
 

 بسمه تعالی

 

 سواالت مسابقه مجازی بهار امامت

 1400اسفند  1443شعبان 

 

 :حکمتهای منتخب نهج البالغه

 

 طوری معاشرت کنید که:با مردم  میفرمایندع امیر المومنین  -1

 هرگاه از آنان تقاضایی کنیم،آنرا برآورده سازند. -الف 

 در زندگی به ما عشق بورزند. -ب  

 در مرگمان بر ما اشک بریزند. -ج  

 گزینه های ب و ج  -د   

 هنگامی که بر دشمنت پیروز شدی ....توصیه امام علی ع :  -2

 را عادالنه به عقوبت برسان.او  -الف 

 تسلط خود را بر او محکم گردان.  -ب   

 عفو را شکرانه این پیروزی قرار ده. -ج   

 ساز. مکر او را میان مردم بر مال -د    

 ناتوان ترین مردم از نظر امام علی ع، کسی است که .... -3

 نتواند دوستی پیدا کند. -الف 

 نتواند دوستی پیدا کند و دوستی را که دارد نیز از دست بدهد. -ب   

 نتواند روزی خانواده خود را فراهم نماید. -ج   

 نتواند خود را از خطرات مصون بدارد. -د    

 گناهان بزرگ ........ است. ، از جمله کفارهرمایند می فامیر مومنان علی ع  -4

 به فریاد بیچارگان رسیدن و تسلی به غم دیدگان دادن -الف 

 توبه به درگاه خداوند -ب   

 جهاد در راه خدا  -ج   

 نماز و روزه فراوان  -د    

 برآورده نشدن حاجت بهتر است از ....... از دیدگاه موالی متقیان ع  -5

 برآورده شدن با زحمت طاقت فرسا.  -الف 

 درخواست به دیگران بردن. -ب   

 طلب کردن از نااهالن. -ج   

 برآورده شدن با دعا و نذر و نیاز -د    

 



 کتاب سالم بر ابراهیم: 

 شهید ابراهیم هادی ورزشکار بود،همیشه قبل از مسابقه دو رکعت نماز میخواند و از خدا درخواست می کرد: -6

 ر مسابقه پیروز شود.د -الف 

 بتواند مدال بیاورد. -ب   

 یک وقت در مسابقه حال کسی را نگیرد. -ج  

 آبرویش نزد هوادارانش نرود. -د   

شهید هادی از دوران دبیرستان در هیئت جوانان وحدت اسالمی شروع به مداحی کرد. اخالق او در مداحی اینگونه  -7

 بود:

                                      م استفاده کنم و نیت غیر خدایی را در مداحی وارد می گفت سعی میکنم بیشتر خود -الف 

 نکنم.

هر جا می دید وظیفه اش خواندن است ، می خواند.اما اگر می فهمید به غیر از او مداح دیگری هست ، نمی  -ب   

 خواند و بیشتر دنبال استفاده بود.

فراموش نمیکرد، چند بیت شعر با اسم شهداء آماده کرده بود و در بیشتر مجالس می ذکر شهداء را هیچ وقت  -ج   

 خواند.

  هر سه مورد. -د   

 نویسنده کتاب زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی نام این کتاب را از کدام آیه قران کریم الهام گرفته است؟ -8

 سوره صافات 104آیه  -الف 

 سوره ابراهیم 36آیه  -ب   

 سوره صافات  109آیه  -ج   

 سوره بقره   124آیه  -د    

 شهید ابراهیم هادی در چه تاریخ ، منطقه و عملیاتی مفقوداالثر گردید؟ -9

 ، کانال های فکه ، عملیات فتح المبین 61بهمن  22 -الف 

 ، کانال های فکه ، عملیات والفجر مقدماتی 61بهمن  22 -ب   

 لمچه  ،  عملیات بیت المقدس ، منطقه ش 67بهمن  22 -ج   

 ، منطقه طالییه ، عملیات خیبر  62بهمن  22 -د   

 شهید مفقود االثر ابراهیم هادی این جمالت را کی بیان کرده است؟ -10

"اگه جایی بمانی که دست احدی به تو نرسد، کسی هم تو رو نشناسد، خودت باشی و آقا ، موال هم بیاد سرت رو به دامن 

 وشگل ترین شهادته."بگیره ، این خ

 ضمن سخنرانی در مسجد محل. -الف 

 .برای اعزام به جبهه هنکام خدا حافظی از خانواده -ب   

 ثر شدن.مفقود االشروع عملیات و در فکه ، آخرین میعاد او قبل از  -ج   

  در مقر سپاه همدان -د    

 کند؟کدام یک از بزرگان از ابراهیم هادی خواسته بود او را نصیحت  -11

 حاج اسماعیل دوالبی   -الف 

 شیخ حسین زاهد  -ب   

 عالمه جعفری -ج   

 هیچکدام  -د    

 را در روز عاشورا داده بود شبرادر شهید چه کسی بشارت شهادت -12

 شهید جواد افراسیابی –الف      

 شهید اصغر وصالی  -ب        

 شهید سید ابوالفضل کاظمی -ج        

 شهید جعفرجنگروی -د         

 



  

 

 

 

 

  

  


