
 مسابقه کتاب خوانی سالم بر ابراهیم

 ه مراکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و منایع طبیعی ژوی

 1398بهمن 

 چه عملی باعث شد تا پدر پی ببرد به اینکه ابراهیم درس پدر را خوب فرا گرفته و به روزی حالل اهمیت می دهد ؟ -1

 کمک به مادر -د کمک به انتقال وسائل خانم کهنسال  –ج  شرکت در هیئت  -ب حفظ قرآن  –الف 

 از نظر ابراهیم بهترین و زبده ترین نیروها باید در ..........................مشغول باشند ؟-2

 باشگاه -د    دانشگاه  –ج   مدارس –ب   جبهه  –الف 

 هدف ابراهیم از شرکت در مسابقات چه بود ؟  -3

 آدم شدن –د    یادگیری فنون مختلف  –ج   قهرمان شدن  –ب  مشهور شدن  –الف 

 شهریور هدف ابراهیم از کول کردن پیرمردها و عبورشان از خیابان چه بود ؟17در باران شدید خیابان -4

 شکستن نفس  -د   ورزش  –ج   قوی کردن پایش  –ب   الف جلب توجه 

 زه بودن غذا را چه چیزی ذکر کرد ؟ابراهیم بعد از دعوت کردن دوستانش به چلو کبابی علت خوشم 5-

 باربری و زحمتش به خاطر به دست آوردن روزی حالل  -د بودن با دوستانش  -ج خستگی  –ب  گرسنگی    –الف 

 ؟از فرمایشات کدام یک از معصومین استجزء آن ، به دست آوردن روزی حالل است (  9جزءدارد که  10این حدیث ) عبادت  -6

 پیامبر اکرم )ص( -د  امام باقر)ع( –ج   امام رضا )ع( –ب   حضرت علی )ع( –الف 

 ابراهیم به خواهرش گفت ، ایمان زن زمانی کامل میشود که ...............؟  -7

 صبرپیشه کند  –د   مادرشود  –ج   ازدواج کند  –ب   حجابش کامل شود  –الف 

 با دیدن چراغانی انتهای کوچه خوشحال شد؟  از بازگشت از بازار چرا ابراهیم بعد -8

 ندیدن دختر و پسر نامحرم در حال صحبت  –ب   تبدیل یک دوستی شیطانی به پیوند الهی  –الف 

 بازگشت اسراء به میهن  –د    حدس زدن خبر ازدواج دوستانش  –ج 

 وقتی ابراهیم در بازار مشغول باربری بود به ابوالفضل چه گفت ؟  -9

 در اوقات فراغت حتما کار کن  –ب   کاری کن که اگر خدا تورو ببیند خوشش بیاید نه مردم  –الف 

 هرکاری به تو پیشنهاد شد انجام بده  –ج      برای کسب روزی حالل کار کن  –ج 

 ؟  ابراهیم بعد از صحبت با حسین موهای سرش را تراشید و تیپش را عوض کردا چر -10

 اعزام به جبهه –د    رهایی از وسوسه شیطان   –ج      جلوگیری از شناسایی -ب  تغییر قیافه  –الف 

 



 پوشاندن صورت مجرم با چفیه توسط ابراهیم جزء کدام مشخصه اخالقی او بود ؟  -11

 دلسوزی او–د   جلو گیری از کنجکاوی  –ج   علم باالی او  –ب  ریزبینی و دقت عمل  –الف 

 گدا پروری نکنید در کدام داستان آمده ؟  ،تذکر ابراهیم به دوستانش که در کمک کردن به مردم -12

 نعمت خدا حاجات مردم و  –د   محبت پدری  –ج   روزی حالل  –ب   اخالص  –الف 

 به نظر ابراهیم اگر قرار است انقالب پایدار بماند و نسل های بعدی هم انقالبی باشند باید چه کار کرد ؟  -13

 بیان رشادت شهدا . –ج  فعالیت در مدارس  –ج  بسیجی فعال شدن  –ب   شرکت در مساجد  –الف 

 نظر ابراهیم دشمنی بزرگتر از .................................وجود ندارد ؟از  -14

 شیطان  –د   نفس  –ج   کینه  –ب   حسادت  –الف 

آقای مداح به سربازان گفت آنچه ابراهیم به ما یاد داد این بود که دیگر مهمات و تعداد نفرات کارساز نیست ، آنچه در جنگ  -15

 .......................................است ؟حرف اول را می زند 

 روحیه ی سربازان  –د  قدرت بدنی نیروها  –ج   هماهنگی نیروها  –ب  پیدا کردن نقشه  –الف 

 گفت آدمی در زندگی موفق تر است که ؟  ابراهیم به دوستانش می-16

 بوالف گزینه  -ددر برابر عصبانیت دیگران صبور باشد        – همیشه به یاد خدا باشد    ج –ب   بیشتر درس بخواند  –الف 

فرستند ، خود من  زنند و برای رزمندگان می این سخن از کیست ؟ ) ما شرمنده این مردم هستیم که از شام شب خود می -17

 باید بدنم را تکه تکه کنم تا بتوانم نسبت به مردم ادای دین کنم (

 شهید اندرزگو  –ج   شهید مطهری  –ج   اصغر وصالی  –ب   ابراهیم هادی  –الف 

 دانند؟ مکان را با زیارت کربال برابر میکدام اهل بیت ثواب زیارت  -18

 امام رضا )ع( –د   حضرت معصومه)ص(  –ج   عبدالعظیم حسنی  –ب   شاهچراغ  –الف 

 ترسد چیست ؟  از ما میآن  نداشتن ابراهیم به دوستانش گفت آنچه دشمن به خاطر -19

 برادری  –د    هماهنگی  –ج    تقوا  –ب    ایمان  –الف 

 هستند ؟  )س(................... میهمانان ویژه حضرت صدیقه-20

 صدقه دهندگان –د   جهاد کنندگان  –ج   شهدای گمنام  –ب   شهدا  –الف 
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