سواالت مسابقه كتابخواني «انسان  250ساله»
دانشگاه رازی – آبان 1396
 -1هٌظَر اس ًظزیِ «اًسبى  250سبلِ» چیست؟
الف) هذت سهبى سًذگی دیٌی،سیبسی،اجتوبػی ٍ فزٌّگی ائوِ(ع)
ج) یه اًسبى ثب یه ّذف ثب تىٌیه ّبی هختلف
 -2وذام یه اس ایي هزاتت در هىتت اسالهی ثبالتز است؟
ة) تلمیي ٍداًص ػلن
الف) آهَسش ٍلَاًیي

ة) وُ ُّلُْن ًَرٌ ٍاحِذ
د) ّوِ هَارد

ج) آهَسش حىوت

 -3خطزًبن تزیي دضوي پیبهجز(ظ) وِ ثَد؟
ة) هٌبفمیي
الف) یَْد

ج) توبیالت ًفسبًی هسلوبًبى

د)سَادآهَسی

د)هطزویي هىِ

 -4ثب تَجِ ثِ ایي آیِ" لمذ ارسلٌب ثبلجیٌبت ٍ اًشلٌب هؼْن الىتبة ٍالویشاى لیمَم الٌبس ثبلفسط"ّذف اًجیبء درجبهؼِ چِ ثَدُ است؟
ة) تطىیل لطَى اسالهی
الف) استمزار ػذالت اجتوبػی
د)گشیٌِ "الف"ٍ"ة"
ج) اًجبم وبر سیبسی در جبهؼِ
ٍ -5اصُ اهبهت در فزٌّگ اسالهی ثِ چِ هؼٌب است؟
ة) اهبهت ّوبى اٍج هطلَة ادارُ جبهؼِ ٍ در همبثل اًَاع هذیزت ّبی جبهؼِ
الف) ثِ هؼٌبی هطلك پیطَایی
د) اهبهت پیطَایی ٍ رّجزی در ضئَى اجتوبػی چِ فىزی ٍسیبسی
ج) اهبهت ثِ هؼٌبی فمط پیطَایی ٍ رّجزی سیبسی
 -6ایي جولِ اس ویست؟ «ّوِ اهتیبسات ًٍیش ّوِ تؼْذات پیبهجز(ظ) را ػلی(ع) ٍ ًیش اهبهبى دیگز دارا هی ثبضٌذ».
ج) اهبم سجبد(ع)
ة) اهبم غبدق(ع)
الف) اهبم رضب(ع)
 -7وذاهیه اس هَارد سیز در هَرد خَارج غحیح ًوی ثبضذ؟
الف)جٌگ ًْزٍاى جٌگ ثب خَارج ثَد
ج) اهیزالوَهٌیي ػبیطِ را ّن ثب خَدضبى ّوزاُ وزدًذ

د)اهبم حسي(ع)

ة) ضؼبرضبى "ال حىن اال اهلل " ثَد
د)ػوزٍػبظ،هؼبٍیِ ٍاضؼث ثي لیس جشء خَارج ثَدًذ.

ٍ" -8ال یحول ّذا الؼول اال اّل الجػز ٍ الػجز" فزهَدُ ی وذاهیه اس ائوِ هؼػَهیي است ٍ خطبة ثِ چِ افزادی هی ثبضذ؟
ة) اهبم حسي(ع) – افزاد ثػیز ٍ ثب استمبهت
الف)اهبم ػلی(ع) – افزاد آگبُ ٍ ثػیز
د)اهبم رضب(ع) – افزاد ثػیز ٍ ثب استمبهت
ج) رسَل اوزم(ظ) – افزاد آگبُ ٍ ثػیز
 -9دٍ خطزػوذُ ای وِ اسالم را تْذیذ هی وٌذ چیست؟
ة) اًحزاف
الف)دضوٌبى خبرجی
ّ -10ذف لیبم اهبم حسیي (ع) چِ ثَد؟
الف) ثزپبیی حىَهت اسالهی
ج) اًجبم یه اس ٍاججبت دیي

