
شت مقام دانشجو 61دانشجویان هب مناسبت  ، مذهبی نیب  مسابقه علمی هلل الحسین آرذ روز زبرگدا  (ع)و اربعین حضرت ابا عبدا

 دااگشنه آزاد اسالمی شال
 :شماره همراه       :                 رشته تحصیلی                          :   نام خانوادگی:                         نام 

 انجام شد؟ ...... و همچنین از سرگیری روابط ایران با ........ در هنگام اعتراض دیدار رسمی آذر  61اتفاق  -1

 فرانسه –ریچارد نیکسون : انگلیس                        ب –ریچارد نیکسون :الف
 آمریکا –ریچارد نیکسون : بریتانیا                              د -ریچارد نیکسون: ج

 اتفاق افتاد؟..........در دانشگاه ........... ماه پس از کودتای ........ حدود   6331آذر سال  61 -2

 تهران -مرداد 22 -ماه 5: شیراز           ب –مرداد  22-ماه  5: الف

 تهران -مرداد 22-ماه  4: د تهران               –داد مر 22 -ماه 3: ج

 ؟.را دریافت کرد......... ریچارد نیکسون از دانشگاه تهران دکترای افتخاری رشته  -3

 الف و ب: د       حقوق               : جعلوم سیاسی          : ب     ریاضی             :الف 
 بود؟..........به فعالیتهای ...............  واکنشنمایانگر  6331وقایع آذر  -4

 دانشجویی -دولت کودتا :ب   دولت کودتا               -دانشجویی: الف 
 سرکوب نظامند -دولت کودتا: د           دولت کودتا -مند سرکوب نظام: ج

 ؟.ثبت گردید.................. دانشجویان در برابر ............   آذر به عنوان روز  61روز  -5

 استعمار غرب و استبداد و خودکامگی -ایستادگی: الف
 استعمار غرب و استبداد و خودکامگی -مقاومت: ب
 استعمار غرب و استبداد و خودکامگی -مقاومت و ایستادگی:ج
 الف و ج:د

 انجام شد؟...........  حکومت آذر پس از سقوط 61اتفاق  -6

 مصدق: د              رضا شاه پهلوی: جمحمدعلی شاه       : ب             شاه     فتحعلی: الف
 در روز اربعین  تالوت کردن چه زیارتی سفارش شده است ؟ -7

 توسل :د  زیارت اربعین          : زیارت ناحیه مقدسه           ج: زیارت عاشورا            ب :الف

 ؟.افتاد واقعه اربعین در چه سالی اتفاق -2

 هجری 65:هجری            د 62: هجری           ج 61: هجری         ب 66: الف 
 چیست؟( ع)از نظر امام رضا ( ع)ثواب زیارت حضرت ابا عبداهلل الحسین  -9

                    ثواب صد عمره دارد                        : الف
 ثواب یک عمره دارد : ب
 خداوند را در عرش زیارت کرده است مانند کسی است که: ج
 .ثواب صد حج و صد عمره را دارد: د
 



              
 ؟...........با  زیارت مرقد امام حسین علیه السالم معادل استثواب ( ع)از نظر امام محمد باقر -16

 بجا آورده شود( ص)حج مقبولى که همراه رسول خدا  :الف

 (ص)اسالمصد حج مقبول پیامبر گرامی : ب

 صد عمره مقبول پیامبر گرامی اسالم :ج

 ب و ج: د

 

ء خواهد شد5هب   .نفر ربرت هب قید قرهع جوازیی اهدا

 واحد فرهنگی دااگشنه آزاد اسالمی شال


