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  شناخت مسائل روز

   ؟کدام کشور اولین ماهواره را به مدار زمین فرستاد  .1

  انگلستان  )د فرانسه )ج آمریکا  )ب شوروي سابق )الف

   ؟جدیدترین تکنولوژي ارتباطی نوین کدام است  .2

  تلماتیک  )د  ماهواره )ج  کامپیوتر )ب  تلکس )الف

   ؟اولین روزنامه فارسی در کجا انتشار یافت  .3

  ایران  )د  قفقاز )ج  مصر )ب  هندوستان )الف

   ؟نیست کدام کشور در حوزه اطراف دریاي خزر  .4

  قزاقستان  )د  ترکمنستان )ج  تاجیکستان )ب  آذربایجان )الف

   ؟در کدام کشور فعالیت دارد »جبهه اقدام اسالمی«  .5

  یمن  )د  اردن )ج  عربستان )ب  افغانستان )الف

   ؟آمریکا در چه سالی انعقاد یافت  -رپیمان دفاعی بین قط  .6

   1992 )د  1993 )ج  1994 )ب  1990 )الف

   ؟پسر علیه پدر در کدام کشور حادث شدکودتاي   .7

  ابوظبی  )د  بحرین )ج  عربستان )ب  قطر )الف

   ؟نیست »شوراي همکاري خلیج فارس«کدام کشور عضو   .8

  عربستان  )د  ایران )ج  مصر )ب  سوریه )الف

   ؟نام قبلی کدام کشور بود »ساحل طالئی«  .9

  زئیر  )د  بوتوانا )ج  موزامبیک )ب  غنا )الف

   ؟شوراي امنیت سازمان ملل راجع به کدام دول صادر شد 598قطعنامه   .10

  انگلیس و آرژانتین  )ب  یونان و ترکیه )الف

  ایران و عراق  )د  آذربایجان و ارمنستان )ج

   )یهجري شمس 1374( ؟ر سال جاري در کجا برگزار شدد ،کنفرانس بررسی روابط ایران و جهان غرب  .11

  مصر  )د  سودان )ج  قطر )ب  ترکیه )الف
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   ؟کدام منطقه است مسئله حلمربوط به دیتون موافقت نامۀ   .12

  قره باغ  )د  فلسطین )ج  بوسنی )ب  چچن )الف

   ؟کشور اسالمی کدام است ترین جمعیتپر   .13

  ایران  )د  اندونزي )ج  ترکیه )ب  مصر )الف

   ؟کدامیک از کشورهاي زیر در سازمان تجارت جهانی عضویت ندارند  .14

  مصر  )د  عربستان )ج  ایران )ب  کویت )الف

   ؟پس از مرگ استالین چه فردي نخست وزیر شوروي شد  .15

  ژوکف  )د  خروشچف )ج  مالنکوف )ب  بوخارین )الف

   ؟کدامیک از افراد زیر در ایران نخست وزیر نبوده است  .16

  مراغه اي  دمحمد ساع )ب  ابراهیم حکیمی) الف

  علی منصور  )د  باقر کاظمی )ج

   ؟چه نام داشت 1320مؤسس حزب دموکرات مردم ایران پس از شهریور   .17

  حسین ملکی  )ب  وري پیشهسید جعفر  )الف

  مظفر بقایی  )د  احمد قوام )ج

   ؟در کدام کشور کودتاي نظامی اتفاق نیفتاده است  .18

  اردن  )د  عراق )ج  یونان )ب  ترکیه )الف

   ؟جمهوري چه فردي روي داد در دوران ریاست 1332مرداد  28کودتاي   .19

  ویلسون  )د  کندي )ج  ترومن )ب  آیزنهاور )الف

   ؟فیلیپ گونزالس نخست وزیر کدام کشور است  .20

  پرتقال  )د  اسپانیا )ج  مکزیک )ب  نیکاراگوئه )الف

  ) 1375( ؟چه نام دارد ،که هفته اول اسفند افتتاح شد ،برنامۀ رادیویی ایران ترین تازه  .21

  رادیو خبر  )ب  رادیو جوان )الف

  رادیو تهران  )د  رادیو استان )ج

   ؟کدامیک از کشورهاي زیر داراي سینماي عمومی نیست  .22

  عربستان  )د  سودان )ج  بحرین )ب  قطر )الف

www.Estekhdami.org

http://www.shop.iranestekhdam.ir
http://www.iranarze.ir


 سواالت اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی 

 

3 

   ؟اولین تلفن عمومی در کدام کشور بکار انداخته شد  .23

  انگلیس  )د  نروژ )ج  آمریکا )ب  هلند )الف

   ؟در چه سالی تأسیس شد »ایرانتلویزیون «  .24

   1342 )د  1340 )ج  1339 )ب  1337 )الف

   ؟رهبر سیاسی چه کشوري بود »الکساندر دوبچک«  .25

  چکسلواکی  )د  لهستان )ج  مجارستان )ب  رومانی )الف

   ؟نخست وزیر کدام کشور بود »پاتریس لومومبا«  .26

  اتیوپی  )د  چاد )ج  زئیر )ب  سودان )الف

   ؟نوشته کیست »حکمت در اروپاسیر «کتاب   .27

    مشیرالدولهمیرزا حسن خان  )ب  احمد متین دفتري )الف

  محمد ساعد مراغه اي  )د  محمد علی فروغی )ج

   ؟علی اکبر دهخدا سر دبیر کدام روزنامه بود  .28

  صوراسرافیل  )د  نوبهار )ج  اختر )ب  پرورش )الف

   ؟منشور سازمان ملل متحد در کجا به امضاء رسید  .29

  نیویورك  )د  لندن )ج  پاریس )ب  سانفرانسیسکو )الف

   ؟جمهوري چین چه نام داشترئیس نخستین   .30

  سن یات سن  )د  کونک فوتو )ج  مائو )ب  چیانکایچک )الف

  )  1376( ؟سال جاري به کدام کشور سفر کرد ماه ديرئیس جمهوري ایران در   .31

  قرقیزستان  )د  ترکیه )ج  ترکمنستان )ب  آذربایجان )الف

   ؟کدامیک از دبیران کل سازمان ملل متحد در سانحۀ هوائی مشکوك کشته شد  .32

  خاویر پرزدکوئیار  )ب  اوتانت )الف

  داك هامر شولد  )د  کورت اولدهایم )ج

   ؟اجالس وزراي امور خارجه کشورهاي حوزة خلیج فارس در چه کشوري برگزار شد هجدهمین  .33

  عربستان  )د  بحرین )ج  کویت )ب  امارات )الف

   ؟مؤسس شبکۀ اینترنت چه سازمانی است  .34

  دانشگاه کلمبیا  )ب  وزارت دفاع آمریکا )الف
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  سازمان ملل متحد  )د  یونسکو )ج

  )  1376( ؟رئیس جمهوري چه کشوري است »امامعلی رحمانف«  .35

  قزاقستان  )د  تاجیکستان )ج  ازبکستان )ب  قرقیزستان )الف

   ؟در کدام کشور است »سپاه صحابه«مرکز فعالیت   .36

  بحرین  )د  پاکستان )ج  عربستان )ب  هندوستان )الف

   .تتعلق گرف... به سازمان  1977جایزة صلح نوبل در سال   .37

   المللی بینعفو  )ب  حقوق بشر )الف

  یونسکو  )د  صلیب سرخ جهانی )ج

   ؟کیست »ایران بین دو انقالب«نویسنده کتاب   .38

  پروانه آبراهامانیان  )ب  گانمهدي بازر )الف

    احسان طبري )د  رضا علی قلی )ج

  )  1379( ؟رئیس جمهوري کدام کشور است »اسالم کریم اف«  .39

  ازبکستان  )د  ترکمنستان )ج  تاجیکستان )ب  قزاقستان )الف

   ؟بندر ماکائو به کدام کشور تعلق دارد  .40

  اندونزي  )د  مالزي )ج  ژاپن )ب  چین )الف

   ؟نخست وزیر کدام کشور بود ،سوکارنواحمد   .41

  اندونزي  )د  مالزي )ج  تایلند )ب  سنگاپور )الف

   ؟کدام کشور اسالمی را اشغال کرد ،در اواخر قرن هیجدهم میالدي ناپلئون بناپارت  .42

  مصر  )د  تونس )ج  الجزایر )ب  مغرب )الف

   ؟یابد میبه چه زبانی انتشار  »سیروان«هفته نامه   .43

  ترکمنی  )د  آذري )ج  کردي )ب  عربی )الف

   ؟در کدام منطقه فعالیت دارد »لشکر طیبه«  .44

  هند  )د  کشمیر )ج  پاکستان )ب  بنگالدش )الف

  : اولین روزنامه اي که در ایران منتشر شد   .45

  روزنامه علیه ایران  )ب  روزنامه اخبار ایران )الف
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  وقایع اتفاقیه  )د  کاغذ اخبار )ج

