سواالت مسابقه کتابخوانی انسان  250ساله
دبیرخانه جشنواره کشوری روح خدا
کانون فرهنگی هنری شهید عاصی زاده یزد
 -1عواملی که باعث شکست مسلمانان در جنگ احد شد چه بود؟
الف) نداشتن وحدت کلمه -سستی -طمع
ب) اختالف نظر -سستی -عدم والیت پذیری
ج) نداشتن وحدت کلمه -طمع -نفاق

 -2عناصر زندگی حضرت علی علیه السالم چیست؟
الف) اقتدار -منطق -رسیدگی به مظلومان
ب) مظلومیت -رسیدگی به یتیمان -شجاعت
ج) اقتدار -مظلومیت -پیروزی

 -3در آثار اسالمی ما  ،تعبیر ثارا ...مربوط به چه کسی است؟
الف) امام حسین علیه السالم
ب) امام علی علیه السالم
ج) گزینه الف و ب

 -4کدام گزینه درباره اصل مهدویت غلط است؟
الف) اصل مهدویت مورد اتفاق تمام ادیان ،با خبر مسلم و قطعی خود است.
ب) وجود حضرت بقیه ا ...عجل ا ...تعالی فرجه الشریف ،استمرار حرکت نبوت ها و دعوت های الهی است.
ج) انتظار فرج ،عمل است -آماده سازی است -تقویت انگیزه در درون است.

 -5مقصود مامون از دعوت امام رضا علیه السالم به خراسان چه بود؟
الف) تبدیل صحنه ی مبارزات حادّ انقالبی شیعیان به عرصه فعالیت سیاسی آرام و بی خطر
ب) اثبات مدعای شیعه مبنی بر غاصبانه بودن خالفت های اموی و عباسی
ج) گزینه الف و ب

 -6کدام یک از قراء قرآن ،وقتی به خالفت رسید قرآن را کنار گذاشت و گفت ( هذا
فراق بینی و بینک )
الف)محمد بن شهاب زهری
ب) عبدالملک مروان
ج) عبدا ...بن زبیر

 -7کار سازماندهی پنهانی ائمه علیه السالم در زمان کدام امام به اوج خودش رسید؟
الف) امام سجاد علیه السالم
ب) امام باقر علیه السالم
ج) امام صادق و امام کاظم علیهم السالم

 -8ابعاد امامت و حکومت اسالمی کدام است؟
الف) رهبری سیاسی -قدرت جمعی -ارشاد فکری
ب) رهبری سیاسی -آموزش دینی -تهذیب روحی
ج) آموزش دینی-ارشاد فکری -ارشاد معنوی

 -9نمودارهای مهم و برجسته ی زندگی امام صادق علیه السالم کدام است؟
الف) تبلیغ و تبیین مسئله امامت – تبلیغ احکام دین به شیوه فقه شیعی
ب) تشکیالت پنهانی و ایدئولوژیک سیاسی
ج) گزینه الف و ب

