
 

 ؟  کیست((مناقب)) کتاب مؤلف -1

 ( شیخ بهائی4   محقق حلی (3   محمد بن شهر آشوب (2  محدث قمی (1

 کدامند؟ خوارج مشخصه دو -2

                                 اضطراب و ترس( 2                                     نفاق و کفر( 1

 صحیح تدبیر و فهم( 4                         نظری تنگ و بینی کوته( 3  

 کیست؟ از سخن این بدارد؛ دوست را مردم قلباً باید مهربان پدری همچون زمامدار، -3

                      اشتر مالک به( ع)علی امام( 2(                ع)علی امام به( ص) پیامبر( 1

 بصره زمامدار به( ع)علی امام( 4                     فرمانداران به( ع)حسن امام( 3

 یابیم؟ می دست ای گزینه چه به لک لک و زاغ دوستی از -4

 است آنان دوستی عامل مشابهت، و سنخیت( 2                          .            کنند می جذب را همدیگر همنام قطب دو( 1

 .است صحیح ب و الف گزینه( 4.      است پایشان بودن لنگ ، دوستیشان سبب فقط ندارند هم با سنخیتی( 3

 آورد؟ می بیرون پرستی خود از را انسان آنچه -5

 .            است خود به دوستی و محبت( 2                                        .است داففعه قوه (1

 .            است دیگری به محبت و عشق (4     .             است گذشتگی خود از و شجاعت( 3

 داشتند؟ برخوردی چگونه بود کرده تقسیم را یمنی( های پارچه) های حله که شخصی عمل مورد در( السالم علیه)علی امام -6

 .فرمودند قبول امّا دانستند انضباط بی آنرا( 2. کردند تکلیف کسب( ص) پیامبر از و دانستند انضباطی بی آنرا (1

                 فرمودند قبول و دانستند می وظیفه آنرا( 4                 .   کردند تقسیم خود اما دانستند انضباطی بی آنرا( 3

 .«بکشد را من خواهد می او اما بماند زنده او میخواهم من: »فرمود می امام است(  السالم علیه)علی امام دشمنان ترین سخت از مرد این -7

           ملجم ابن( 4                       قیس بن اشعث( 3عمرعاص        ( 2        معاویه( 1

 نمایند؟ می اشاره قرآن آیات کدام به داشتن دافعه و جاذبه خصوص در ، مطهری شهید -8

 توبه سوره از آیاتی( 2                             منافقون سوره از آیاتی( 1

                        مومنون سوره از آیاتی( 4                              حجرات سوره از آیاتی( 3

 قبر حضرت علی علیه السالم به صورت عمومی اعالن گشت؟ امام در زمان کدام -9

 ( امام کاظم علیه السالم4علیه السالم  ( امام صادق3( امام باقر علیه السالم  2( امام حسین علیه اسالم  1

 امیر المومنین علیه السالم در جامعه با خوارج  چگونه برخورد نمودند؟ -11

 طرفین استدالل می کردند و به استدالل یکدیگر جواب می گفتند (2          ( به مخالفین اجازه اظهار نظر نمی دادند. 1

 صحیح است 3و  1( گزینه 4                               (آنها را زندانی کردند  3 

 0011ماه مبارک رمضان سال  – سواالت مسابقه کتابخوانی

 

 موفق باشید

 کارشناس فرهنگی نهاد رهبری