   ؟ین بار کدام آفریقایی مدیر کل یونسکو شدبراي نخست  .46

  احمد مختار امبو  )ب  رنه ماهو )الف

  احمد بن بال   )د  پطروس غالی )ج

  ... قشقائی ها   .47

   .داز نژاد عرب هستن )ب  .از نژاد فارس هستند )الف

   .داز نژاد ترك هستن )د  .از نژاد کرد هستند )ج

   ؟صلیبی در مجموع چند سال طول کشید هاي جنگ  .48

  سال  186 )د  سال 179 )ج  سال 171 )ب  سال 160 )الف

   ؟به توپ بسته شد »لیاخوف«کدام مجلس توسط   .49

  مجلس چهارم  )د  مجلس سوم )ج  مجلس دوم )ب  مجلس اول )الف

   ؟اولین مجلس قانونگذاري در زمان کدام شاه قاجار تشکیل شد  .50

  احمدشاه  )د  ناصرالدین شاه )ج  محمد شاه )ب  مظفرالدین شاه )الف

   ؟کجاست »اکروپولیس«  .51

  اردن  )د  ایتالیا )ج  اسپانیا )ب  یونان )الف

   ؟کدام کشور مخترع رادیو ترانزیستوري است  .52

  فرانسه  )د  انگلیس )ج  ژاپن )ب  آمریکا )الف

   ؟گیرند میانتشار از طریق امواج به چه شکلی صورت   .53

  منقطع  )د  مورب )ج  پیوسته )ب  مستقیم )الف

  ؟ در چه سالی تأسیس شد )دملل متح علمی و فرهنگی ،ازمان آموزشیس( »یونسکو«  .54

   1946 )د  1950 )ج  1948 )ب  1951 )الف

   ؟خبرگزاري کشور اسپانیا چه نام دارد  .55

  انا  )د  کانا )ج  تاپ )ب  انه )الف

   ؟در ایران به کابینه سیاه مشهور استتشکیل دولت کدام نخست وزیر   .56

   السلطنه قوام )ب  وثوق الدوله )الف
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  طباطبائی  ضیاءالدینسید  )د  مشیر الدوله )ج

   ؟دولت نظامی رژیم پهلوي در آستانه پیروزي انقالب اسالمی چند روز تشکیل شد  .57

  روز  84 )د  روز 75 )ج  روز 58 )ب  روز 62 )الف

از وجـود نیروهـاي    »المقـدس  بیـت «شهر خرمشهر در چه سالی با حمله نیروهاي ایرانی در عملیات تـاریخی    .58

   ؟متجاوز عراقی آزاد شد

   1363 )د  1361 )ج  1359 )ب  1360 )الف

   ؟چند کشور عمالً در جنگ جهانی دوم شرکت داشتند  .59

  کشور  51 )د  کشور 41 )ج  کشور 31 )ب  کشور 21 )الف

   ؟خبرگزاري کدام کشور است »تاپ«  .60

  مصر )د  لیبی )ج  مغرب )ب  تونس )الف

   ؟چه کسی بود عهده برریاست اولین دوره مجلس شوراي اسالمی   .61

  آیت اهللا کروبی  )ب  آیت اهللا بهشتی )الف

  آیت اهللا ناطق نوري  )د  آیت اهللا رفسنجانی )ج

   ؟شوراي نگهبان در چه سالی ایجاد شد ،بر اساس قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  .62

   1358نیمه اول سال  )ب  1359نیمه اول سال  )الف

   1358نیمه دوم سال  )د  1359نیمه دوم سال  )ج

خلـیج   فـراز  بـر ناو جنگی آمریکا در چه سالی با موشک یک هواپیماي مسافربري جمهوري اسـالمی ایـران را     .63

   ؟فارس هدف حمله قرار داد

   1368سال  )د  1367سال  )ج  1365سال  )ب  1366سال  )الف

   ؟محل برگزاري جلسات پارلمان اروپا در کدام شهر است  .64

  آمستردام  )د  لوکزامبورگ )ج  بروکسل )ب  استراسبورگ )الف

   ؟اعضاي دائمی شوراي امنیت سازمان ملل متحد چه کشورهایی هستند  .65

  ین چ ،ایتالیا ،روسیه ،انگلیس ،آمریکا )الف

  آمریکا  ،انگلیس ،فرانسه ،چین ،روسیه )ب

  چین  ،آلمان ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس ،آمریکا )ج

  چین  ،ژاپن ،فرانسه ،انگلیس ،روسیه ،آمریکا )د
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   ؟سازمان برنامه و بودجه در چه سالی تأسیس گردید  .66

   1347 )د  1337 )ج  1327 )ب  1317 )الف

   ؟کدام نهاد استشهرداري تهران مستقیماً زیر نظر   .67

  نهاد ریاست جمهوري  )ب  مستقل است )الف

  وزارت مسکن و شهرسازي  )د  وزارت کشور )ج

   ؟دوره رنسانس در اروپا با کدام دوره تاریخ ایران هم عصر بود  .68

  ساسانیان  )د  صفویان )ج  تیموریان )ب  ایلخانان مغول )الف

   .تاس... سازمان حفاظت محیط زیست زیر نظر   .69

  درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشت )ب  جهاد سازندگی )الف

  وزارت کشور  )د  ریاست جمهوري )ج

   .دشو میاداره ... سازمان برنامه و بودجه تحت نظارت   .70

  شوراي عالی اقتصاد  )ب  ریاست جمهوري )الف

  وزارت کشور  )د  مجلس شوراي اسالمی )ج

   ؟برنامه هاي عمرانی کشور چگونه است  .71

    کوتاه مدت )ب  بلند مدت )الف

  بلند مدت و میان مدت  )د  میان مدت )ج

   ؟بزرگترین شهر کویري ایران کدام است  .72

  یزد  )د  کرمان )ج  کاشان )ب  بافق )الف

   ).تارائه شده اس 1372ین سؤال در سال ا( ؟آخرین سرشماري جمعیت کشور مربوط به کدام سال است  .73

   1372 )د  1370 )ج  1368 )ب  1365 )الف

   ؟قارة جهان کدام است ترین جمعیتپر   .74

  آمریکا  )د  اروپا )ج  آسیا )ب  آفریقا )الف

   ؟چند درصد از جمعیت جهان در قارة آسیا ساکن هستند  .75

  درصد  50بیش از  )ب  درصد 25بیش از  )الف

  درصد  40کمتر از  )د  درصد 30کمتر از  )ج
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   ؟تکشور جهان کدام اس ترین وسیع  .76

  چین  )د  روسیه )ج  کانادا )ب  آمریکا )الف

   ؟کشور جهان کدام است ترین پرجمعیت  .77

  برزیل  )د  چین )ج  هند )ب  آمریکا )الف

   ؟شهر جهان کدام است ترین پرجمعیت  .78

  پکن  )د  بمبئی )ج  سئول )ب  توکیو )الف

  : اقیانوس جهان  ترین وسیع  .79

  منجمد شمالی  )د  هند )ج  اطلس )ب  آرام )الف

  : نام دیگر اقیانوس اطلس   .80

  آرام  )د  هند )ج  آتالنتیک )ب  کبیر )الف

   ؟دهد میکانال سوئز کدام دریاها را به هم پیوند   .81

  دریاي مدیترانه و دریاي سرخ  )ب  دریاي سرخ و دریاي سفید )الف

  اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر  )ج  دریاي سفید و اقیانوس اطلس )ج

   ؟رود جهان در کدام قاره قرار دارد ترین طویل  .82

  آمریکا  )د  اروپا )ج  آسیا )ب  آفریقا )الف

   ؟رود جهان کدام است ترین طویل  .83

  نیل  )د  فرات )ج  آمازون )ب  می سی سی پی )الف

   ؟آبشار جهان کدام است ترین مرتفع  .84

  کاالمبو  )د  دال )ج  آنجل )ب  نیاگارا )الف

   ؟ام کشور قرار داردددر ک »آنجل«آبشار   .85

  سوئیس  )د  گویان )ج  ونزوئال )ب  نروژ )الف

   ؟کدام است »آلبانی«پایتخت کشور   .86

  آندورا  )د  سنت جونز )ج  تیرانا )ب  لوآندا )الف

   ؟است تر پرجمعیتکدام کشور   .87

  السالوادور  )د  ارمنستان )ج  استرالیا )ب  الجزایر )الف
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   ؟کدام است »برزیل«واحد پول   .88

  فرانک  )د  رئال )ج  کرون )ب  دالر )الف

   ؟کدام است »تانزانیا«پایتخت   .89

  لومه  )د  وایاکو )ج  لیما )ب  دارالسالم )الف

   ؟پایتخت کدام کشور است »کلمبو«  .90

  سریالنکا  )د  چک )ج  زیمباوه )ب  چاد )الف

    ؟از توابع کدام استان کشورمان است »سنقر«شهر   .91

  ایالم  )د  کرمانشاه )ج  همدان )ب  سنندج )الف

   ؟کدام استان پهناورتر است  .92

  فارس  )د  کردستان )ج  لرستان )ب  کرمانشاه )الف

   ؟مرز مشترك ایران با کدام کشور همسایه کوتاهتر است  .93

  پاکستان  )د  عراق )ج  ترکیه )ب  آذربایجان )الف

   ؟ایران با کدام کشور مرز مشترك ندارد  .94

  هر سه  )د  آذربایجان )ج  پاکستان )ب  قرقیزستان )الف

   ؟کدام کشور است بامرز مشترك ایران  ترین طوالنی  .95

  ترکیه  )د  عراق )ج  پاکستان )ب  ترکمنستان )الف

   ؟کیستاثر  »شهریار«کتاب   .96

  احمدشاه  )د  مظفرالدین شاه )ج  ماکیاولی )ب  ارسطو )الف

   ؟قاجار صادر شدفرمان مشروطیت توسط کدام شاه   .97

  احمدشاه  )د  مظفرالدین شاه )ج  ناصرالدین شاه )ب  محمد علی شاه )الف

   ؟اولین قانون اساسی در زمان سلطنت کدام شاه تصویب شد  .98

  فتحعلی شاه  )د  ناصرالدین شاه )ج  نادرشاه )ب  مظفرالدین شاه )الف

   ؟شدقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران توسط کدام مرجع تصویب   .99

