
 بسمه تعالی

 "از آفتاب تا آفتاب  "کتابخوانیمسابقه 

 ـ دِّ وشاهت هشتَط تِ وذام گضیٌِ است؟1

 ( ع)سضا اهام ٍالدت تا( س)هعصَهِ فاطوِ حضشت ٍالدت(  4             الحشام ریحزِ اٍل دِّ(3            هحشم هاُ اٍل دِّ( 2         غذیش تا لشتاى عیذ( 1 

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

 دس هَسد تعشیف صیاست صحیح است؟ ـ وذام گضیٌِ 2

  اهام ضْادت ٍ ایخاسّا یاد داضتي ًگِ صًذُ ٍ اهام تا تیعت( 2                                                               اهام تا دٍستی ٍ عاللِ اظْاس( 1 

  هَاسد ّوِ( 4                ضَد ًوی فشاهَش ّذفطاى ٍ ًام خذا اٍلیای ضْادت تا وِ ایي اعالم( 3 

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

 ـ دس وذام سَسُ ٍ آیِ اص لشآى وشین تش پیاهثشاى الْی سالم دادُ ضذُ است؟ 3

   181 آیِ/  صافات سَسُ(  4                    63 آیِ/  ًساء سَسُ( 3                 21 آیِ/  وْف سَسُ( 2              96 آیِ/  یَسف سَسُ( 1   

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

 ًطستٌذ. دس ٌّگام غزا خَسدى ّوشاُ تا ........................................ تش سش یه سفشُ هی ـ اهام سضا)ع( 4

 َىهأه( 4                            دستاسیاى( 3                              حشٍتوٌذاى( 2                             ( غالهاى1

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

 ـ تشروِ حذیج )صذیك ول اهشء عملِ ٍ عذٍُ رْلِ( وذام گضیٌِ است؟ 5

 . داسًذ خَتی دٍستاى عالل ّای اًساى( 2                                   .است اًذیطِ ٍ عمل اص ًیوی هشدم تِ هْشٍسصی( 1   

 . است ٍی دضوي تذتشیي رْل ٍ اًساى دٍست تْتشیي عمل( 4                                   . اٍست رْل دضوٌص ٍ اٍ عمل وس ّش دٍست( 3 

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

 ـ سٍص صیاستی هخصَظ اهام سضا)ع( وذام است؟ 6

  الحزِ ری 25( 4                           الحزِ ری 23( 3                            المعذُ ری 25( 2                  المعذُ ری 23( 1 

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

 تاضذ؟ ـ دس استثاط تا تاسیخ ٍالدت اهام سضا)ع( وذام گضیٌِ صحیح هی 7

  ق 149 سال المعذُ ری 14( 4          ق  149ری المعذُ سال  11( 3         ق 148 سال المعذُ ری 11( 2           ق 148ری المعذُ سال  14( 1 



 ـ ًام هادس اهام سضا)ع( چیست؟ 8 

  هطْشُ( 4                                            تىتن( 3                                     یَواتذ( 2                       ًشرس( 1 

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

 تاضذ؟ ـ وٌیِ اهام سضا)ع( چِ هی 9

  هحوذ اتا( 4                                       الماسن اتا( 3                                 الحسي اتا( 2                 اهلل عثذ اتا( 1  

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

 تشیي لمة اهام ّطتن)ع( چیست؟ ـ هطَْس 10

 الحسي اتَ( 4                                              سضا( 3                                   سئَف( 2                  الحزذ حاهي( 1 

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

 ـ اهام سضا)ع( دس وذام ضْش هتَلذ ضذًذ؟ 11

 اظویيو( 4                                            ساهشا( 3                                 هذیٌِ( 2                          هىِ( 1   

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

 ـ هذت اهاهت اهام سضا)ع( چمذس تَدُ است؟ 12

  سال 11( 4                                         سال 19( 3                            سال 20( 2                      سال 35( 1  

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

 تاسیخی تِ ضْادت سسیذًذ؟ـ اهام سضا)ع( دس چِ  13

 ق 204 الحزِ ری 7( 4                          ق 204 صفش آخش( 3                 ق 203 الحزِ ری 7( 2            ق 203 صفش آخش( 1 

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

 ـ دلیل اهام سضا)ع(اص پزیشفتي ٍالیتعْذی هأهَى چِ تَد؟ 14

  حضشت دٍستذاساى ٍ علَیاى راى افتادى خطش تِ( 2                                                            خَدضاى راى افتادى خطش تِ( 1  

   ب ٍ الف گضیٌِ( 4                                                        حىَهت تِ حضشت عاللِ ٍ هیل( 3 