ج) اضوحالل درًٍی

د) گشیٌِ "الف"ٍ"ج"

ة) ضْبدت در راُ خذا
د) ثبسگزداًذى جبهؼِ اسالهی ثِ راُ غحیح

-11اهبم حسیي در ٌّگبم خزٍج اس هذیٌِ ثِ چِ وسی ٍغیت وزد؟
ة) هسلن ثي ػمیل
الف)اثي ػجبس

ج) هحوذثي حٌفیِ

 -12اهبم سجبد(ع) ثزای ثبر دٍم اسبرتص اس وجب ٍتَسط چِ وسی ثَد؟
ة) هذیٌِ -ػجذالوله هزٍاى
الف)وزثال -ػجیذاهلل ثي سیبد
د) ضبم -یشیذ
ج) ضبم -ػجذالوله هزٍاى
 -13چِ ػبهلی ثبػث ضىست هسلوبًبى در جٌگ احذ ضذ؟
ة) ًبفزهبًی اس پیغوجز ٍ وسبًی وِ هسئَل ادارُ اهَر ثَدًذ
الف) اختالف ٍسستی
د) ّیچىذام
ج) گشیٌِ"الف"ٍ"ة"

د) حزثي یشیذ

 -14هبجزای ػبضَرا تجلی .....................................................
ة) ایوبى ثِ خذا
الف)جْبد ثب دضوي

ج) جْبد ثب دضوي ٍجْبد ثب ًفس

د) ّیچىذام

 -15ایي تؼجیز اس ثیبًبت همبم هؼظن رّجزی راجغ ثِ چِ جزیبى تبریخی است؟ "ایي حبدثِ ػجبرتٌذ اس تجذیل جزیبى خالفت اسالهی ثِ سلطٌت "
ة) غلح اهبم حسي(ع)
الف)لیبم اهبم حسیي (ع)
د) خالفت حضزت ػلی(ع)
ج) ّجزت رسَل اوزم(ظ)
 -16ثب تَجِ ثِ اٍلیي حزوت ًجی هىزم اسال م در آغبس ّجزت ،وذام گشیٌِ ّذف ّوِ اًجیبء را ثِ درستی ثیبى هی وٌذ؟
ة) تجلیغ دیي ٍ دػَت ثِ اهبهت
الف) تطىیل ًظبم اسبلوی
د) گشیٌِ 3 ٍ 1
ج) تطىیل یه جبهؼِ ّوزاُ ثب ػذالت ٍ لسط
 -17ثشرگتزیي ًمص اهبم چْبرم(ع) ٍ هْوتزیي ًمص غحیفِ سجبدیِ چِ ثَد؟
ة) سهیٌِ سبسی جْبد سیبسی
الف) تذٍیي تفىز اغیل اسبلوی
د) سهیٌِ سبسی لیبم
ج) هجبرسُ فزٌّگی ٍ اًمبلجی
 -18دٍ وبر اسبسی وِ در سًذگی اهبم ثبلز (ع) ثزای ایجبد حىَهت اسال هی ٍجَد دارد وذاهٌذ؟
ة) هجبرسُ فزٌّگی-تطىل
الف) جْبد فزٌّگی-وزسی ػلن
د) هجبرسُ فزٌّگی-وزسی ػلن
ج) اػتالی ػمیذتی هزدم-جْبد سیبسی
 -19وذام گشیٌِ جشء ضبخع ّبی حىَهتی وِ پیبهجز(ظ) در هذیٌِ ،ثِ ػٌَاى الگَی جْبًیبى ضبلَدُ ریشی ًوَدً ،وی ثبضذ؟
ة) تَسؼِ ٍ تؼبهل
الف) ػلن ٍ هؼزفت
د) پیطزفت دائوی
ج) التذار ٍ ػشت
 -20وذام گشیٌِ یىی اس همذهبت حزوت ػظین ٍ تبریخی فزج هی ثبضذ؟
ة) تطىیل ًظبم جوَْری اسبلوی
الف) پز ضذى دًیب اس ظلن ٍ استىجبر
د) گستزش فسبد در دًیب
ج) هجبرسُ ثب استىجبر

