سؤاالت مسابقه کتابخوانی کتاب بهار
از کتاب معیشت مومنانه
 .1کدام گزینه از اهداف انقالب اسالمی است؟
 .1حاکمیت اسالم ،حاکمیت دین خدا
 .2ایجاد رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی
 .3عدالت اجتماعی ،رفاه عمومی
 .4ریشه کنی فقر و جهل
 .2حیات انسان در ارتباط با چیست؟
 .1رفاه مادی و معنوی
 .2رفاه عمومی و حداقلی
 .3رابطه با عبادت و معنویت
 .4رابطه با خدا
 .3از دیدگاه اسالم توجه به رفاه چگونه توصیف می شود؟
 .1دور افتادن از معنویات و آرمان ها است.
 .2در نهایت توجه به رفاه جدایی از معنویت است.
 .3توجه به رفاه و حل مشکالت هیچ منافاتی با معنویت ندارد.
 .4رفاه تصور افراد ساده لوح و تغلیظ است.
 .4محصول رفاه به کدام دسته از افراد تعلق میگیرد؟
 .1رفاه یک امر شخصی است و هرکس برای رفاه خود باید تالش کند.
 .2محصول رفاه متوجه قشر مرفه جامعه است.
 .3رفاه در همه برنامه ریزی های دولت برای تمام اقشار جامعه است.
 .4محصول کار رفاه باید مستقیم به دست محرومین و فقرا برسد.
 .5یک کشور اسالمی چه ویژگی هایی دارد؟
 .1بیشتر به عبادت ،بندگی خدا و توسل پرداخته شود
 .2معنویت در همه امور جاری باشد.
 .3فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد و با اشرافیتگری مبارزه شود.
 .4معنویت ،علم ،عدالت ،مادیات ،امنیت وجود داشته باشد.

 .6کنز در اسالم به چه می گویند؟
 .1ولخرجی و ولنگاری
 .2اسراف مال و مصرف گرایی
 .3راکد و نازا کردن مال
 .4ثروت اندوزی و کبر
 .7افتخار همه ملت ها به چیست؟
 .1توانایی نظامی و عدالت اجتماعی
 .2قدرت دفاع و قدرت سازندگی
 .3عدالت و اخالق
 .4ثروت و جمعیت
 .8کدام یک از موارد به طرح انتظار در زندگی عناصر انقالبی ارتباط دارد؟
 .1نفوذ فساد در کشور و تردید اذهان جوانان
 .2مبارزه با دنیا طلبی و رفاه جویی
 .3از بین بردن فقر و محرومیت زدایی
 .4محرومیت زدایی و آماده ساختن جامعه تا ظهور
 .9از مشخصه های زن مسلمان چیست؟
 .1بی اعتنا بودن به زخارف دنیا و تجمالت
 .2در راه مبارزه و جهاد پیش قدم باشد.
 .3در راه خودسازی معنوی و اخالقی تالش کند.
 .4همه موارد
 .11مواضع نظام اسالم با کسب ثروت چیست؟
 .1مشوق ثروت اندوزی
 .2حیات و بقای جامعه به کسب ثروت اندوزی بستگی دارد.
 .3مشوق کسب ثروت در جهت تولید است
 .4مخالف با تولید ثروت است

