ خَد را تر ّوِ قذرت ّای ظیاظی دًیا تحویل کٌذ
ب) آى قذرتی کِ تر ّوِ قذرت ّای ظیاظی دًیا ًفَر دارًذ.
ج) آى قذرتی کِ از ّوِ قذرت ّای ظیاظی دًیا تاالتر اظت.
د) گسیٌِ الف ٍ ج
 -3تذتریي دٍلت ّا ٍ هجوَػِ ّای ظیاظی دًیا کذام حکَهت اظت؟
الف) حکَهت آهریکایی
ب) حکَهت ـْیًَیعتی
ج) حکَهت ترٍریعتی
د) حکَهت غاـثی
 -4هظلَهتریي اًعاى هقتذر دًیا چِ کعی تَد؟
الف) اهام ػلی(ع)
ب) اهام حعي (ع)
ج) اهام حعیي(ع)
د) اهام خویٌی(رُ)
ً -5فَر ٍ ٍرٍد آهریکا تِ ایراى از چِ ظالی ؼرٍع ؼذ؟
الف) ظال 1300
ب) ظال 1321
ج) ظال 1340
د) ظال 1343
 -6هَضغ جوَْری اظالهی ایراى تاتغ چِ چیسی اظت؟
الف) اظتذالل ٍ هٌطق
ب) قرآى ٍ اّل تیت(ع)
ج) هفالح کؽَر ٍ ًفغ هلت ایراى
د) ػقایذ ٍ تاٍرّا
 -7کذام خفَـیت هَجة خطا در فکر ٍ ػول هی ؼَد؟
الف) تردیذ
ب) خؽن
ج) لجاجت
د) پیػ داٍری

 -8در الگَی هردم ظاالری دیٌی چِ چیسی از اّویت ٍیصُ ای ترخَردار اظت؟
الف)رٍغ درظت تحلیل پذیذُ ّای ظیاظی ٍ اجتواػی
ب) تحلیل ظیاظی ٍ اجتواػی
ج) تحلیل ظیاظی
د) تفکر درتارُ پذیذُ ّای ظیاظی
 -9کذام یک از هَارد ریل در تؼویق هؼرفت دیٌی اًعاى ًقػ دارد؟
الف) اًط ٍ تذتر در قرآى
ب) تذتر در قرآى ٍ تذتر در ادػیِ هأثَرُ هؼتثر
ج) هطالؼِ دقیق زًذگی پیاهثر اظالم (ؾ)
د) خَدظازی هؼٌَی
 -10در ـذر هؽرٍطِ چِ اؼتثاّی ـَرت گرفت کِ هٌجر تِ ؼکعت ؼذ؟
الف) ػذم تفیرت ٍ ؼٌاخت دؼوٌی ّا
ب) ػذم اتحاد ٍ یکپارچگی
ج) غلثِ ًقاط هثثت تر ًقاط هٌفی
د) تَجِ ًکردى تِ ؼاخؿ ّا
 -11ایراى در چِ دٍراًی تحت ًفَر قذرت ّای خارجی تَدُ اظت؟
الف) از دٍراى ّخاهٌؽیاى تا رٍز پیرٍزی اًقالب اظالهی
ب) اٍاظط دٍراى ًاـرالذیي ؼاُ قاجار تا رٍز اًقالب
ج) از اٍایل دٍراى پْلَی تا رٍز پیرٍزی اًقالب اظالهی
د) از زهاى حولِ هغَل ّا تا رٍز اًقالب
 -12اًقالب جوَْری اظالهی ایراى چِ چیسی را هی خَاظت تِ دًیا ًؽاى دّذ؟
الف) ایي الگَ تحقق یافتٌی ٍ ؼذًی اظت.
ب) آزادیخَاُ تاؼیذ ٍ زیر تار ظلطِ ًرٍیذ.
ج) هعیر پیؽرفت هعیر غرتی ًیعت.
د) تا تفیرت ٍ اتحاد ّوِ چیس دظت یافتٌی اظت.
ّ -13ذف اًقالب در ایراى چِ تَد؟
الف) ظاختي ایراًی هعتقل ٍ آزاد ،هتذیي ٍ پیؽرٍ در ػلن
ب) ظاختي ایراًی آزاد تا ّوِ هؼاًی آزادی
ج) ظاختي ایراًی آتاد ٍ آزاد
د) ظاختي ایراًی هقتذر
 -14اظالم تا کذام ًَع پَل درآٍردى هخالف اظت؟
الف) ایجاد ثرٍت
ب) تجول گرایی
ج) تالغ ترای تَلیذ ثرٍت
د) گسیٌِ الف ٍ ج
 -15خطر تسرگ ایراى ترای آهریکا کذاهیک از هَارد زیر اظت؟
الف) اًرشی ّعتِ ای
ب) تیذاری هلت ّا
ج) پیؽرفت ػلوی
د) پیؽرفت اقتفادی

 -16ضرٍرت ترخَرداری از تیٌػ ٍ تحلیل ظیاظی کذام اظت؟
الف) اًتخاب درظت هعیر
ب) ـثر ٍ ایعتادگی
ج) اتحاد
د) تثییي هَاضغ
 -17کذام یک از هَارد زیر هی تَاًذ تِ ارتقاء آگاّی ،تیٌػ ٍ تفیرت جاهؼِ کوک کٌذ؟
الف) آزاداًذیؽی
ب) تحلیل ظیاظی رٍؼوٌذ
ج) تفکر ٍ درک درظت هفاّین
د) کعة آگاّی دیٌی ٍ تاریخی
 -18ؼرط پیرٍزی ّا ایي اظت کِ ...؟
الف) رفتارّای قثیلِ گرایاًِ را کٌار تسًین.
ب) ؼٌاظایی لحظِ ّا ٍ اًجام کار در لحظِ ًیاز.
ج) ًقاط هثثت ٍ ًقاط هٌفی را در کٌار ّن تثیٌین.
د) جٌاح ّای هختلف در جوَْری اظالهی ،احترام ّن را حفظ کٌٌذ ٍ تا ّن تاؼٌذ.
 -19جسئی ًگری یؼٌی ...؟
الف) ؼٌاختي هَقؼیت ٍ فْویذى ًیاز
ب) ًگاُ کردى هعیر هعتور از اتتذا تا اًتْا
ج) ترًاهِ ریسیً ،گاُ تِ ففَل هختلف ٍ تخػ ّای هختلف
د) گسیٌِ الف ٍ ج
 -20ارزؼیاتی هٌففاًِ ای کِ یک کارؼٌاض هی کٌذ چِ ًام دارد؟
الف) تحلیل
ب) هفَْم ظازی
ج) تخریة
د) اًتقاد

