
 

 
 بسمه تعالی

تا ّوکاسی ّای فشٌّگی اجتواػی تثیاى دس ّشات دفتش ًوایٌذگی هشکض فؼالیت

 کٌذتشگضاس هیشَسای اخَت اسالهی ّشات 

 محور وحدت( ؛مسابقه بسرگ مجازی )پیامبر رحمت

ٍ  )ظ(فشخٌذُ هیالد تاسؼادت ختوی هشتثت، گل سشسثذ آفشیٌص، حضشت هحوذ هػطفیسسیذى تِ هٌاسثت فشا   

 ی ٍحذت دس جْاى اسالم.ّفتِ

 ّای فشٌّگی(تاج، هَتایل، لَاصم خاًگی، پَشاک ٍ تستِل) کوپیَتش لةیی ًفیس، اص قثجایضُ 20تا 

   23/8/1398الی  16/8/1398صهاى: اص تاسیخ 

 اص طشیك تواس تلفٌی، گشٍّْای تلگشاهی ٍ غفحات فیسثَوی 8298ػمشب  32صهاى اػالم تشًذگاى هساتمِ 

 ششایط اشتشاک دس هساتقِ:

 سال تاضذ. 81سي اضتشان وٌٌذُ تایذ تاالتش اص  -8

-ًام  ٍ تخلع، ضواسُ تواس، هیضاى تحػیالت، ضواسُ تلگشام یا آدسس فیسثَن دس تشگِ جَاتات الضاهی هی -3

 تاضذ.

( یا آدسس هسٌجش wahdat_wahdat@دی تلگشاهی)سَاالت سا اص طشیك آیاضتشان وٌٌذُ تایذ جَاب  -2

 .تِ غَست دلیك ٍ ٍاضح اسسال ًوایذ )گفتواى ًخثگاًی(

 .تش اسسال ًواییذجْت تػحیح دلیك جَاتات هساتمِ، لطفا جَاب سَاالت سا صٍد -1

 .ذ ضذٌوطی خَاّوساًی وِ تِ ّوِ سَاالت پاسخ هٌاسة اسائِ ًوایٌذ ضاهل لشػِ -5

ّا اساهی تشًذگاى اص طشیك غفحات هجاصی ٍ تواس تلفٌی ٍ سساًِوطی دس حضَس فشٌّگیاى پس اص لشػِ -6

 جَایض ضاًشا دسیافت خَاٌّذوشد. ،اػالم خَاّذ ضذ ٍ تشًذگاى طی هحفلی

 .اضتشان وٌٌذگاى تایذ اص ٍالیت ّشات تاضٌذ -7

آى سا حل ًوَدُ ٍ  غشفا پاسخ  ،دلیك سَاالت هساتمِ یتَاًیذ پس اص هطالؼِگشاهی ضوا هی یخَاًٌذُ ًکتِ:

اسسال تثیاى ّای ریل تِ دفتش اص طشیمِ ٍدسج ًوَدُ ی ّویي سَاالت است، وِ ضویوًِاهِ جذٍلی پاسخآًشا 

 :ًواییذ

 (wahdat_wahdat@)الف: آی دی تلگشاهی 

 )گفتواى ًخثگاًی(هسٌجش فیسثَویب: 

 :چگًَگی دسد هشخظات اشتشاک کٌٌذُ

 تحػیالت..............سي..............ضواسُ تلگشام ٍ تواس.........آدسس فیسثَن......ًام ٍ تخلع............... هیضاى 
 

 



 

 

 

 )پیامبر رحمت؛ محور وحدت(مجازیمسابقه بسرگ سواالت 
 ؟ی تاسیخی اتفاق افتادُ استتشٍِّالدت پیاهثش گشاهی اسالم )ص( دس چِ . 1س

  هیالدی  575ب( سال   ّا تِ خاًِ خذا حولِ وشد( الف( ػام الفیل )سالی وِ سپاُ اتشِّ سَاس تش فیل

