
 یاران امین 137  شماره  مسابقه
 لطفاً پاسخ صحیح را در پاسخنامه )پشت برگه( وارد کنید.

 

   است؟ بیتاز کدامیک از اهل  .«است نازک لباس در من امت زنان هالکت»حدیث  .1
 امام صادقالف. 
 امام علیب. 
 امام زمان ج. 
 اکرم  پیامبرد. 
 

 است؟ «اینترنت»  جهانی گسترده کدام مورد، شعار شبکۀ .2
 الف. خرید آسان و ارزان

 ب. افزایش فرصت مطالعاتی دانشگاهی
 جویی اقتصادی و عدم اتالف وقتج. صرفه 
  جهانی اطالعات به  آسان دسترسی و زمان در جویید. صرفه 

 

 ؟دو سال کامل انجام شود ، بر اسای کدام سوره قرآن مستحب است تغذیه کودک با شیر مادر .3
 5الف. سوره نور آیه  
 21ب. سوره مریم آیه 

 21ج. سوره روم آیه 
 233د: سوره بقره آیه 

 

 بودند؟مرزی  منطقه« از شهدای مرزبان در کدام »جواد منتشلوو « ایعلی پودینه.شهیدان »4
   قصرشیرینو  ارومیه الف. 
 تایباد و خرمشهر ب. 
   قصرشیرینمیرجاوه و ج. 
 و ایالم  میرجاوه د. 
 

 »ما غیر از خدا کسی را نداریم.«  این جمله از کیست؟  .5
 شهید بهشتی  از مانیفست نهضت جهانی اسالمالف. 
 امام خمینی از مانیفست نهضت جهانی اسالمب. 
 امام خمینی انقالبی از توصیه به جوانانج. 

 د. تاکید بر حکم دین اسالم از شهید مطهری

 

 نیست دامنیپاک انسان پاداش  از  باالتر خداوند، راه  در شهید رزمنده پاداش»  در چه کتابی ثبت شده است؟ علی . این کالم امیرمؤمنان6

 .«  سازدنمی  آلوده  را  خود ولی دارد را گناه  انجام  توان که
 البالغه  الف. نهج

 الوسایل ب. مستدرک
 ج. اصول کافی 

 الجنان د. مفاتیح

 
 

 های اعتیاد اینترنتی است؟یک از موارد زیر از جمله آسیب. کدام7
   مطالعه . اتالف وقت کاربران و کاهش زمان 1
 و عوارض مفصلی و عضالنی ،تحرکی، افزایش چاقی. کم2
 عوارض پوستی و تنفسی و  ،های بینایی و بیخوابی. مشکل3
 عملی  فکری های. افسردگی و وسواس 4



 4و 3و 2و 1د:             3و2و1ج:             4و 3ب:             3و1الف: 
 

مردی که در امور منزل همسرش را یاری دهد، خداوند برای هر رگی که در بدنش هست،  »  منبع این حدیث نبوی کدام کتاب است؟  .8

 « شهری در بهشت به او خواهد داد.
 الوسایل مستدرکالف. 
 اصول کافی ب. 

 ج. بحاراالنوار 
 د. مفاتیح الجنان

 

 چند سال در نجف در تبعید بودند؟ تا چه سالی و  یامام خمین .9
 سال  13به مدت  1357مهر  12الف. تا 
 سال   13به مدت  1357بهمن  12ب. تا 
 سال   16و به مدت  1347بهمن  22ج. تا 
 سال   16و به مدت  1342خرداد  14د. تا 

 

 یک از موارد است؟ عوامل خطر برای شروع اعتیاد اینترنتی کدام .10
 اضطراب و افسردگی  الف. 
 عدم برقراری ارتباط اجتماعیب. 
 تحرکیزندگی و کمعدم رضایت از ج. 
 همه موارد د. 


