
 سواالت مسابقه 

 سردار دلها حاج قاسم خطاب به برادران و خواهران دینی اش جهان اسالم را نیازمند چه رهبری میداند؟ .۱

 رهبری برخواسته از مردم و متصل به معصوم(۱

 رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم (۲

 رهبری مورد تایید خبرگان و منصوب شرعی (۳

 توصیف سردار دلها از مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای چه می باشد؟ .2

 فقیه مدیر و مدبر و شجاع و حکیم و وارسته(۱

 فقیه مدیر و مدبر و شجاع (۲

 قه،عرفان و معرفت حکیم مظلوم و وارسته در دین،ف (۳

 توصیف سردار دلها از شهدا چیست و تکلیف همگان را در برابر شهدا چه میداند؟ .۳

 .وصیت شهدا را بخوانید و به آن عمل کنید _شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند (۱

 .نه که هستندآن ها را در چشم و دل و زبان خود بزرگ ببینید همانگو_شهدا محور عزت وکرامت همه ما هستند (۲

 .خون شهدا را حفظ کنیم_شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند (۳

 شهید حاج قاسم خطاب به سیاسیون شرط با هم بودنشان را چه چیزی میداند؟ .۴

 باهم به تفاهم برسند و بر محور اصول باشند  (۱

 باهم به تفاهم برسند و اختالفاتشان را کنار بگذارند  (۲

 ریح حول اصول داشته باشند توافق و بیان ص (۳



اصول محوری که شهید حاج قاسم خطاب به سیاسیون برای توافق و باهم بودن مطرح می کند چه چیزی هایی می  .۵

 باشد؟

 .اعتقاد عملی به والیت فقیه و اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی و آنچه بر مبنای آن بوده است(۱

 افراد پاک دست و معتقد و خدمت گذار به ملت اعتقاد عملی به والیت فقیه به کارگیری (۲

 الف وب (۳

 شهید حاج قاسم خطاب به علما و مراجع عظام راه صحیح برای حفظ انقالب را چه میداند؟  .6

 حمایت همه جانبه از رهبری(۱

 شهدا  خون   التزام عملی به والیت فقیه و حفظ(۲

 حمایت بدون هر گونه مالحظه انقالب و جمهوری اسالمی و ولی فقیه (۳

 شهید سلیمانی ذخیره ی ارزشمند خود را برای آخرت چه چیزی معرفی می کند؟ .۷

 گوهر اشک بر حسین فاطمه علیهما السالم (۱

 سرباز ولی فقیه (۲

 جهاد مبارزه با کفار و مشرکین(۳

 مت مردم ایران کدام گزینه است؟ از نظر شهید سلیمانی محور عزت وکرا.۸

 شهدا (۱

 وجود والیت فقیه (۲

 نیرو های مسلح (۳



 شهید حاج قاسم بهترین مسیر برای فرزندان شهدا را چه چیزی معرفی می کند؟ .۹

اعتقاد عملی به والیت فقیه است یعنی این که نصیحت او را بشنوید با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان  (۱ 

 .قی شرعی و علمی،عمل کنید طبیب حقی 

 برای دفاع از خودتان،مذهبتان اسالم و کشور را احترام کنید (۲

شهیدتان را در خودتان جلوه گر کنید به طوریکه هر کس شما را می بیند،بعینه خود شهید را احساس کند،با همان  (۳

 معنویت،صالبت و خصوصیت 

 دوش گیرند تا مورد عنایت خداوند قرار گیرد؟   سردار دلها دوست داشت حنازه اش را چه کسانی بر .۱۰

 جوانان انقالبی(۱

 پیروان واقعی والیت(۲

 فرزندان شهدا (۳

 همه مردم (۴

 این سخن سردار سلیمانی خطاب به چه کسی است؟ .۱۱

 ”جان من هزاران بار فدای شما باد کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران کرده اید“

 محصالن(۱

 یثارگرانا(۲

 سربازان(۳

 جوانان(۴

 



 میدرید؟ را  کشور  این ای  درنده گرگ  چون صدام نبود.…اگر .۱۲

 اسالم(۱

 ایمان (۲

 جوانان(۳

  اصول(۴

 برای نجات اسالم کدام مورد را نباید رها کرد؟ .۱۳

 سیاست (۱

 والیت(۲

 تقوا(۳

 جمهوری (۴

 است؟.…و …دفاع از اسالم نیازمند.۱۴

 هوشمندی و توجه(۱

 ایمان و همت (۲

 سیاست و تقوا (۳

 والیت و تدین (۴

 


