مسابقۀ فرهنگی رفیق خوشبخت ما
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

مسابقه
ﺖ ﻣﺎ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺧﻮﺷﺒﺨ
شرکتﯿﻖ
توضیحاتﮐﺘﺎب رﻓ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ از ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در

سالهﺪ.و
* پرسشها از متن موجود طرح شده است و افراد دوازده
و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روش زﻳﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ
بیشتر ،میتوانند به روشهای زیر در مسابقه شرکت کنند.
 .1ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی :برای این کار ،کافی است
بهترتیب نــام مسابقه و شمارۀ گزینههای صحیح پرسشها را
بهصورت یک عدد چهاررقمی از چپ به راست ،همراه با نام و نام
خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی 30000808
 3000802222ارسال کنید.

مثال :رفیق خوشبخت ما  123۴محمد عظیمی

Haram.razavi.ir
ﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻃﻼع
و ﻧﺘﯿﺠە آن ﻧﯿﺰ ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑ

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.

تلفن۰۵۱-۳۲۰۰۲۵۶۹ :

ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
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* قرعهکشی از بین پاسخهای کامل و صحیح و بهصورت روزانه
انجام میشود و نتیجۀ آن نیز ازطریق سامانۀ پیامکی گفتهشده
رسد.ﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
یﯾﻞ ﮐ
ﺖم ﻓﺎ
اطالعﺖ درﯾﺎﻓ
به ﺟﻬ
برندگان
تذکر :پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال
کنید.

رفیق خوشبخت ما

رضوی:
جامع
بخش
مراجعهﺸبه
قدسﯽ ﺷﻮد
آستانﻧﺠﺎم ﻣ
ﺻﺤﯿﺢ ا
پرتالﻞ و
مسابقاتی ﮐﺎﻣ
ﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﯽ از ﺑﯿ
.2ﻗﺮﻋﻪ ﮐ

پرسشها
پرسش اول .آمریکاییها و اسرائیلیها با توجه به نقش بیبدیل
سردار سلیمانی چه لقبی به او دادند؟
 .۱شبح فرمانده
 .۲کابوس اسرائیل
 .۳قدرتمندترین فرد خاورمیانه
 .۴همۀ گزینهها
رفیق خوشبخت ما
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پــرســش دوم .ک ــدام شهید همسرش واســطــۀ شهادتش نزد
حاجقاسم شد؟
 .۱حسین بادپا
 .۲مرتضی حسینپور
 .۳حامد بافنده
 .۴مصطفی خوشمحمدی

پرسش سوم .طبق گفتۀ حاجقاسم شرط شهیدشدن چیست؟
 .۱اخالص و پاکی
 .۲شهید بودن
 .۳دعای پدر و مادر
 .۴اخالق خوب
رفیق خوشبخت ما
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پرسش چهارم .آخرین نوشتۀ حاجقاسم قبل از شهادت در کدام
گزینه بیان شده است؟
 .۱خداوندا مرا بپذیر ،خداوندا مرا پاکیزه بپذیر!
 .۲خداوندا میدانم که عزت و ذلت به دست توست!
 .۳خداوندا خالصانه از تو تقاضای دستگیری دارم!
 .۴ای حیات ،با تو وداع میکنم ،با همۀ جبروتت!