  مردم  )ب  مجلس قانون اساسی )الف

  هیچکدام  )د  مردم و مجلس خبرگان )ج
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   .داز نمایندگان باید باش... در مجلس شوراي اسالمی طرح قانون به پیشنهاد حداقل   .100

  سه نفر  )ب  پانزده نفر )الف

  هیجده نفر  )د  سه چهارم مجموع نمایندگان )ج

  ... بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت  هاي کمکدن وام یا گرفتن و دا ،بر طبق قانون اساسی  .101

   .تبا تصویب مجلس شوراي اسالمی مجاز اس )الف

   .توزیران مجاز اس هیئتبا تصویب  )ب

   .تبالمانع اس )ج

   .تممنوع اس )د

   .دباش میمسئول ... هر یک از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در برابر   .102

  رئیس مجلس  )د  تمام ملت )ج  دولت )ب  شوراي نگهبان )الف

   ؟پذیرش استعفاي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با کدام مرجع است  .103

  شوراي نگهبان  )ب  مجلس رئیس )الف

  دولت  هیئت )د  اکثریت مطلق حاضرین )ج

   ؟رئیس جمهور ظرف چه مدتی از طرح استیضاح باید در مجلس حاضر شود  .104

  ده روز  )د  یک هفته )ج  ماه دو )ب  یک ماه )الف

   ؟شوراي نگهبان چند نفر عضو دارد  .105

  نفر  24 )د  نفر 12 )ج  نفر 18 )ب  نفر 14 )الف

   ؟شوند میاعضاي شوراي نگهبان براي مدت چند سال انتخاب   .106

  سال  5 )د  سال 4 )ج  سال 8 )ب  سال 6 )الف

   ؟تفسیر قانون اساسی به عهده کدام مرجع است  .107

  مجلس خبرگان رهبري  )ب  مجلس شوراي اسالمی )الف

  هیچکدام  )د  شوراي نگهبان )ج

   ؟شوراي اداري در زمان کدام شاه قاجار در ایران ایجاد شد  .108

  فتحعلی شاه  )د  مظفرالدین شاه )ج  احمدشاه )ب  ناصرالدین شاه )الف

   ؟شود میرئیس جمهور براي مدت چند سال انتخاب   .109

  سال  5 )د  سال 6 )ج  سال 4 )ب  سال 3 )الف
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   ؟مسئولیت اجراي قانون اساسی با چه کسی است  .110

  رئیس مجلس شوراي اسالمی  )ب  رئیس جمهور )الف

  مقام رهبري  )د  مجلس خبرگان )ج

بـا کـدام    )یس از تصویب مجلس شـوراي اسـالم  پ( المللی بینامضاي قراردادهاي  ،در جمهوري اسالمی ایران  .111

   ؟مرجع است

  رئیس مجلس شوراي اسالمی  )الف

  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  )ب

  رئیس جمهور یا نماینده قانونی او  )ج

  مقام رهبري  )د

   .دشو میسال منصوب ... رئیس قوه قضائیه براي مدت   .112

  سال  3 )د  سال 6 )ج  سال 4 )ب  سال 5 )الف

   ؟شود میرئیس قوه قضائیه توسط چه مرجعی منصوب   .113

  مقام رهبري  )ب  یس جمهوررئ )الف

  شوراي نگهبان  )د  مجلس شوراي اسالمی )ج

   ؟شوند مینمایندگان مجلس خبرگان رهبري براي مدت چند سال انتخاب   .114

  سال  8 )د  سال 6 )ج  سال 7 )ب  سال 4 )الف

  : است ... ریاست شوراي بازنگري قانون اساسی بر عهده   .115

  مقام رهبري  )ب  رئیس جمهور )الف

  شوراي نگهبان  )د  رئیس مجلس شوراي اسالمی )ج

   ؟یابد میجلسات مجلس شوراي اسالمی با حضور چه تعداد از نمایندگان رسمیت   .116

  چه درصد  )ب  دو سوم )الف

  نیمی از مجموع نمایندگان  )د  و هشتاد نفر یکصد )ج

   ؟د بودمصوبات جلسۀ غیر علنی مجلس شوراي اسالمی در چه صورتی معتبر خواه  .117

   .ددر صورتیکه به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برس )الف

  .در صورتیکه با حضور شوراي نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد )ب

   .ددر صورتیکه به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برس )ج
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   .ددر صورتیکه با حضور شوراي نگهبان به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برس )د

   .تنفر اس... تعداد اعضاي شوراي نگهبان   .118

  دوازده  )د  ده )ج  هشت )ب  شش )الف

   ؟انتخاب فقهاي شوراي نگهبان با کدام مرجع است  .119

    رئیس جمهور )ب  مقام رهبري )الف

  رئیس قوه قضائیه  )د  مجلس رأي و هبا معرفی رئیس قوه قضائی )ج

   .دشون میسال انتخاب ... اعضاي شوراي نگهبان براي مدت   .120

  هشت سال  )د  سال 6 )ج  سال 3 )ب  سال 4 )الف

   ؟باشد می عبا کدام مرج ،تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی با احکام  .121

  اکثریت اعضاي شوراي نگهبان  )الف

  اکثریت فقهاي شوراي نگهبان  )ب

  مجمع تشخیص مصلحت نظام  )ج

  مجلس خبرگان رهبري  )د

   .تنفر اس... تعداد اعضاي فقهاي شوراي نگهبان   .122

  دوازده  )د  هشت )ج  چهار )ب  شش )الف

   ؟نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري بر عهده کدام مرجع است  .123

  مجمع تشخیص مصلحت نظام  )ب  شوراي نگهبان )الف

  هیچکدام  )د  مجلس شوراي اسالمی )ج

   ؟تفسیر قانون اساسی به عهده کدام مرجع است  .124

  شوراي نگهبان  )ب  مجلس شوراي اسالمی )الف

  هر سه مرجع مذکور  )د  مجلس خبرگان رهبري )ج

   ؟شود میرئیس سازمان صدا و سیما توسط کدام مرجع انتخاب   .125

  هبري مقام ر )الف

  رئیس جمهور  )ب

  مجلس شوراي اسالمی  )ج

  به معرفی رئیس جمهور و انتخاب مجلس شوراي اسالمی  )د
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   .دباش می... دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر   .126

  شوراي نگهبان  )د  قوه مجریه )ج  قوه مقننه )ب  قوه قضائیه )الف

  : مقارن است با  »روز جمهوري اسالمی«  .127

  بیست و دوم بهمن ماه  )ب  دهم بهمن ماه )الف

  دوازدهم اردیبهشت ماه  )د  دوازدهم فروردین ماه )ج

  :  ادوازدهم اردیبهشت ماه مصادف است ب  .128

  روز جمهوري اسالمی  )ب  روز معلم )الف

  هیچکدام  )د  سالروز اعالم انقالب فرهنگی )ج

   ؟زار شداولین نماز جمعه تهران به امامت کدام شخصیت برگ  .129

  آیت اهللا طالقانی  )ب  شهید آیت اهللا دکتر مفتح )الف

  شهید مطهري  )د  شهید بهشتی )ج

   ؟اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبري در چه تاریخی برگزار گردید  .130

  اسفندماه پنجاه و هفت  )ب  آبان ماه پنجاه و هشت )الف

  فروردین پنجاه و هشت  )د  مرداد ماه پنجاه و هشت )ج

   ؟قانون اساسی جمهوري اسالمی در چه تاریخی به رفراندوم گذاشته شد  .131

  مرداد ماه پنجاه و هشت  12 )ب  آذرماه پنجاه و هشت 12 )الف

  فروردین پنجاه و هشت  10 )د  اسفندماه پنجاه و هفت 11 )ج

   ؟اولین انتخابات مجلس شوراي اسالمی در چه تاریخی برگزار شد  .132

   58اسفندماه  )ب  59اسفندماه  )الف

   58مردادماه  )د  58فروردین  )ج

   .دآغاز ش... جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوري اسالمی ایران در   .133

   1359سی و یکم شهریور ماه سال  )الف

   1359سی و یکم مردادماه سال  )ب

   1359اول تیرماه سال  )ج

   1358سی و یکم شهریور ماه سال  )د
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   .داتفاق افتا... ماه سال ... ه طبس در حمله نظامی آمریکا ب  .134

  1359 تاردیبهش )ب  1359 رتی )الف

   1358اردیبهشت  )د  1358 رتی )ج

   ؟آیت اهللا دکتر محمد مفتح در چه تاریخی به شهادت رسید  .135

  1357بهمن ماه  )ب  1359فروردین  )الف

   1360اردیبهشت ماه  )د  1358آذرماه  )ج

  : مصادف است با آغاز انقالب فرهنگی ...  .136

  1358پائیز  )ب  1359بهار  )الف

   1359پائیز  )د  1358بهار  )ج

   ؟انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسالمی در چه سالی برگزار شد  .137

