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سواالت مسابقه کتابخوانی از جزوه وحدت حوزه و دانشگاه در کالم رهبری
.1از منظر مقام معظم رهبری ،چرا باید حوزه و دانشگاه به سمت وحدت عملی حرکت بکنند ؟
الف -هدف مشترک

ب -دستیابی به علم واحد

د -گزینه اول و سوم

ج -دشمن مشترک

.2در اندیشه امام خامنه ای ،وجود چه عاملی توانسته تاکنون خسارات جبران ناپذیری به این دو مجموعه ( حوزه و دانشگاه ) وارد بکند ؟
الف -دشمنان قسم خورده نظام

ب -مسئولین و مدیران ناکارآمد ج -حاکمیت دو فرهنگ با مشخصات متفاوت

د -نبود محتوای مشترک و جامع

 .3مقصود و منظور از وحدت حوزه و دانشگاه چه چیزی می باشد ؟
الف -ادغام حوزه و دانشگاه

ج -جهت گیری های کلی مشترک

ب -تجیع برنامه های حوزه و دانشگاه

د -وحدت در ساختار و اخالق حاکم و برخی محتواها

.4چه عاملی منجر به جدایی دین از علم شده است و در این مسیر تالش میکند ؟
الف -مفاهیم دینی تحریف شده

ب -دانشمندان و علمای هر دو گروه

ج -حاکمیت فرهنگ صهیونیستی و غربی

د -مکتب اخباری گری

 .5علت عمده عقب افتاده گی ملت و کشور عزیز ما به ویژه در مباحث علمی در دویست سال اخیر ،در کدام عامل بوده است ؟
الف -ناآگاهی و کم سوادی مردم ب -جدایی دین از علم

ج -خیانت سردمداران و حاکمان

د -کمبود دانشمندان در عرصه های مختلف

 .6تالش عمده یک روحانی در دانشگاه باید چگونه باشد ؟
الف -به علمیت خود بیافزاید

ب -به عنوان استاد ،در زمینه تدریس ورود بکند

ج -تالش بکند متعلق به همه دانشجویان باشد

د -جایگاه خود را حفظ بکند

 .7منظور از وحدت در هدف میان حوزه و دانشگاه ،از منظر مقام معظم رهبری چه چیزی می باشد ؟
الف -پیشرفت چشمگیر در زمینه های علمی ب -ایجاد یک جامعه اسالمی پیشرفته مستقل

ج -پیشرفت در زمینه های معنوی

د -ایجاد صمیمیت میان دو مجموعه

.8سعادت دنیوی و اخروی یک جامعه ،در گرو چه چیزی است ؟
الف -اعتقاد و باور به معاد ب -دسترسی به منابع مادی و معنوی

ج -وحدت حوزه و دانشگاه

د -پیشرفت علمی همه جانبه

 .9نتیجه جامعه ای بدون حضور دانشگاه و صرفا با حضور و کثرت مسائل دینی و حوزوی کدام گزینه می باشد ؟
الف -جامعه ای سعادتمند و سرشار از خوشبختی ب -جامعه ی مطلوب شریعت اسالم

ج -جامعه ای کامل و پیشرفته

د -جامعه ای عقب مانده و وابسته

 .10نتیجه جامعه ای بدون حضور حوزه و صرفا با حضور و کثرت مسائل علمی و مادی  ،کدام گزینه می باشد ؟
الف -جامعه ای با اخالق و پیشرفته ب -محیطی آرام و پر نشاط برای زندگی ج -جامعه ای پیشرفته بدون اخالق و معنویت د -پیشرفت همه جانبه مردم

 .11در اندیشه مقام معظم رهبری ،دانشگاه اسالمی یعنی ....
الف -کثرت حضور روحانی در آن ب -پیشرفت توام علم و اخالق در عالی ترین سطح ج -تقید به ظواهر اسالمی و اسم اسالم د -رعایت حجاب و برگزاری نماز جماعت

