سواالت مسابقه درسهای پیامبراعظم(ص) (از صفحه  150به بعد)

لطفاً سواالت را به دقت مطالعه نموده و گزینه صحیح را در پاسخنامه عالمت بزنید ( .توضیحات بیشتر در پاسخنامه)
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با توجه به متن کتاب درسهای پیامبر اعظم(ص) کدام یک از جمالت ذیل صحیح نمی باشد.

الف) مبعث در حقیقت پرچم علم و معرفت را برافراشته است.
ب) بعثت پرچمداری و برافراشته شدن پرچم عدل است.
ج) مبعث روزی است که پیامبر اسالم(ص) از سوی خدا برای هدایت اعراب از شرک برانگیخته شد.
د) جهاد یعنی مبارزه با زور گویی و تجاوز
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از منظر رهبر معظم انقالب «ایمان اسالمی» چه نوع ایمانی است؟

الف) ایمانی است متکی به منطق و استدالل و متضمن خیر و سعادت بشر
ب) ایمان اسالمی یعنی باور قلبی به دستورات اسالمی بدون عمل به آنها
ج) ایمان اسالمی یعنی تقوا و پرهیزکاری و پرداختن به عبادات شخصی نظیر نماز و روزه
د) مورد الف و ج
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ي» چیست؟
ْحةً لِلْعَا ََل ِ ًَ
نظر مقام معظم رهبری در مورد معنای رحمت در آیه « َو َما أ َ ْر َسلْن َ َ
اك إ ا ََِل َر ْ َ

الف) تربیت
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ب) تزکیه

د) همه موارد

ج) تعلیم و هدایت انسانها

حضرت امام خامنه ای علت عقب ماندگی کشورهای اسالمی را چه میدانند؟

الف) سرگرم شدن به جنگهای داخلی

ب) عمل بد و رفتار و غفلت مسلمانان

ج) سرگرم شدن بوسیله قدرتهای طاغوتی

د) همه موارد
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با توجه به متن کتاب پیام اصلی پیغمبر ما و همه پیغمبران چیست؟

الف) مبارزه با استکبار

ب) دعوت به زهد و پرداختن به خود

ج) کلمه الاله االاهلل

د) موارد الف و ب
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طبق فرموده رهبر معظم انقالب اگر توحید با همان معنای واقعی که اسالم آن را تفس یر ک رد ،در زن دگی بش ری
تحقق پیدا می کرد ،ثمره آن چه می شد؟

الف) بشر به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و اخری می رسید

ب) دنیای بشر آباد می شد.

ج) همه مردم مسلمان می شدند.

د) موارد الف و ب
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اولین آیات قرآن تجلیل از چه چیزی می باشد.

الف) حمد و ستایش الهی

ب) نماز و روزه

ج) تجلیل از علم

د) جهاد با استکبار
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ِ
ي َر ُسووَل ِمون ْ ُم ًْ »...پیش شرط علم را چه میداند؟ که بدون
مقام معظم رهبری در تبیین آیه شریفه « ُه َو ال ا َ ِذي بَعَ َ
ث ِِف ْاْلُ اميِ ا َ
آن علم عامل سقوط و گمراهی بشر خواهد بود.

الف) تزکیه
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ب) مسلمان شدن

ج) علم در راه مبارزه با سلطه استکبار است

د) همه موارد

کدام یک از موارد ذیل در کتاب درسهای پیامبر اعظم(ص) نیامده است؟ ( با دقت در صفحات  170تا )180

الف) تشکیل امت اسالمی با خصوصیات منحصر به فرد آن یکی از برکات بعثت عظیم بود.
ب) هرجا امت اسالمی علم ،اخالق ،اقتدار ومعنوی ،عزت و عدالت را نادیده گرفت ،دچار عقبگرد شد.
ج) قرآن مارا تهدیدکرده است که اگر اتحادو همبستگی خودتان رااز دست بدهیدآبرو وهویت وقدرت شمانابودخواهدشد.
د) خیلى روشن است که بعضى از جهان بینىها الهام بخش سکون و رکود و بعضى مایه ترقى و رشد هستند.
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الل ال ا َ ِذين آمنُوا ِمن ُك و َع ِملُووا ال ا ِ
واََا ِ ً »...چ ه ش روطی را ب رای تحق ق
َ
حضرت امام خامنه ای در ذیل آیه شریفه « َوع َ َد ا َ ًُ َ َ ْ ْ َ
وعده الهی بیان کردند؟

