مسابقه کتابخوانی ازکتاب پیرامون انقالب اسالمی شهید مطهری
به مناسبت هفته معلم
 -1ريشه هر انقالب در .........است؟
 )1خواست حكومت
 )2تمايل طبقات باال
 )3نارضايتى و خشم مردم از وضع موجود ،و آرمان خواهی و وضع مطلوب
 )4حركت هاي عدالت خواهانه مظلومين
 -2شناختن يك انقالب يعنى . ......
 )1شناخت وضعيت سياسی
 )2شناخت وضعيت ايدئولوژي سياسی
 )3شناخت ريشه هاي عدالت محورانه
 )4شناخت نارضايتى و شناخت آرمان مردم
 -3ريشه هاي ايدئولوژيك انقالب چيست؟
 )1ريشه هاي اقتصادي
 )2ريشه هاي اجتماعی
 )3ريشه هاي فرهنگی موجود در انقالب
 )4ريشه هاي فكري و عقيدتی در انقالب
 -4روح انقالب اسالمی كدام است؟
 )1تمايل به تغيير سياسی
 )2تمايل به تغيير اقتصادي
 )3تمايل به اسالم خواهی
 )4تمايل به تحوالت اجتماعی در كشور
 -5آيه « وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ»(سوره قصص  -آيه  )5در
چه رابطه است؟
 )1رياست دينداران
 )2پيروي از حق
 )3توجه وعنايت به مردم ضعيف
 )4استضعاف شدگى مالك حركت و مالك انقالب است
 -6از نظر استاد معنی آيه " ال إِكْراهَ فِی الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ" چيست؟
 )1عصيان و نفى نسبت به هواها ،به طاغوتها به معبودهاى غير خدااست
 )2در دين اجبارنيست
 )3راه هدايت در دين مشخص شده است
 )4آيه در باره عدالت است
 -7وارستگى به چه معنى است؟
 )1تحت اوامر الهی بودن
 )2پيروي از راه حق
 )3نفوذ در مناسب دنيايی
 )4انسان ،ديگر تابع محيط نيست ،بلكه محيط تابع اوست
 -8اركان اصلى بقاء و تداوم انقالب اسالمى ايران از نظر استاد چيست؟
 )1مبارزه با فقر اقتصادي و تحول اقتصادي
 )2ضديت با استعمار و دفاع از مستضعفين
 )3مبارزه فرهنگی و جهاد اسالمی
 )4عدالت اجتماعى ،استقالل و آزادى ،و معنويت اسالمى

 -9نظر استاد در مورد كالم امام علی(ع) «ان فی العدل سعة» درباره چيست؟
 )1كسی كه عادل است گذشت بسياري دارد
 )2عدالت به گذشت منجر ميشود.
 )3رضايت احاد مردم از عدالت است و گذشت است
 )4اگر ظرفى باشد كه همه گروهها و همه افراد را در خود بگنجاند ،آن عدالت است.
 -11به نظر استاد ،ركن معنويت در انقالب اسالمی به چه صورت است ؟
 )1عدل اسالمی
 )2رفاه اقتصادي
 )3معنويت پيامبر (ص) و ائمه(ع)
 )4اجراي اسالم
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