   1359 )د  1363 )ج  1362 )ب  1361 )الف

   ؟وهاي عراق آزاد شدرشهر خرمشهر در چه تاریخی از دست نی  .138

   1362سوم مرداد  )ب  1361دوم اردیبهشت  )الف

   1361سوم خرداد  )د  1362چهارم تیر  )ج

   ؟رزمندگان اسالم خرمشهر را در طی کدام عملیات آزاد کردند  .139

   8ذوالقدر  )د  4نصر  )ج  المقدس بیت )ب  فتح المبین )الف

   ؟شهادت آیت اهللا دکتر بهشتی در چه تاریخی اتفاق افتاد  .140

  آذرماه  16 )د  تیرماه 28 )ج  مرداد ماه 7 )ب  تیرماه 7 )الف

   ؟شکست محاصره آبادان در کدام عملیات اتفاق افتاد  .141

   القدس طریق )د  فتح المبین )ج  المقدس بیت )ب  ) ع( االئمه ثامن )الف

   ؟در چه تاریخی آتش بس میان ایران و عراق برقرار شد  .142

   68تیرماه  31 )د  67مرداد  29 )ج  68شهریور ماه  31 )ب  67تیرماه  29 )الف

   ؟باشد میروز دانش آموز مقارن با چه تاریخی   .143

  تیر  30 )د  خرداد 15 )ج  آبان 13 )ب  شهریور 17 )الف
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   ؟روز دانشجو مقارن با چه تاریخی است  .144

  هیچکدام  )د  شهریور 17 )ج  خرداد 15 )ب  آذر 16 )الف

   ؟مجلس شوراي اسالمی در چه سالی برگزار شد سومین انتخابات  .145

   1363 )د  1364 )ج  1366 )ب  1365 )الف

   ؟در چه سالی تأسیس شد »مجمع تشخیص مصلحت نظام«  .146

   1366 )د  1364 )ج  1365 )ب  1366 )الف

   ؟حکومت قاجار از چه سالی آغاز گشت  .147

   ش.ه1167 )ب  ش.ه 1174 )الف

  ش .ه 1125 )د  ش.ه 1210 )ج

   ؟اولین پادشاه سلسله قاجاریه چه کسی بود  .148

  محمدشاه  )د  مظفرالدین شاه )ج  فتحعلی شاه )ب  آقا محمد خان )الف

   ؟گیرد میمراجعه به افکار عمومی توسط کدام مرجع زیر صورت   .149

  شوراي نگهبان  )ب  مجلس شوراي اسالمی )الف

  مجلس خبرگان رهبري  )د  مجمع تشخیص مصلحت نظام )ج

و نظـارت بـر    هـا  اسـتان به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفـاهی    .150

   ؟شود میاجراي هماهنگ آنها کدامیک از نهادهاي زیر در سطح کشور تشکیل 

  وزارت کشور  )ب  سازيمعماري و شهر عالی شوراي )الف

  شوراي استانها  )د  شوراي عالی استانها )ج

   ؟ام مرجع استدهاي دولتی با کاعطاي نشانه  .151

    مقام رهبري )ب  رئیس جمهور )الف

  وزیر کشور  )د  رئیس مجلس شوراي اسالمی )ج

  برسد ... مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به تأیید   .152

  رئیس جمهور  )ب  مجلس خبرگان )الف

  مقام رهبري  )د  شوراي نگهبان )ج
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   ؟شوند میاعضاي ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط چه کسی تعیین   .153

  اعضاي ثابت توسط مقام رهبري و اعضاي متغیر توسط رئیس جمهور  )الف

  اعضاي ثابت توسط مقام رهبري و اعضاي متغیر توسط شوراي نگهبان  )ب

   .دشو میاعضاي ثابت و متغیر این مجمع شوراي نگهبان تعیین  )ج

   .دشون میاعضاي ثابت و متغیر این مجمع توسط مقام رهبري تعیین  )د

   ؟ترکیب اعضاي شوراي رهبري کدامست  .154

  رئیس جمهور و دو تن از اعضاي شوراي نگهبان به انتخاب مجلس شوراي اسالمی  )الف

  رئیس قوة قضائیه و دو تن از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس خبرگان  ،رئیس جمهور )ب

  رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،رئیس جمهور )ج

  رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شوراي اسالمی  ،رئیس جمهور )د

   ؟تاریخی زیر است هاي مناسبتاز روز زن مصادف با کدامیک   .155

  ) ع(والدت حضرت فاطمه  )ب  )ع(والدت حضرت مریم  )الف

  هیچکدام  )د  )ع(والدت حضرت زینب  )ج

   .تاس... مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوة قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه بر عهده   .156

  وزیر دادگستري  )ب  شوراي نگهبان )الف

  هیچکدام  )د  یهرئیس قوه قضائ )ج

   ؟کدام مرجع از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسی نخواهد بود  .157

  رئیس مجلس شوراي اسالمی  )ب  رئیس جمهور )الف

  رئیس قوه قضائیه  )د  فرمانده سپاه پاسداران )ج

   .دبرس... آئین نامه هاي داخلی مجلس شوراي اسالمی باید به تصویب   .158

  دو سوم مجموع نمایندگان  )ب  حاضراندو سوم  )الف

  سه چهارم حاضران  )د  یک چهارم حاضران )ج

   ؟کند میرا کدام مرجع تعیین  »شوراي بازنگري قانون اساسی«اعضاي   .159

  رئیس جمهور )ب  مقام رهبري )الف

  مجلس شوراي اسالمی  )د  شوراي نگهبان )ج
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   .دبرس... مصوبۀ جلسه غیر علنی مجلس شوراي اسالمی باید به تصویب   .160

  سه چهارم مجموع نمایندگان  )ب  دو سوم مجموع نمایندگان )الف

  نفر نمایندگان  220 )د  نفر نمایندگان 170 )ج

   .تاس... تعداد اعضاي هیئت رئیسه موقت مجلس شوراي اسالمی   .161

  سی و هشت نفر  )د  هیجده نفر )ج  سی نفر )ب  دوازده نفر )الف

  : یعنی )   Protocol(  »پروتکل«  .162

  موافقت نامه  )د  مقاوله نامه )ج  المللی بینقرارداد  )ب  معاهده )الف

   ؟است... ریاست شوراي عالی امنیت ملی بر عهدة   .163

  وزیر اطالعات  )د  رئیس مجلس )ج  رئیس جمهور )ب  مقام رهبري )الف

   .تقابل اجرا اس... مصوبات شوراي عالی امنیت ملی پس از تأیید   .164

  رئیس جمهور  )ب  مقام رهبري )الف

  شوراي نگهبان  )د  مجلس شوراي اسالمی )ج

و حاوي ارقـام قطعـی درآمـدهاي وصـول شـده و       دهد میاست که دیوان محاسبات به مجلس ارائه  یگزارش«  .165

  »باشد میهزینه هاي خرج شده 

  طرح  )د  تفریغ بودجه )ج  الیحه )ب  تصویب نامه )الف

   ؟عضویت دارند »شوراي بازنگري قانون اساسی«چه تعداد از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در   .166

  هشت نفر  )د  ده نفر )ج  بیست نفر )ب  سی نفر )الف

تأیید صالحیت کاندیدهاي ریاست جمهوري از حیث واجد بودن شرایط قـانونی توسـط کـدام مرجـع صـورت        .167

   ؟گیرد می

  شوراي اسالمی مجلس  )ب  مقام رهبري )الف

  رئیس قوه قضائیه   )د  شوراي نگهبان )ج

   .تاس... مسئولیت اجراي قانون اساسی با   .168

  رئیس قوه مقننه  )ب  رئیس قوه مجریه )الف

  هیچکدام  )د  رئیس قوه قضائیه )ج

   ؟کدامیک از عبارات زیر صحیح است  .169

   .درئیس جمهور در عزل و نصب وزرا استقالل کامل ندار )الف
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   .درئیس جمهور در عزل و نصب وزرا استقالل کامل دار )ب

   .درئیس جمهور در عزل وزرا استقالل کامل ولی در نصب آنها استقالل کامل ندار )ج

  هیچکدام  )د

   .دشو میتعیین ... تعداد وزرا و حدود اختیارات هر یک از آنان توسط   .170

  رئیس جمهور  )ب  مقام رهبري )الف

  مجلس خبرگان  )د  اسالمیمجلس شوراي  )ج

   ؟کند نمی دقرآن کریم کدامیک از مکاتب زیر را تأیی  .171

  مکتب اصالت اجتماع  )ب  مکتب اصالت فرد )الف

  موارد الف و ب  )د  مکتب اصالت فرد و اجتماع )ج

  : ) Individualisme(اندویدووالیزم   .172

   .تهمان سوسیالیزم اس )ب  .تمکتب اصالت فرد و اجتماع اس )الف

   .تمکتب اصالت اجتماع اس )د  .تمکتب اصالت فرد اس )ج

   ؟دربارة کدام موضوع است »سواءالحق لخلق امام ا«:  فرماید میکه ) ص(این حدیث پیامبر اکرم   .173

  مساوات عموم در برابر قانون  )ب  آزادي در تملک اموال )الف

  آزادي در انتخاب شغل  )د  مسئولیت همگانی )ج

  : عبارتست از ) Convention(کنوانسیون   .174

  هر سه  )د  عهدنامه )ج  پیمان )ب  قرارداد )الف

   .دگوین... توافق دو یا چند کشور در زمینۀ عمده و اساسی مثل عهدنامۀ مرزي و عهدنامۀ استرداد مجرمان را   .175

  قرارداد  )د  پروتکل )ج  پیمان )ب  معاهده )الف

... برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد بر حسب توانایی پرداخـت آنـان بـراي تـأمین مخـارج عمـومی را         .176

   .دگوین

  مالیات  )د  تفریغ بودجه )ج  زکات )ب  خمس) الف

   ؟کدامیک از موارد زیر از وظایف و اختیارات رئیس جمهور است  .177

  عزل و نصب وزرا  )الف

  امضاي مصوبات مجلس  )ب

  دولت  هاي کمیسیونتأیید مصوبات  )ج
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  هر سه مورد  )د

