
  بسيجي و جهادسواالت مسابقه 

   ضروريتوضيح
  .ها وجود دارد فقط همين متن است ويژه در مواردي كه تشابهي بين پاسخ مالك پاسخ به سؤاالت به

*********************  
   سوره نساء قاعدين چه كساني هستند؟95ـ در آيه 1

  شهدا:    د    جاهدان    م:   ج       جهادگران  :  ب          ترك كنندگان جهاد  : الف
  ؟گري ذكر نشده است هاي انقالبي كدام گزينه از شاخصـ 2

  ي كشور جانبه پايبندي به استقالل همه: ب                 هاي اساسي انقالب پايبندي به مباني و ارزش: الف
  يتقواي ديني و سياس: د                  اي جمهوري اسالمي اهداف منطقهگيري  هدف: ج
  ؟شامل چيست » ساِبٌق بِاْلَخْيراتِ «مفهوم ـ 3

  تقدم در جهاد اكبر، جهاد كبير و جهاد صغير: ب              اعمال نيك و هاى مثبت زندگى   جنبهي تقدم در همه: الف
  الف و ب: د                                           پيشرو بودن در مبارزه فرهنگي : ج
  .....شودالسالم درباره جهاد معلوم مي المؤمنين علي  عليهـ از روايت امير4

    اين توفيق بزرگ مخصوص بندگان برگزيده خداوند است: ب                كند  هركسي توفيق جهاد در راه خدا پيدا نمي: الف
  الف و ب: د    يكي از طبقات بهشت ويژه جهادگران است                  : ج
َنا اْلِكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدناثُمَّ أَ «آيه ـ 5   ؟در كدام سوره است» ...ْورَثـْ

  فاطر: د                  محمد:          جحديد: ب                بقره: الف
  ـ كدام عبارت ادامه روايت اميرالمؤمنين درباره جهاد است؟6

  جهاد زره محكم الهي است:      دجهاد سپر آتش دوزخ است  :  ج  نيت است     جهاد نشانه خلوص: بواقعي است       ياجهاد تقو: الف
  ؟آورد كدام گزينه از صفات كساني است كه خدا به جاي مرتدين مي» ...يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوفَ «بر اساس آيه ـ 7

  نددر برابر مومنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نيرومند: ب                خدا را دوست دارند) نيز(ها را دوست دارد و آنان  آن: الف
  همه موارد: د                               گري هراسي ندارند از سرزنش هيچ مالمت: ج
   جهاد دري از درهاي بهشت است؟اي چرا خامنهـ طبق فرموده امام 8

  هاي واال تالش و كوشش در راه ارزشچون جهاد يعني : ب                                جه جهاد شهادت استزيرا نتي: الف
  چون جهاد يعني تالش براي نيل به شهادت:     د                   زيرا يكي از فصول حركت بسيجي است: ج
  ؟مسابقه كدام استـ معناي كلمه 9

  جويى در رسيدن به هدف غلبه: د       پيشرو بودن در انجام امور خير: ج در امور فرهنگي        غلبه: ب بر دشمن     جويى  غلبه: الف
  ـ دو ركن مبارزه چيست؟10
  جهاد و شهادت: ب                       جد و جهد و مقابله با دشمن     : الف
  بالف و :     د        وحدت كلمه و كوتاه نيامدن در برابر دشمن: ج
  ـ كدام عبارت حديث صحيح است؟11
    اْجلَنَِّة فـََتَحُه اللَُّه ِخلَاصَِّة َأْولَِيائِه  ِمنْ   اجلَِْهاَد بَابٌ  َفِإنَ : ب                      اْجلَنَِّة فـََتَحُه اللَُّه ِخلَاصَِّة َأْولَِيائِهرِضواُن من اجلَِْهاَد  َفِإنَ : الف
             فـََتَحُه اللَُّه ِخلَاصَِّة َأْولَِيائِهالرضوان   أَبـَْوابِ   ِمنْ   اجلَِْهاَد بَابٌ  َفِإنَ :  د                  اْجلَنَِّة فـََتَحُه اللَُّه ِخلَاصَِّة َأْولَِيائِه  أَبـَْوابِ  ِمنْ    اجلَِْهاَد بَابٌ  َفِإنَ  :ج

  اي ذكر نشده است؟  در فرمايش امام خامنهگري و اغواگري عنوان يكي از اشكال فتنه ـ كدام يك از موارد زير به12
  بافي منفي:     د                 پراكني شايعه:           ج       احتكار  : ب                نق زدن      : الف
  ؟كدام گزينه از مصاديق اهل كوفه نبودن ذكر نشده استـ 13
  تالش براي مبارزه با استكبار جهاني : ب                                                   تالش براي تامين عدالت: الف
  تالش براي هدايت و ساختن ديگران:     د                       تالش براي حفظ عصمت و سالمت نفس خود: ج

