
 بسمه تعالی

   9/7/99  شنبهچهار  / صوتی حاج قاسمکتاب  با موضوعکارکنان ه فرهنگی مسابقسؤاالت   
 

 . شهید سردار سلیمانی در کدام روستا از توابع کدام استان به دنیا آمدند؟1

 شیراز -( فیروز آباد 2    کرمان  – بهاباد( 1

 کردستان  –( خلیل آباد 4         کرمان  – قنات ملک( 3

 . از دید حاج قاسم سلیمانی بهترین عملیاتی که در آن شرکت کردند چه بود؟2

 بیت المقدس( 2              8( والفجر 1

  فتح المبین( 4                                 4( کربالی 3

 . حاج قاسم هیچ چیز را باالتر از ...............  نمی داند؟3

 ( امر به معروف و نهی از منکر2           ( نماز اول وقت 1

 شهادت( 4                     ( فرمان بردن از ولی3

 دانند؟را چه کسی می "بازکننده در ". از دید سردار سلیمانی نقش کلیدی 4

  ( شهید چیت سازیان2            ( شهید باقری 1

 سلیان ( جاوید االثر متو4                     ( شهید امینی3

 . تعبیر تاج های نورانی بر سرمان اشاره به چه کسانی دارد؟5

 ( علمای صدر اسالم4  ( سربازان 3  ( جانبازان2  ( خانواده های شهدا 1

تانک  555. در عملیات ..................  حسین تاجیک با گردانی از همین پل عبور کرد . ) عملیاتی که عدنان خیراهلل با سه سپاه و 6

 قبضه توپ در کمین بود( ؟ 455الی  355و 

 ( بیت المقدس 4             ( فتح المبین 3          4( والفجر 2  5( کربالی 1

 اشاره به نحوه شهادت خود نمود؟ 5. شهید بزرگواری که در شب قبل از عملیات کربالی 7

 هید میرحسینی( ش4       ( شهید باقری3       ( شهید چیت سازان2  ( شهید امینی1

 دانند؟. سردار سلیمانی منشا تحوالتی درونی جامعه ما را چه می8

  ( شهادت مدافعان محرم2   ( انقالب اسالمی بعد از پادشاهی پهلوی1

 ( تسخیر النه جاسوسی4             ساله دفاع مقدس 8( جنگ 3

 کند؟شبیه می. شهید سردار سلیمانی اندیشه زایی جنگ دفاع مقدس را به چه چیز ت9

 ( هیچکدام 4          ها( دانشگاه3       های تفسیر قرآن        ( کالس2    ( حوزه علمیه1

 باشد؟ساله دفاع مقدس بروز کرد نمی 8. کدام یک از ویژگی هایی که در جنگ 15

  ( مدیریت های موفق امروزی توسط بچه های دفاع مقدس2                    ( معنویت زایی1

 ( اندیشه زایی4                   ( عدم وابستگی3
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 بسمه تعالی

   9/7/99ه فرهنگی کارکنان با موضوع کتاب صوتی صیاد دلها  /  چهارشنبه  سؤاالت مسابق  
 

 . علی پس از آزادی پدرش از بازداشت برای درس خواندن می خواست به کدام شهر برود؟1

 ( تهران 4        ( شیراز 3( گرگان                              2             ( مشهد 1

 . پدر علی پس از آزاد شدن از بازداشت به چه علتی دوباره دستگیر و زندانی شد؟2

 ( نوشتن نامه به شاه و تمسخر ارتش شاهنشاهی2      گیری با فرمانده لشکر( در 1

 ( سرپیچی از اجرای دستور مافوق خود 4    ( در گیری با دو افسر تازه به دوران رسیده3

 سال از حضور در دانشکده افسری قصد داشت وارد چه رسته ای شود؟ 3. علی پس از گذشت 3

 ( رسته توپخانه2                         ( رسته نظامی و رزمی1

 ( رسته اطالعات4                                  ( رسته مخابرات3

 . تیمسار یوسفی به چه علت از ستوان صیاد شیرازی در حضور فرمانده اش تعریف و تمجید کرد؟4

 ترام به مافوق( رعایت سلسله مراتب و اح2            ( توجه به درجه و عنوان تیمساریوسفی1

