
 روستا صنعتی شرکت کاربردی علمی آموزش مرکز دانشجویی -فرهنگی معاونت

 (1400 اسفند) ”بزرگ انتخاب و جوان“ کتابخوانی مسابقه 

 مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

 در اسالم به انسان جوان، انسان ......... می گویند. -1

 جواند:                                               رشیدج:                               کهنسالب:                              کودک    الف: 

 از مصاحبه با چه کسی اقرار کردند که روحیه این انسان، مثل جوان بیست و چهارساله است؟ بعداسلواکی  چکخبرنگار  -2

 خامنه ایآیت اهلل د:                   شهید مطهری ج:                       شهید چمران: ب                        )ره(امام خمینیالف: 

 وسعت......... یعنی وسعت حقیقت انسان ابدیت. -3

 انساند: روح                                   ج:                                  جوانب:                                       بدنالف: 

 یلٌ((مَتاعٌ قَلِ)) این کلمه وصف چیست؟  -4

 انساند:  جوان                                 ج:                                    دنیاب:                                     آخرتالف:

 شریعت یعنی چه؟ -5

          دیگران به اعتماد و ایمانج:           مردم در جهاد و معروف امربه روح شدن دمیده ب:             الف: ایمان به خود     

 مجموعه باورها و دستوراتی که خداوند از طریق پیامبر برای ما فرستادند تا ما را در انتخاب بزرگ خود یاری کند.د: 

 انتخاب بزرگ انسان چیست؟ -6

 عرفانی رسیدن به درجاتد:  کسب و کار موفق                 ج:     قبولی در دانشگاه           ب:          دین داری                الف:

 خداوند و رحمت الهی پیش می آید و مربوط به کافران است.............. با کفر به  -7

 افسردگی د:                             شادیج:                                      یأسب:                                     امیدالف: 

 .ه خود جاهل مباش زیرا جهل به خود، جهل به همه چیز استباین سخن از کیست:  -8

 امام حسین )ع(د: امام سجاد)ع(             ج:                             )ره(ب: امام خمینی              الف:امام علی)ع(      

 زندگی تان واقع می شود چه می گویند؟در  که بعداً یبه خواب های -9

 خواب شیریند:              رویای صادقه ج:                       خواب رویایی       ب: بیداری                              الف: 

 .جنس ........... جنس بدن نیست -11

 روحد:                       جسمج:                                         نفسب:                                 شعور الف:



 روستا صنعتی شرکت کاربردی علمی آموزش مرکز دانشجویی -فرهنگی معاونت

 

 

 روستا صنعتی شرکت کاربردی علمی آموزش مرکز

 )تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان(

 

 (1400)اسفند  ”بزرگ انتخاب و جوان“پاسخنامه مسابقه کتابخوانی 

 تماس: نام و نام خانوادگی:                                                    کد ملی:                                          شماره

 د ج ب الف سوال
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