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ّوشهبى ثب فزارسیذى دٍهیي سبلگزد ضْبدت سزدار دلْب، دفتز اهَر فزٌّگی ادارُ ول ثْشیستی استبى ثزگشار 
 :هی وٌذ

 

 هسابقه کتابخوانی از وصیت ناهه سردار شهیذ حاج قاسن سلیوانی

 

 

 :سواالت مسابقه
 

 : سوال الف 

هٌظَر اس ػجذ صبلح وذام  (ػجذ صبلحی وِ هظلَهیتص اػظن است ثز صبلحیتص)ثب تَخِ ثِ ٍصیت ًبهِ سزدار دلْب 
 ضخصیت است؟

 (رُ)اهبم خویٌی  -1

 (هذظلِ)اهبم خبهٌِ ای  -2

 (ظ)پیبهجز اوزم  -3

 (ع)اهبم ػلی  -4

 : بسوال

 ثبالتزیي ٍ ارسضوٌذ تزیي ًؼوت ّب در ٍصیت ًبهِ سزدار ثِ چِ یبد ضذُ است؟

 (ع)ٍ فبطوِ سّزا (ع)اضه ثز فزسًذ ػلی ثي اثی طبلت -1

 ثزٍت ٍ همبم -2

 حضَر در خجِْ حك ػلیِ ثبطل -3

 ّوِ هَارد -4

 :جسوال 
   خبی خبلی را ثب تَخِ ثِ ٍصیت ًبهِ حبج لبسن پز وٌیذ

 .حزم است ٍ ایي حزم اگز هبًذ دیگز حزم ّب هی هبًذ............ثذاًیذ. است .........اهزٍس لزارگبُ حسیي ثي ػلی

 اسالم--ایزاى -1



 خوَْری اسالهی--ػزاق -2

 خوَْری اسالهی--ایزاى -3

 اسالم--ػزاق -4

 :دسوال 

 وذام یه اس سخٌبى سزدار سلیوبًی خطبة ثِ ثزادراى ٍ خَاّزاى هدبّذ ًویجبضذ؟

 خوَْری اسالهی هزوش اسالم ٍ تطیغ است -1

 اسبس دضوٌی خْبى ثب خوَْری اسالهی آتص سدى ٍ ٍیزاى وزدى خیوِ رسَل اهلل است -2

 ضْذا هحَر ػشت ٍ وزاهت ّوِ هب ّستٌذ -3

 خْبى اسالم پیَستِ ًیبسهٌذ رّجزی است -4

 :هسوال 

 هٌظَر اس چزاؽ ّبی فزٍساى در ٍصیت ًبهِ سزدار رضیذ اسالم چیست؟

 ضْذا -1

 خبًَادُ ضْذا -2

 خبًجبساى -3

 ّوِ هَارد -4

 : رسوال

 ثشرگتزیي پطتَاًِ هؼٌَی سزدار چِ ثَد؟

 لزآى وزین -1

 ًوبس -2

 صذای فزسًذاى ضْذا -3

 سیبرت ائوِ -4

 :طسوال 

 وذام یه اس سخٌبى سزدار سلیوبًی خطبة ثِ خبًَادُ ضْذا هیجبضذ؟

 ضْیذتبى را در خَدتبى خلَُ گز وٌیذ.ػشیشاًن، تب پیطىسَتبى ایي هلت ّستیذ، لذر خَدتبى را ثذاًیذ -1

طَری رفتبر وٌیذ وِ ّز وس ضوب را هیجیٌذ ، پذر ضْیذ یب فزسًذ ضْیذ را ، ثؼیٌِ خَد ضْیذ را احسبس  -2
 وٌذ،ثب ّوبى هؼٌَیت،صالثت ٍ خصَصیت

دٍست دارم خٌبسُ ام را فزسًذاى ضْذا ثز دٍش گیزًذ،ضبیذ ثِ ثزوت اصبثت دست پبن آًْب ثز خسذم ،  -3
 خذاًٍذ هزا هَرد ػٌبیت لزار ثذّذ



 ّوِ هَارد -4

 :ظسوال 
 سزدار سلیوبًی خطبة ثِ هسئَلیي وطَر،ضزط ثبّن ثَدى احشاة گًَبگَى وطَر را چِ هؼزفی ًوَدًذ؟

 اػتمبد ػولی ثِ ٍلی فمیِ -1

 اػتمبد حمیمی ثِ خوَْری اسالهی -2

 احتزام ثِ هزدم -3

 ّوِ هَارد -4

 : ىسوال 
 ثب تَخِ ثِ ٍصیت ًبهِ حبج لبسن هسئَلیي چِ چیش را ثبیذ ػجبدت ثذاًٌذ ٍ هالن هسئَلیت دّی ثزای اًتخبة 

  فزهبًذّبى چِ چیشی ثبیذ السهِ لزار گیزد؟
 

 ایثبر ٍ اس خَدگذضتگی--احتزام ثِ هزدم ٍ خذهت ثِ آًبى -1

 ضدبػت ٍ لذرت ادارُ ثحزاى--ػجبدت خبلصبًِ در درگبُ خذاًٍذ -2

 ایثبر ٍ اس خَدگذضتگی--ػجبدت خبلصبًِ در درگبُ خذاًٍذ -3

 ضدبػت ٍ لذرت ادارُ ثحزاى--احتزام ثِ هزدم ٍ خذهت ثِ آًبى -4

 : وسوال 
   ثِ ػمیذُ سزدار دلْب اگز ایي اًمالة آسیت ثجیٌذ چِ اتفبلی خَاّذ افتبد؟

 خبهؼِ ثِ الحبدگزی هحض ٍ اًحزاف ػویك هی رٍد -1

 ظَْر هی فزهبیٌذ (ػح)اهبم سهبى  -2

 اس دٍراى ضبُ ّن ثذتز هی ضَد -3

 3گشیٌِ ا ٍ  -4
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