   باشد؟ نمیکدامیک از موارد زیر از اختیارات رئیس جمهور   .178

  دولتی  هاي نشاناعطاي  )الف

  تعیین رئیس قوه قضائیه  )ب

  پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ  )ج

  موارد ب و ج  )د

   .دشون میتعیین ... و تصویب ... سفیران به پیشنهاد   .179

  مجلس شوراي اسالمی ـ رئیس جمهور  )الف

  وزیر امور خارجه ـ رئیس جمهور  )ب

  وزیر امور خارجه ـ مقام رهبري  )ج

  مجلس شوراي اسالمی ـ مقام رهبري  )د

   .دندگان آن را امضا کنننمای... استیضاح رئیس جمهور زمانی قابل طرح در مجلس است که حداقل   .180

  نیمی از  )د  یکصد و هفتاد نفر از )ج  دو سوم )ب  یک سوم )الف

   ؟شود میمعاون اول رئیس جمهوري چگونه انتخاب   .181

  با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس شوراي اسالمی  )الف

  با پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مقام رهبري  )ب

   .داو اختیار مطلق دار شخص رئیس جمهور در انتخاب )ج

  با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب رئیس جمهور  )د

   .دصورت گیر... تعیین نمایندگان ویژة رئیس جمهوري باید با تصویب   .182

  مجلس شوراي اسالمی  )ب  هیئت وزیران )الف

  الف و ب  )د  شوراي نگهبان )ج

   ؟است کدامیک از موارد زیر از اختیارات هیئت وزیران  .183

  تصویب صلح دعاوي راجع به اموال عمومی )الف

  تصویب لوایح قانونی جهت ارائه به مجلس شوراي اسالمی  )ب

  هر دو مورد  )ج

  هیچکدام  )د
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   ؟اثر کیست »خندد میمردي که «کتاب   .184

  آل احمد  )د  یوسفی )ج  اقبال آشتیانی )ب  ویکتورهوگو )الف

   ؟اجتماعی ایران در کدام سال شمسی شروع شداولین برنامه توسعه اقتصادي ـ   .185

   1347 )د  1337 )ج  1345 )ب  1327 )الف

   ؟سازمان برنامه و بودجه در چه سالی تأسیس گردید  .186

   1347 )د  1337 )ج  1327 )ب  1317 )الف

   ؟دوره رنسانس در اروپا با کدام دوره از تاریخ ایران هم عصر بود  .187

  ساسانیان  )د  صفویان )ج  ریانتیمو )ب  ایلخانان مغول )الف

   ؟شهرداري تهران مستقیماً زیر نظر کدام نهاد است  .188

  وزارت کشور  )ب  مستقل است )الف

  نهاد ریاست جمهوري  )د  وزارت مسکن و شهر سازي )ج

بـه  هـاي تـاریخی زیـر تصـویب و     پس از انقالب اسالمی براي کدامیک از دوره ،اولین برنامه پنج ساله عمرانی  .189

   ؟مورد اجرا گذاشته شد

   1373تا   1369از  )ب  1371تا   1367از  )الف

   1375تا  1370از  )د  1372تا  1368از  )ج

   ؟بزرگترین شهر کویري ایران کدام است  .190

  یزد  )د  کرمان )ج  کاشان )ب  بافق )الف

   ؟توسعه تهیه شده استاز آغاز فعالیت سازمان برنامه و بودجه در ایران تاکنون چند برنامه   .191

  نه  )د  هشت )ج  هفت )ب  شش )الف

   ؟کدام جهت از ساختمان است »نسار«  .192

  رو به قبله )د  رو به آفتاب )ج  پشت به باد )ب  پشت به آفتاب )الف

   ؟مدت برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعی کشور چند سال است  .193

  سال  10 )د  سال 7 )ج  سال 5 )ب  سال 3 )الف

   ؟متجاوز از چند درصد مردم ایران شهرنشین هستند  .194

  درصد  50 )د  درصد 40 )ج  درصد 30 )ب  درصد 20 )الف
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  ... کشور ابزاریست براي  ساله پنجدر جمهوري اسالمی ایران برنامه عمرانی   .195

  رسیدن به رشد اقتصادي  )ب  حفاظت منابع طبیعی )الف

   نیل به اهداف جامع )د  صنعتی کردن کشور )ج

   .اند نامیده اقتصاد... بخش خدمات را بخش   .196

  کاذب  )د  سوم )ج  دوم )ب  اصلی )الف

   ؟ایران چندمین کشور دارنده گاز در جهان است  .197

  پنجمین  )د  چهارمین )ج  سومین )ب  دومین )الف

   ؟حدود جمعیت کشور چند میلیون بوده است 1375طبق آمار سال   .198

   65 )د  60 )ج  55 )ب  49 )الف

  کدامند؟ ،که در دوران جنگ تحمیلی در خط مقدم جبهه قرار داشتند هایی استان  .199

  کردستان  ،ایالم ،کرمانشاه ،خوزستان )الف

  کرمانشاه  ،خوزستان ،آذربایجان غربی ،کردستان )ب

  خوزستان  ،ایالم ،بوشهر ،لرستان )ج

  ایالم  ،خوزستان ،لرستان ،همدان )د

   ؟موضوعات زیر در شوراي بازنگري قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار نگرفته استکدامیک از   .200

  وظایف رهبري  )د  قوه مجریه )ج  قوه قضائیه )ب  تجارت خارجی )الف

   ؟رخ داد چه بود ،در کشور )هقدس سر(مهمترین واقعه سیاسی و الهی که بعد از رحلت حضرت امام   .201

  انتخاب رئیس جمهوري  )ب  اعالن وفاداري به خط امام )الف

  راهپیمایی بی نظیر مردم در حمایت از نظام  )د  انتخاب رهبر )ج

   ؟مهمترین برنامه بازسازي دولت جمهوري اسالمی ایران در دوران پس از جنگ کدام است  .202

  ساله  5برنامه  )ب  اصالح وضع اقتصادي )الف

  سیاست خارجی  )د  ساله 10برنامه  )ج

  ؟از کیست »در عینیت جامعهامام «کتاب   .203

  سید جعفر شهیدي )ب  جعفر سبحانی )الف

  محمد رضا حکیمی  )د  محمد حسین طباطبائی )ج
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  ؟دهد میآزاد سازي و باز سازي خرمشهر را نشان  ،کدام گزینه سالهاي اشغال  .204

   1369ـ  1367ـ   1358 )ب  1365ـ  1363ـ  1359 )الف

   1369ـ  1362ـ  1358 )د  1367ـ  1361ـ  1359 )ج

   ؟جدید مسکن در پی تشویق مردم به کدام است هاي سیاست  .205

  استفاده از سطح زیربناي بیشتر  )ب  استفاده از حداقل سطح زیربناي الزم )الف

   ها واحديزندگی در تک  )د  زندگی در آپارتمانهاي بزرگ )ج

   ؟حکومت قاجاریه همزمان با کدام رویداد بزرگ جهان بود  .206

  انقالب کبیر فرانسه  )ب  جنگ جهانی اول )الف

  انقالب کبیر روسیه  )د  انقالب صنعتی در اروپا )ج

  حکومت قاجار در چه سالی به پایان رسید؟   .207

  ش  1304 )د  ش 1317 )ج  ش 1320 )ب  ش 1307 )الف

   ؟حکومت رضا خان با اشغال ایران توسط متفقین در چه تاریخی پایان یافت  .208

   1320شهریور  3 )ب  1320شهریور  5 )الف

   1320شهریور  25 )د  1320شهریور  1 )ج

   ؟در چه تاریخی به ترکیه تبعید شدند) ره(امام خمینی   .209

   1342آبان  13 )ب  1343آبان  13 )الف

   1341آبان  13 )د  1343آبان  4 )ج

   ؟اد بوداولین نهادي که پس از پیروزي انقالب اسالمی تشکیل شده کدام نه  .210

  کمیته انقالب  )د  شوراي نگهبان )ج  مجلس خبرگان )ب  جهاد سازندگی )الف

   ؟اولین نخست وزیر پس از انقالب اسالمی چه کسی بود  .211

  مهدي بازرگان  )ب  میر حسین موسوي )الف

  ابوالحسن بنی صدر  )د  آیت اهللا رفسنجانی )ج

   ؟هدف آمریکا از حمله نظامی به طبس چه بود  .212

  تبلیغات بر ضد انقالب  )ب  ایجاد کودتا )الف

  هر سه  )د  النه جاسوسی هاي گروگانآزادسازي  )ج
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   ؟در چه تاریخی توسط ایران پذیرفته شد 598قطعنامه   .213

   69اردیبهشت  )ب  67خرداد  3 )الف

   67مرداد  29 )د  67خرداد  30 )ج

   ؟به سفر نیکسون تظاهرات کردنددانشجویان دانشگاه تهران در چه تاریخی در اعتراض   .214

