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 گرگان "به رنگ خدا"گروه فرهنگی تبلیغی 

 یک: با توجه به اولین حرکت نبی مکرم اسالم در آغاز هجرت، کدام گزینه هدف همه انبیاء را به درستی بیان می کند؟

  : تبلیغ دین و دعوت به امامت2    : تشکیل نظام اسالمی1

 3و  1: گزینه 4  : تشکیل یک جامعه همراه با عدالت و قسط3

 اشد؟نمی بدو: کدام گزینه جزء شاخص های حکومتی که پیامبر)ص( در مدینه، به عنوان الگوی جهانیان شالوده ریزی نمود، 

 : پیشرفت دائمی4  : اقتدار و عزت3  : توسعه و تعامل2  : علم و معرفت1

 اسالمی حکومت امیر المومنین )ع( که در همه زمان ها قابل اجراست را به درستی بیان می کند؟سه: کدام گزینه، اصول 

  : انصاف با مردم و رسیدگی به حال ضعفا2    : عدالت و توحید1

 : همه موارد4  : پافشاری بر مبنای حق و اسالم3

   نمی باشد؟چهار: کدام گزینه جزء ابعاد زندگی درخشان فاطمه زهرا)س( 

 : سخنرانی4  : عبادت3  : وظایف مادری2  : جهاد1

 پنج: در کدام دوره امامت، شبکه ارتباطی شیعه، گسترده تر بوده است؟

 : دوره امام باقر)ع( و امام صادق)ع(2  : دوره امام علی)ع( تا امام چهارم1

 ی)ع(: دوره امام جواد)ع(، امام هادی)ع( و امام عسگر4  : دوره امام هفتم و هشتم)ع(3

شش: در زمان امام دوم، روشهای جریان حق در مقابل تهاجم باطل چه بوده و علت شکست امام حسن)ع( در کدام گزینه بیان 

 گردیده است؟

 ضعف بینش عمومی-: مقاومت و تحرک قدرتمندانه2   صلح-: تبلیغ1

 ضعف بینش عمومی-: جهاد مسلحانه4  صلح-: ارزش گرایی3

 چهارم)ع( و مهمترین نقش صحیفه سجادیه چه بود؟بزرگترین نقش امام  هفت:

  زمینه سازی جهاد سیاسی :2 تدوین تفکر اصیل اسالمی :1

 سازی قیام: زمینه 4  و انقالبی : مبارزه فرهنگی3



هشت: هدف امام حسین)ع( از قیام علیه ظلم و انحراف بنی امیه که در بنای کلی نظام فکری اسالم جایگاه مهمی دارد، کدام 

 ینه است؟گز

 : مبارزه با کفر2  : امربه معروف و نهی از منکر1

 : جهاد فی سبیل اهلل و شهادت4 : بازگرداندن جامعه اسالمی به خط صحیح3

 دو کار اساسی که در زندگی امام باقر)ع( برای ایجاد حکومت اسالمی وجود دارد کدامند؟نه: 

 تشکل-: مبارزه فرهنگی2  کرسی علم-: جهاد فرهنگی1

 کرسی علم-: مبارزه فرهنگی4 جهاد سیاسی-اعتالی عقیدتی مردم :3

هنگامی که پیروزی امام صادق)ع( به عنوان قائم آل محمد)ص( برای ایجاد حکومت جهانی حتمی بود، کدام جریان  ده:

 مزاحم و فرصت طلب، مردم و انقالب امام)ع( را به انحراف کشاند؟

 : غالیان4 : بنی امیه3 : اسماعیلیه2 : بنی عباس1

 تعریف والیت در فرهنگ شیعه کدام گزینه است؟یازده: 

 : پیوستگی فکری و سرسپردگی به امام)ع(2  : پیوستگی فکری با امام)ع(1

 : پیوستگی فکری و عملی با امام)ع(4  : پیوستگی فکری و علمی با امام)ع(3

 ی تعیین نمود؟ این حرکت به چه معناست؟امام هفتم)ع( در پاسخ به هارون حدود فدک را چه اندازه ادوازده: 

 وجوب گرفتن حق از ظالم-: تمام کشور اسالمی2  وجوب گرفتن حق از ظالم-: باغستان فدک1

 داعیه خالفت اهل بیت)ع(-: باغستان فدک4 داعیه خالفت اهل بیت)ع(-تمام کشور اسالمی :3

 بود؟سیزده: بهره برداری امام رضا)ع( از ماجرای ولیعهدی مأمون چه 

 : رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمانان2  : برمال کردن داعیه امامت شیعی در سطح جهان اسالم1

 : همه موارد4     : دریدن پرده تقیه3

 چهارده: کدام گزینه یکی از مقدمات حرکت عظیم و تاریخی فرج می باشد؟

 : تشکیل نظام جمهوری اسالمی2  : پر شدن دنیا از ظلم و استکبار1

 : گسترش فساد در دنیا4   بار: مبارزه با استک3
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