سواالت مسابقه کتابخوانی مجازی کتاب ماه (سبک زندگی)

 )1کدام گزینه از پیامدها و اثرات منفی شبکه های مجازی بر فرد و خانواده می باشد؟
 .1آسیبهای جسمی نظیر فشار عصبی ،انزوا ،چاقی
 .2بی هویتی و اختالل شخصیت جوانان و نوجوانان
 .3جسارت و جرأت ارتکاب جرم به علت ناشناخته بودن فضای سایبری
 .4همه موارد
 )2کدام گزینه از آثار خوردن غذای اضافی از قول پیامبر مکرم اسالم(ص) است؟
 .1قلب را پرقساوت میکنـد
 .2گوش را از شنیدن موعظه کر میکند
 .3از اطاعت حق تنبل میسازد
 .4همه موارد
 )3سلطه گران بین المللی برای در اختیار گرفتن دولت ها به دنبال تسلط بر چه چیزی هستند؟
 .1افکار و عقاید
 .2منابع نفت و انرژی
 .3منابع غذایی و دارویی
 .4گزینه های  2و 3

 )4مصداق کدام یک از اقسام بی عدالتی صحیح است؟
.1قائل شدن حق وتو برای  5کشور قدرت برتر در سازمان ملل متحد :بی عدالتی سیاسی
.2جنگ نرم لیبرالها با استفاده از امکانات تحت اختیار با تمدن های دارای غنا و عیار خاص :بی عدالتی
فرهنگی
.3صادر کردن زبالهها و پسماندهای خطرناک آمریکا به کشورهای فقیر آسیایی و افریقایی :بی عدالتی بهداشتی
 .4همه موارد
 )5از ویژگیهای انسان مؤمن در عصر ظهور چیست؟
 .1پیدا کردنِ ویژگیهای انسان مطلوب انبیا
 .2برطرف شدن بیماری و ضعف در انسان مؤمن
 .3ارتقای قوای جسمانی مؤمن
 .4همه موارد
 )6علت شرایط پریشان انسان و طبیعت در دورۀ غیبتِ ولیِ خدا چیست؟
 .1جهالت ،سودجویی ،ظلم و بی عدالتی
 .2سودجویی و بی عدالتی
 .3ثروت اندوزی
.4مصرف گرایی
 )7سرچشمه اصلی ریزگردهای موجود در کشور ایران از چیست؟
 .1باد شمال
 .2گازهای گلخانه ای
 .3اشعه مادون قرمز
 .4گاز دی اکسید کربن

 )8برای تربیت یک انسان در تراز انسان مهدوی و خلیفه خدا چه زیرساخت هایی الزم است؟
 .1سالمت جسم ،سالمت عقل
 .2سالمت روان ،آزادی اندیشه
 .3فضای اخالقی برای ارتباط با همنوعان ،فرصت کافی برای پرورش استعدادهای انسان
 .4همه موارد
 )9کدام یک از موارد زیر جزو خطرات امواج الکترومغناطیسی است؟
 .1پرخاشگری ،استرس
 .2اختالل در بخشی از اعصاب شنوایی گوش
 .3صرع
 .4گزینه های  1و 2
 )11در عصر ظهور چه چیز باعث کنترل بیماری ها و سالمت می گردد؟
 .1پیشرفت بسیار زیاد داروسازی و پزشکی
 .2مصرف مواد غذایی پاک و از بین بردن رذایل اخالقی مانند بخل و حسد
 .3افزایش سطح ایمان و خدمت صادقانه پزشکان و پرستاران
 .4افزایش تجهیزات فوق پیشرفته و بیمارستانهای مدرن

