
 بسمه تعالی

              کتابخوانی مسابقه به مناسبت هفته امربه معروف و نهی از منکر مذیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفرش

 .کنذ برگسار میٍیژُ عوَم داًشگبّیبى (  ر )فرٌّگ هختصر اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌىکتاب  محوریت با نباشیم تفاوت بی

 نباشیم_تفاوت _بی#کتابخوانی  دستورالعمل برگساری مسابقه 

 .گردد ثِ افرادی وِ ثِ توبهی سَاالت، پبسخ صحیح دٌّذ ثِ لیذ لرعِ جَایسی تمذین هی

 .ثبشذ هی 1/7/99وشی  ٍ تبریخ اعالم ًتبیج لرعِ 25/6/99ّب حذاوثر  تبریخ ارسبل پبسخ

ثِ عَر هثبل  ) ارسبل ًوبییذ. 30002659007418ّبی خَد را عجك حرٍف صحیح، از راست ثِ چپ ثِ سرشوبرُ  پبسخ
ّب،  ضوي ارسبل پبسخ حتوب( .  ثبشذ پبسخ صحیح سَال دُ هی 1پبسخ صحیح سَال اٍل ٍ عذد  2، وِ عذد 1324121432

  .خَد را لیذ ًوبییذ ٍ شوبرُ توبس وذ هلی ٍ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 :نباشیم_تفاوت_بی#سواالت مسابقه کتابخوانی 

 ّر وس ًْی از هٌىر للجی ٍ زثبًی را ترن وٌذ ثِ چِ وسی تشجیِ شذُ است؟ السالم،حضرت علی علیِ  -1

 ظبلن ٍ ستوىبر( 4                    ّب ای ثیي زًذُ هردُ(  3         ّوٌشیي شیغبى( 2        ثرادر شیغبى (1

ًتیجِ ترن اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌىر اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن وذام گسیٌِ  ثب تَجِ ثِ رٍایتی از رسَل اورم صلی -2
 ثبشذ؟ هی

 3ٍ  1گسیٌِ ( 4         عذم استجبثت دعبی ًیىبى( 3        از ثیي رفتي ثروت ( 2             تسلظ اشرار ثرجبهعِ( 1

فت رریلِ وٌذ دارای وذام ص از دیذگبُ حضرت اهبم خویٌی رحوت اهلل علیِ، وسی وِ اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌىر ًوی -3
 ثبشذ؟ هی

 ًفبق( 4                                 تىجر( 3                       جْبلت( 2                  خوَدگی (1

ّبیی وِ هرثَط ثِ اسالم است، ثرعْذُ وذام گرٍُ  از دیذگبُ حضرت اهبم خویٌی رحوت اهلل علیِ، ٍظیفِ ًظبرت در وبر -4
 ثبشذ؟ هی

 لَُ لضبئیِ( 4                            ّوِ هلت( 3            ًخجگبى( 2                          رٍحبًیَى( 1

 



ّبیی ّست وِ در وذام هرتجِ از اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از  پشت وردى از وسی وِ هرتىت هٌىر شذُ یىی از رفتبر -5
 تَاًذ ثرٍز پیذا وٌذ؟ هٌىرهی

 2ٍ  1گسیٌِ ( 4               هرتجِ سَم )اًىبر ثب دست(( 3        هرتجِ دٍم )زثبًی( ( 2    هرتجِ اٍل )للجی(  (1

 ثبشذ؟ عجك فرهبیشی از اهیرالوؤهٌیي علیِ السالم، وذام گسیٌِ از هصبدیك جْبد هی -6

 ِ هَاردّو( 4            راستگَیی( 3       اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌىر( 2             صذالت در هَاضع (1

 ّب علیِ هردم وذام گسیٌِ است؟ از دیذگبُ رّجر فرزاًِ اًمالة، ثذتریي تَعئِ -7

 گٌبُ ثجبی ثَاة ٍ ثَاة ثِ جبی گٌبُ ًشبى دادُ شَد( 2                            جذا وردى هردم از ًظبم (1

 تْبجن فرٌّگی( 4                                       تْبجن التصبدی( 3

 ثبشذ؟ از آثبر اجتوبعی ترن اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌىر وذام گسیٌِ هی -8

 شَد ارتجبط ثیي هردم ٍ حبوویت حفظ هی( 2                             وٌذ ثذی در ًظر هردم ّویشِ ًیه جلَُ هی (1

 2ٍ  1گسیٌِ ( 4                                           شًَذ اشرار ثر جبهعِ هسلظ هی( 3

 دٌّذُ ارزش ثیشتر اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌىر است؟ وذام گسیٌِ ًشبى -9

 تر ثَدى تأثیر اجتوبعی عویك( 2                                       ثسرگتر ثَدى وبر ًیه یب رفتبر زشت (1

 ّوِ هَارد( 4                                                 تر ثَدى تأثیر فردی عویك (3

 ثبشذ؟ اٍلیي آهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌىر وذام گسیٌِ هی -10

 فرشتگبى ٍحی( 4             خذاًٍذ( 3     السالم حضرت رسَل علیِ( 2       حضرت آدم علیِ السالم (1

 

 

 تْیِ ٍ تٌظین: هذیریت فرٌّگی ٍ اجتوبعی داًشگبُ تفرش


