
 تعالی بسمه

 ابخوانیــکتاب و ــکته مسابقـــ

 نوشته مقام معظم رهبری در قرآن اسالمیاندیشه کتاب طرح کلی 

 مدرسه علمیه الزهرا سالم اهلل علیها قیامدشتمعاونت پژوهش 

نقطه آغاز و سکوی پرش تالش آدمی چیست؟از نگاه مقام معظم رهبری -1  

                        آگاهی و شناخت(توحید                      ج( ایمان                          ب( الف

در دعوت انبیا نخستین شعار چیست؟-2  

ایمان و پیوستگی(ج            توحید            (جهاد                          ب( الف  

با توجه به آیه اعدت للمتقین، متقین دارای چه ویژگی هایی هستند؟-3  

انفاق کنندگان و کاظمین الغیظ(توبه کنندگان                 ج(انفاق کنندگان                 ب(الف  

انه ضد انبیا است؟کدام عنوان ها در قرآن نمایشگر چهار طبقه در جبهه بندی های ستیز گر-4  

گنج افزونان-هارون-قارون-فرعون( الف  

احبار و رهبان-مترفین-مالء-طاغوت(ب  

قارون-فرعون-کینه ورزان-رهبان(ج  

کدام ویژگی از نظر مقام معظم رهبری ایمان را از سرسپردگی های عامیانه و پوچ ممتاز می سازد؟-5  

ایمان از روی شعور وآگاهی و فهم ( الف  

روی تحقیق ایمان از( ب  

ایمان با فکر( ج  

کدام یک از گزینه های زیر از نظر مقام معظم رهبری از احتیاجات رسیدن به سعادت همه جانبه و کامل است؟-6  

مغفرت و رحمت( الف  

هدایت(ب  

هر دو گزینه(ج  

.،غیر از اینکه یک بینش فلسفی ست، یک شناخت علمزا و زندگی ساز است......... از نظر مقام معظم رهبری؛ -7  

ایمان( الف  

معاد(ب  



توحید( ج  

موحد بودن است؟وط کدام گزینه ها در قرآن شر-8  

خدا را عبادت کردن( الف  

غیر خدا را عبادت نکردن( ب  

ردن از معارضان و رقیبان خداعبادت نکردن غیر خدا و اطاعت نک( ج  

از نظر مقام معظم رهبری برترین و عالی ترین هدف انبیا چیست؟-9  

.انسان ها را از آب و گل و پستی ها رها سازند و با جاری نمودن استعداد های آن ها ، ایشان را به عالی ترین مقام انسانی برسانند( الف  

هدایت جاهالن( ب  

هیچکدام( ج  

د و زیان کیست؟بعثت به سو -11  

طبقات برخوردار -ستمدیده و محروم( الف  

ستمدیده و محروم-طبقات برخوردار(ب  

جاهالن-عیاشان(ج  

 

 ردیف الف ب ج
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   9 
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 پاسخ نامه

معاونت  را به نام کاربریلطفا پاسخ های خود 

به مدرسه علمیه الزهرا سالم اهلل علیها پژوهش 

 .ارسال فرمایید در ایتا zghasemi0614: آدرس

 1397آبان  21فرصت ارسال پاسخ ها تا 

  



  


