باسمه تعالی

سؤاالت مسابقه کتابخوانی سپهبدهای اخالص
کتاب میثاق نامه مکتب حاج قاسم :وصیتنامه الهی سیاسی شهید سپهبد سلیمانی(ویژه





بزرگداشت شهادت شهید سپهبد سلیمانی)
لطفاً پاسخ سؤاالت را در قالب یک عدد  21رقمی که دو عدد ابتدای آن  88و مابقی اعداد پاسخ سؤاالت مسابقه است(به
طور مثال  )882112111211به سامانه پیامک شماره  1333281002ارسال فرمایید.
مهلت شرکت در مسابقه تا  1خرداد  2111خواهد بود.
شما با مطالعه و پاسخگویی به سؤاالت دو کتاب دیگر مسابقه ،شانس برنده شدن در هر سه بخش مسابقه کتابخوانی
سپهبدهای اخالص و برنده شدن سه جایزه را خواهید داشت.
جهت دریافت فایل  PDFکتاب به سایت کتابخانه دیجیتال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران واقع در آدرس
اینترنتی  www.dtlib.irمراجعه کنید.

 -1شهید سلیمانی درک سربازی حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنهای(مدظله العالی) را تداوم و
رهروی از چه دانستهاند؟
 .1توفیق صحابه حضرت رسول(ص)
 .2بهرهمندی از درک دوره مظلومیت حضرت علی(ع) و فرزندان معصومش
 .3هر دو
 -2شهید سلیمانی ثروت چشم بسته خود را در پیشگاه خداوند متعال چه میداند؟
 .1گنجینه تجربه سالها مجاهدت در دفاع مقدس
 .2لوح زرین جانبازی در اثر موج گلوله دشمن
 .3گوهر اشک بر امام حسین(ع)
 -3این جمله را با استفاده از متن وصیتنامه شهید تکمیل کنید"خدایا مرا بپذیر ،اما  ......باشم
 .1بهتر آن است که در میدان نبرد
 .2آن زمان که پاکیزه
 .3آن چنان که شایسته تو
 -4شهید سلیمانی در خطاب به مجاهدان ،ایران را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
 .1کعبه سیاسی جهان اسالم
 .2قرارگاه امام حسین(ع)

 .3قلب جهان اسالم
 -5توصیه شهید سلیمانی به شیعیانی که اعتقاد دینی دارند و اهل سنتی که اعتقاد عقلی دارند ،برای
خالصی از هرگونه اختالف و نجات اسالم چیست؟
 .1خیمه والیت را رها نکنید
 .2بر دشمنی با دشمنان حقیقی اسالم ،یعنی آمریکا و اسرائیل توافق داشته باشید
 .3فریب دنیا را نخورید و به رسوم صدر اسالم برگردید
 -6این فراز که در وصیتنامه شهید سلیمانی آمده از چه کسی است :نیروهـای مسـلح میبایسـت
منشـأ عـزت ملـت باشـد و قلعـه و پناهـگاه مسـتضعفین و مـردم باشـد و زینـت کشـورش
باشـد؟
 .1حضرت علی(ع)
 .2امام خمینی(ره)
 .3شهید صیادشیرازی
 -7شهید سلیمانی در وصیتنامهشان آرزو کردند که جنازهشان بر دست چه کسانی تشییع شود؟
 .1فرزندان شهدا
 .2علمای اسالم
 .3هم رزمان شهیدش
 -8شهید سلیمانی در متن وصیتنامه از کدام هم رزمشان نام بردهاند؟
 .1سردار قاآنی
 .2شهید پورجعفری
 .3هر دو
 -9شهید سپهبد سلیمانی از علما چه درخواستی داشتهاند؟
 .1در امور جدید و موضوعات مبتال به جهان اسالم روشنگری کنند
 .2در بیانتـان و دیدارهایتـان و حمایتهایتـان بـا مقام معظم رهبری میبایسـت جامعــه را جهــت دهیــد
 .3با همفکری علمای اهل سنت ریشه فکری داعش را بخشکانید
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شهید سلیمانی اساس بقای نیروهای مسلح را چه عنوان کردهاند؟

 .1شجاعت و قدرت اداره بحران

 .2شناخت به موقع دشمن و اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع
 .3والیت

