بسمه تعالی

سؤاالت مسابقه فرهنگی هفته دولت
 -1هقبم هؼظن رّبری ّفتِ دٍلت را بِ چِ تؼبیری هی داًٌذ ٍ هی فرهبیٌذّ « :فتِ دٍلت ،یک فرصت هغتٌن دیگری ّن ّست ،برای ًقذ ٍ
اصالح ػولکردّب بِ ضکل صحیح»
الفّ -فتِ پبسذاضت خذهبت بی هٌت دٍلتورداى

ةّ -فتِ فرصت ّبی هْن ٍ ارزًذُ برای اًؼکبس تحَالت ٍ پیطرفتْب

جّ -فتِ اقتذار ٍ پیرٍزی دٍلتی

دّ -فتِ هجوَػِ حبکویت ًظبم

 -2اقتذار ّر کطَری بِ  .........................آى کطَر ٍابستِ است ٍ تب زهبًی کِ هردم از خذهبت دٍلت خَد راضی ببضٌذّ ،وَارُ در صحٌِ بَدُ ٍ
از دٍلت حوبیت ٍ پطتیببًی خَاٌّذ کرد.
الف -خذهبت صبدقبًِ بِ هحرٍهبى

ة -حوبیت آحبد هلت

ج -اقبهِ ػذل ٍ ػذالت

دً -ظبرت بر کبرّبی دٍلت ٍ حوبیت از برًبهِ ّبی سبزًذُ هسئَلیي

ٍ -3یژگی بٌیبدیي اًقالة اسالهی کِ ٍجِ توبیس آى بب دیگر ًْضت ّبی ایراى در سذُ اخیر بِ ضوبر هی رٍد چیست؟
الف -هکتبی ٍ اسالهی

ة -هردهی

ج -ضذ استبذادی

د -جوَْری

 -4برهال کردى راز هبیِ سقَط هی ببضذ ،از فرهبیطبت کذام هؼصَم هی ببضذ؟
الف -اهبم صبدق(ع)

ة -اهبم ػلی (ع)

ج -اهبم رضب(ع)

د -اهبم ّبدی (ع)

 -5اقتصبد هقبٍهتی برچِ هحَری استَار است؟
الف -دٍلت

ة -هردم

ج -صٌبیغ

د -بخص خصَصی

ً -6تیجِ استقبهت در دیي الْی چیست؟
الف -بِ ثور رسیذى ضخصیت

ة -رفغ ّرگًَِ اضطراة ٍ دلْرُ

جً -بئل ضذى بِ سؼبدت

دّ -ر سِ هَرد

 -7بٌب بر رٍایت اهبم ببقر(ع) ارتکبة بِ کذام گٌبُ ،کلیذ ٍرٍد بِ ّوِ گٌبّبى ضوردُ هی ضَد؟
الف -ظلن

ة -درٍغگَیی

ج -غیبت

د -بی ػذالتی

 -8دٍ سببقِ تبریخی ًسدیک بِ اًقالة اسالهی کِ در هقذهِ قبًَى اسبسی برای تَصیف حرکت هکتبی هردم رکر ضذُ است.
الفًْ -ضت جٌگلًْ -ضت هطرٍطِ

ةًْ -ضت هلی ضذى صٌؼت ًفتًْ -ضت تحرین تٌببکَ

جًْ -ضت هطرٍطًِْ -ضت هلی ضذى صٌؼت ًفت

دًْ -ضت هطرٍطًِْ -ضت تحرین تٌببکَ

 -9کذام اخالق است کِ اًسبى را از اسبرت هبدیبت رّبیی هی بخطذ؟
الف -اخالق فبضلِ

ة -اخالق ارزضی

ج -اخالقی کِ هستٌذ بِ استقبهت در قرآى ببضذ

دّ -رسِ هَرد

 -11یکی از اّذاف بسرگ اًقالة در کطَر چیست؟
الف -ایجبد خَد کفبیی ٍ استقالل برای کطَر در برابر ضرق ٍ غرة

ة -سرکَة دضوٌبى

ج -تَسؼِ اسالم

د -برکٌبری حکَهت ّبی غیر دیٌی

 -11چِ چیسی از بسرگتریي ٍاجببت ٍ اقبهِ آى از ٍاالتریي ػببدات است؟
الف – ًوبز جوؼِ

ة -جلَگیری از ظلن ٍ اقبهِ ػذالت اجتوبػی

ج -جْبد ٍ دفبع هقذس

دّ -یچکذام

 -12پیبهبر اسالم(ظ) بب چِ اًگیسُ ای تطکیل حکَهت داد؟
الف -بب اًگیسُ جبًطیي کردى اهبم ػلی(ع) بؼذ از خَد

ة -بب اًگیسُ گسترش ػذالت اجتوبػی

ج -بب اًگیسُ گسترش اسالم بِ توبم کطَرّب

د -بب اًگیسُ پیطرفت ػلَم ٍفٌَى

ً -13قطِ هقببل رهس پیرٍزی ٍ بقبی اًقالة اسالهی چیست؟
الف -دخبلت بیگبًگبى در اهَر کطَر

ة -تْبجن فرٌّگی ٍ ًظبهی دضوٌبى

ج -فراهَضی ّذف ٍ تفرقِ ٍ اختالف

د -ػول ًکردى بِ فراهیي اسالم

ً -14وبز جوؼِ ٍ جوبػت ًطبًگر کذام بؼذ از ًوبز است؟
الف -بؼذ هؼٌَی ًوبز

ة -بؼذ اجتوبػی ًوبز

ج -بؼذ فرٌّگی ًوبز

د -بؼذ سیبسی ًوبز

 -15تبلیغبت هَریبًِ ٍ ضیطٌت آهیس دضوٌبى بر ضذ اسالم بِ چِ گًَِ ای اًجبم هی ضَد؟
الف -بِ گًَِ طرفذاری از قذاست اسالم

ة -بِ ٍسیلِ سبخت فیلن ّب ٍ ًَضتي هقبالت ػلیِ اسالم

ج -بِ ایي صَرت کِ اسالم را هربَط بِ  1411سبل پیص هی داًٌذ

دّ -یچکذام

« با آرزوی سالمتی و توفیقات روز افسون برای همکاران گرامی »
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