   1332مرداد  28 )ب  1331آذر  16 )الف

   1332آذر  16 )د  1332آبان  13 )ج

   ؟شاه در چه تاریخی از ایران فرار کرد  .215

   57بهمن  15 )د  57دي  26 )ج  57بهمن  1 )ب  57دي  23 )الف

   ؟گویند الفیل عامبه چه سالی  .216

   .دپیامبري برگزیده شبه ) ص(سالی که پیامبر  )الف

   .دسالی که سپاه ابرهه به مکه حمله نمو )ب

   .دسالی که پیمان حلف الفضول بسته ش )ج

   .تبه تجارت شام رف) ص(سالی که پیامبر  )د

   ؟اولین زنی که به اسالم گروید چه کسی بود  .217

  )س(حضرت زهرا  )د  خدیجه )ج  آمنه )ب  سمیه )الف

   ؟به اسالم چند سال به طول انجامید) ص(دعوت نهانی پیامبر   .218

  سال  6 )د  سال 23 )ج  سال 3 )ب  سال 7 )الف

   ؟در چه روزي به رسالت مبعوث گردید) ص(پیامبر   .219

  ذیحجه  18 )د  رجب 27 )ج  رمضان 21 )ب  االول ربیع 17 )الف

   ؟در چه سنی به پیامبري مبعوث گردید) ص(حضرت محمد   .220

  سالگی  40 )د  سالگی 28 )ج  سالگی 35 )ب  سالگی 25 )الف

   ؟در چه محلی مبعوث شد) ص(پیامبر   .221

  حبشه  )د  غار حراء )ج  خانه کعبه )ب  شعب ابوطالب )الف

   ؟را پیامبر به چه کسی داده بودند »ابیها ام«لقب   .222

  زنان مسلمان  )د  آمنه )ج  حضرت خدیجه )ب  )س(حضرت زهرا  )الف
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   ؟چند سال پس از بعثت انجام گرفت) ص(هجرت پیامبر   .223

  سال  9 )د  سال 13 )ج  سال 15 )ب  ده سال )الف

   ؟است) ع(چند سال پس از میالد مسیح ) ص(تولد پیامبر   .224

  سال 540 )د  سال 750 )ج  سال 450 )ب  سال 570 )الف

   ؟کندخواسته که جانشین خود را اعالم ) ص(خداوند از پیامبر  ،در کدام سوره قرآن کریم  .225

  مائده  )د  آل عمران )ج  انفعال )ب  حجرات )الف

   ؟چه کسی بود) ص(آخرین فرمانده سپاه اسالمی در حیات پیامبر   .226

  عبداهللا بن دواحه  )د  اسامۀ بن زید )ج  خالد بن ولید )ب  زید بن حارثه )الف

   ؟چه زمانی رحلت فرمودند) س(حضرت زهرا   .227

  )ص(چند سال پیش از رحلت پیامبر  )ب  )ص(چند سال پس از رحلت پیامبر  )الف

  ) ص(چند ماه پیش از رحلت پیامبر  )د  )ص(چند ماه پس از رحلت پیامبر  )ج

   ؟در چه جنگی با خوارج جنگید) ع(امام علی   .228

  تبوك  )د  نهروان )ج  صفین )ب  جمل )الف

   ؟سیددر چه تاریخی به شهادت ر) ع(امام علی   .229

  هجري  40رمضان  19 )ب  هجري 39رمضان  21 )الف

  هجري  40رمضان  21 )د  هجري 39رمضان  19 )ج

   ؟در چه سالی به شهادت رسید) ع(امام حسن   .230

  هجري  61 )د  هجري 49 )ج  هجري 41 )ب  هجري 60 )الف

   ؟چه نام دارد) ع(اثر برجسته امام چهارم   .231

  مجموعه روایات و احادیث  )ب  صحیفۀ سجادیه )الف

  تفسیر و سؤاالت فقهی  )د  البالغه نهج )ج

   ؟حلیف القرآن لقب چه کسی است  .232

  زید بن علی  )د  مالک اشتر )ج  )ع(امام سجاد  )ب  )ع(امام باقر  )الف

   ؟چه کسی به شهادت رسید دستور به) ع(امام رضا   .233

  یحیی برمکی  )د  هارون )ج  نصر بن سیار )ب  مأمون )الف
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   ؟انجامید طول بهصلیبی چند سال  هاي جنگ  .234

  سال  180 )د  سال 200 )ج  سال 170 )ب  سال 100 )الف

   .دعام الحزن نامیده ش... به مناسبت رحلت ... سال   .235

  دهم هجرت ـ خدیجه و ابوطالب  )ب  دهم بعثت ـ خدیجه و ابوطالب )الف

  هم بعثت ـ خدیجه و عبدالمطلب د )د  هشتم بعثت ـ خدیجه و ابوطالب )ج

   ؟از نوادگان کدام پیامبر اولی االمر هستند) ص(پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد   .236

  نوح  )د  موسی )ج  عیسی )ب  ابراهیم )الف

   ؟چه کسی هجرت را مبناي تاریخ مسلمین تعیین کرد  .237

  جعفر بن ابیطالب  )د  همزه )ج  )ص(پیامبر  )ب  )ع(علی  )الف

   ؟قرآن فتح خیبر را چه نامیده است  .238

  فتح القریب  )د  بیعت رضوان )ج  فتح احزاب )ب  فتح المبین )الف

   ؟خورشیدي برابر با کدام سال هجري قمري است 1357سال   .239

   1401 )د  1399 )ج  1396 )ب  1398 )الف

   ؟هجري قمري برابر با کدام سال خورشیدي است 1224سال   .240

   1184 )د  1185 )ج  1186 )ب  1187 )الف

   ؟شمسی برابر با کدام سال میالدي است 1304مهر سال  30  .241

   1925 )د  1923 )ج  1926 )ب  1924 )الف

   ؟اثر کیست »روح زن«کتاب   .242

  عالمه امینی  )د  استاد شهید مطهري )ج  ویل دورانت )ب  مادام لومبروزو )الف

   ؟از کیست »لذات فلسفه«کتاب   .243

  مادام لومبروزو )د  فرانسیس بیکن )ج  ویل دورانت )ب  جواهر لعل نهرو )الف

   ؟از کیست »نظام حقوق زن در اسالم«کتاب   .244

  شهید مطهري  )د  عالمه طباطبائی )ج  استاد مصباح یزدي )ب  آیت اهللا مشکینی )الف

   ؟اثر کیست »موج سوم«کتاب   .245

  جواهر لعل نهرو  )د  فرانتس فانون )ج  آلوین تافلر )ب  ویل دورانت )الف
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   داند؟ میعالوه بر شرایط عامه زمامدار چه شرایط دیگري را براي او اساسی ) ره(حضرت امام خمینی   .246

  ب و ج  )د  عدالت )ج  علم به قانون )ب  عصمت )الف

   ؟سورة بیست و هفتم قرآن کریم کدامست  .247

  سوره نحل  )د  هسوره واقع )ج  سوره توبه )ب  سوره اسراء )الف

   ؟بحث اصلی سورة واقعه درباره چیست  .248

  خدمت به والدین  )د  معاد )ج  عدالت اجتماعی )ب  توحید )الف

   ؟چه نام داشت) ع(پدر حضرت مریم   .249

  ) ع(هارون  )د  )ع(یعقوب  )ج  )ع(عمران  )ب  )ع(یحیی  )الف

   ؟چه بود) ع(لقب حضرت عیسی   .250

  کلیم  )د  صالح )ج  وجیه )ب  مسیح) الف

   ؟چند پسر داشت) ع(حضرت یعقوب   .251

  هشت  )د  دوازده )ج  چهارده )ب  ده )الف

   ؟و کوتاهترین سوره هاي قرآن به ترتیب کدامند ترین طوالنی  .252

  بقره ـ اخالص  )د  آل عمران ـ کوثر )ج  بقره ـ ناس )ب  بقره ـ کوثر )الف

   ؟نامیده است »احسن القصص«قرآن کریم داستان کدام پیامبر خویش را   .253

  حضرت یوسف  )د  )ع(حضرت موسی  )ج  )ع(حضرت عیسی  )ب  )ع(حضرت آدم  )الف

   ؟مصر چه نام داشت عزیزهمسر   .254

  اسماء  )د  زلیخا )ج  فائزه )ب  آسیه )الف

   ؟تألیف کدام شخص است »تفسیر سور آبادي«  .255

  عالمه مجلسی )ب  ابوبکر عتیق نیشابوري )الف

  شیخ طوسی  )د  طباطبائی عالمه )ج

  : اینها نزدیکترند به ملکوت  ،نسبت به کدامیک از گروههاي اجتماعی فرمودند )هر(امام خمینی   .256

  فرهنگیان  )د  زنان )ج  جوانان )ب  پیران )الف

   ؟اولین شهداي اسالم چه کسانی بودند  .257

  یاسر و سمیه  )ب  )ع(حسین بن علی و حضرت قاسم  )الف

  حمزه و یاسر  )د  )ع(و علی اکبر ) ع(حضرت عباس  )ج
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   ؟واقعه عاشورا در چه سالی به وقوع پیوست  .258

  هجري  59 )د  هجري 63 )ج  هجري 62 )ب  هجري 61 )الف

   ؟به دستور چه کسی به شهادت رسید) ع(امام صادق   .259

  یزید بن معاویه )ب  عبدالملک بن مروان )الف

  منصور عباسی  )د  عباس سیاح )ج

   ؟شیعه جعفریه توسط کدام امام بنا نهاده شد  .260

  ) ع(امام حسین  )د  )ع(امام علی  )ج  )ع(امام صادق  )ب  )ع(امام سجاد  )الف

   ؟در چه سالی به خالفت رسید) ع(امام علی   .261

  هجري  30 )د  هجري 32 )ج  هجري 35 )ب  هجري 36 )الف

   ؟جري مصادف با رحلت کدام بزرگوار استبیست و هشتم صفر سال یازدهم ه  .262

  ) س(رحلت خدیجه  )د  )ص(رحلت پیامبر  )ج  )ع(شهادت علی  )ب  رحلت ابوطالب )الف

   ؟شهرت دارد »عبد صالح«کدامیک از امامان به   .263

  )ع(حضرت سجاد  )ب  )ع(امام موسی کاظم  )الف

  ) ع(امام رضا  )د  )ع(امام باقر  )ج

   ؟معروف است »قرّه«کدام واقعه در تاریخ به واقعۀ   .264

  سرکوبی شورش عبداهللا بن حنظله  )ب  واقعه عاشورا )الف

  آتش زدن خانه کعبه  )د  برده عنوان بهبیعت گرفتن یزید از مردم  )ج

   ؟برابر کدام معنی است »قاسطین«  .265

  خوارج  )د  کافران )ج  ظالمین )ب  پیمان شکنان )الف

   ؟چه نام داشت) ع(جنگ دوران خالفت امام علی  نخستین  .266

  خوارج  )د  نهروان )ج  صفین )ب  جمل )الف

   کند؟ میچه مورد بحث  راصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران د  .267

