سواالت مسابقه کتابخوانی " قدرت وشکوه زن " در کالم امام ورهبری
 -1در کالم رهبری روز زن به چه معناست؟
الف) نگاه درست و مبتنی بر منطق به زنان
ب) سپردن حساس ترین و ظریف ترین نقش ها به زنان
ج)جلوگیری از تضعیف و به فراموشی سپردن نقش زنان در جامعه
د) توجه به نقش زنان درسوق دادن بشریت به سوی کمال
 -۲منشأ اغلب مفاسد عالم چیست؟
ب) کمبود محبت مادری

الف) عدم تربیت صحیح فرزندان

د) جدایی مادر از فرزند

ج) ورود بانوان به ادارات و سازمان ها

 -۳خدمت مادران به جامعه از خدمت کدام اقشار باالتر می باشد؟
الف) معلمان

ب) پدران

د)گزینه الف و ج صحیح است.

ج) همه افراد

 -۴رهبری درباره زنانی که به خاطر فعالیت های خارج از خانواده از آوردن فرزند جلوگیری می کنند چه فرمودند؟
الف) خالف طبیعت بشری و زنانه خود اقدام کردهاند
ب) به ضرر فرزندشان ،خودشان و جامعه اقدام کردهاند.
ج) این بر خالف رضایت خدا و اجازه اسالم عمل کردهاند.
د) همه موارد صحیح است.
 -۵اشرف کارها در عالم چیست؟
الف) مادر بودن

ب) تربیت فرزند

د) گزینه الف و ب صحیح است.

ج) تربیت جامعه

 -۶مقام معظم رهبری در قیاس بین زنان و مردان چه کسانی را قوی تر دانسته اند؟
الف) زنان با تدبیر

ب) مردان شجاع

د) مادران

ج) زنان

 -۷علت دلگرمی و شجاعت برخی جوانان در بیان رهبری چه بوده است؟
الف) عکس العمل مادرهای جوان مرده (مادران شهدا )
ج) نوع تربیت معنوی خانواده ها

ب) تشویق و ترغیب مادران شهدا
د) احترام و تکریم آنان در جامعه

 -۸از مصادیق بارز عظمت زن مسلمان در میدان های سیاسی و فرهنگی در بیان رهبری چیست ؟
الف) تاثیر گذاری زنان در سرنوشت جامعه

ب) قویتر بودن مادران شهدا نسبت به پدران شهدا

ج)تربیت جوانان شجاع و غیور

د) همه موارد صحیح است.

 -۹چرا نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؟
الف) چون زنان فعال ترین قشر جامعه هستند .

ب) چون مردها از زنان الهام و عبرت گرفتند.

ج) چون زنان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند و قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند.
د) همه موارد صحیح است.
 -۱۰کدام گزینه درباره شغل اصلی زن صحیح است؟
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الف) شغل اصلی زن ،زن خانه بودن است.
ب) شغل اصلی زن تربیت فرزند است که از همه شغل ها باالتر است.
ج) زن خانه بودن تحقیر نیست  ،بلکه تجلیل و احترام زن است.
د) همه موارد صحیح است.
 -۱۱کدام گزینه بیانگر یکی از باورهای غلط فرهنگ غربی نسبت به زنان می باشد؟
الف) زن و مرد در همه چیز با هم برابرند.
ب) خانه داری و بچه داری وظیفه اصلی زنان نیست .
ج) زنان باید حتما شغلی در خارج از خانه داشته باشند.
د) زنان فقط باید به امور خانه وهمسر وفرزندان رسیدگی کنند.
 -۱۲کدام گزینه از مصادیق قدرت زن در مدیریت همسران می باشد؟
الف) گاهی مرد ها در میدان های خاص نسبت به زنان شکننده تر هستند و مرهم زخم آنان فقط نوازش همسر است ،حتی نه نوازش مادر

ب) زنان می توانند با تدبیر و ظرافت مرد را در دست خودشان بچرخانند.
ج) عنصر اصلی تشکیل خانواده زن است نه مرد
د) گزینه الف و ب صحیح است.
 -۱۳چرا اجر زنان بیشتر از مردان است؟
الف ) زیرا زن مظهر تحقق آمال بشر است.
ج) زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است.

ب) زیرا از دامن زن مرد به معراج می رود.
د) همه موارد صحیح است.

 -۱۴شغل مادران طبق کدام گزینه با شغل انبیا و هدف قرآن یکسان است؟
الف) تربیت فرزند

ب) انسان سازی

ج) تهذیب نفس

د) سوق دادن جامعه به سوی کمال

 -۱۵رفع مظلومیت زن در سایه  ...................و  ...................و  ..................است؟
الف) اخالق  ،قانون  ،تهذیب و تهذب مردان

ب) قانون ،احترام ،حجاب

ج) حجاب ،عفاف ،اخالق

د) حجاب ،قانون ،تهذیب و تهذب مردان

