
 0011سال  ماه آبان و آذر مسابقه فرهنگیهفتم  سوالات مرحله
 

 

 کدام گزینه در مورد اشغال ایران توسط متفقین صحیح است ؟    – 1

 ایران به اشغال متفقین درآمد .  1231به دنبال جنگ جهانی اول و حمله شوروی به شمال و شرق کشور در سال  -1

پس از شروع جنگ جهانی دوم با وجود اعلام بی طرفی ایران ، کشورهای شوروی و بریتانیا به بهانه واهی از شمال و شرق  -3

 ایران را به اشغال خود درآوردند .  1231و جنوب و غرب به ایران حمله کرده و در سوم شهریور 

 حفظ منافع خود ، ایران را به اشغال خود  درآوردند   در طول جنگ های جهانی اول و دوم ، آمریکا و کشورهای اروپائی جهت -2

جهت حمله  1231در جنگ جهانی دوم کشور آلمان به رهبری آدولف هیتلر و با کمک کشور ایتالیا ایران را در سوم شهریور  -4

 به کشور شوروی به اشغال خود درآورد . 
 

 انجامید چه نام داشت ؟ اولین عملیات مشترک ارتش و سپاه که به پایان محاصره آبادان -3

 بیت المقدس -1
 فتح المبین -3

 ثامن الائمه-2

 رمضان -4
 

که منجر به برقراری آتش بس میان ایران و عراق شد در چه تاریخی توسط ایران پذیرفته  895قطعنامه  -2

 ؟شد 

1- 38/14/1231 

3- 38/18/1231 

2- 31/14/1231 

4- 38/14/1235 
 

 ؟برای جان های شما بهایی جز بهشت نیست » این بیان نورانی از کدام معصوم و در کدام کتاب است  -4

 « پس آن ها را جز به بهشت نفروشید 

 وسائل الشیعه  –پیامبر صل الله و علیه و آله  -1

 نهج البلاغه –امیرالمؤمنین علی علیه السلام  -3

 بحارالانوار  –امام باقر علیه السلام  -2

 عیون الرضا –علیه السلام امام رضا  -4
 

 در کدام آیه از سوره مائده به پیروزی همیشگی حزب الله بر بقیه احزاب اشاره شده است ؟ -8
 45آیه  -1

 31آیه  -3

 83آیه  -2

  38آیه  -4

  



 اولین سوره ای که بر پیامبر )ص( نازل گردید ؟  -3
 سوره کوثر  -1

 سوره حمد  -3

 سوره علق  -2

 سوره مدثر -4
 

 کدام گزینه درخصوص زمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفین صحیح است ؟  -1
 بعد از شروع جنگ تحمیلی و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -1

 به دستور امام خمینی )ره(  1285پنجم آذرماه سال  -3

 بعد از شروع جنگ تحمیلی و سازماندهی مردم توسط شهید دکتر چمران  -2

 اد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب مجلس شورای اسلامی به پیشنه 1285پنجم آذر سال  -4
 

 در اصول دین تقلید ............. ؟  -5
 مکروه است -1

 جایز نیست -3

 مستحب است -2

 جایز است -4
 

 کدام گزینه نماز را باطل می کند ؟  -9
 بر هم گذاشتن چشم ها -1

 سکوت کردن هنگام خواندن حمد یا سوره یا ذکر ، برای شنیدن حرف کسی . -3

 هرکاری که خشوع و خضوع را از بین ببرد . -2

 برگرداندن صورت به طرف راست یا چپ به مقدار زیاد . -4
 

 در کدام آیه از سوره اعراف به زمان وقوع قیامت اشاره شده است ؟  -11

 88آیه  -1

 58آیه  -3

 151آیه  -2

 189آیه  -4
 

 