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

 «ولوة ال الِ االّ اهلل حصٌی فوي دخل حصٌی اهي هي عزاتی....»ویست ٍ دس وذام ضْش ایشاد ضذُ است؟ ـ سٍایت صیش اص  15

  هىِ ـ  ( ظ)  اوشم پیاهثش (4                 ـ هشٍ  ) ع (( اهام سضا 3                      ًیطاتَس ـ  ) ع ( سضا اهام( 2                هذیٌِ ـ) ظ (  اوشم پیاهثش( 1  

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



 ـ هطاتك تعالین اسصضوٌذ اسالهی وذام عثاست صحیح ًیست؟ 16

 خَسًذ. صًذُ ّستٌذ ٍ ًضد پشٍسدگاسضاى سٍصی هی اًذ ضذُ وطتِ خذا ساُ دس وساًیىِ( 1  

 . است خذاًٍذ پیطگاُ اص حارت طلة تشای خذا اٍلیاء دادى لشاس ٍاسطِ تَسل،( 2  

 . ًذاسد... ٍ صیاست ٍ دعا ًواص، لثَلی دس تأحیشی پان ٍ حالل هال( 3

 ّای الْی است. داضتي ساُ ٍ ّذف حزت ًگِ صًذُ ٍ خذا دیي تضسگذاضت ائوِ، هطْش هشلذ تش حشم ساختي( 4 

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

 ـ وذام یه اص آداب صیاست ًیست؟ 17

 پزیشد.  ( اص گٌاّاى دٍسی وٌین چَى خذاًٍذ عول خیش سا تٌْا اص افشاد تا تمَا هی2                                  . وٌین صیاست هعشفت ٍ تَرِ تا( 1 

  ضَین.  صیاستی فضای ٍاسد صلِ ٍ ّذایا تا( 4                               . تطَین حشم ٍاسد غسل ٍ ٍضَ تا( 3 

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

 «ع صذلِ استووه تِ ًاتَاى اص تْتشیي اًَا»ـ ایي سخي اص ویست؟  18

   ) ع (صادق اهام( 4                             ) ع (سضا اهام( 3                             ) ع ( علی اهام( 2                                 ) ظ ( اوشم پیاهثش( 1 

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

اًذ ٍ دس هتَى ضیعی ٍ سٍایات تش اعتثاس ٍ سٌذیت آى تأویذ ضذُ است  ًوَدُـ صیاستی وِ راتش اص اهام هحوذ تالش ًمل ًوَدُ وِ ایطاى ًیض اص حضشت سزاد ًمل  19

 وذام صیاست است؟

 ٍاسث صیاست( 4                         اهلل اهیي صیاست( 3                  وثیشُ راهعِ صیاست( 2                          عاضَسا صیاست( 1   

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

 ضَد وذام صیاست است هخصَصی وِ دس سٍص عیذ غذیش دس سٍضات همذسِ خَاًذُ هیـ صیاست  20

   اهلل اهیي صیاست( 4                         سضا اهام صیاست( 3                         ٍاسث صیاست( 2                           عاضَسا صیاست( 1

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

 ت حذ هٌذٍب ٍ عوشُ هٌذٍب تطثیِ ضذُ است؟ـ وذام صیاست تِ صیاس 21

  سضا اهام صیاست( 4                          راهعِ صیاست( 3                        اهلل اهیي صیاست( 2                          استعیي صیاست( 1 

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

 «تِ ضیعیاى تشساًیذ وِ صیاست هي دس ًضد خذا تشاتش تا ّضاس حذ است»تاضذ؟  ـ ایي سخي دس استثاط تا صیاست وذام هعصَم هی 22

 الضّشا فاطوِ صیاست( 4                   ( صیاست اهام حسیي 3              هعصَهِ فاطوِ صیاست( 2                        سضا اهام صیاست( 1 



وٌذ ٍ آتص رٌْن سا تش  ّش وِ صیاست وٌذ................... حك تعالی تْطت سا تش اٍ ٍارة هی»است؟ـ ایي حذیج ضشیف سسَل اوشم دس هَسد صیاست وذام هعصَم  23

 «ساصد اٍ حشام هی

  هعصَهِ فاطوِ حضشت صیاست( 4            عاضَسا سٍص دس حسیي اهام صیاست( 3              اهیشالوؤهٌیي هطلمِ صیاست( 2               سضا اهام صیاست( 1  

