مسابقه کتابخوانی بمناسبت رحلت حضرت امام (ره) برگرفته از وصیت نامه سیاسی الهی
1ـ اهبم خویٌی اس چِ چیشی ثعٌَاى اهبًت الْی یبد هیکزدًذ ؟
الف.پذر ٍ هبدر

ج.هسئَلیتّب

ة .اًقالة اسالهی

د.هذارج ػلوی

2ـ اهبم خویٌی رهش ثمبی ایي اًمالة را چِ هیداًستٌذ ؟
ةٍ .حذت

الف.اًگیسُ الْی ـ ٍحذت کلوِ

د.حفظ اسالم ٍ خوَْریت ًظبم

ج.خَة کبر کردى هسئَلیي

3ـ اهبم خویٌی راُ همبثلِ ثب تَطئِ دشوٌبى را چِ هیداًستٌذ ؟
الف.بیذاری هردم
ج.اًسدبم ٍ ٍحذت

ةَّ.ضیبری هسئَلیي
د.خٌبص ًرمافساری

4ـ اهبم خویٌی ثشرگتزیي تَطئِ لزى اخیز را چِ هیداًٌذ ؟
الف.هستؼورُ کردى دٍلتّب

ة.هصرفی ببر آٍردى هردم

جٍ.ارد کردى فرٌّگ غرة بِ کطَرّب

د.هأیَس ًوَدى هردم از اسالم بَسیلِ تبلیغبت

5ـ اهبم خویٌی احکبم چِ چیشی را در اسالم ثیشتز اس ثمیِ هیداًذ ؟
الف.احکبم حکَهت ٍ سیبست

ةً .وبز ٍ رٍزُ
د.خذاضٌبسی ٍ تَحیذ

ج.خوس

6ـ اهبم خویٌی ٍیژگی حکَهت الْی ٍ حك را چِ هیداًستٌذ ؟
الف.رفبُ هردم در حکَهتّبی الْی

ة.اهٌیت بیطتر در خبهؼة الْی

ج.خلَگیری از ٍرٍد فرٌّگ ًیرٍّبی بیگبًِ بِ داخل حکَهت الْی

د.خلَگیری از ظلن ٍ اقبهة ػذالت اختوبػی

7ـ اهبم خویٌی هزدم ایزاى را ثْتز اس هزدم کذام شْزّب هیداًستٌذ ؟
الفّ.وِ هردم خْبى
ج.هردم ارٍپب

ة.حدبز ـ کَفِ ـ ػراق
د.ػٌبصر داخلی غرةزدُ

 -8اهبم خویٌی ثِ هخبلفبى جوَْری اسالهی چِ تَصیِای هیکزدًذ ؟
الف.تَبِ کٌٌذ ٍ بِ آغَش هلت ببزگردًذ
ج.قضبٍتی بیطرفبًِ بب فکری آزاد داضتِ ببضٌذ

ة.از ًظبم هب بذگَیی ًکٌٌذ ٍ هب را رّب کٌٌذ
د.دست از لدببزی ٍ هؼبًذت بردارًذ

9ـ اهبم خویٌی اًمالة را چگًَِ تَصیف هیکٌذ ؟
ة.حبصل هدبّذتّب

الفً.ؼوتی کِ بب خْبد ػظین بذست آهذُ

د.اًقالة اسالهی ٍ خوَْری

ج.حبصل خَى ضْیذاى
 -11ایي جولِ را کبهل کٌیذ:

هي ثزای ایٌکِ شوب جَاًبى شبیستِ ای ّستیذ عاللِ دارم کِ جَاًی خَد را در راُ خذاًٍذ ٍ اسالم عشیش ٍ  .....صزف
کٌیذ تب سعبدت ّز دٍ جْبى را دریبثیذ؟
ة.خوَْری اسالهی

الف.اًقالة

د.خذهت هردم

ج.ػلن

.11اهبم خویٌی ثِ هسئَلیي ثِ هسئَلیي چِ تَصیِای کزدًذ ؟
الف.سبدُ زیستی

ة.استقبهت در برابر کفر

ج.حفظ هٌبفغ هلی

د.خذهتگساری بِ هردم

 -2اهبم خویٌی هزدم را ثب چِ لفظی خطبة کزدًذ ؟
الفٍ.لیًؼوت

ة.هردم بسرگَار

د.هردم ایثبرگر

ج.هردم هحبَة

 -13اهبم خویٌی حکَهتّبی چپبٍلگز را چگًَِ تَصیف هیکٌٌذ ؟
الف.خًَخَار

ج.بیتقَا

ة.بیفرٌّگ ٍ تْیهغس

د.غرةزدُ

 -14اهبم خویٌی ثِ هلتّبی هسلوبى چِ تَصیِای کزدًذ ؟
الف.خذاخَیی
ج.الگَ گرفتي از اًقالة اسالهی ایراى

ة.سبدُزیستی
د.خلَگیری از اسراف

 – 15حصزت اهبم ( رُ ) در ٍصیت ًبهِ سیبسی – الْی خَیش تشکیل حَهت تَسط پیبهجز را ثب چِ اًگیشُ ای عٌَاى هی کٌذ
؟
الف – ػذالت اختوبػی

ة – هببرزُ بب فسبد

ج – ارتقبی سطح هبدی ًذگی هردم

د – ترٍیح اخالق

 – 16حضزت اهبم ( رُ ) در ٍصیت ًبهِ سیبسی – الْی خَیش اس چِ کسبًی ثِ عٌَاى اٍلیبی ًعن ًبم هی ثزد ؟
الف کبرگراى

ة – داًطگبّیبى

ج – هستضؼفبى ٍ هحرٍهبى

د هردم

 -17هخبطجبى ٍصیت ًبهِ اهبم چِ کسبًی ّستٌذ؟
الف)هلت ایراى ة)هلل اسالهی
ج)هظلَهبى خْبى

د)ّوِ هَارد

-18هؤسس هذّت شیعِ کیست ؟
ة) حضرت ػلی (ع)

الف) پیبهبر(ظ)

د) اهبم حسیي(ع)

ج) اهبم صبدق(ع)

-11ثِ فزهَدُ اهبم خویٌی (رُ) هسبلِ کزثالدرراس هسبئل .......است ؟
ة  :سیبسی

الف  :فرٌّگی

د :اختوبػی

ج  :اػتقبدی

 -21هصذاق حذیث تملیي چِ کسبًی ّستٌذ؟
الف)حضرت ػلی(ع)-قرآى.

ة)قرآى-حضرت فبطوِ(س(

ج)قرآى ٍ اّل بیت.

د)قرآىًْ -ح البالغِ
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