«بسیج لشکر مخلص خداست»  ،امام خمینی (ره)
تسیج کارکٌاى شْیذ حیذر کارگر داًشگاُ تِ هٌاسثت گراهیذاشت ّفتِ تسیج اقذام تِ ترگساری هساتقِای ٍیژُ ایي ایام هیًوایٌذ،
خَاّشوٌذ است ضوي پاسخ تِ سؤاالت ریل ،پاسخٌاهِ هرتَطِ را تِ ّوکار هحترم آقای کرین عظوا تحَیل ًواییذ.

( تِ ً 4فر از ترگسیذگاى هساتقِ تِ قیذ قرعِ ّذایایی اّذاء خَاّذ شذ).

 -1جولِ "تسیج لشکر هخلص خذاست" از کیست؟
ب :شْید تْشتی

الف :اهام خویٌی (رُ)

د :شْید هطْری

ج :حضرت اهام خاهٌِای

 -2کذام شاخص در تسیجی تَدى هَرد تاکیذ هقام هعظن رّثری است؟
ب :عول تسیجی

الف :تفکر تسیجی

د :الف ٍ ب

ج :ظاّر تسیجی

 -3فرهاًذُ سپاُ پاسذاراى در زهاى جٌگ تحویلی چِ کسی تَد؟
ب :سردار صفَی

الف  :سردار رضایی

د :الف ٍ ج

ج :سردار جعفری

 -4کذام یک از گسیٌِ ّای زیر خصَصیات یک فرد تسیجی هی تاشذ؟
ب :اطاعت از ٍلی فقیِ

الف :هکتثی تَدى

دّ :وِ هَارد

ج :اخالقی ٍ هردهی

 -5تشکیل تسیج تِ چِ ّذفی تِ فرهاى اهام خویٌی صَرت گرفت؟
ب :کوک تِ هستضعفاى ٍ هحرٍهاى جاهعِ

الف :حفظ ًظام از دسیسِ ّای دشوٌاى داخلی ٍ خارجی

د :الف ٍ ب

ج :حضَر در جثِْ ترای هقاتلِ تا حولِ صدام
 -6سالرٍز تشکیل تسیج هستضعفیي ؟
ب :پٌجن آذر سال 59

الف :پٌجن آذر سال 58

د :پٌجن آتاى سال 59

ج :پٌجن آتاى سال 58

 -7رییس سازهاى تسیج هستضعفیي در حال حاضر چِ کسی است؟
ب :سردار هحود رضا ًقدی

الف :سردار غالمحسیي غیةپرٍر

ج :سردار حجازی

د :سردار سید هحود حجازی

 -8لقة پذر هَشکی ایراى هرتَط تِ کذام شْیذ است؟
ب :شْید ترٍجردی

الف :شْید خرازی

د :شْید هتَسلیاى

ج :شْید طْراًی هقدم

 -9هحل شْادت کذاهیک از ایي شْذا در استاى آررتایجاى غرتی هی تاشذ؟
الف :شْید حوید تاکری

ج :شْید هْدی تاکری

ب :شْید هْدی زیي الدیي

د :شْید هحود اتراّین ّوت

 -11جولِ "تسیج یعٌی ًیرٍی کارآهذ کشَر ترای ّوِ هیذاًْا" از چِ کسی است؟
ب :هقام هعظن رّثری

الف :اهام خویٌی (رُ)

پاسخًاهِ هساتقِ

د :سردار جعفری

ج :سردار سلیواًی
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