
مسابقه کتاب و کتابخوانی از صد صفحه کتاب سالم بر ابراهیم  یسواالت امتحان  

این سخن پیامبر )ص(که می فرمایند :هر کس پولی را از راه نا مشروع بدست آورد ، در راه باطل و حوادث سخت از دست می دهد مربوط -1

  .میباشدبه کدام بخش از زندگی نامه بوده و مرجع این سخن در کدام کتاب 

الحکم الظاهر -شرط بندی  -دمواعظ العددیه    -شرط بندی -جمواعظ العدیه    –پیوند الهی  - ب  الحکم الظاهر -پیوند الهی   -الف   

آسمان ها و زمین و فرشتگان شب و روز برای سه دسته طلب آمرزش می کنند آن سه دسته کدام یک از موارد زیر است - 2 

انسان  –فقها –علما  -د      انسان های با سخاوت –دانشمندان–علما  - ج        شهدا -دانشمندان –علما -ب     بزرگان -فقها -علما -الف

 های جهاد گر

د . ند تایید می کنونابراهیم به مهدی گفت: فقط انسانهای ......... هرچه را که می شن - 3 

  دهن بین  -دکم عقل                 – جدروغگو                -بعاقل                 -الف

ابراهیم بهترین فرمانده ارتش که بود؟  راز نظ– 4  

اصغر وصالی  -مرتضی مطهری              د -علی صیاد شیرازی            ج -ب  محمد بروجردی -الف   

دت شب و زنده داری تا صبح محبوب تر است(ا به جماعت بخوانیم در نظرم از عبا............... رپیامبر فرمودند : اگر نماز -5  

عصر  -دمغرب                                   -جصبح                               -بجمعه               -الف  

به گفته آیت اهلل بهشتی نام گروه چریکی در گیالن غرب ........ گذاشته شد. -6  

چمران  -بهشتی                      د -اندرزگو                           ج -الف دستمال سرخها                      ب  

  فعالیت گروه اندرزگو بیشتر چه بود؟ -7

عبور از ارتفاعات و تهیه نقشه دقیق -تشکیل تیم های شناسایی و عملیاتی       ج -ب حل مشکالت مردم   -الف  

  3و 2گزینه  -د    

ابراهیم هنگامی که در زورخانه ورزش می کرد می گفت برای خدمت به خدا و بندگانش باید........... داشت. -8  

روحیه ی قوی   -اعتقادی قوی                د -بدنی قوی              ج -ایمان قوی            ب –الف   

سی بود؟ فرمانده سپاه غرب کشور چه ک 1358در سال  -9  

دکتر بهشتی   -اصغر وصالی                      د -ابراهیم هادی                            ج -محمد بروجردی            ب –الف   

علت نام گذاری کتاب )سالم بر ابراهیم( چه بود؟   -11  

برگرفته از نام شهید     -استخاره با قرآن       د -در خواب دیدن نام کتاب    ج -وصیت مادر شهید       ب–الف   


