«سؤاالت مربوط به نشریه الکترونیکی مربیان»

معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی
نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج
مدیریت آموزش بسیج

الف -مطابق بیانات مقام معظم رهبری مهمترین خطر تهدید انقالب کدام است؟
الف)ناامیدی

ب)مدیر پروری

ج)حضور مسئولین در اقتصاد

د)حضور آمریکا در منطقه

ب -وظایف مسئوالن در خصوص اقتصاد مقاومتی چیست؟
الف)اعتماد به مردم

ب)پیگیری سیاست های اصل 44

ج)مبارزه با مفاسد اقتصادی

د)همه موارد

پ -حدیث«فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت» از کدام معصوم است؟
الف)امام علی(ع)

ج)امام صادق(ع)

ب)پیامبر اکرم(ص)

د)امام باقر(ع)

ت -مهمترین عامل لغزش ها وگمراهی ها در فرزندان چیست؟
الف)نداشتن آگاهی های الزم دینی

ب)ضعف ایمان وتقوا

ج)نداشتن مهارت الزم

د)الف و ب

ث -کدام یک جزء اقدامات شورای انقالب پس از پیروزی انقالب اسالمی است؟
الف)انتخاب ریاست جمهوری بنی صدر ب)انتخاب رئیس دولت موقت ج)مذاکره با مقاومت نظامی

د)ب و ج

ج -مطابق اصل 5و 9قانون اساسی در کدام گزینه ویژگی های رهبری کامل اشاره شده است؟
الف)عدالت،فقاهت،شجاعت،دیانت

ب) عدالت وتقوا،شجاعت،اجتهاد،مدیریت وآگاهی به زمان

ج)عدالت،دیانت،مدیریت،فقاهت

د) عدالت وتقوا،شجاعت،مدیریت،دیانت

چ -آیه  2سوره حجرات به چه مطلبی اشاره می کند؟
الف)یکسا ن نگاه کردن به افراد

ب)با فقرا همنشین بودن

ج) بلند صحبت نکردن در محضر پیامبر

د)متناسب باعقل مردم صحبت کردن

ح -چند نمونه از روشهای امر به معروف ونهی از منکر را نام ببرید؟
الف)روش امر به معروف تدریجی

ب)روش یاد آوری نعمت ها

د)همه موارد

ج)روش تکرارو تداوم

خ -آیه ی  111سوره آل عمران به کدام روش امر به معروف اشاره دارد؟
الف)روش تدریجی بودن

ب)روش فردی وجمعی

ج)روش تکرار

د)روش تشویق

د -از نظر قرآن وسنّت در رفع شبهات رعایت چه مبانی ضروری است؟
الف)حق محوری عقل مداری،علم مداری،اخالق گرایی

ب)حق محوری،اخالق گرایی،سنّت گرایی،عقل مداری

ج)حق محوری،سنّت گرایی،عقل مداری،روش شناسی

د)روش شناسی،حق محوری،سنت گرایی،عقل مداری
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