بسمه تعالی
مسابقه کتابخوانی « احیاگر قرن »
ویژه عموم مردم استان لرستان -گرامیداشت دهه فجر 7931
عم
اداره کل کتابخاهناهی ومی استان

منبع مسابقه  :کتاب درس هایی از امام  ،گردآوری و تنظیم:رسول سعادتمند  -انتشارات تسنیم 1386

ترین مالك امام خمینی (ره) براى ازدواجشان چه بود؟
.1مهمرلستان
تفاهمشهید
استاد
حسینی
حماسه
ب.منبع:
مطهریراستگویی و صداقت
د.
جلدها 1اثر ج.
خانواده
همطراز بودن
کتابهمسر و
همفكر بودن
الف .اخالق و دیانت
.2حضرت امام (ره) در خانواده تأكید شدید بر .................داشتند.
د .فرمانبرداری فرزندان
ج .انجام واجبات و مستحبات
الف .انجام واجبات و ترك گناهان ب .همكاری در خانه داری
 .3بر اساس گفته بنیانگذار جمهوری اسالمی ،بهترین عبادت براى یک مادر ..................است.
د .همسرداری
ج .انجام كارهاى اجتماعى
ب .نگهدارى و تربیت فرزندان
الف .تحصیل دانش
 .4مطابق دیدگاه امام (ره) تالش براى رسیدن به مقام و شهرت موجب  .......مى شود؟
د .فراموشی خانواده
ج .سوء عاقبت
ب .بدبینى مردم
الف .افزایش ناراحتى روحى و حسرت از نرسیدن به مقام باالتر
.5كدام گزینه از دیدگاه امام خمینی (ره) صحیح است؟
ب .تخلف از قوانین رانندگى خالف وجدان است
الف .رعایت قوانین تكلیف شرعى است
د .بعضی قوانین می بایست انعطاف پذیرتر باشد
ج .قوانین را در مواقع ضروری می توان اجرا نكرد
 .6از دیدگاه امام (ره) باالترین عبادت چیست؟
د .تكریم والدین
ج .انجام عمره
ب .خدمت به محرومین
الف .تحصیل علم
 .7از نظر امام خمینی(ره) هدف از طرح اسالم منهاى روحانیت چیست؟
د .دشمنی با روحانیت
ج .تغییر دین اسالم
ب .بدعت در اسالم
الف .از بین بردن اسالم
 .8به فرموده امام (ره) كسانى در این دنیا توانستند به جایى برسند كه:
د .پر تالش بودند.
ب .آینده نگر بودند ج .محتاط بودند
الف .در زندگى داراى نظم و انضباط بودند
 .9از دیدگاه امام خمینى(ره) دعاها و مناجاتها:
ب .به انسان آرامش می دهند.
الف .مشتمل بر معارف الهى و انس با خداوند است.
د .شكرانه نعمت های خداوند است.
ج .نجات بخش هستند.
 .11عالمه جعفری در خصوص امام خمینی (ره) فرمودند كه ایشان از مصادیق كدام حدیث می باشند؟
د .یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا
ج .یبْكِی اللَِّیلَ عَلَى خَطِیئَتِهِ
ب .صَبُورٌ فِی الشَِّدَائِدِ
الف .كَثِیرَ الصِِّیامِ

گـزینـه 1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

الف
ب
ج
د

نام و نام خانوادگی :

شهرستان:

نام پدر :



این فرم را پس از تکمیل تا تاریخ 7931/77/93



به برندگان این مسابقه به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

کدملی:

نشانی محل کار:

شماره تماس:

به یکی از کتابخانه های عمومی استان ،اداره کتابخانه های عمومی شهرستانها و یا اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان تحویل دهید.
كتابخواني بايد در جامعه ترويج شود؛ و اين كار بر عهده همه دستگاههايي است كه در اين زمينه مسئولند
(مقام معظم رهبري)