 ّوِ هَاسدد(         دِّ دٍم هاُ ستیغ االٍلج( 

 . ٍالدت اهام جؼفش طادق )ع( دس چِ تاسیخی تَدُ است؟2س

  ّجشی  85ب(  ّیجذّن ستیغ االٍل سال   ّجشی  82ّفذّن ستیغ االٍل سال  الف(

 ّجشی 75ستیغ االٍل سال  ّفذّند(    ّجشی 75ج( پاًضدّن ستیغ االٍل سال 

 ؟تچیس« تسٌيٍ  تشیغٍحذت تیي حفظ  ». هٌظَس اص 3س

 ًذاضتِ تاضذ تطیغواسی تِ  تسٌيًذاضتِ تاضذ ٍ  تسٌيواسی تِ  تطیغب(      ذ ٌتایذ یه هزّة داضتِ تاض شدٍالف( یؼٌی ّ

 ی هَاسدّوِد(   ّوذیگش احتشام تگزاسًذتِ تاٍسّای تایذ سٍی هسایل هطتشن تىیِ ًوَدُ ٍ  تسٌيٍ  تطیغج( یؼٌی 

 سخي اص کیست؟ ایي« گشدیذ ٍ ّویي سیاست تایذ سثة ٍحذت ٍ ّوثستگی گشدد تسٌيٍ  تشیغسیاست سثة جذایی ». 4س

 د( اهام خویٌی ج( ػالهِ الثال الَّسی  ب( سیذ جوال الذیي افغاى  الف( ػالهِ ضشف الذیي ػثذالحسیي

 ؟ی اسالهی تِ چِ هؼٌی استجاهؼِدس « اطالح رات الثیي». 5س

  اغالح اساس استثاطات ٍ تمَیت ٍ تحىین پیًَذّاب(             ّاّا ٍ دضوٌیایجاد تفاّن ٍ صدٍدى وذٍستالف( 

 د( ّوِ هَاسد     اص هیاى تشدى ػَاهل ٍ اسثاب تفشلِ ٍ ًفاقج( 

 ی چٌذم ٍ دس کذام سَسُ آهذُ است؟ی اػتظام، آیِ. آی6ِس

  سَسُ آل ػوشاى 852ی د( آیِسَسُ هائذُ       55ی سَسُ آل ػوشاى      ج( آیِ 18ی ب( آیِ    سَسُ تمشُ  98ی آیِالف( 

 ّای صیادی اًجام دادًذ:کِ دس ساستای ٍحذت اسالهی تالشتشیغ . تضسگاًی اص اّل سٌت ٍ 7س

    افغاى جوال الذیي ب( ػالهِ ضشف الذیي، سیذ  الف( آیت اهلل تشٍجشدی، حضشت اهام خویٌی

 د( ّوِ هَاسد   ج( اهام هَسی غذس، ضیخ ضلتَت 

 ؟تاشذی دیي هییک اص ائوِداًذ، هٌسَب تِ کذام حذیخی کِ حَاب ًواص جواػت تا اّل سٌت سا هؼادل حَاب ًواص تا سسَل خذا هی. 8س

 )ع(د( اهام جَاد   ج( اهام سضا )ع(   ب( اهام تالش )ع(   الف( اهام غادق )ع(

 کٌذ:ّایی کِ سیشُ اهام طادق )ع( سا دس تؼاهل تا اّل سٌت تشسسی هییکی اص هْوتشیي کتاب. 9س

   د( تْزیة    ج( الوشاجؼات    ب( االهام الػادق ٍ الوزاّة االستؼِ  الف( هٌتْی اآلهال 

 است؟ جْاى اسالمّای شخظیت کذام یک اصاص « ًگَئیذ تشادساى ها اّل سٌت تلکِ تگَییذ ًفس ٍ جاى ها اّل سٌت»ایي سخي: . 10س

   اهلل( )حفظِایب( حضشت اهام خاهٌِ  )سُ( الف( حضشت اهام خویٌی

 اهلل الؼظوی فیاؼ)دام ظلِ(د( آیت  اهلل الؼظوی سیستاًی)دام ظلِ(آیتج( 

 صهاى تا تَلذ حضشت پیاهثش اکشم)ص( تِ ٍقَع پیَستٌذ؟. چِ ٍاقؼاتی ّن11س

 د( ّوِ هَاسد ساٍُ  ج( خطه ضذى دسیاچِفاسس        ی خاهَش ضذى آتطىذُب(  الف( ضىستِ ضذى طاق وسشی 

 سسالت چِ تَد؟تِ الشأى اسالم قثل اص هثؼَث شذى ّای هؼشٍف پیاهثش ػظین. یکی اص ٍیژگی12س

