
 

 بسمه تعالی

 "ام خمینی)ره(مکلمات قصار ا"سواالت کتاب 
 

 مشکل عمده مسلمین چه عاملی است؟)ره( از نظر امام خمینی( 1

 دوری از اسالم و قرآن -1

 گرایش به مکتب مادی  -2

 گرایش به حکومت سیاسی -3

 گرایش به افراط در عبادت -4

 ذهبی است؟مذهب تشیع چه نوع م( 2

 مذهب دیکتاتوری -1

 فداکاریمذهب  -2

 هب رهاییمذ -3

 مذهب والیی -4

 اعمال انسان در عالم آخرت به چه صورت به ما نشان داده می شود؟( 3

 هم به صورت برزخی و هم ملکوتی -1

 صورت برزخی -2

 صورت دنیایی -3

 ملکوتیصورت  -4

 مهم ترین عامل رسیدن به خودسازی و مقام انسانیت چیست؟( 4

 علم توحید -1

 علم عرفان -2

 علم همراه با تزکیه -3

 علم فقه -4

 

 



 

 به مردم  در خصوص حفظ انقالب چه بود؟)ره( وصیت و سفارش امام خمینی( 5

 انقالب به دست نااهالن و نامحرمان نیفتد -1

 حفظ قدرت -2

 حفظ نهضت اسالمی -3

 دشمنی با امریکا -4

 والیتی که در حدیث غدیر آمده است چه نوع والیتی است؟( 6

 فقیهوالیت  -1

 به معنای حکومت  -2

 به معنای مقام معنوی -3

 هیچکدام -4

 ریاست جمهوری، مجلس و ... در انحصار چه کسانی است؟ انتخاباتخمینی )ره( از نظر امام ( 7

 در انحصار روحانیون -1

 انحصار احزاب در  -2

 مال همه مردم است -3

 در انحصار گروه ها -4

 ؟می دانست چه کسانیرا ودمندترین گروه در جامعه و سارزشمندترین خمینی )ره( امام ( 8

 روحانیون -1

 کسبه -2

 مستمندان -3

 کارگران -4

 چه چیزی انسان را از تزلزل بیرون می آورد؟)ره( ( از نظر امام خمینی9

 شکرگزاری -1

 ذکر خدا -2

 نعمت های خدا -3

 آزمایش الهی -4



 

 ( اساس کار انبیا چه بوده است؟11

 نفسسرکوب حب  -1

 شمشیر کشیدن بر کفار -2

 پیروی از دین -3

 3و  2گزینه  -4

های صحیح سواالت فوق را به ترتیب به صورت یک عدد ده رقمی )از چپ به راست( به شماره شرکت کننده محترم؛ لطفاً پاسخ

 پیامک نمائید.  ۵۳۳۳۸۱۰۰۰۲

توضیح دیگری خودداری فرمائید. در صورت برنده شدن الزم به ذکر است فقط عدد ده رقمی ارسال شود و از ذکر نام و یا هر 

 در مسابقه، با شماره همراه ارسالی تماس گرفته خواهد شد.

 


