
 متن سواالت مسابقه کتابخوانی سالم بر ابراهیم

 نام امام جماعت مسجد امین الدوله تهران که شهید ابراهیم هادی را از بزرگان اخالق و عرفان1-

 عملی معرفی کردند.....

 الف) حاج آقا حق شناس                    ب) حاج آقا مجتهدی

 ج) شیخ محمد حسین زاهد                  د) حاج آقا فاطمی نیا

 

 شهید ابراهیم هادی در چه سالی و در چه شهری دیده به جهان گشود؟2-

 الف) سال 36 تهران                         ب) سال 36اصفهان

 ج) سال 38 تهران                            د) سال 37 تبریز

 3- کدامیک از شخصیت های عرفانی از شهید ابراهیم هادی خواست که او را نصیحت کند؟

       الف) حاج آقا مجتهدی                        ب) حاج آقا زاهد

       ج) حاج میرزا اسماعیل دوالبی             د) عالمه جعفری

 4- بیشترین توسل شهید هادی در مداحی ها به کدامیک از معصومین بود؟

    الف)حضرت علی (علیه السالم)               ب) امام حسین (علیه السالم)

    ج) امام حسن (علیه السالم)                     د) حضرت زهرا(سالم اهللا علیها)

 5- نام گروه چیریکی شهید اندرزگو را چه کسی انتخاب کرد؟

    الف) شهید ابراهیم هادی                        ب) آیت اهللا بهشتی

     ج) امام خمینی (ره)                            د) شهید ابراهیم همت

 6- کدامیک از اعضای گروه چیریکی اندرزگو در روز عاشورا به شهادت رسید؟

    الف) شهید بروجردی                          ب) شهید ابراهیم هادی

    ج) شهید علی اوسط                            د) شهید اصغر وصالی

 7- کدام اقدام شهید ابراهیم هادی در عملیات مطلع الفجر باعث شد که نیروهای عراقی خود را اسیر

 کند؟

    الف) اذان گفتن شهید ابراهیم هادی               ب) حمله انفرادی به دشمن

 ج) خواندن دعای توسل                         د) همه موارد



 8- نویسنده کتاب سالم بر ابراهیم نام کتاب را چگونه انتخاب میکند؟

    الف) با مشورت همرزمان شهید       ب) با استخاره به قرآن و آمدن آیه 109 سوره صافات

    ج) با مشورت خانواده شهید                   د) با خواب دیدن نویسنده

  9- نویسنده کتاب چه چیز های را موثر در رشد شخصیتی شهید ابراهیم هادی میداند؟

     الف) خانواده شهید      ب) دوستان شهید      ج) ورزشکار بودن شهید

     د) حضور در هیئت جوانان وحدت اسالمی و شاگردی استادی چون عالمه محمد تقی جعفری

 10- به نظر شهید ابراهیم هادی اگر قرار است انقالب پایدار بماند  ونسل های بعد هم انقالبی باشند

 فعالیت در چه ارگانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

     الف) مدارس             ب) مساجد            ج) دانشگاه ها            د) حوزه های علمیه

  11- روش امر به معروف و نهی از منکر شهید ابراهیم هادی چگونه بود؟

    الف) غیر مستقیم، آوردن دالیل پزشکی و اجتماعی وآوردن دالیل دینی

     ب) به صورت مستقیم و بدون واسطه و آوردن دلیل

     ج) مورد الف و ب

     د) هیچ کدام

 12- شهید ابراهیم هادی درچه تاریخ ، منطقه و عملیاتی مفقود االثر گردید؟

    الف) در تاریخ 22 بهمن سال62، کانال های فکه و عملیات فتح المبین

      ب) در تاریخ 22 بهمن سال 61 ، کانال های فکه و عملیات والفجر مقدماتی

      ج) در تاریخ 22 بهمن سال  68، منطقه شلمچه و عملیات بیت المقدس

      د) در تاریخ 22 بهمن سال  60، منطقه طالئیه و عملیات خیبر


