سواالتمسابقهنهید
دفرت امامجمعهکوهساراستانالربز
لطفا قبل از شرکت در مسابقه به نکات ذیل توجه فرمایید.
 هدف از برگزاری این مسابقه آشنایی با بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون نهه یی تننهه ف تننهه
گران بصیرت ف بصیرت اتزایی است پس یر خواندن کناب کوشا باشید.
 جوایز مسابقه تعدای یه عدی کارت هدیه یک میلیون ریالی است که پس از قرعهه کیهی بهه یه
نفر از طرف یتنر امام جمعه کوهسار اسنان البرز اهدا خواهد شد.
 تعدای  22سوال از کناب طراحی شده است ف هر شهص

مهی توانهد بها پاسهن یاین بهه تنهها20

سوال به قرعه کیی راه یابد.
 پایان مهلت شرکت یر مسابقه تا ساعت  22رفز  22بهمن سال  1397خواهد بوی.

 طریقه ارسال پاسن ها به زفیی از طریق کانال آیینه کوهسهار یر پیامرسهانهای بهومی
هاتگرام طالگرام اینا ف سرفش با آی یی

@Adineh_kohsar
 اعالم خواهد شد.
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.1

رهبر معظم انقالب می فرمایند « :با پيروزى انقالب (اسالمی ایران)  ،عصر جدیدى در مناسبات عاامم
پدید آمده است .این عصر را باید  ............ناميد.
الف) عصر امام خمینی
ب) عصر انقالبها
ج) عصر افول آمریکا
د)عصر ظهور

 .2مقام معظم رهبری علت تشدید دشمنيهای استکبار با جمهوری اسالمی ایران را چه می دانند؟
الف) پیشرفتهای جمهوری اسالمی ایران
ب) زنده شدن شعار انقالب
ج)بیداری اسالمی
د) همه موارد
 .3طبق فرموده رهبر معظم انقالب هدف دشمن از تخریب انتخابات در ایران چيست؟
الف) هدفشان این است که انتخابات سبک و سرد برگزار بشود.
ب)از بین بردن پشتوانه مردمی نظام
ج) تبدیل کردن نظام به حکومت جمهوری
د) موارد الف و ب

.4

از دیدگاه رهبر گرانقدر انقالب مهمترین وظيفه طرف مغلوب در انتخابات چيست؟
الف) اگر تقلب شد به خیابانها بریزند
ب) اعالم پیروزی قبل از آغاز شمارش آرا
ج) حلم و بردباری و تحمل شکست
د) موارد الف و ب

 .5بر اساس قانون ،سوّم تير زمان رسيدگی به شکایات پایان می پذیرفت و رهبر انقاالب باا دراواسات
شورای نگهبان برای تمدید  ..............این مدّت موافقت نمودند.
الف) پنج روزه ی
ب) سه روزه ی
ج) یک هفته ای
د)یک ماهه ی
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.6

رهبر فرزانه انقالب وظيفه مهم رئيس جمهور منتخب به شکرانه حضور مردم در انتخابات را چاه مای
دانند؟
الف) خدمت کامل و جامع برای حل مشکالت مردم
ب) تالش برای برپایی کنسرت و حضور بانوان در ورزشگاه ها
ج) قدردانی زبانی از حضور مردم در انتخابات
د) همه موارد

 .7حضرت آیت اهلل امام اامنه ای الزمه رسيدن به پيشرفت ،صنعت ،ثروت ،تحصيل علم و عبادت در کشور
را چه می دانند؟
الف) برگزاری انتخابات سالم
ب) امنیت
ج) برقراری رابطه با آمریکا
د) هیچکدام

.8

مقام معظم رهبری عامل اصلی ضربه پذیری از دشمن را چه می دانند؟
الف) فراموش کنیم که دشمن در کمین انقالب است
ب) بدبینی به همدیگر و به چشم دشمن به همدیگر نگاه کردن
ج) نبود بصیرت
د) همه موارد

 .9رهبر معظم انقالب علت سختی پرچم اميراممومنين(ع) را نسبت به پرچم پيامبر اسالم(ص) چاه مای
دانند؟
الف) چون در پرچم پیامبر (ص) دوست و دشمن معلوم بود ولی در پررچم امیرالمرومنین ( ) دوسرت و دشرمن
واضح نبود
ب) زیرا دشمن امیرالمومنین( ) همان حرفهایى را میزد که دوستان ایشان میزدند و همان نماز جماعت را که در
اردوگاه امیر المؤمنین خوانده می شد در اردوگاه دشمن نیز خوانده می شد.
ج) چون پیامبر (ص) با مشرکین می جنگید ولی امیرمومنان( ) با اهل کتاب می جنگید.
د) موارد الف و ب
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.11

یکی از اصحاب که در جنگ صفين به تبيين حقيقت می پرداات چه کسی بود؟

الف) مالک اشتر
ب) عمار یاسر
ج) بالل حبشی
د) حمزه سیدالشهدا

.11

طبق فرمایش رهبر گرانقدر انقالب «افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم» چه کسانی هستند؟