 د( ضجاػت   ج( اخالق ًیىَ     ب( اهاًت داسی  الف( غذالت 

 

 



 

 

 

 

 ؟گشدیذُ استتِ کذام ٍیژگی پیاهثش اکشم )ص( اشاسُ  «ی تَتِسَسُ 128»ی آیِ دس. 13س

 د( ّوِ هَاسد        ج( اهیذٍاسی پیاهثش)ظ(      ب( هْشتاًی ٍ دلسَصی پیاهثش)ظ( الف( سخت وَضی پیاهثش)ظ( 

 است؟ یيیک اص تضسگاى داص کذام « کًََُُا لٌََا صَیٌَا ٍَ لَاتَکًََُُا ػَلَیٌَا شَیٌَا». حذیج ششیف 14س

  د( اهام غادق)ع( اهام تالش)ع(   ب( اهام ػلی)ع(  الف( پیاهش اوشم)ظ( 

 

 

 ًشاًذ؟یکی اص شاگشداى هوتاص اهام طادق)ع( دس سشتِ کالم کِ حضشت ّویشِ ایشاى سا دس هجالس تاالتش اص دیگشاى هی. 15س

 حیّاىد( جاتش تي    ج( ّطام تي حىن  ب( ًؼواى تي ثاتت   هؤهي الطاقالف( 

 ی ٍحذت تِ اتتکاس چِ کسی پایِ گزاسی شذُ است؟ّفتِ. 16س

  اهلل( ای)حفظِب( حضشت اهام خاهٌِ   الف( حضشت اهام خویٌی)سُ( 

 االصّش هػشد( تَسط جاهؼة  ّای اسالهی ج( تَسط ساصهاى ّوىاسی

 هزکَس اص کیست؟شؼش « ی ٍحذت چَ قَم اص دست داد *** طذ گشُ تش سٍی کاس ها فتادسشتِ». 17س

 د( ػالهِ الثال الَّسی  ج( تیذل   ب( حافظ ضیشاصی  الف( هَالًای تلخی

 اص کذام یک اص تضسگاى اّل سٌت است؟« فقیِ تش اص جؼفش تي هحوذ تِ چشن ًذیذم» ایي سخي کِ . 18س

 اهام ضافؼید(   ج( اتي جَصی    ب( اهام اتَ حٌیفِ  الف( ضْشستاًی 

است اهتی کِ داسای یک خذا، یک پیاهثش ٍ یک کتاب است، افشادش دس هسائلی فشدی ٍ جضئی تِ جای تسی تأسف ». 19س

 ؟ایي سخي اص کیست« خیضًذ ٍ دس اقاهِ دلیل دست تِ اسلحِ تضًٌذافتشاق تش هی

 اهلل ضیخ آغف هحسٌیآیتد(    استاد احوذ اهیي هػشیج(   ضیخ هحوذ ػثذُب(  اهام هحوذ غضالیالف( 

 الْی دس کذام طفات ػولی تا ّن هشتشک اًذ؟ ی. اًثیا20س

 وَسوَساًِ ب( هثاسصُ ضذ ضشن، جْل ٍ تملیذ  ، اًزاس ٍ تثطیش، ػػوتالف( دػَت تِ تَحیذ، تمَا، سفغ اختالف ّا

 د( ّوِ هَاسد ج( ، اسائِ تیٌّات، وتاب ٍ هیضاى، هؼجضُ، هحتشم ضوشدى هحشٍهاى ٍ تثییي ٍحی 

 

 پایاى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )پیامبر رحمت، محور وحدت(مجازی نامه مسابقه بسرگپاسخ
 هشخظات د د ب الف سؤال

 .................................ًام ٍ ًام خاًَادگی:     8

......................................................................... 
 

 ...................................................... ًام پذس:

 

 ...................................هیضاى تحػیالت: 

......................................................................... 
 

 ..............................................................سي: 

 

 ..........................................ضواسُ تلگشام: 

......................................................................... 

 

 ...................................آدسس فیسثَوی: 

......................................................................... 
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 .( دس جذٍل فَق هشخض ًواییذپاسخ سؤاالت سا تذٍى قلن خَسدگی تا ػالهت )

 

 

 


