
 به نام خدا

 فجر مبارک کتابخوانی ویژه دهه  مسابقهسئواالت 

 کدام روحانی فرمان جهاد داد؟ غال کردندعراق را اشها،  که انگلیساول جهانی بعد از جنگ  -1

 آیت اهلل سیستانید( آیت اهلل میرزای شیرازی کوچک    ج(آیت اهلل حکیم     ب(آیت اهلل بروجردی   الف(           

 ؟استاسالم ......یکی از عزیزترین اجزاء ......... از نظر سیدجمال -2

 جهادد(                  امربه معروف و نهی از منکر  ج(              اخالق   ب(            سیاست  الف( 

 برجریان داشته است چون جامعه انقالب در میان کشاورز ، در میان معلم ، در میان طلبه، در میان دانشجو و تمام اقشار  -3

 بود. اساس .........

 آگاه سازی همه جانبه مردمی د(       آگاهی خداج(          خود آگاهی     ب(         خود انگیختگی  الف(

 تنها نهضتی که آنرا می شود با نهضت انقالب اسالمی مقایسه کرد نهضت .......... می باشد -4

 صدر اسالمد(        قیام مردم عراق بعداز جنگ جهانی اول ج(         جنبش تنباکوب(     جنبش ملی شدن نفت     الف( 

  وجود نداشته است؟ ،ستبه مفهومی که امروزه متداول ا کدام یک از پدیده های اجتماعی و سیاسی در صدر اسالم -5

 برده داری     د(          احتکار   ج(                 استعمار ب(         تحریم الف( 

 خیانت به ....... است.بالغه می فرماید: بزرگترین خیانت، )ع( در نهج ال امام علی -6

 حاکم اسالمید(                جامعه ج(              همسر   ب(                      والدینالف(

 .......................... پیامبر )ص( می فرماید: هرگز جامعه ای به مقام قداست نمیرسد مگر آن وقت که -7

 ب( امربه معروف و نهی از منکر انجام شود             بیت المال عادالنه تقسیم شودالف( 

 د( ضعیف حقش را از قوی بدون لکنت کلمه بگیرد.                     نماز در کل جامعه برپا شود ج(          

 فطرت انسان ناشی می شود. یک نهضت اسالمی یک نهضت ........... به معنای واقعی کلمه است چون از -8

 خواهآزادی د(             انسانگرا ج(              خداگرا ب(           فطرتگرا الف( 

 بافضیلت ترین  جهاد کدام است؟  -9

 ب(انسان در برابر یک پیشوای ستمگر دم از عدل بزند                   الف(جهاد علیه دشمنان کشور   

 د(امر به معروف و نهی از منکر                      ج(قیام برعلیه حاکم ستمگر 

 ؟بزرگترین هدیه یک رهبر به ملت  چیست -11

  ایمان به خودد(                       آزادی تفکر و اندیشه ج(            رفاه و آزادی ب(            آزادی بیان الف( 

 معنای ترس از عدالت چیست؟ -11

 ب( ترس از حاکم اسالمی و گناه نکردن      دش بترسد، تخلف و گناه نکند الف( انسان باید از خو

 د( ترس از گناهان و عواقب آنها       ج( ترس از خدا و انجام ندادن گناه                     

 معنای ترس از خدا چیست؟  -12

 همه موارد د(       از سنت خدا ترسیدنج(      از عدل خدا ترسیدن    ب(      از قانون خدا ترسیدن  الف( 

 ریشه انقالب ها چیست؟ -13

 الف( نارضایتی اقتصادی   ب( شکاف اقتصادی میان فقیر و غنی   

 د(نبود آزادی های اجتماعی و سیاسی   نارضایتی از وضع موجود و داشتن یک آرمان از وضع مطلوبج( 

  



 حرکت وامیدارد کدام است؟به دو بالی که انسان را  -14

 آزادی تفکر آزاد د(              دانش و ارادهج(                   آگاهی و ارادهب(             خواهی و دانایی الف( آزادی          

 .داند های الهی را به سوی .............. می اسالم جهت گیری نهضت -15

 د( جهاد                       ها   ج( فطرت انسان              مستضعفین ب(                 الف( روحانیت  

 سید جمال در مجله عروه الوثقی داستان ............... را مطرح کرد -16

 د( شهر مهمان کش      معبد مهمان کش   ج(            مسافرخانه مهمان کش  ب(       مهمان کش  کلیسالف( ا

 از سیاست را به شدت در میان مسلمین مطرح کرد.چه کسی برای اولین بار مسئله عدم جدایی دین  -17

   )ره( امام خمینی د(         سید جمال الدین اسدآبادی          ج(           میرزای شیرازی  ب(         مدرس     الف( 

 چهار هدف از اهداف اسالمی که در بیان امیرالمومنین آمده درباره چه اموری است؟ -18

نجات مظلومان,مبارزه با  اجرای قوانین الهی,ب(              مظلومان,اجرای قوانین الهی , احیای معالم دیننجات  , آبادی شهرهاالف( 

د( مبارزه با                  اجرای قوانین الهی , مبارزه با نفاق    احیای معالم دین,نجات مظلومان,ج(                اتحاد مردم دشمنان,

 جرای قوانین الهی,احیای معالم دیندشمنان,نجات مظلومان, ا

 ؟دلیل مخالفت شدید استاد با گروه فرقان چه بود -19

    عدم تحقیق کافی درباره قرآنب(    انخشونت در برخورد با مخالفالف( 

  نسبت دادن عقاید مارکسیستی به قرآند(   آزادی فکربیان آزادی عقیده و عدم تمایز ج( 

 اسالمی ایران این است که یک انقالب .......... استمشخص اصلی و اساسی انقالب  -21

 ایدئولوژیک  د(      اسالمی ج(انسانی            ب(فطری           الف(
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