
 

 کانون فرهنگی شهدای ممرآباد

 مسابقه کتابخوانی سالم برابراهیم

 )شهید ابراهیم هادی( ری که برای خداست ، گفتن ندارد.کا                      

 شهید هادی را الگوی اخالق عملی معرفی کرد؟، .کدام یک ازبزرگان 1

 ج.حاج شیخ حسین زاهدالف.حاج آقاحق شناس      ب.حاج آقامجتهدی                  

 .این حدیث از کیست ؟ " عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن به دست آوردن روزی حالل است"2

 الف.حضرت علی)ع(       ب.حضرت محمد)ص(          ج.امام رضا)ع(

 اگریک نفربواسطه تو هدایت شود ازآنچه آفتاب برآن می تابد ،باالتراست.".این سخن از کیست؟ " 3

 حضرت علی)ع(م)ص(خطاب به فاطمه زهرا)س(      ج.پیامبراکرم )ص(خطاب به حضرت علی)ع(   ب.پیامبراکرالف. 

 .پس از انقالب ابراهیم در چه سازمانی مشغول فعالیت شد؟4

 ب.آموزش و پرورش                    ج. بازرسی سازمان تربیت بدنی     حوزه علمیه     الف. 

 نمازنگویید کاردارم ،به کاربگویید وقت نماز است" .این سخن ازکیست؟ " به5

 الف. امام خمینی)ره(    ب.شهید مطهری       ج.شهید رجایی

 .این حدیث از کدام امام بزرگوار است؟ " شیعیان ما عابدان شب و شیران روز هستند"6

 الف. امام صادق )ع(     ب. امام رضا)ع(     ج. امام علی )ع(

 بزرگان ، ازابراهیم هادی خواست که اورا نصیحت کند؟.کدام یک از 7

 الف.حاج اسماعیل دوالبی      ب.شیخ حسین زاهد        ج. عالمه جعفری

 .بیشترین توسل ابراهیم هادی در مداحی ها به کدامیک از معصومین بود؟8

 فاطمه زهرا)س(    ج.امام حسین)ع( الف.حضرت علی)ع(    ب.

 برابراهیم ، نام کتاب را چگونه انتخاب کرد؟.نویسنده کتاب  سالم 9

 سوره صافات       ج.به توصیه خانواده شهید 109الف.بامشورت همرزمان شهید       ب.بااستخاره به قرآن و آمدن آیه 

 " از تیرهای شیطان ، سخن گفتن بازنان نامحرم است."      این سخن از کدام معصوم است ؟.10

 ب. امام موسی کاظم )ع(                ج. امام محمد باقر )ع(    الف. امام صادق)ع(     

 .شهید هادی همیشه قبل از مسابقات کشتی چه کاری انجام میداد ؟11

 الف. وضو میگرفت       ب. دورکعت نماز مستحبی میخواند       ج. هردو

 .مهمترین ویژگی و خصلت  شهید هادی در طول زندگی چه بود؟12

 به نماز اول وقت      ب.توجه به رزق و روزی حالل         ج. هردو موردالف. توجه 

 .شهید هادی چگونه  جوانان را به نماز و احکام دین ترغیب میکرد.13

 آنهارا جذب ورزش میکرد   ب. به مرورآنهارابه جلسات مذهبی می کشاند    ج. هردو موردمحبت ودوستی  باالف. 

 

 



 

 

 هادی با اسرای عراقی چگونه بود؟.نحوه برخورد شهید 14

 باآنها مهربان بودوبااحترام برخوردمیکرد.    ج.بی تفاوت بودمیکرد     ب.سختی الف.باآنها برخورد 

 .هدف ابراهیم از کمک کردن به افراد سالمند وناتوان  و کارکردن در بازار چه بود؟15

 ویش                    ج.کسب درآمد برای خانوادهالف. خودنمایی و جلب توجه                ب.شکستن نفس خ

 .برخورد ابراهیم با جوانی که با دختر نامحرم مشغول صحبت کردن بود ، چگونه بود؟16

 ،باجوان برخورد تندی کرد  ج.کارخاصی نکرد.ب.بواسطه رابطه بانامحرم برخورد گرمی داشت و واسطه ازدواج آنها شد الف.

 لت فرمانده هان دفاع مقدس چه بود؟مهمترین ویژگی و خص.17

 شهامت و بی باک بودنبا الف. جدیت وفداکاری      ب. زندگی ساده و بی آالیش داشتن      ج. 

 حاجی مداح فرمانده توپخانه ارتش اصفهان ،باتمجید از ابراهیم هادی تاکیدکرد که درجنگ چه چیزی حرف اول را میزند؟.18

 ب. شهامت وزیرکی                ج.اخالص و روحیه خوب نیروها        الف. مهمات و تعداد نیروها  

 به نظر شهید هادی ، مداح اهل بیت چه ویژگی باید داشته باشد؟. 19

 الف. صوت و لحن خوبی داشته باشد   ب.آبروی اهل بیت را درخواندنش حفظ کند      ج.عزاداری ها را طوالنی کند.

 گفتن  به دوستانش چه توصیه ای داشت؟شهید هادی درباره اذان .20

 .، باصدای بلند اذان بگویید. ب.به اذان خوب گوش بدهید  ج.آماده نمازشوید الف. هرجاهستید تاصدای اذان را میشنوید

 

 پیامک نمایند. 09105765428رقمی میباشد به شماره  20عالقمندان جهت شرکت در مسابقه ، جواب سواالت را که یک عدد 

 ام ونام خانوادگی و محل سکونت خود را قید بفرمایید.حتما ن
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