
                                  حاج قاسم سلیمانیمسابقه کتابخوانی وصیتنامه شهید سردار سپهبد                                 

 است؟ آمده پرفیض دعاهای از یک کدام در است حق... معاد ،عدل مرگ ،میدانم سلیمانی شهید سردار نامه وصیت زیبای جمالت .1

 جامعه دعای(الف 

 توسل دعای(ب 

 یاسین آل زیارت دعای(ج 

 کدام هیچ(د 

 

 برد؟ می نام خود اعضای کدام در شهیدش یاران حضور از مجازاً سلیمانی شهید . 2

 قلبش(الف 

 ذهنش(ب 

 چشمش و قلب(ج 

 هیچکدام(د 

 

 کنند؟ می استفاده شخصیت کدام مورد در حکیم لفظ از سلیمانی شهید . 3

 رهبری معظم مقام(الف 

 (ره) خمینی امام(ب 

 (س) زهرا فاطمه حضرت( ج 

 شهدا(د 

 

 کند؟ می یاد صفت کدام از درگاهش به پذیرش برای خداوند از درخواست در سلیمانی شهید. 4

 ستاریت(الف 

 غفاریت(ب 

 الراحمین أرحم(ج 

 موارد همه(د 

 

 میداند؟ چه از پر را خود وچارق سارق سلیمانی شهید . 5

 (س) اطهر زهرای به امید(الف 

 مادر و پدر دعای به امید(ب 

 او وکرم وفضل خدا به امید(ج 

 هیچکدام(د 

 

 آورده؟ جای به کسی چه از سربازی برای را خداوند سپاس نامه وصیت ابتدای در سردار. 6

 (ره) خمینی امام(الف 

 (ص) اکرم پیامبر(ب 

 (س) اطهار ائمه(ج 

 هیچکدام(د 

 

 کند؟ می یاد لفظی چه با آمریکا و صدام از سرافراز شهید. 7

 شیطان(الف 

 خوک(ب 

 هار وسگ درنده گرگ(ج 



 هیچکدام(د 

 

 .داد قرار اسالم درخدمت را...... آورد،سپس ایران پشتوانه به را.......اول که بود این امام هنر. 8

 اسالم،ایران(الف 

 ایران،اسالم(ب 

 مذهب مذهب(د 

 هیچکدام(ج 

 

 .است..............شود می یادآور سیاسیون به سرافراز شهید که اصلی اولین. 9

 نظام به اعتقاد(الف 

 فقیه ولی به عملی اعتقاد(ب 

 مجاهده(ج 

 نفس تذهیب(د 

 

 .کردم می احساس....... وجود شهدا ومادر پدر صدای در من. 10

 همت شهید(الف 

 مادرم و پدر( ب 

 ب و الف(ج 

 ااولیاءاهلل(د 

 

 .بینم می......و مظلوم خیلی را....... من: علما به خطاب عزیز شهید. 11

 یاور ،بی سپاه(الف 

 علما،تنها(ب 

 ای،تنها خامنه اهلل آیت(ج 

 هیچکدام(د 

 

 بوسم؟ می را مبارکتان دست من: فرماید می قشر کدام به سلیمانی سپهبد. 12

 سپاهیان(الف

 مستضعفان(ب 

 شهدا خانواده(ج 

 علما(د 

 

 کردند؟ تحمل را ایشان ومتانت باصبر که فرمایند می معرفی عزیز رادوستی کسی چه سلیمانی شهید. 13

 جعفری پور حسین(الف 

 قاآنی سردار(ب 

 رهبر(ج

 قدس سپاه اعضای(د 

 

 کنند؟ می یاد جامعه روشنایی عنوان به قشری چه از سرافراز شهید . 14

 شهدا(الف 

 شهدا فرزندان(ب 

 علما(ج

 سپاه(د 



 

 داند؟ می قشری چه وظیفه را موقع به تصمیم اخذ و دشمن موقع به شناخت سلیمانی شهید . 15

 وارتش سپاه(الف 

 سپاه(ب 

 ارتش(ج

 ربانی علما(د 

 

 داند؟ می چه در را ره خمینی امام راه سلیمانی شهید. 16

 ایران اسالمی جمهوری از حمایت و آمریکا با مبارزه(الف 

 تهذیب(ب 

 تفکر(ج

 هیچکدام(د

 

 داند؟ می علما کشاندن سکوت به و فریب منشا را کسانی چه سلیمانی شهید. 17

 آمریکا(الف 

 انگلیس(ب 

 خناسان(ج

 منافقین(د

 

 داند؟ می دشمنان چشم در خار را کسانی چه سلیمانی سردار. 18

 وارتش سپاه(الف 

 علما(ب 

 قدس سپاه باعظمت ونیروی ثاراهلل لشگر(ج 

 هیچکدام(د 

 

 افتاد؟ خواهد اتفاقی چه ببیند آسیب انقالب این اگر دلها سردار عقیده به. 19

 رود می عمیق وانحراف محض الحادگری به جامعه(الف 

 فرمایند می ظهور عج زمان امام(ب 

 شود می بدتر هم شاه ازدوران(ج 

 وج الف(د 

 

 است؟ چگونه سرافراز شهید ازدیدگاه فقیه والیت به عملی اعتقاد. 20

 کنید عمل وعملی شرعی طبیب عنوان به او توصیه به ودل جان با و بشنوید را او نصیحت(الف 

 کنید طرفداری له معظم از شعار با(ب 

 بدانید حکیم را رهبری( ج 

 هیچکدام(د 

 

 ****.    دانشکده تحویل نمایید واحد فرهنگیبه  99دی  17پاسخ سواالت را تا تاریخ  "لطفا  ****  
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 واحد فرهنگی و فوق برنامه دانشکده بهداشت


