سواالت مسابقه کتابخوانی (( آینده انقالب اسالمی ایران

))

 .1از نظر استاد مطهری یکی از تحقیرهای بزرگی که به انسانیت شده ....

الف) خواسته اند برای تمامی نهضتها و جنبشها ماهیت مادی قائل شوند
ب) به انسانیت مانند یک کاالی اقتصادی قابل خرید و فروش نگاه کرده اند
ج) جنبه های معنوی را یک امر غیر اصیل و روبنایی و فرعی دانسته اند
د) الف و ج
 .2با توجه به اهداف نهضت های اسالمی کدام گزینه غلط است؟

الف ) هدف سید جمال الدین اسدآبادی عبارت بود از :مبارزه با استبداد و استعمار ،تفهیم همبستگی و عدم جدایی دین و سیاست و اتحاد اسالم
ب) هدف جنبش تنباکو عبارت بود از مبارزه با استعمار اقتصادی
ج) هدف همه جنبش های اسالمی تنها تشکیل حکومت اسالمی و اتحاد امت اسالم بوده است
د) هدف نهضت امام خمینی (ره) و امت ایران کنار زدن نظام حاکم فاسد و تشکیل حکومت اسالمی
 .3از نظر امیر المومینی علیه السالم بزرگترین خیانت کدام است؟

الف) خیانت به نظام حاکم

ب) خیانت به وطن

د) خیانت به جامعه

ج) خیانت به اسالم

 .4معنی «اصالح» در اصطالح اسالمی کدام است؟

الف) تغییرات بنیادی و جوهری
ب) مقابل افساد و امت اعم از آنکه تدریجی و ظاهری باشد یا بنیادی و جوهری
ج) تغییرات آرام ،تدریجی و غیر بنیادی
د) هیچکدام
 .5کلیات اهداف اسالمی (در قیام ها و نهضت ها) از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السالم کدامند؟

الف) بازگشت به اسالم راستین
ج) نجات مظلومین و بپا داشتن قوانین تعطیل شده الهی

ب) اصالح چشمگیر در شهرها
د) همه موارد

 .6از دیدگاه استاد مطهری انواع آزادی کدامند؟

الف) آزادی حیوانی و آزادی انسانی

ب) آزادی انسانی و آزادی اسالمی

ج) آزادی اسالمی و آزادی غیر اسالمی

د) هیچکدام

 .7از دیدگاه استاد مطهری تفاوت آزادی عقیده و آزادی تفکر در چیست؟

الف) آزادی عقیده حتما باید آزاد باشد اما آزادی تفکر الزامی نیست
ب) آزادی تفکر الزمه پیشرفت و تعامل بشر است اما آزادی عقیده ای که محصول تفکر نیست مورد پذیرش نیست و می بایست کمک کرد که عقل و
فکر از اسارت رها شود
ج) آزادی عقیده الزمه پیشرفت جامعه است و آزادی تفکر می بایست تحت ضابطه باشد
د) هیچکدام
 .8شرط آزادی تفکر از دیدگاه استاد مطهری کدام است؟

الف) داشتن علم و قوه تحلیل

ب) صراحت و عدم نفاق

 .9راه پاسداری از اسالم از دیدگاه استاد مطهری ....

الف) جلوگیری از ابراز افکار و عقاید مخالف
ب) منطق و آزادی دادن به افکار مخالف
ج) مواجهه صریح و رک و روشن با افکار مخالف
د) ب و ج صحیح است

ج) علم و شجاعت

د) هیچکدام

سواالت مسابقه کتابخوانی (( آینده انقالب اسالمی ایران

))

 .10استاد مطهری در پاسخ به افرادی که از شخصیت امام و همراهی با ایشان در پاریس سوال کردند ،چگونه امام را توصیف می کند.

الف) به هدفش ایمان دارد
ج) به گفته ها و به پروردگارش ایمان دارد

ب) به راهی که برای هدفش انتخاب کرده ایمان دارد
د) همه موارد

 .11از دیدگاه استاد مطهری ریشه های انقالب ها کدامند؟

الف) اقتصاد بیمار و ظلم و ستم حاکم یت
ج) نارضایی و خشم از وضع موجود و آرمان یک وضع مطلوب

ب) بی عدالتی و ظلم حاکمیت
د) هیچکدام

 .12نهضت انقالب اسالمی سال  57یک نهضت شامل بود که شهری و روستایی ،محروم و ثروتمند ،کارگر و بازاری و  ...همه حضور داشتند و این
به خاطر ...

الف) رهبری امام خمینی (ره) بود

ب) تبلیغات روحانیت

ج) به خاطر اسالمی بودن نهضت بود

د) هیچکدام

 .13از دیدگاه استاد مطهری ،یکی از راه های شناختن یک انقالب ....

الف) کیفیت رهبری آن است

ب) حضور یا عدم حضور مردم در صحنه است

ج) حضور خواص در صف اول قیام است

 .14به نظر استاد مطهری علت ترس غرب از امت اسالم چیست؟

الف) بیداری شرق اسالمی

ب) مسلمانان «من اسالمی» خویش را کشف کنند

 .15انواع استعمار از دیدگاه استاد مطهری کدامند و کدامیک خطرناکترند.

الف) استعمار سیاست و استعمار اقتصادی – استعمار سیاسی
ب) استعمار سیاسی ،استعمار اقتصادی و استعمار فرهنگی – استعمار اقتصادی
ج) استعمار سیاسی ،استعمار اقتصادی و استعمار فرهنگی – استعمار فرهنگی
د) استعمار فرهنگی و استعمار اقتصادی – استعمار فرهنگی

ج) الف و ب

د) هیچکدام

د)هچکدام

