مسابقه کتابخوانی هفته هنر انقال ب الالمی

اداره کل کتابخانه های عمومی استان چهار محال و بختیاری برگزار می کند:
مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی از کتاب آغازی بر یک پایان تالیف استاد شهید سید مرتضی آوینی ویژه استان چهار
محال و بختیاری.
لطفا پاسخ های صحیح را به این شماره  000040001پیامک کنید :به عنوان مثال( 0144041401از سمت چپ به راست ).فرصت
شرکت در مسابقه از  10لغایت  30فروردین ماه سال جاری می باشد( .به برگزیدگان مسابقه بسته های فرهنگی به قید قرعه اهدا خواهد
شد).
-0منظور از بزرگترین پیام امام (ره)در کتاب آغازی بر یک پایان چیست؟
-0انتظار در مبارزه است

 -1عرفان را با مبارزه جمع کنیم

-4عرفان عین مبارزه است

-4همه موارد

-1طبق متن کتاب تاریخ حیات باطنی انسان کدام است؟
-0تاریخ تمدن

 -1تاریخ انبیا

-4تاریخ غلبه انسانها بر طبیعت

 -4تاریخ مدون رسمی

 -4این جمله امام (ره) مصداق کدام گزینه است؟
" بت های ظاهر و باطن را شکست و با انقالب اسالمی خانه حقیقی را بنیان نهاد"
-0ام القرا و بیت عقیق

 -1کعبه دل های ناب

-4اسوه قیام ناس که نه شرقی است ونه غربی

 -4همه موارد

 -4بزرگترین تحولی که امام خیمنی (ره) برای آن قیام کردند و به آن هم رسیدند چه بود؟
-0تحول انفسی

 -1تحول تاریخی

 -0انقالب ما انقالب در ارزش هاست مصداق کدام گزینه است؟
-0با اتکا به نظام فکری مستقل وقوع یافته است
-1تبلور اصل نه شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی است
-4برطبق تفکر اسالم ناب محمدی وقوع یافته است
-4همه موارد

 -4تحول اقتصادی

 -4هیچکدام
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-6جمهوری اسالمی در نظر امام (ره) مبتنی برچیست؟
-0مبتنی بر والیت که بر رای جمهور مردم تکیه دارد

-1مبتنی بر دموکراسی

-4مبتنی بر حکومت مردم بر خویش

-4همه موارد

-7سخن حضرت علی (ع) در خطبه شقشقیه که فرمودند" اگر حضور بیعت کنندگان نبود و وجود یار ،حجت بر من تمام نمی کردو
خداوند از علما پیمان نگرفته بود که بر شکم بارگی ستمکار و گرسنگی مظلوم صبر نکنید ،رشته خالفت را از دست می نهادم " بیانگر
کدام حقیقت در مورد خالفت حضرت علی (ع) است؟
-0بیعت کردن مردم
-1وجود نصرت کنندگان
-4پیمانی که خداوند برای یاری مظلومان از علما گرفت
-4همه موارد
-8طبق متن در کتاب "والیت فقیه " امام خمینی(ره) در مورد حکومت اسالمی چه فرمودند؟
-0حکومت اسالمی استبدادی نیست
-1حکومت اسالمی حکومت مطلقه نیست
-4حکومت اسالمی حکومتی مشروطه است و مقید به شروطی که در قرآن و سنت معین گشته .
-4همه موارد
 ------------1منجی جهان فرداست چنان چه که منجی ایران شد و انقالب اسالمی را به سرچشمه جوشان انقالب معنوی و دینی
در سراسر جهان مبدل کرد؟
-0ایمان

 -1عمل

-4تحوالت

 -4ارتباطات

 -00کدام یک از صفات فطری بشری است که اگر نبود  ،تحول و تکامل و جود پیدا نمی کرد؟
-0وفاق اجتماعی

-1نوجویی

-4تفکرعلمی

-4هیچکدام