الف)ایستادگی و استقامت
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ج) عمل به دستورات اسالمی

ب) حفظ وحدت و توکل

د) موارد الف و ب

طبق بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی دشمن شماره ی ک بی داری اس المی در کش ورهای مس لمان چ ه کس انی
هستند؟

الف) علمای اسالم به خاطر تفرقه و عدم اتحاد

ب) سیاستمداران به خاطر تکیه بر غرب

ج) قدرتهای استکبار چون اسالم با سلطه مخالف است.

د) روشنفکران به خاطر غربزدگی آنها
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طبق بیانات مقام معظم رهبری دلها در سراسر امت اسالم به یاد  ...................طراوت پیدا می کند.

الف) به یاد پیامبر
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ب) با یاد اهل بیت

د) مسئله فلسطین

ج) با حضور در پیاده روی اربعین

از نظر رهبر معظم انقالب اولین کاری که پیامبر اعظم(ص) در آغاز هجرت کردند چه بود؟

الف) تشکیل حکومت اسالمی

ب) جمع آوری آیات قرآن

ج) نامه به سیاستمداران عالم

د) مورد الف و ج
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طبق متن کتاب در راس برنامه های دعوت اسالمی سه چیز مهم قرار دارد که قرآن به آنها تص ریح ک رده اس ت.
آن سه چیز کدامند؟

الف) تزکیه و اخالق  -عدالت و انصاف – جهاد و شهادت

ب) علم و حکمت – تزکیه و اخالق – عدالت و انصاف

ج) جهاد و شهادت – استکبار ستیزی – زهد و تقوی

د) عدالت و انصاف – جهاد و شهادت –روحیه استکبار ستیزی
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حق آن وقتی پیش می رود که پیروحق در راه پیشرفت حق از خود  ................و  .................نشان دهد.

الف) استقامت و استحکام

ب) منطق مداری و روشنگری

ج) رشادت و از خود گذشتگی

د) همه موارد

اء بَيْن َ ُم ًْ» معنای اشداء بر کفار را چه می دانند؟
 -16امام خامنه ای در تفسیر آیه شریفه «ًأ َ ِش َد ًُ
ااء عََلَ ال ْ ُك َفاا ِر ُر َ َ
ْح ُ
د) هیچکدام
ج) انعطاف در مواقع ناچاری
ب) دائماً جنگیدن
الف) استحکام و استواری
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رهبر معظم انقالب دو عامل عمده و کلی را در مقابل وحدت اسالمی چه می دانند؟

الف) پایبندی به تعصبات و دست تفرقه افکن دشمنان

ب) بحث و مناظره علمی در دانشگاه ها و مشاجرات مذهبی

ج) ایجاد داعش توسط دشمنان اسالم و کمک به آنها
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امام خامنه ای بعثت پیامبر اعظم (ص) را دعوت مردم به چه چیزی می دانند؟

الف) تربیت عقالنی
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د) مورد ب و ج

ب) تربیت اخالقی

ج) تربیت قانونی

بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری چه کسانی نقطه مقابل دعوت پیغمبر اسالم (ص) هستند؟

الف) کسانی که با عدالت مخالفند

ب) کسانی که با صلح و امنیت مخالفند

ج) کسانی که به دنبال رشد و تعالی معنویت در جامعه هستند.
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د) همه موارد

د) موارد الف و ب

مقام معظم رهبری علت اصلی دشمنی های استکبار با جمهوری اسالمی ایران را چه می دانند؟

الف) چون جمهوری اسالمی ایران پرچم بیداری ملتهای مسلمان را در دست گرفته است.
ب) چون جمهوری اسالمی ایران دارای قدرت و عظمت است
ج) چون جمهوری اسالمی ایران ملتها و دولتها را به عزت و اتحاد دعوت می کند.
د) موارد الف و ج

قرار گاه فرهنگی
دفتر امام جمعه
کوهسار