 ( همه موارد 4                       ( انجام بسیار عالی جنگ سرنیزه در حصور تیمسار یوسفی3

 . علی پس از موفقیت در آزمون هواسنجی بالستیک برای گذراندن دوره آموزشی به کدام کشور رفت؟5

 ( انگلیس4            ( فرانسه3     ( آلمان2    ( آمریکا 1

 ر روز دامادی برادرش برای مأموریت و پاکسازی نیروهای ضد انقالب به کدام شهر رفت؟. علی د6

 ( ارومیه 4             ( مهاباد 3    ( کرمانشاه2  ( کردستان1

 . علی در گفتگو با مادرش کدام مورد را موجب اذیّت و عذاب خود می داند؟7

 نی دختر کوچکش( معلولیت ذه2             ( خلع شدن از فرماندهی1

 ( حضور دشمن در خاک ایران و عدم مقابله با آنها4      ( عدم درک زحمات و تالش های او در ارتش و تقدیر از او3

 . کدام عامل در انتخاب شهید صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیروی زمینی تأثیر داشت؟8

 شورای فرماندهی جنگ ( انتخاب ایشان توسط2   ( سوابق در خشان ایشان در کردستان1

 ( همه موارد4  ( تأیید ایشان توسط حضرت امام خمینی )ره(3

. در روز اعالم خبر پیروزی در کدام عملیات، سوء قصد نافرجام به دفتر شهید صیاد شیرازی انجام شد و به جای ایشان سرهنگ 9

 خرسندی مجروح گردید؟

 8( والفجر 4       5( کربالی 3             ( فتح المبین               2      ( بیت المقدس1
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 بسمه تعالی   

   9/7/99ه فرهنگی کارکنان با موضوع کتاب صوتی مسیح کردستان /  چهارشنبه  سؤاالت مسابق  
 

 در روستا تصمیم گرفتند به کدام شهر و نزد چه کسی بروند؟ . خانواده محمد پس از تخلیه خانه بهادرخان1

 خانه خاله خدیجه و اوستا رضا                          –( اهواز 2                                  خانه دایی یوسف –( اهواز 1

 اوستا رضا خانه خاله خدیجه و -( تهران4                          خانه دایی یوسف –( تهران 3

 . علی پس از آمدن به تهران در کجا مشغول به کار شد؟2

 ( مغازه کفاشی اوس رضا2            ( کارگاه تشک دوزی آقا پیکر1

 ( مغازه نانوایی شاطر عباس 4                     ( حجره فرش فروشی           3

 ه او هشدار داد؟. داود چه موضوعی را در مورد محمد به آقا پیکر اطالع و ب3

 ( نماز خواندن و تسبیح به دست گرفتن او2          ( مطالعه کتاب کارنامه سیاه استعمار1

 ( رفت و آمد او با افراد ناجور و خرابکار4( وظیفه محمد در مورد قرارداد کاری جدید کارخانه      3

 ا چه کسانی رفت و آمد دارد؟. آقا پیکر چه کسی را مأمور کرد که با تعقیب محمد بفهمد که او ب4

 ( علی برادر محمد را2                              ( داود پسر خودش را 1

 ( مشهدی رحمان نگهبان کارخانه را  4                   ( خودش به دنبال او رفت3

 . علی و محمد پس از حرکت از مسجد به همراه حمید به کجا رفتند؟5

   ( با هم به کارگاه تشک دوزی رفتند2        وسوی و دیدار با عضو حزب توده( به جلسه حاج آقا م1

 ( به منزل شاهین اسدی رفتند4         ( با هم به منزل حمید دوست محمد رفتند3

 . محمد به چه دلیل تصمیم گرفت شش ماه زودتر از موعد مقرر به سربازی برود؟6

  ( عالقه محمد به ارتش و امور نظامی2 ( اعالمیه امام خمینی)ره( مبنی بر تقویت همه جانبه جوانان 1

 ( توصیه آقا پیکر به محمد درباره این موضوع4              ( اصرار مادر و برادر محمد به این موضوع  3

 انتخاب کردند؟. محمد و دوستانش با استخاره به قرآن چه عنوانی را برای گروه خود 7

 ( گروه توحیدی صف2                                     ( گروه مبارزین خمینی1

 ( گروه وحدت اسالمی4                                              ( گروه عدل اسالمی3

