بِ ًام خذا

« مه هب دانشجىیان و طبقه روشنفکران متعهد تىصیه می کنم هک کتاب اهی ایه استاد زعزی(شهید مطهری) را وگذا رند با دسیسه اهی غیز اسالمی فرامىش شىد»

اما م خمینی(ره)

فرا رسیذى ایام ضادی آفریي ٍ هسرت بخص ّفتِ ٍحذت « میالد پیامبر عظیم الشأن اسالم (ص) و امام جعفر صادق (ع) » را بِ حضَر هحترهتاى تبریک ٍ ضادباش هی گَئین.
جْت آضٌائی ّرچِ بیطتر ٍ بیص از پیص با سیرُ عولی ایي بسرگَار ،بذیي ٍسیلِ از ضوا دعَت هی ًوائین تا در « هسابقِ ی هیالد پیاهبر ٍحذت ٍ ّوذلی»  ،ضرکت فرهائیذ.
***** سَاالت هسابقِ از کتاب سیری در سیرُ ًبَی ًَضتِ استاد ضْیذ هرتضی هطْری (رُ) اًتخاب ضذُ است ٍ فایل  pdfآى در سایت اًستیتَ قسوت اًتطارات هَجَد است ******
********************

سواالت مسابقه:
 -1ایي سخي اص کیست؟« تششیت اهشٍص تِ سِ چیض ًیاصهٌذ است :تعثیش سٍحاًی اص جْاى ،آصادی سٍحاًی فشد ٍ اطَلی اساسی داسای تاثیش جْاًی کِ تکاهل اجتواع تششی سا تش هثٌای سٍحاًی تَجیِ کٌذ»
 -1استاد هطْشی

 -4دکتشتْشتی

 -2اهام خویٌی (سُ) -3اقثال الَّسی

 -2دس ساتطِ تا « سیش» ٍ « سیشُ» کذام گضیٌِ ًادسست است؟
 -1سیش یعٌی حشکت ،سفتي ،ساُ سفتي ،سفتاس -2سیشُ یعٌی ًَع ساُ سفتيًَ ،ع ٍ سثک سفتاسّ -3وِ هشدم سیش داسًذ ٍلی ّوِ سیشُ ًذاسًذّ -4.وِ هشدم سیشُ داسًذ ٍلی ّوِ سیش ًذاسًذ.
 « -3سثک تواٍت» یعٌی...
 -1خَد سا تِ هَش هشدگی صدى

 -4گضیٌِ 2 ٍ 1

 -2خَدساتِ تی خثشی صدى -3خَدساصیشک جلَُ دادى

 -4دس خظَص سعذ ٍ ًحس ایام دس هٌطق عولی اسالم کذام دسست است؟
ا -سعذ ّست.

ً -2حس ّست -3 .سعذًٍحس ّشدٍٍجَدداسد -4.ایي اهَساساسا اثشًذاسدٍیااگشّن تاشذتَکل تِ خذاٍپیغوثش(ص) ٍاّلثیت(ع) اثشایٌْاسااصتیي هی تشد

 -5کذاهیک اصاطلْای صیشاصًظشاسالم دسست است؟
 -1اطل قذست

 -2اطل اعوال صٍس -3اطل غذس

 -4اطل استشحام

 -6کذام گضیٌِ اصًظشاسالم طحیح است؟
ّ -1ذف ٍسیلِ سا تَجیِ هی کٌذٍ -2.سیلِ ّذف سا تَجیِ هی کٌذ -3.استفادُ اص ٍسیلِ ًاهششٍع دس تثلیغ دیي دسست ًیستّ -4.ش سِ هَسد
 -7دس ساتطِ تا داستاى ّای قشآى کذام هَسد دسست است؟
 -1حقیقت داسد

 -2قظض تشای پٌذگشفتي است -3.قظض تشای اسطَسُ است

 -4گضیٌِ ّای 2 ٍ 1

ًَ -8آٍسی دس دیي اص ًظش اسالم ..............است.
ً -2ادسست -3تعضی اٍقات دسست

 -1دسست

 -4تعضی اٍقات ًادسست

 -9سیاست علی(ع) دسهسائل دیٌی ٍحکَهتی....
 -1اًعطاف پزیش تَد

 -2اًعطاف پزیشًثَد -3یک سثک هعیي ٍدائوی داشتّ -4 .یچکذام

 -11اٍلیي ششط دسدعَت ٍ پیام سساًی کذاهست؟
 -1ششح طذس

 -4استفادُ اصهشاسکت دیگشاى

 -2تیاى شیَا -3هخاطة شٌاسی

 -11هٌظَساصسٌگیٌی دسآیِ«اًاسٌلقی علیک قَالثقیال»چیست؟
 -1سخٌاى صیاد است.

ّ -4یچکذام

 -2هذاٍل سخي است -3.هحتَای سخي است

 -12دس ساتطِ تا تثشیش ٍ اًزاس کذاهیک طحیح است؟
 -1تثشیش یعٌی هژدُ دادى

 -2تثشیشحکن سائق ساداسد -3اًزاسحکن سائق ساداسد

 -4تثشیشحکن قائذساداسد

 -13پیاهثش اکشم(ص) کذاهیک اص اطحاب خَد سا جْت دعَت ٍ تثلیغ هشدم تِ یوي فشستاد؟
 -1سلواى فاسسی

 -4هَاسد 3 ٍ 2

 -2علی(ع)  )3هعارتي جثل

 -14سثک ٍ هتذ ٍ سٍش ٍ هٌطقی کِ اسالم دس سّثشی ٍ هذیشیت هی پسٌذد....
 -1لیي تَدى است

ً -2شم تَدى ٍخَشخَ تَدى است -3جزب کشدى است.

ّ -4وِ هَاسد

**********************************************************************************************************

»» پاسخنامه :
* ..عسیسان شرکت کننذه در مسابقه ،شماره گسینه صحیح مربوط به هر سوال را در زیر شماره مربوط به آن سوال ،در جذول بنویسنذ.
(مهلت تحویل پاسخنامه دفتر نهاد در تهران و کرج و دفتر ریاست مجتمع آخر وقت اداری یکشنبه  99/9/11می باشذ).
ًام ٍ ًام خاًَادگی ً................................................................. :ام پذر ............................................ :بخص ......................................... :
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با آرزٍی تَفیق رٍزافسٍى
دفتر ًْاد ًوایٌذگی هقام هعظن رّبری اًستیتَ پاستَر ایراى
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