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 سواالت مسابقه کتابخوانی به مناسبت دهه فجر

 

 

 

 کنند؟ یرا خاطر نشان م یزینامه خود چه چ تی)ره( در آغاز وص ینیحضرت امام خم -1

  بند بودن به اهداف آن یپا -ب                     آن یانقالب و بقاء دستاوردها نیبه ا دیام -الف

 ییو اجتناب از تجمل گرا یدور -د                              اسالم یانقالب تحت لوا یحفظ ارزشها -ج

 ؟ است چگونه ثقلین حدیث سند-2

 شیعه بین متواتر -ب                                                                   السند ضعیف -الف 

 واحد خبر-د                                               مسلمین  جمیع بین متواتر - ج 

 ؟ است حجت گروهی برچه امام حضرت نظر از ثقلین حدیث-3

 است صحیح وج ب -د        تسنن اهل برای-ج      شیعیان برای -ب     بشر برجمیع -الف 

 ؟ شد شروع زمان چه از وعترت قرآن مصائب-4

  )ع(علی حضرت شهادت زمان از - ب                            معاویه اززمان - الف 

 است صحیح وج الف - د                        عباس بنی خلفای اززمان -ج

 ؟ است نماز وجه کدام بیانگر وجماعت جمعه نماز امام حضرت نظر-5

 سیاسی وجه -د        فردی وجه -ج        فطری وجه – ب        اجتماعی وجه- الف 

 آوری یاد چیزی چه)  السالم علیهم( ائمه ثنای واشعار مرثیهواشعار ها عزاداری در است الزم-6

  ؟ شود

 عصر هر ستمگری و فجایع-ب (                      ع) حسین امام مظلومیت- الف

 است صحیح وج الف – د )                               ع( اهلبیت فضائل-ج 
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 ؟ داند می کسانی چه به مختص را خود الهی سیاسی وصیت امام حضرت-7

 دنیا مسلمان ملل -ب                             ایران مسلمان ملت - الف 

                                                                                                                                                                                    جهان ومظلومان اسالمی ملل جمیع- د                         عالم مظلومان تمام - ج 

 ؟ رسید پیروزی به چگونه اسالمی بزرگ انقالب-8

  الهی غیبی تأییدات با -ب                     اسالمی کشورهای کمک به -الف 

 احزاب کمک به -د                        قدرتمند دولتهای کمک به -ج

  ؟ است............... اسالم حفظ امام حضرت فرمایش به-9

  دولتمردان وظیفه-ب                                واجبات تمام راس در- الف

 اسالمی دولتهای وظیفه – د                                            ملت آحاد وظیفه -ج

 ؟چیست اسالمی انقالب بقاء رمز-10

 است صحیح وب الف – د       ملت بیداری -ج       کلمه وحدت -ب      الهی انگیزه -الف

  ؟ نیست جدا ازسیاست دین چرا-11

  است سیاسی عبادی - اسالم احکام از بسیاری چون- الف

 داد حکومت تشکیل اکرم پیامبر -ب

 داشتند اسالمی حکومت برگسترش تالش )ع(امیر وحضرت اسالمی اول خلفاء -ج 

 موارد همه -د 

 آن میلیونی وتودة ایران ملت که هستم مدعی جرات به من ؟ کنید کامل را جمله این-12

 امیر درعهد وعراق کوفه وملت )ص(اهلل رسول درعهد حجاز ملت ......... حاضر درعصر

 .باشد می )ع( حسین امام و )ع ) المومنین

 از کاملتر - د                           برابر -ج                              مانند -ب                          بهتراز الف 
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 که دارم عالقه هستید ای شایسته جوانان شما اینکه برای من کنید؟ کامل را جمله این-13

 یابید؟ در را جهان هردو تاسعادت کنید صرف..........عزیزو خداوندواسالم راه در را خود جوانی

 خدمت مردم-د         علم    -ج           جمهوری اسالمی -ب            انقالب – الف 

 ؟ چیست مسلح قوای به امام وصیت-14

 یاگروه حزب درهیچ واردنشدن -ب                                   وظیفه به عمل-الف

  مورد الف و ب-د                                          وحدت حفظ-ج 

 امام خمینی)ره( الزمه یک رژیم سالم را کدام عدالت می داند؟-15

 همه موارد-د       اجتماعی عدالت - ج      فردی عدالت -ب       اقتصادی عدالت-الف

 

 

 