 د؟. چه کسی وظیفه حفاظت از جان حضرت امام خمینی)ره( در ایران را به محمد و دوستانش سپر8

 ( خود او و دوستانش داوطلبانه این کار را بر عهده گرفتند2                ( شهید مطهری و شهید بهشتی1

 ( همه موارد4   ( به پیشنهاد امام خمینی)ره( این وظیفه را پذیرفتند3

 ؟. شهید بروجردی به چه علت مبارزه با نیروهای ضد انقالب در غرب کشور را سخت و دشوار می دانست9

 ( آشنایی نیروهای ضدانقالب با شرایط و جغرافیای منطقه2                       ( صعب العبور بودن منطقه کردستان 1

 ( همه موارد4   ( انجام عملیات شبانه توسط نیروهای ضد انقالب3
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 تعالیبسمه     

   9/7/99ه فرهنگی کارکنان با موضوع کتاب صوتی سالم بر ابراهیم  /  چهارشنبه  سؤاالت مسابق  
 

 گفت برای خدمت به خدا و بندگانش باید .......................  داشت؟کرد می. ابراهیم هنگامی که در زورخانه ورزش می1

 ( عزم و ارداه قوی4             ( اعتقادی قوی3                  ( بدنی قوی  2                 ( ایمان قوی1

 ؟"شودهرکس که لقمه ای از حرام بخورد چهل شب نماز و چهل روز دعای او پذیرفته نمی ". این حدیث از کیست2

 ( امام رضا)ع( 4( امام حسین)ع(                     3( پیامبر اسالم)ص(           2       ( امام علی)ع(1

 شرکت کند؟ 55. چرا ابراهیم حاضر نشد در مسابقات کشتی کشوری در سال های اول دهه 3

 ( اهمیت دادن به درس و تحصیل2                       ( آماده نبودن او برای مسابقات1

 ( بیماری مادرش و لزوم پرستاری از او4یعهد برای تماشای مسابقات                        ( حضور ول3

 . ابراهیم پس از مسابقه کشتی به برادرانش گفت : مهم تر از مشهور شدن ........................ است؟4

 ( با ایمان شدن  4      ( آدم شدن3( نماز خوان شدن                      2      ( باتقوا شدن 1

 . در مقر سپاه گیالنغرب روی یکی از دیوارها نوشته بود: ابراهیم هادی رزمنده ای با خصائص ............................ ؟5

 ( حضرت عباس)ع( 4      ( حاج حسن توکل3                 ( جهان پهلوان تختی2               ( پوریای ولی1

 باربری کردن در بازار به دوست خود چه گفت؟. ابراهیم در مورد 6

  ( برای کسب روزی حالل کار و تالش کن2                        ( در اوقات فراغت حتما کار کن      1

 ( کاری کن که اگر خدا تو را ببیند خوشش بیاید نه مردم4      ( باید در زندگی از تمام اوقات خود استفاده کنی  3

 گردد؟شود که این کار باعث ............................  آنان میبسیاری از بزرگان ترک گناهی بزرگ دیده می. در زندگی 7

 ( اخالص در عمل2                                              ( با تقوا شدن 1

 یری( عاقبت به خ4                                             ( رشد سریع معنوی3

. ابراهیم به عنوان مسئول بازرسی سازمان تربیت بدنی به رئیس یکی از فدراسیونها گفت: تو قبال در رشته خودت قهرمان بوده 8

 ای اما قهرمان واقعی کسی است که .............................  ؟

 ( تواضع و فروتنی داشته باشد2                     ( اخالص داشته باشد1

 ( جلوی کار غلط را بگیرد 4                             وحیه قهرمانی داشته باشد   ( ر3

 . از نظر شهید هادی بهترین و زبده ترین نیروها در کجا باشند؟9

 ( مساجد2                                                ( مدارس 1

 ( رأس امور دولتی4                                      ( دانشگاه ها3

 گردد؟. بر اساس حدیث امام علی )ع( هر که به مسجد رفت و آمد کند از چه مواردی بهره مند می15

 ( سخنی که موجب ترک گناه و هدایتش شود2( پندی که از هالکت نجاتش دهد                       1

 همه موارد (4( برادری که در راه خدا با او رفاقت کند                3
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