
 آینده انقالب اسالمی نوشته استاد مرتضی مطهری مسابقه كتابخواني سواالت

 داستان بنی اسرائیل ،مصداق کدام آیه قرآن است؟-1

 الف.وعدهللا الذین امنوا منکم و عملوالصالحات                    ب. و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ماکانوا یحذرون

 رسوال                    د. هیچکدامج.لقد من هللا علی المومنین اذ بعث فهیم 

 علمانیت به چه معناست؟-2

 الف.آزادی علماست        ب.همان تعبیر جدایی دین از سیاست است.        ج.دین از سیاست جدا نیست.      د. هیچ کدام

 استفاده رهبر انقالب از تغییر تاریخ  هجری چه جنبه ای داشت؟-3

 اقتصادی   ج. جنبه مذهبی      د . همه مواردجنبه سیاسی     ب.جنبه الف.

 از نظر استاد مطهری با فضیلت ترین و برترین جهادها کدام است؟-4

دم از عدل بزند و سخن عدل را مطرح کند       الف.مطرح کردن سخن عدل    ب. نفی و انکار و اعتراض    ج انسان در برابر یک پیشوای ستمگر

 د. الف و ج 

 انقالب اسالمی کدام است؟ عوامل تداوم-5

 الف.ادامه دادن مسیر عدالت خواهی        ب. احترام به آزادیها     ج . حفظ استقالل مکتبی     د. همه موارد

 جمله ارفقوا باسیرکم :با اسیرتان مدارا کنید را در مورد چه کسی  توصیه کردند؟)ع( حضرت علی -6

 زندانی بود       ب.در مورد قاتلین        ج. در مورد زندانیها و اسرای جنگی      د.هیچکدام  ابن ملجم مرادی  که در خانه علی )ع(الف.

 شان نزول آیه ال اکراه  فی الدین و قد تبین الرشد من الغی کدام است؟-7

م به یهودیان         ج. عرضه داشتن ب.عرضه داشتن اسال     الف. عرضه داشتن اسالم به کودکان انصار که در منزل یهودیها بزرگ شده بودند.   

 اسالم به مسیحیان        د. همه موارد

ایی می از نظر استاد مطهری......... این امکان را به انسان می دهد که آینده را به نحوه دلخواه بسازد و حوادث را برای آینده هدایت و راهنم-8

 کند؟

 حلیل وقایع         د. هیچ کدامالف.کشتی حوادث      ب. هدایت انقالب       ج.ت

 از نظر شهید مطهری فرق انقالب با کودتا چیست؟-9

 یکی اقلیت صالح است یکی ناصالحانقالب ماهیت مردمی دارد ولی ماهیت کودتا مردمی نیست     ب.الف.

 ج.ماهیت انقالب مصر کودتاست و انقالب نیست    د. همه موارد

 مطهری......تعریف انقالب از نظر استاد -01

 الف. طغیان و عصیان مردمی که محکوم یک نظام هستند و از آن نظام ناراضی و خشمگین اند.

 ب.انقالب کبیر فرانسه و انقالب فرانسه )روسیه( نظیر انقالب ایران هستند.

 ف و جج.ریشه در نارضایی و خشمهای  مردم در یک طرف و در آرزوها و طلبها و خواسته های مردم       د. ال

 از نظر استاد مطهری نظیر انقالب اسالمی ایران کدام است؟-11

 الف.انقالب صدر اسالم     ب. انقالب اکتبر روسیه     ج .انقالب کبیر فرانسه     د.همه موارد 

 از نظر سیدجمال الدین اسد آبادی  علت بیماری جهان اسالم چیست؟-11

 ب.عنصر حرکت و انقالب)جهاد( در دین  فراموش شدهالف.اوضاع فاسد و نابسامان جهان اسالم    

 ج.عنصر امربه معروف و نهی از منکر از دین فراموش شده     د. ب و ج



 از نظر شهید مطهری آنچه که سبب شده انقالب اسالمی ایران در میان انقالبهای جهان بی نظیر و بی رقیب باشد؟-03

ب. نظام فکری  و ایدئولوژی      ج.داشتن یک مکتب               و یک مکتب و یک ایدئولوژیایمان  الف. رهاشده از وابستگیهای و وابستگی به یک 

 د. همه موارد

 از دید استاد مطهری عالی ترین و باالترین نوع انقالب کدام است؟-04

ج.پیاده کردن یک طرح در زندگی بشر باشد.        الف.ریشه در نارضایتی مردم داشتن     ب. ریشه در مسایل فکری و اعتقادی و مکتبی داشتن    

 د. همه موارد

 این سخن از کیست؟)) بنده دیگری مباش که خدا تورا آزاد آفریده است.((-05

 الف.امام خمینی       ب. امام علی )ع(     ج. مالک اشتر    د. هیچکدام

 باشد که ضعیف از قوی بترسد این ملت رستگار نخواهد شد.این جمله از کدام بزرگوار می باشد؟ مادام که ملتی این گونه -16

 الف.پیامبر )ص(   ب. حضرت علی )ع(      ج. امام خمینی    د. هیچ کدام

 انقالب .............مقدمه  انقالب اجتماعی است.-07

 الف.روحی   ب. نظامی    ج.سیاسی     د. همه موارد

 .............  ارکان انقالب روحی مردم ایران........-08

 الف.دمیده شدن روح امر به معروف و جهاد در مردم   ب. احساس شخصیت     ج. الف و ب      د.هیچ کدام

 حالت استبساع چیست؟-19

 الف از دست دادن فکر و اراده    ب.سلب قدرت فرار          ج .ازدست دادن روحیه و اعتماد و ایمان به خود      د.همه موارد

 نظر استاد :بزرگترین هدیه یک رهبر به ملت خود چیست؟از -12

 الف . ایمان به خود         ب. هدیه سیاسی       ج .استقالل  سیاسی      د. الف و ج
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