
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاز دعاها   ک یحق است در کدام  مرگ ،عدل معاد ...  دانم ی،م   یمانیسل  دینامه سردار شه  تیوص  یبایجمالت ز .1

 آمده است؟  ضیپرف

 جامعه   ی(دعاالف

 توسل  ی(دعاب

 ن یاسیآل    ارتیز  ی(دعاج

 کدام  چی(هد

 .شهید سلیمانی در جواب به آحاد مردم، آنها را از اختالف در ............ پرهیز می دهد .2

  نظر و عقیده (الف

   رفتار(ب

  اصول(ج

 فروع(د

 .سلیمانی معتقد است دفاع از اسالم نیازمند .............. است  شهید سردار .3

  ترجیح رنگ خدا(الف

   عبادت زیاد(ب

   هوشمندی در سیاست(ج

 ب  و     الف  موارد(د

 کند؟  یم   اد یبه درگاهش از کدام صفت    رش یپذ  یدر درخواست از خداوند برا   یمانیسل  دیشه .4

 ت ی(ستارالف

 ت ی(غفارب

 ن ی(أرحم الراحمج

 (همه مواردد



 شهید سلیمانی خطاب به سیاسون چه نکاتی را گوشزد کردند؟ .5

 عملی به والیت فقیه و جمهوری اسالمی   اعتقاد(الف

 به ملت   به کارگیری افراد پاکدست و خدمتگذار(ب

 م مقابله با فساد و دوری از تجمالت و احترام و خدمتگذاری به مرد(ج

 همه موارد(د

 .شهید بزرگوار .......... را برای همیشه محور عزت و کرامت همه ما می دانند .6

  نیروهای مسلح(الف

   شهدا(ب

   فرزندان شهدا(ج

 مسئولین(د

 داند؟ یسارق وچارق خود را پر از چه م   یمانیسل  دیشه .7

 اطهر )س(  یبه زهرا   دی(ام الف

 پدر و مادر   یبه دعا   دی(ام ب

 به خدا وفضل وکرم او   دی(ام ج

 چکدامی(هد

 ترین هنر امام خمینی )ره( از نگاه شهید سلیمانی چه بود؟مهم .8

 ۲اسالم را پشتوانه ایران آورد  (الف

 ایران را درخدمت اسالم قرار داد   (ب

 جلوگیری از اختالف در اصول (ج

 .الف و ب(د

 آورده؟  یبه جا   یاز چه کس یسرباز  ینامه سپاس خداوند را برا   تیوص یسردار در ابتدا .9

 ) ره( ینی(امام خمالف

 اکرم )ص(  امبری(پب

 (ائمه اطهار )س(ج

 چکدامی(هد

 آورد،سپس ......را درخدمت اسالم قرار داد.  رانیبود که اول.......را به پشتوانه ا  ن یهنر امام ا .10

 ران ی (اسالم،االف

 ران،اسالم ی(اب

 (مذهب مذهب د

 چکدامی(هج

 داند؟ شهید سلیمانی ذخیره چشمان خود را چه چیزی می .11

 اشک بر اهل بیت و دفاع از مظلوم (الف 

 اشک بر ترس از خدا (ب

 اشک ندامت (ج

 ها اشک بر تحمل سختی(د



 شود..............است.   یم  ادآوری  ونیاسیسرافراز به س  دیکه شه  ی اصل  نیاول .12

 (اعتقاد به نظام الف

 ه یفق  یبه ول  ی (اعتقاد عملب

 (مجاهده ج

 نفس  بی (تذهد

 کردم.   یپدر ومادر شهدا وجود .......احساس م   یمن در صدا  .13

 همت   دی(شهالف

 ( پدر و مادرم ب

 (الف و ب ج

 اءاهللی(ااولد

 بوسم؟   ی : من دست مبارکتان را م دیفرما  یبه کدام قشر م   یمانیسپهبد سل .14

 ان ی(سپاهالف

 (مستضعفان ب

 (خانواده شهداج

 (علماد

 داند؟ سردار ثروت دستان خود را چه چیزی می .15

 روان بودن به سمت خدا (الف 

 برای خدا بر زمین و زانو گذاشتن(ب

 سالح به دست گرفتن برای دفاع از دین خدا (ج

 هر سه مورد(د

 کنند؟ ی م   ادی جامعه    ییبه عنوان روشنا  ی سرافراز از چه قشر  دیشه .16

 (شهدا الف

 (فرزندان شهدا ب

 (علما ج

 (سپاهد

 داند؟  ی م   ی چه قشر  فهیبه موقع را وظ میشناخت به موقع دشمن و اخذ تصم  یمانیسل  دیشه .17

 (سپاه وارتش الف

 (سپاه ب

 (ارتشج

 ی (علما رباند

 داند؟   ی ره را در چه م   ین یراه امام خم  یمانیسل  دیشه .18

 ران ی ا  ی اسالم   یاز جمهور ت یو حما  کای(مبارزه با آمر الف

 ب ی (تهذب

 (تفکر ج

 چکدامی(هد



 داند؟   ی و به سکوت کشاندن علما م   ب یرا منشا فر  ی چه کسان  یمانیسل  دیشه .19

 کا ی(آمرالف

 س ی(انگلب

 (خناسانج

 ن ی(منافقد

 داند؟  ی را خار در چشم دشمنان م   یچه کسان  یمانیسردار سل .20

 (سپاه وارتش الف

 (علماب

 باعظمت سپاه قدس   ی روی (لشگر ثاراهلل ونج

 چکدامی(هد

 خواهد افتاد؟  ی چه اتفاق  ندیبب  بیانقالب آس  ن یسردار دلها اگر ا  دهیبه عق .21

 رود   یم  قیمحض وانحراف عم ی(جامعه به الحادگر الف

 ندیفرما  ی(امام زمان عج ظهور م ب

 شود  ی(ازدوران شاه هم بدتر م ج

 (الف وج د

 سرافراز چگونه است؟  دیشه  دگاهیازد هیفق  تیبه وال   ی اعتقاد عمل .22

 دی عمل کن  یوعمل  یشرع  بیاو به عنوان طب  ه یو با جان ودل به توص دیاو را بشنو  حتی(نصالف

 دیکن  ی(با شعار از معظم له طرفدارب

 د یبدان  م یرا حک  ی( رهبرج

 چکدامی(هد

 داند؟سردار سلیمانی امید نلغزیدن پاهایش را در پل صراط چه می .23

 چرخیدن دوره خانه خدا  (الف

 قدم زدن در حرم اولیاء خدا  (ب

 های طوالنی قرارگرفتن در سنگر(ج

 همه موارد(د

 ارزشمند ترین نعمت ها از نظر شهید سردار سلیمانی کدام است؟باالترین و   .24

 تقوای مومن (الف

 ( اشک بر اهل بیت )ع(ب

 رزق معنوی(ج

 قلب سلیم(د

 های مسلح از کالم امیرالمومنین )ع( نیست؟ کدام مورد توصیه شهید سلیمانی به نیرو .25

 شجاعت درجهاد  (الف

 منشا عزت ملت (ب

 پناهگاه مستضعفین (ج

 زینت کشور (د