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

 است است؟ـ اص اهام علی الٌمی سؤال ضذ، صیاستی وِ تالغت واهل داضتِ ٍ اگش وسی تخَاّذ یىی اص ضوا اّل تیت سا صیاست وٌذ آى سا تخَاًذ وذام صی 24

   وثیشُ راهعِ صیاست( 4                   ( صیاست هطلمِ اهیشالوؤهٌیي3                صّشا حضشت صیاست( 2            هعشٍفِ غیش عاضَسا صیاست( 1  

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

وٌذ هگش  ّای تْطت است ٍ ّیچ هؤهٌی اٍ سا صیاست ًوی هَضع لثش آى حضشت یىی اص تمعِ»ـ ایي سٍایت دس استثاط تا صیاست وذام هعصَم ٍاسد ضذُ است؟  25

 «.ضَد وٌذ ٍ داخل تْطت هی آًىِ حك تعالی اٍ سا اص آتص رٌْن آصاد هی

  اهام سضا  صیاست( 4                ( صیاست حضشت فاطوِ هعصَهِ 3                   حسیي اهام صیاست( 2              عسگشییي اهاهیي صیاست( 1  

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

 ( تش اساس صیاست حضشت سضا، لَام دیي ّش هسلواى تِ چیست؟26

 پیاهثش سٌت اص پیشٍی ـ ٍالیت پزیشفتي ـ خذاًٍذ اهش تِ ًْادى سش( 1  

 خذا خلك ّوِ تش گَاّی ـ پیاهثش سٌت اص پیشٍی ـ خذاًٍذ اهش تِ ًْادى سش( 2 

 اص سٌت پیاهثش ـ اًفاق دس ساُ خذا پیشٍی ـ ٍالیت پزیشفتي( 3  

 رْاد ـ خذا ساُ دس اًفاق ـ ٍالیت پزیشفتي( 4

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

 وِ دس ضأى حضشت فاطوِ هعصَهِ سٍایت ضذُ اص وذام هعصَم است؟« الزٌةهي صاسّا عاسفاً تحمّْا فلِ »ـ حذیج  27

 ) ع ( یّاد اهام( 4                                ) ع ( رَاد اهام( 3                        ) ع ( سضا اهام( 2                           ) ع ( واظن هَسی اهام( 1  

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

 ساس هتي صیاست حضشت هعصَهِ ٍسایل تمشّب تِ خذاًٍذ چیست؟ـ تش ا 28

 تَدى خذا فشهاى تسلین ـ ٍالذیي تِ ًیىی ـ ًواص( 2         هعصَهیي دضوٌاى اص تیضاسی ـ هعصَهیي حة ـ ًواص( 1   

 وٌاى هعصَهیي ـ تسلین فشهاى خذا تَدى تا سضایت دض اص تیضاسی ـ هعصَهیي حة( 4     سضایت تا تَدى خذا فشهاى تسلین ـ هعصَهیي حة ـ ًواص( 3  

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

 ـ تش اساس حذیج هَسی تي رعفش حَاب صیاست اهام سضا چیست؟ 29

  ( د) ٍ( ب) هَسد( 4         الْی عشش دس خذا ًوَدى صیاست هساٍی( 3            همثَل حذ ّضاس ّفتاد( 2                        همثَل حذ ّفتاد( 1  



 ـ وذام گضیٌِ رضء صیاست راهعِ وثیشُ ًیست؟ 30 

  سحوة لذًٔه هي لٌا ٍّة ّذیتٌا اِرْ تعذ لُلَتٌا تُضِغْ ال ستٌّا( 2                                         الطاّذیي هع فاوتثٌا الشسَل ٍاتّثعٌا اًَضلتٓ توا آهٌّا ستٌّا( 1 

   (ب) ٍ( الف) هَاسد( 4                                الىافشیي المَم علی ٍٓاًْصٔشًا الذاهٌا حثّتٕ ٍ صثشاً علیٌا اَفْشغ ستٌّا( 3 

محترم که عالقمنذ به شرکت در مسابقه می باشنذ تقاضا می گردد پاسخهای خود را به کارکنان  و از دانشجویان 

                                        شماره    تماعی به کوتاه معاونت فرهنگی و اجبه سامانه پیام همراه با نام و نام خانوادگی خود  رقمی 03یک عذد صورت 

 ارسال نماینذ.  03330095330003

ایس معنوی جوبه قیذ قرعه برگسیذگان  تعذادی ازمی باشذ. به  0050شهریورماه  00تا  00مهلت ارسال پاسخها از 

 ارزنذه ای اهذا می گردد.

 

 

 

 

 با آرزوی توفیقات روزافسون الهی

 مدیر اجتماعی دانشگاه تفرش