  مسکن  )ب  محیط زیست )الف

  آموزش جمعیت  )د  شهرها و روستاها رتعاون د )ج
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   ؟کشور چند میلیون نفر بوده استحدود جمعیت  1375طبق آمار سال   .268

   65 )د  60 )ج  55 )ب  49 )الف

   ؟تابع کدام وزارتخانه است ،سازمان میراث فرهنگی  .269

  تحقیقات و فناوري  ،علوم )ب  آموزش و پرورش )الف

  مسکن و شهر سازي  )د  فرهنگ و ارشاد اسالمی )ج

   ؟در قرن هفتم هجري نوشته کیست »آیین شهرداري«کتاب   .270

  ابن عربی  )د  ابن سینا )ج  ابن خلدون )ب  ابن اخوه )الف

   ؟عمرانی منطقه اي در برنامه دوم عمرانی کشور تهیه و اجرا گردید هاي طرحکدامیک از   .271

  دشت خوزستان  )د  دشت مغان )ج  دشت قزوین )ب  استان تهران )الف

  ؟اجرا درآمدتا قبل از انقالب اسالمی چند برنامه عمران ملی در کشور به   .272

   7 )د  6 )ج  5 )ب  4 )الف

   ؟کشور جهان کدام است ترین وسیع  .273

  روسیه  )د  آمریکا )ج  کانادا )ب  چین )الف

   ؟کشور جهان کدام است ترین جمعیتپر   .274

  برزیل  )د  هند )ج  کانادا )ب  چین )الف

   ؟دریاچه جهان در کدام قاره قرار دارد ترین وسیع  .275

  آفریقا  )د  آسیا )ج  اروپا )ب  آمریکا )الف

   ؟بزرگترین قاره جهان کدام است  .276

  آفریقا  )د  آسیا )ج  اروپا )ب  آمریکا )الف

   ؟پایتخت ارمنستان کدام است  .277

  باکو  )د  دوشنبه )ج  تاشکند )ب  ایروان )الف

   ؟مرز مشترك ایران با کدام کشور همسایه است ترین طوالنی  .278

  آذربایجان  )د  ترکمنستان )ج  ارمنستان )ب  عراق )الف

   ؟کوتاهترین مرز مشترك ایران با کدام کشور همسایه است  .279

  قرقیزستان  )د  آذربایجان )ج  ارمنستان )ب  عراق )الف
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   ؟ایران با کدام کشور مرز مشترك ندارد  .280

  ترکیه  )د  قرقیزستان )ج  ترکمنستان )ب  ارمنستان )الف

   ؟شود میکشور جهان محسوب چندمین وسعت ایران از لحاظ   .281

  نوزدهمین  )د  هفدهمین )ج  سیزدهمین )ب  هشتمین )الف

   ؟کدام است »نیجریه«پایتخت کشور   .282

  یانگون  )د  یارن )ج  آبوجا )ب  نیجر )الف

   ؟و کشاورزي ملل متحد کدام است بار و خوارسازمان   .283

  اتیو  )د  فائو )ج  ومو )ب  یوپو )الف

  : سازمان کنفرانس اسالمی   .284

  ایمکو  )د  آیدا )ج  وهو )ب  ایکو )الف

   ؟سازمان کشورهاي صادرکننده نفت کدام است  .285

  اوپک  )د  ایمکو )ج  آنروا  )ب  ایکو )الف

  : به کدامیک از ارقام زیر رسید  1374طول خطوط آهن در ایران در سال   .286

  کیلومتر  4000 )د  کیلومتر 8500 )ج  کیلومتر  8000 )ب  کیلومتر 5000 )الف

  ... کشور ابزاریست براي  ساله پنجدر جمهوري اسالمی ایران برنامۀ عمرانی   .287

  رسیدن به رشد اقتصادي  )ب  حفاظت منابع طبیعی )الف

  نیل به اهداف جامع  )د  صنعتی کردن کشور )ج

   ؟برنامه هاي عمرانی کشور چگونه است  .288

   و میان مدت بلند مدت )د  میان مدت )ج  ه مدت کوتا )ب  بلند مدت )الف

   ؟است تر پرجمعیتکدام شهر از بقیه   .289

  ارومیه  )د  زاهدان )ج  رشت  )ب  کرمانشاه )الف

   ؟شهر جهان کدام است ترین پرجمعیت  .290

  پکن  )د  نیویورك )ج  توکیو  )ب  تهران )الف

   ؟پایتخت کدام کشور است »تفلیس«  .291

  قرقیزستان  )د  ارمنستان )ج   ترکمنستان  )ب  گرجستان )الف
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   ؟کدام است »فنالند«پایتخت کشور   .292

  هلسینکی  )د  یوگوتا )ج  سان خوزه  )ب  وین )الف

   ؟اقیانوس جهان کدام است ترین وسیع  .293

  آرام  )د  منجمد شمالی )ج  هند  )ب  اطلس )الف

   کند؟ میکانال سوئز کدام دریاها را به هم متصل   .294

  دریاي مدیترانه ـ دریاي سرخ  )ب  دریاي مدیترانه -ددریاي سفی )الف

  دریاي بالتیک ـ دریاي شمال  )د  دریاي بالتیک ـ دریاي سفید )ج

   ؟نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با کیست  .295

  وزیر سپاه پاسداران) ب  رئیس جمهور )الف

  مقام رهبري  )د  دفاع عالی شوراي )ج

   ؟السیون در ایران قیام کردندتوکدامیک از علماي زیر علیه قرار داد کاپی  .296

  آیت اهللا میرزاي شیرازي  )ب  آیت اهللا مدرس )الف

  اسدآبادي  الدین جمالسید  )د  )ره(امام خمینی  )ج

   ؟علت عمده شکست جنبش مشروطه چه بود  .297

  غربی با نظام جدید  هاي قدرتمخالفت  )الف

  تی مردم از فقر و بیچارگی  نارضای )ب

  کنار رفتن روحانیت از صحنه سیاست  )ج

  هر سه مورد  )د

   ؟براي اولین بار به کجا تبعید شدند) ره(حضرت امام خمینی   .298

  لیبی  )د  کویت )ج  ترکیه )ب  عراق )الف

   ؟از کیست »خدمت و خیانت روشنفکران«کتاب   .299

  فارسی  الدین جالل )ب  جالل آل احمد )الف

  دکتر حسن آیت  )د  دکتر سروش )ج

   ؟منابع فقه از نظر شیعه کدامند  .300

  حدیث  ،اجماع ،فقه ،کتاب )ب  حدیث  ،اجماع ،سنت ،کتاب )الف

  عقل  ،اجماع ،سنت ،کتاب )د  عقل  ،حدیث ،سنت ،کتاب )ج
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   ؟کدام مورد زیر اتفاق افتاده است 1359هفت خرداد ماه   .301

  توسط دژخیمان بعثی  الهدي بنتشهادت آیت اهللا سید محمد باقر صدر و خواهر دانشمندش  )الف

  شهادت آیت اهللا دستغیب دومین شهید محراب  )ب

  گشایش اولین دوره مجلس شوراي اسالمی  )ج

  مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزي ) ره(فرمان امام خمینی  )د

  :مصادف است با ) ره(سالروز تولد حضرت امام خمینی   .302

  ) ع(سالروز تولد امام هادي  )ب  )س(سالروز تولد حضرت فاطمه  )الف

  ق .ه 1318 الثانی جمادي 12 )د  ق .ه 1318محرم  20 )ج

   ؟است) ع(کدامیک از معجزات زیر مربوط به حضرت عیسی   .303

  اژدها کردن عصا  )د  زنده کردن مردگان )ج  معراج )ب  القمر شق )الف

   ؟اثر کدامیک از علماي نامبرده ذیل است »حریر الوسیلهت«کتاب   .304

  ) ره(امام خمینی  )د  شهید مطهري )ج  عالمه طباطبائی )ب  شیخ طوسی )الف

  ؟حادثه غدیر خم در چه سالی اتفاق افتاده است  .305

  سال سیزدهم هجري  )د  سال دهم هجري )ج  سال یازدهم هجري )ب  سال هشتم هجري )الف

   ؟ندارد »بسم اهللا«کدامیک از سوره هاي قرآن   .306

  سوره کوثر  )د  سوره نمل )ج  سوره بقره )ب  سوره توبه )الف

   ؟چند سال است) ع(مدت غیبت صغراي امام دوازدهم   .307

  صد و بیست سال  )د  شصت و نه سال )ج  شصت سال  )ب  پنجاه سال )الف

   ؟شده است کدام استنازل ) ص(اولین سوره اي که بر پیامبر اکرم   .308

  العلق  )د  النصر )ج  القدر  )ب  لفلقا) فال

   ؟ساخته شد کدام است) ص(اولین مسجدي که به فرمان پیامبر اکرم   .309

  هیچکدام  )د  مسجد قبا )ج   مسجدالنبی )ب  مسجدالحرام )الف

  ... ظره اي است بین رسول اکرم و علماي امن »مباهله«داستان   .310

  مسیحی نجران  )ب  ضیریهودي بنی ن )الف

  یهودي بنی قریظه  )د  یهودي خیبر )ج
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   چه کسی بود؟) عج(سومین نایب حضرت مهدي   .311

