
 بودن مورد تاکید مقام معظم رهبري است؟ یکدام شاخص در بسیج -1

  ب و الف: د	 																	بسیجی ظاهر: ج	 																						بسیجی عمل: ب	 																	الف: تفکر بسیجی

 از کیست؟ "امضاء نموده اندبسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین "جمله  -2

   اي خامنه... ا ایت: ب																																																			الف: امام خمینی (ره) 

  د: یادگار امام (ره)				 															 																			ج: آیت اله هاشمی رفسنجانی 

  گرفت؟تشکیل بسیج به چه هدفی به فرمان امام خمینی صورت 	-3
  حفظ نظام از دسیسه هاي دشمنان داخلی و خارجی	-الف
  کمک به مستضعفان و محرومان جامعه	-ب
  حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی	-ج
  الف و ب	-د

میت پیدا .بسیج در ماه .................. به فرمان ................. تشکیل شد و در سال ............. با تصویب در مجلس شوراي اسالمی رس4
 کرد.

  	 59-امام خمینی (ره) -الف: آذر

  	58 –امام خمینی (ره)  -ب: بهمن

  																																					 																																		60 -امام خمینی -ج: آذر

  59 –امام خمینی  -د: بهمن

  این جمله از کیست؟-5

	"استوار و کامال حکیمانه استحرکت بسیج یک حرکت خردمندانه و منطقی و " 	

  شهید مطهري -شهید بهشتی           د -مقام معظم رهبري            ج -امام خمینی(ره)          ب -الف

  ماموریت اصلی بسیج طبق شرح وظایف اصلی خود چیست؟ -6

  قالب و دستاوردهاي آنمقاومت مردمی در دفاع از کشور و ان -جذب و آموزش عمومی آحاد                  ب -الف

  مورد سه هر: د																																 			سازماندهی و تجهیز و بکارگیري آحاد مردم -ج

  با توجه به فرموده حضرت امام خمینی(ره) بسیج باید مورد توجه کدام قشر و نهاد قرار گیرد؟ -7

  هیچکدام -د					 																		 		مجلس و دولت ملت،-ج																								 مجلس و دولت-ب																		دولت و ملت	 -الف

تشکیل بسیج در نظام جمهوري اسالمی ایران را کدامیک از  2/9/67حضرت امام خمینی(ره) در آخرین پیام خود در تاریخ  -8
 صفات خداوند تعالی دانستند؟



  ثبوتیه -د 																									 	سلبیه -ج															از برکات و الطاف جلیه -ب										از برکات و الطاف خفیه  -الف

  این سخن از کیست؟ -9

	"بسیج میقات پا برهنگان و معراج پاك اندیشه اسالمی است." 	

  		(ره)د) شهید بهشتی 									 	 											(ره)ج) شهید مطهري 												رهبر معظم انقالب ب)								 		الف) امام خمینی (ره)

  نویسنده کتاب لهوف ( مقتل شهیدان کربال ) کیست؟ -10

  )ره( طاووس بن ج. سید                                                                  )ره( صدوق الف. شیخ

  )ره( امینی د. عالمه                                                                )ره( قمی عباس ب. شیخ

  اقامه مجلس عزا بر سید الشهدا در روز اربعین به دستور چه کسی انجام شد؟:  -11

  ) محمد حنیفهد      جابربن عبداهللا انصاري ج)     ب) حضرت سجاد (ع)  (س)   ) حضرت زینبالف

  ) هر سه موردد         ) ثاراهللاج     ) اذن اهللاب      ) عین اهللالف	لقب اختصاصی حضرت سیدالشهداء (ع) چیست؟:   -12

  ) نشانه هاي هدایت اندب          ) اصل تقوي هستندالف	بر اساس زیارت اربعین کدامیک از ویژگیهاي امامان است؟  -13

  ) هر سه موردد            د) دستگیره محکم و حجت بر اهل دنیا هستنج

  این حدیث شریف از کیست؟ -14

  سجود بر تربت حسین(ع) حجابهاي هفتگانه را کنار می زند

  امام صادق(ع) -د   امام سجاد(ع)       -امام علی(ع)        ج -حضرت رسول(ع)       ب -الف

علت ملقب بودن امام هشتم (ع) به رضا چه بوده است ؟ -15   
دادن رضایت عهدیش والیت به او مخالفان چون	-	الف  
دادند رضایت او والیتعهدي به ایشان دوستان هم و مخالفان هم چون	-	ب  
بود راضی خداوند رضاي به چون	-	ج  
هیچکدام	-	د  

  صود از صادقان را چه کسی می داند؟ قامام رضا(ع)م” یا ایها الذین امنوا اتقو اهللا و کونوا مع الصادقین ” درباره آیه :  -16
امامان	-	الف  
پیامبران	-	ب  
صالحین	-	ج  
ب و الف موارد	-	د  

امام رضا(ع) در خطبه توحید اولین مرحله در عبادت خداوند را چه چیزي بیان داشتند؟  -17   
خدا شناخت و معرفت	-	الف  
خدا دانستن فرد	-	ب  
دانستن منتفی را خدا ذات بر زاید صفات	-	ج  
اخالص -د  



 ) نقل شده است؟  333و  332، ص2کدامیک از اوصاف پیامبر گرامی اسالم در خطبه امام صادق(ع) (اصول کافى ج -18
ین قبیله تر ترین نواده، شریفوالدت در بهترین طایفه، گرامىالف: پاکدامنى، نسب بى مانند، حیا، سخاوت، متانت در اخالق، 

  و محفوظ ترین شکم باردار.
له و ترین قبی ترین نواده، شریفب: پاکدامنى، نسب بى مانند، سخاوت، متانت در اخالق، والدت در بهترین طایفه، گرامى

  محفوظ ترین شکم باردار.
  هاى حکمت، خیر خواهى براي امت دلسوز ومهربان نسبت به مردم.وسرچشمه  ج: امانت دارترین دامن، کلیددارخزانه دانش

  د: الف و ج

 کدام است؟ » و انّک لَعلی خُلق عظیم« ترجمه آیه:  -19
  الف: محمد(ص) مخلوق عظیم و فرستاده خداست.

  ب: محمد(ص) خلقی مهربان و نیکو دارد.
  وار هستى.ج: اي پیامبر! تو بر اخالقى عظیم است

  د: محمد(ص) توسط خالقی عظیم آفریده شده است.   

  علیهم السالم اشاره دارد در کدامیک از زیارات آمده است؟که به وصف ائمه  "وساسه العباد  "عبارت  -20
  الف: زیارت جامعه کبیره

  ب: زیارت امین اهللا
  ج: زیارت آل یاسین

  د: زیارت وارث   