                  باسمه تعالی
                                



  ؟قرآن چه چيزي را جهاد كبير نام نهاده استـ 14
  همه موارد: د                  خودسازي و مبارزه با نفس:          جعدم تبعيت از دشمن: ب                مبارزه با دشمنان اسالم: الف
  ـ دو فصل مهم حركت بسيجي كدام است؟15
  جهاد و كوشش علمي: د         جهاد و شهادت     : ج        تقوا و جهاد  : ب          تقوا و شهادت: الف
   ؟ي ماست  و شايد با ظرافت بيشتر بر دوش همه...........نه به صراحت دوران جنگ، اما با همان اهللا در شكلي اگر چه  سبيل جهاد فيـ 16
  ها ضرورت:     د            ها پيچيدگي:    ج    ها          سختي: ب               ها    دشواري: الف
  ؟ر صورت گيرداي با دشمنان اسالم جهاد كبي خداوند دستور داده است تا با چه وسيلهـ 17
  ترك گناه: د                    تجهيز قوا:         ج       حديد: ب                   قرآن: الف
  ؟شاخص اصلي عدم تبعيت از دشمن در كدام ميدان استـ 18
  همه موارد: د                     هنر:    ج            فرهنگ: ب                   اقتصاد: الف
  گري و محاربه است؟ د و جهد در كدام يك از موارد زير فتنهـ ج19
  الف و ب:     د            در مقابل دوست:           ج      مقابل صالح و نظام حقدر : ب                در مقابل دولت حق: الف
  ؟تعريف فرهنگ بسيجي كدام استـ 20
  هاى اساسى زندگى ى عرصه پيشرو بودن در همه: ب                   پيشرو بودن در مبارزه با دشمن: الف
  همه موارد: د                  مبارزه فرهنگي و انقالبي با دشمن: ج

  ؟ـ كدام مطلب درباره جهاد در آيات مورد اشاره نيست21
  جهاد سبب هدايت است:      دندجهادگران مومنان واقعي هست: ج     جهاد باعث استواري جامعه است:   بسبب هدايت است   جهاد : الف
  ؟آيه جهاد كبير در كجا نازل شده استـ 22
  الف و ب: د                         مسجد قبا:     ج                 مدينه: ب                          مكه: الف
َنا اْلِكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا«آيه ـ 23   ؟ان دهنده چيستنش» ...ثُمَّ َأْورَثـْ
  افراد پيشرو بايد مراقب دشمن باشند: ب                             همواره به دنبال رسيدن به بهشت باشندافراد پيشرو بايد : الف
  همه موارد: د                                                    افراد پيشرو بايد زحمت بيشتري بكشند: ج

  ز امت پيامبر خواسته نشده است؟ـ كدام گزينه ا24
  همه موارد:   د                  بي كارگي:            ج       اهتمامي  بي: ب             تنبلي      : الف
  ؟به چه معنا است » ذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبيرُ «ـ 25
  الف و ب: د     فضل مخصوص خداست:     جل بزرگ استهمان فض) پيشي گرفتن در خيرات(اين : ب   خدا داراى فضلى عظيم است: الف
  ؟در كدام سوره است» ...يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوفَ «آيه ـ 26
  فاطر: د                     نساء:        ج             مائده: ب                       عمران آل: الف
  ؟آيه جهاد كبير در كدام سوره است ـ27
  فرقان: د                        محمد:    ج                       حديد: ب                          بقره: الف
  ؟گشوده شدن درب جهاد عامل چيستـ 28
  امعه اسالميقوام و توسعه ج: ب                چه در راه خدا انسان به دست آورده است آنحفظ : الف
  چه براي رسيدن به سعادت جامعه الزم است حفظ آن: د                                  هدايت جهان به سوي عدالت مهدوي: ج

  ؟طبق آيه ششم سوره عنكبوت جهاد به نفع كيستـ 29
  به نفع خود جهادگر: د                  فع جميع خاليقبه ن:          جها به نفع تمام انسان: ب                به نفع آحاد جامعه اسالمي: الف
  ؟اين كه بسيجيان سربازان امام زمان ارواحنا فداه هستند، فرموده كيستـ 30
  بالف و : د            عليه اهللا شهيد باكري رحمت:    ج      العالي اي مدظله امام خامنه: ب            الزكيه نفس اهللا امام خميني قدس: الف


