بسمه تعالی

سواالت کتاب"زندگی به سبک روح ا "...تالیف علی اکبر سبزیان
 )1طبق فرموده پیامبر اکرم (ص)« :هرکس خانوادهاش را شاد سازد ،خداوند»...؟
 -1دل او را شاد گرداند.
 -2از آن شادی ،مخلوقی میآفریند که تا رور قیامت ،برایش طلب آمرزش میکند.
 -3او را به وادی رحمت خود درآورد.
 -4بهشت را بر او واجب کند.
 )2آخرين وصیت امام خمینی (ره) به فرزندشان احمد آقا چه بود؟
 -1فرزندان خود را خوب تربیت کند.
 -2فرزندان خود را از کودکی با اسالم آشنا کند.
 -3خدمتگذار همه فامیل و متعلقان خود باشد.
 -4همه موارد.
 )3نظر امام خمینی (ره) درباره اشتغال زن چه بود؟
 -1انجام امور خانه برای زن بهتر است.
 -2اشتغال زن باعث آسیب روحی و جسمی او می شود.
 -3اشتغال زن اشکال ندارد ،البته تا حدودی که به خانواده لطمه نخورد.
 -4اشتغال زن ،اشکال دارد ،زیرا به تربیت فرزندان لطمه می زند.
 )4امام خمینی(ره) در اواخر عمرشان ،خواندن چه دعايی را توصیه فرمودند و چرا؟
 -1دعای عهد -چون در سرنوشت انسان دخالت دارد.
 -2دعای توسل -چون در سرنوشت انسان دخالت دارد.
 -3دعای کمیل -جهت آمرزش گناهان
 -4دعای عهد -جهت ظهور امام زمان (عج)

 )5اين سخن از کیست؟ «اگر کسی نماز را سبك بشمارد ،از شفاعت محروم می شود».
 -1امام باقر (ع)
 -2امام علی (ع)
 -3امام کاظم (ع)
 -4امام صادق (ع)

 " )6با خانواده خوب و شايسته وصلت کنید زيرا رگ و ريشه ،اثر دارد" از بیانات چه کسی است؟
 -1امام خمینی (ره)
 -2پیامبر اکرم (ص)
 -3حضرت علی علیه السالم
 -4برگرفته از آیات سوره نساء
 )7بهترين خصلت حضرت امام (ره) از ديدگاه فرزند بزرگوارشان حاج سید احمد آقا چه بود؟
 -1تواضع
 -2شجاعت
 -3گشاده رویی
 -4صداقت
 )8توصیه امام خمینی (ره) بعد از خواندن خطبه عقد به زوج جوان چه بود ؟
 -1با هم رفیق باشید.
 -2گذشت داشته باشید.
 -3بروید و با هم بسازید.
 -4در زندگی با هم صادق باشید.

 )9پیامبر اکرم (ص) فرمودند :دعای پدر برای فرزند ،همانند ….؟
 -1آب مفید برای زراعت است.
 -2ابر رحمت است.
 -3دعای پیامبر خدا برای امّتش است.
 -4گزینه  1و 3
 )10سفارش امام خمینی(ره) در اوايل زندگی به همسرشان چه بود ؟
 -1انجام واجبات و ترک محرمات
 -2توجه به مستحبات و ترک مکروهات
 -3رفت و آمد با خویشان و دوستان
 -4تحصیل علم و دانش
شرکت کننده محترم؛ لطفاً پاسخهای صحیح سواالت فوق را به ترتیب به صورت یک عدد ده رقمی (از چپ به راست) به شماره
 ۵۳۳۳۸۱۰۰۰۲پیامک نمائید.
الزم به ذکر است فقط عدد ده رقمی ارسال شود و از ذکر نام و یا هر توضیح دیگری خودداری فرمائید .در صورت برنده شدن
در مسابقه ،با شماره همراه ارسالی تماس گرفته خواهد شد.

