سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس برگزار می نماید

مسابقه کتاب خوانی به مناسبت دهه بصیرت سال 7931
کتاب  :مروری بر بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ( مدظله العالی ) رهبر معظم انقالب اسالمی
درباره حماسه  3دی و گزارش حوادث  8ماه فتنه ی 88

 -1عامل لغزیدن فتنه گران از منظر رهبری چیست ؟
 – 3عدم اطمینان به هم

 – 1عدم همبستگی  – 2نداشتن تقوای جمعی

 - 4همه موارد

 -2عامل نزول نصرت الهی چیست ؟
 – 1بصیرت و عمل

 -2همبستگی

 -4گزینه 1و3

 -3ایمان درست

 -3عامل سرشکستگی نامزدهای قانون شکن سال  88در مال اعلی چه بود ؟
 – 1پیش بینی زود هنگام نتیجه انتخابات

 -2عدم توجه به مجریان انتخابات

 – 3القای شبه در سالمت انتخابات

 -4هیچ کدام

 -4دو علت اساسی حماسه  9دی را بیان نمایید ؟
 -1احساس وظیفه دینی  -2عمل صالح

 -4گزینه 1و2

 -3همبستگی

 -5با توجه به بیانات رهبری چه کسانی در خط مقدم مقابله با فتنه ها هستند ؟
 -2مسئولین

 -1جوانان

 -4علما

 -3مردم

 -6اولین اقدام فتنه گران در سال  88چه بود ؟
 -1ایجاد تردید در کار مسئوالن  -2ارتباط با علما

 -3تخریب اموال

 -4ایجاد درگیری ها

 -7یکی از اشتباهات صدا و سیما در سال  88در خصوص انتخابات چه بود ؟
 -2پرداختن زود هنگام به انتخابات

 -1برگزاری منظره

 -4هیچ کدام

 -3گزینه 1و2

 -8عامل اصلی ضربه پذیری از دشمن از منظر رهبری چه عاملی است ؟
– 1ایمان

 -2تقوا

 -4بینش سیاسی

 -3بصیرت

 -9عامل تشدید دشمنیهای استکبار با جمهوری اسالمی را بیان نمایید ؟
 – 1بیداری اسالمی  -2زنده شدن شعارهای انقالب  -3پیشرفتهای جمهوری اسالمی

 -4همه موارد

-11دالیل خشمگین بودن استکبار از نظام جمهوری اسالمی را بیان نمایید .
-1استقالل سیاسی

 -2نفی فرهنگ تحمیلی غرب

 -4همه موارد

 -3مبارزه با فساد جنسی

دریافت فایل کتاب از سایت  www.farhangivarzeshi.irو کانال های سازمان در فضای مجازی
مهلت ارسال پاسخ از  5دی  31لغایت  20دی 31
ارسال به صورت یک عدد  70رقمی به سامانه 90004688
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