معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی

مسابقات کتابخوانی
کتاب منظومه فکری و رفتاری بسیجی مطلوب

نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج
مدیریت آموزش بسیج

"فصل اول کتاب"

-1این حدیث از کیست؟طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است .همانا خدا طالبان دانش را دوست دارد.
 )1رسول خدا

(صلی اهلل علیه و آله)

 )2امام

علی(علیه السالم)

 )3امام

حسین(علیه السالم)

 )4امام

سجاد(علیه السالم)

 -2این جمله از کیست؟بسیج باید جلوتر از همه وارد عرصه علم بشود.شما باید بروید و عرصه های علمی را
نوآوری های علمی و آفاق شناخته نشده علم را تصرف کند.البته درس نخوانده و کارنکرده نمی شود.
 )1امام خامنه ای

(مدظله العالی)

 )2امام خمینی(رحمه اهلل علیه)  )3شهید مطهری

 )4شهید چمران

 -3امام خامنه ای(مدظله العالی)  :معنای بسیج،توام کردن ایمان و عمل است  ،عمل مجاهدانه ،نه صرفا
عمل شخصی از نظر اسالم ایمان مجرد از عمل ،یک  .................است.
 )1حداکثر

 )2واجب

 )3حداقل

 )4هیچکدام

 -4امام خامنه ای(مدظله العالی)  :عشق و محبت به امیرالمومنین را  .....................می نامند و راه رسیدن به
آن را پیروی از آن حضرت می شمارند.
 )1معراج دین

 )2معراج قرآن

 )3معراج معرفت

 )4همه موارد

 -5امام خامنه ای(مدظله العالی) :در دنیایی که خودخواهی و خودپرستی و حرص و هوای نفس اغلب
حوادث آن را رقم می زند  ........................مظهر عشق و ایثار و فداکاری و گذشت و نگاه حکیمانه یک جوان
به عالم وجود شده است.
 )1مادیات

 )2تنوع طلبی

 )3گزینه 1و 2

 )4بسیج

 ، ....................... -6به بسیجی انگیزه الهی و شور و نشاط می بخشد و او را به فداکاری در راه تحقق آرمان های
انقالب اسالمی فرا می خواند.
 )1ورزش

 )2مطالعه

 )3قدرت

 )4ایمان

 -7بسیجی ،به حالل و حرام خدا پایبند است و آنجا که حکم شرعی کاری را نمی داند،در انجام دادن آن
. ........................
 )1در انجام دادن آن مختار است.

 )2در انجام دادن آن احتیاط می ورزد.

 )3در انجام دادن آن بدون ترس است.

 )4هیچکدام

 -8امام خمینی(رحمه اهلل علیه)  :عبودیت کامل را از برترین مقامات انسانی می شمرد و آن را شایسته برترین
انسان ها یعنی .........................،و  ............................است.
 )1انسان های خاص و انسان های بی ریا

 )2انسانهای با خالق و انسان های خاص

 )3رسول اکرم (ص) و امامان معصوم(ع)

 )4رسول اکرم(ص) و پیامبران گذشته

 -9امام خامنه ای(مدظله العالی)  ............................... :را به معنای تسلیم شدن در برابر اراده و فرمان الهی می
داند و آن را جان همه فرامین الهی می شمارد.
 )2رحمت

 ) 1عبودیت

 )3مودت

 )4هیچ کدام

 ،..............................)11در همه کارها نظم داشت و در جبهه ها کامال مرتب و منظم لباس می پوشید.او از
نظر انضباط بی نهایت منظبط بود همیشه فانسقه بسته،با لباس مرتب و منظم،مثل یک نظامی کامل آماده
بود.
 )1شهید صیاد شیرازی

 )2شهید باکری

 )3شهید همت

 )4شهید بابایی
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