بسمه تعالی

«مسابقه پیامکی به مناسبت  51دی ماه سالروز تشکیل گسینش»
«دانـش و بصیـرت »
دی ماه 5316
 -1فزهاى تاريخي حضزت اهام خويٌي(رُ) هبٌي بز تشكيل گشيٌش در چِ تاريخي بَدُ است؟
 )1دّن دي هاُ 1361
 )2پاًشدّن دي هاُ 1361
 )3پاًشدّن دي هاُ 1361
 )4دّن دي هاُ 1361

 -2كذاهيك اس هَارد سيز جشء ضَابط عوَهي گشيٌش ًوي باشذ؟
 )1اػتقاد ٍ التشام تِ ٍاليت فقيًِ ،ظام جوَْري اسالهي ٍ قاًَى اساسي
 )2التشام ػولي تِ احكام اسالم
 )3شزكت در هزاسوات هذّثي ٍ اجتواػي
 )4ػذم اػتياد تِ هَاد هخذر

 -3اركاى گشيٌش كشَر بِ تزتيب عبارت است اس:
ّ )1يات ػالي گشيٌشّ ،يات هزكشي گشيٌشّ ،ستِ هزكشي گشيٌش
ّ )2يات هزكشيّ ،يات ػالي گشيٌشّ ،ستِ هزكشي گشيٌش
ّ )3ستِ هزكشي گشيٌشّ ،يات ػالي گشيٌشّ ،يات هزكشي گشيٌش
ّ )4يات ػالي گشيٌشّ ،ستِ هزكشي گشيٌشّ ،يات هزكشي گشيٌش

 -4هزاحل تجذيذ ًظز در گشيٌش بِ تزتيب عبارت است اس:
ّ )1ستِ هزكشيّ ،يات هزكشيّ ،يات ػالي
ّ )2ستِ هزكشيّ ،يات هزكشي ،ديَاى ػذالت اداري
ّ )3يات هزكشيّ ،ستِ هزكشي ،ديَاى ػذالت اداري
ّ )4يات ػاليّ ،ستِ هزكشيّ ،يات هزكشي ،ديَاى ػذالت اداري

 -5ايي سخيِ ،كذاهيك اس شخصيت ّاي اًقالب اسالهي ايزاى است « :گشيٌش تايذ َّشوٌذاًِ ،ػالواًِ ٍ دقيق تاشذ».
 )1حضزت اهام خويٌي

(رُ)

 )2هقام هؼظن رّثزي
 )3شْيذ تْشتي
 )4شْيذ هطْزي
1

 -6بز اساس خطبِ ًْ 151ج البالغِ در سهاى فتٌِ كذاهيك اس رفتارّاي سيز صحيح هي باشذ؟
 )1هحَر فتٌِ ٍ پزچوذار فتٌِ ًثاشيذ ٍ اركاى اطاػت اس حق را پاس تذاريذ ٍ اس راّْاي شيطاًي ٍ لغششگاُ ّاي دشوٌي تپزّيشيذ
 )2اس كَرُ راّْاي اختالف ًزٍيذ ٍ شكن ّاي خَد را تز لقوِ ّاي حزام تثٌذيذ.
 )3گشيٌِ 2 ٍ 1
 )4تِ ظاّز حَادث ٍ اخثار اػتواد ٍ تِ هيل خَد رفتار كٌيذ.

 -7كذاهيك اس احكام تقليذ سيز ،صحيح ًوي باشذ؟
 )1تز هكلف ٍاجة است كِ جْت شٌاختي هجتْذ اػلن ،جستجَ كٌذ.
 )2تقليذ در اصَل ٍ فزٍع ديي جايش است.
 )3كسي كِ هجتْذ ًيست ٍ ًوي تَاًذ احكام ٍ دستَرّاي الْي را تذست آٍرد تايذ اس هجتْذ تقليذ كٌذ.
 )4هجتْذ تايذ جاهغ الشزايط تاشذ.

 -8كذاهيك اس ًواسّاي سيز اس ًواسّاي ٍاجب ًوي باشذ؟
ً )1واسّاي يَهيِ
ً )2واس آيات
ً )3واس ػيذ فطز
ً )4واس طَاف خاًِ خذا

 -9آيِ شزيفِ « ٍٓلَاتَحسٓبٓيَّ الَّذييَ قُتِلَُا فِي سبيلِ اللِِّ أَهَاتاً بٓلْ أَحياءٌ عٌِذٓ رٓبِِّْنْ يزسقَىَ» در كذام سَرُ هي باشذ؟
 )1آيِ  31سَرُ هثاركِ احشاب
 )2آيِ  161سَرُ هثاركِ آل ػوزاى
 )3آيِ  52سَرُ هثاركِ تقزُ
 )4آيِ  51سَرُ هثاركِ تَتِ

 -11كذاهيك اس هَارد سيز جشء ٍظايف شيعياى در سهاى غيبت اهام سهاى(عج) هي باشذ؟
 )1شٌاخت اهام ػصز

(ػج)

 )2اػتقاد تِ اهام سهاى

(ػج)

 )3دػا تزاي تؼجيل در ظَْر
ّ )4وِ هَارد
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