  عثمان بن سعید  )ب  محمد بن عثمان )الف

  حسین بن روح نوبختی  )د  علی بن محمد سمري )ج

   ؟کدامند »اربعه شیعه«کتب   .312

  جواهر کالم  ،من الیحضره الفقیه ،شرایع البالغه، نهج )الف

  تهذیب  البالغه، نهج ،قرآن ،کافی )ب

  تهذیب  ،وسایل الشیعه ،کافی ،قرآن )ج

  من الیحضره الفقیه  ،استبصار ،تهذیب ،کافی )د

   ؟واقعه مهم سال هشتم هجرت چیست  .313

  حجه الوداع  )د  فتح مکه )ج  غزوه خیبر  )ب  غزوه احد )الف

   ؟در قرآن کریم مبین معجزة کدامیک از پیامبران الهی است »سالماً«و  »برداً«کلمه هاي   .314

  )ع(صالح  )د  )ع(عیسی  )ج  ) ع(نوح  )ب  )ع(ابراهیم  )الف

   ؟متعلق به چه کسی است »الغدیر«کتاب   .315

  عالمه شیخ فضل اهللا  )د  عالمه امینی )ج  عالمه مجلسی  )ب  عالمه طباطبائی )الف

   ؟شهادت رسیدنددر چه سنی به ) ع(امام سجاد   .316

  سالگی  67 )د  سالگی 62 )ج  سالگی  38 )ب  سالگی 57 )الف

   ؟در چه سالی بود) ص(معراج پیامبر اکرم   .317

  هشتم هجري  )د  یازدهم هجري )ج  نهم هجري  )ب  دهم هجري )الف

   ؟صحیفۀ سجادیه مشتمل بر چند دعا است  .318

  دعا  65 )د  دعا 56 )ج  دعا  54 )ب  دعا 45 )الف

   ؟را چه کسی تدوین کرده است البالغه نهج  .319

  شیخ مفید  )د  سید رضی )ج  عالمه امینی  )ب  فیض االسالم )الف

تعاونی و خصوصی  ،نظام اقتصادي را بر پایۀ سه بخش دولتی ،کدام اصل قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  .320

   داند؟ میبا برنامه ریزي منظم و صحیح استوار 

   49اصل  )د  45اصل  )ج   44اصل  )ب  43اصل  )الف
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   ؟از چه سالی آغاز گشت) عج(غیبت کبري امام مهدي   .321

  ق.ه 291 )د  ق.ه 323 )ج  ق.ه 380 )ب  ق.ه 329 )الف

   .دشو مینام سرزمینی است که در جنوب غربی قاره اروپا قرار گرفته و اکنون اسپانیا نامیده ...   .322

  غرناطه  )د  طلیطله )ج  اندلس )ب  قرطبه )الف

   ؟اثر کیست »البیان مجمع«تفسیر   .323

  عالمه امینی  )د  طبرسی )ج  شیخ طوسی )ب  شیخ صدوق )الف

   ؟بزرگترین فقیه و دانشمند شیعه در دوره مغول چه کسی بوده است  .324

  فیض کاشانی  )د  عالمه حلی )ج  مقدس اردبیلی )ب  امام فخر رازي )الف

   ؟هجري اتفاق افتادواقعه عاشورا در کدام سال   .325

   70 )د  61 )ج  55 )ب  52 )الف

   ؟آیت اهللا مدرس در کدام شهر به شهادت رسید  .326

  طبس  )د  خواف )ج  فردوس )ب  کاشمر )الف

   ؟چه کسی است »االرشاد«مؤلف کتاب   .327

  شیخ طبرسی  )د  شیخ مفید )ج  شیخ طوسی )ب  شیخ بهائی )الف

   ؟عطا فرمود را به کدام پیامبر »زبور« خداوند  .328

   )ع(ابراهیم  )د  )ع(موسی  )ج  )ع(نوح  )ب  )ع(داود  )الف

   ؟سپتامبر سیاه یادآور چه حادثه اي در تاریخ ملت رزمنده فلسطین است  .329

  توسط مزدوران انگلیس  ها فلسطینیکشتار  )الف

   ها فلسطینیتحت قیومیت انگلیس قرار گرفتن  )ب

  توسط شاه حسین اردنی  ها فلسطینیکشتار  )ج

  تشکیل دولت غاصب صهیونیستی در سرزمین فلسطینی  )د

  : ییعن »شیعه«  .330

  پیرو )ب  مخالفت حکومت ظالمان )الف

  حق طلب  )د  مبارز )ج
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  الف  1

  ب  2

  الف  3

  ب  4

  الف  5

  الف  6

  الف  7

  ج  8

  الف  9

  د  10

11  -  

  ج  12

  ج  13

  ب  14

  ب  15

  ج  16

  ج  17

  د  18

  الف  19

  ج  20

  الف  21

  د  22

  ب  23

  الف  24

  د  25

  ب  26

  ج  27

  د  28

  د  29

  د  30

  ب  31

  د  32

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  د  33

  الف  34

  ج  35

  ج  36

37  -  

  ب  38

  د  39

  الف  40

  الف  41

  د  42

  ب  43

  ج  44

  الف  45

  ب  46

  د  47

  د  48

  الف  49

  الف  50

  الف  51

  الف  52

  د  53

  د  54

  الف  55

  د  56

  ج  57

  ج  58

  الف  59

  الف  60

  د  61

  د  62

  ج  63

  الف  64

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  ب  65

  ب  66

  ج  67

  ج  68

  ج  69

  الف  70

  ج  71

  ج  72

  الف  73

  ب  74

  ب  75

  ج  76

  ج  77

  الف  78

  الف  79

  ب  80

  ب  81

  الف  82

  د  83

  ب  84

  ب  85

  ب  86

  الف  87

  ج  88

  الف  89

  د  90

  ج  91

  الف  92

  ب  93

  الف  94

  ج  95

  ب  96
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

  ج  97

  الف  98

99  -  

100  -  

101  -  

  ج  102

  ج  103

  الف  104

  ج  105

  الف  106

  ج  107

  الف  108

  ب  109

  الف  110

  ج  111

  الف  112

  ب  113

  د  114

  الف  115

  الف  116

  ب  117

  د  118

  الف  119

  ج  120

  ب  121

  الف  122

  الف  123

  ب  124

  الف  125

  ب  126

  ج  127

  الف  128

  ب  129

  ج  130

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  الف  131

  ب  132

  الف  133

  ب  134

  ج  135

  الف  136

  ج  137

  د  138

  ب  139

  الف  140

  الف  141

  الف  142

  ب  143

  الف  144

  ب  145

  الف  146

  الف  147

  الف  148

  ب  149

  ج  150

  الف  151

  د  152

  د  153

  ج  154

  ب  155

  ب  156

  ج  157

  الف  158

  الف  159

  ب  160

  الف  161

  ج  162

  ب  163

  الف  164

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  ج  165

  ج  166

  ج  167

  الف  168

  ج  169

  ج  170

  د  171

  ج  172

  ب  173

  د  174

  الف  175

  د  176

  د  177

  ب  178

  ب  179

  الف  180

  ج  181

  الف  182

  ج  183

  الف  184

  الف  185

  ب  186

  ج  187

  ج  188

  ج  189

  ج  190

  د  191

  د  192

  الف  193

  د  194

  ب  195

  ج  196

  الف  197

  ج  198
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

  الف  199

  الف  200

  ج  201

  ب  202

203  -  

  ج  204

  الف  205

  ج  206

  د  207

  د  208

  الف  209

  د  210

  ب  211

  ج  212

  د  213

  د  214

  ج  215

  ب  216

  ج  217

  ب  218

  ج  219

  د  220

  ج  221

  الف  222

  ج  223

  الف  224

  د  225

  ج  226

  ج  227

  ج  228

  د  229

  ج  230

  الف  231

  د  232

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  الف  233

  ج  234

  الف  235

  الف  236

  ب  237

  د  238

  ج  239

  الف  240

  د  241

  الف  242

  ب  243

  د  244

  ب  245

  د  246

  ج  247

  ج  248

  ب  249

  الف  250

  ج  251

  الف  252

  د  253

  ج  254

  الف  255

  ب  256

  ب  257

  الف  258

  الف  259

  ب  260

  ب  261

  ج  262

  الف  263

  ج  264

  ب  265

  الف  266

  گزینه صحیح  شماره سؤال

  الف  267

  ج  268

  ج  269

  الف  270

  د  271

  ب  272

  د  273

  الف  274

  ب  275

  ج  276

  الف  277

  الف  278

  ب  279

  ج  280

  ج  281

  ب  282

  ج  283

  الف  284

  د  285

  ب  286

  ب  287

  ج  288

  الف  289

  ب  290

  الف  291

  د  292

  د  293

  ب  294

  د  295

  ج  296

  ج  297

  ب  298

  الف  299

  د  300
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

  د  301

  الف  302

  ج  303

  د  304

  ج  305

  الف  306

  ج  307

  د  308

  ج  309

  ب  310

  د  311

  د  312

  ج  313

  الف  314

  ج  315

  الف  316

  الف  317

  ب  318

  ج  319

  ب  320

  الف  321

  ب  322

  ج  323

  ج  324

  ج  325

  الف  326

  ج  327

  الف  328

  ج  329

  ب  330
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