الف) نیروهای مسلح
ب) دانشجویان
ج) مدیران دولتی
د) همه موارد

.12

از دیدگاه مقام معظم رهبری مهمترین وظيفه اهامی فرهنگ در شرایط فتنه چيست؟

الف) فعالیتهای فرهنگی را افزایش دهند.
ب) حضور پرشور در محافل علمی و فرهنگی
ج) تبلیغ و تبیین حقایق
د) موارد الف و ب

.13

حضرت آیت اهلل امام اامنه ای بنای نظام در دوران فتنه را چه چيزی عنوان کردند؟

الف) سکوت در مقابل دشمنان داخلی و خارجی
ب) برخورد با منتقدین
ج) ترسو ،بزدل و بی سواد خواندن منتقدین
د) جذب حداکثری و دفع حداقلی

حضرت امیرالمومنین(ع) در حکمت شماره یک نهج البالغه م ی فرماین « :کُ ن ف ی الفتنَ ِ کَ انِن
اللََّبُون ،الَ ظَهِرٌ فَیُرکَبَ ،وَالَ ضَرعٌ فَیُحِلَبَ» «در فتنه ها همچون شتر کم سن و س ا ن ا ; زی را ن ه
میتوان سورا

.14

ش و نه می توان آن را دوشی »

مقام معظم رهبری معنی این حکمت را چه می دانند؟

الف) کناره گیری از همه مسائل و مشکالت و سکوت در پیش گرفتن
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ب) به هیچ وجه فتنه گر نتواند از تو استفاده کند
ج) مشغول شدن به امور اخروی و عبادت به جای امور دنیوی و سیاست
د) موارد الف و ج

.15

رهبر فرزانه انقالب در تبيين اطبه  51نهج امبالغه در فراز « إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ امْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَاُُ وَ

أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ ،یُخَامَفُ فِيهَا کِتَابُ املَّهِ» در مورد عوامل ایجاد فتنه چی می فرمایند؟
الف) اگر حقّ بطور واضح در مقابل مردم آشکار و ظاهر بشود،کسى نمیتواند زبان علیه حقّ باز کند.
ب) اگر باطل هم خودش را بطور آشکار نشان بدهد ،مردم به سمت باطل نخواهند رفت.
ج) کسانى که میخواهند مردم را گمراه کنند ،باطل و حقّ را آمیخته میکنند ،آن وقت حقّ ،براى طرفرداران حرقّ
هم مشتبه میشود.
د)همه موارد

.16

مقام معظم رهبری شرط عادی شدن روابط با آمریکا را چه می دانند؟

الف) آمریکا دست از استکبار بردارد
ب) نظام حاکم بر آمریکا عوض شود.
ج) آمریکا از دخالتهای بیجا در امور ملتها دست بردارد.
د) موارد الف و ج

.17

رهبر گرانقدر انقالب اسالمی اومين اقدام فتنه گران در دوران فتنه  88را چه عنوان کردند؟

الف) ایجاد تردید در کار مسؤوالن انتخابات
ب) ایجاد تردید در کار شورای نگهبان و وزارت کشور
ج) ایجاد وحدت و همدلی بین مردم و رعایت قانون اساسی
د) موارد الف و ب

در روز  16آذر 88در دانشگاه تهران و در حاشیه ی مراسم روز دانشجو ،اغتشاشاتی انجام گرفت و تصاویری از
این حوادث توسّط رسانه های مخالف نظام منتشر ش که در آن نه تصویر حضرت امام توهین می ش  ،که ناعث
موج اعتراضهای مردم انقالنی ایران ش .

.18

رهبر معظم انقالب در پی این حادثه بی شرمانه در دیدار با جمعی از طاالب و روحاانيون در

تاریخ  88/9/22چه نکاتی را فرمودند؟
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الف) مردم آرامش خود را حفظ کنند
ب) دانشجو ها افرادی که منشأ فساد هستند را شناسایی و معرفی نمایند.
ج) اینها(هتاکان به امام خمینی) کسانى نیستند که ریشه اى داشته باشند و بتوانند در مقابل عظمت ایرن ملّرت و
عظمت این انقالب ،مقاومت کنند.
د) همه موارد

.19

پيام  9دی  88برای دشمنان ،از دیدگاه رهبر عاميقدر انقالب اسالمی چيست؟

الف) بدانند این نظام مال مردم است
ب) بدانند ملت ایران ملت هوشیار و بیداری است
ج) آنها تحلیل درستی از از مسائل ایران و شناخت درستى از ملّت ایران ندارند
د) همه موارد

.21

درسهای مهم فتنه از دیدگاه رهبر فرزانه انقالب چيست؟

الف) درست دیدن و درست سنجیدن
ب) احساس مسئولیت کردن
ج) قضایای اصلی را با قضایای فرعی جابجا نکردن
د) همه موارد

.21

از دیدگاه مقام معظم رهبری گناه بزرگ سران فتنه چه بود؟

الف) امیدوار کردن دشمن
ب) خود داری نکردن از بازی در زمین دشمن
ج) ایجاد اختالف
د) همه موارد

.22

مقصود رهبر معظم انقالب اسالمی از جمله «انتخابات حق امناس است» چيست؟

الف) امانت داری از آرای مردم
ب) پذیرش نتیجه قانونی انتخابات
ج) حق مردم در جلوگیری از ورود افراد ناصالح
د) همه موارد
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