کتاب ده ویژگی مدیریتی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی
-1اهالی شهرهای حمص ،طرطوس ،سويداء و حسكه چه دين و مذهبی داشتند و آزادسازی آنها توسط سردار دلها و يارانش ناظر به کدام ويژگی اخالقی
بارز شهید واال مقام است؟
)1

 )2اهل سنّت ـ وحدتگرایی

مسیحی ـ حفظ کرامت انسانی

 )4الئیک ـ نوعدوستی

 )3زرتشتی ـ میهنپرستی

-2تصویر ص  15کتاب «ده ویژگی مدیریت سردار سلیمانی» دربارهی چه موضوعی است؟
 )1وصیتنامه

 )2نامه به همرزمان

 ) 4نامهی طلب حاللیت

 )3نامه به خانواده

-3این عبارت از کیست؟ «جمهوری اسالمی ایران در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر ،از مبارزه حقطلبانهی مستضعفین
در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند»
)1

سردار شهید سلیمانی

 )2امام خامنهای مُدّ ظلُّه

 )4امام راحل (ره)

 )3قانون اساسی

-4این سخن از کیست؟ «چرا در راه خدا و برای رهایی مردان و زنان و کودکانی که ]به دست ستمگران
تضعیف شده اند [پیکار نمی کنید؟!»
)1

سردار شهید سلیمانی

 )2قرآن کریم

 )4امام راحل (ره)

 )3قانون اساسی

-5این فرمایش گهربار نبیّ مکرّم اسالم با گدام گزینه کامل میشود« :چهار چیز است که خدا کرامت نمی کند مگر به کسی که خدا او را دوست داشته باشد:
سکوت ،توکل بر خدا ،........... ،زهد در دنیا
)1

تقوا

 )3علم

 )2ثروت

 )4تواضع

-6سردار سلیمانی هر از گاهی برای خودش سفارش خرید کتابی از کدام اندیشمند بزرگ حال حاضر را میداد؟
)1

آیت اهلل مصباح یزدی

 )3سیّدحسن نصراهلل  )4هیچکدام

 )2عالمه محمّدباقر صدر

-7این سخن از کیست؟ «هر کس با فقیر مسلمانی رو به رو شود و بر او به گونه ای سالم کند که با سالم بر ثروتمند تفاوت داشته باشد ،در روز قیامت در حالی
به پیشگاه خداوند میرسد که خدا بر او خشمگین است».
)1

 )2امام رضا (ع)

پیامبر اعظم (ص)

 )3موال علی (ع)

 )4حضرت زهرا (س)

-8موال علی علیه السالم در ت وصیف زید بن صوحان که در جنگ جمل به شهادت رسید ،فرمود « :خداوند تو را رحمت کند که به راستی کمهزینه و.....
بودی».
)1

شجاع

 )3مهربان

 )2پرهیزگار

 )4پرکار

-9این سخنان از کیست؟ « این خوی کاخنشینی اسباب این میشود که انحطاط اخالقی پیدا شود .اکثر این خویهای فاسد ،از طبقه مرفّه به مردم دیگر صادر
شده است .با زندگانی اشرافی و مصرفی نمیتوان ارزشهای انسانی  -اسالمی را حفظ کرد».
)1

امام راحل (ره)

 )2قرآن کریم

 )3قانون اساسی

 )4سردار شهید سلیمانی

 ...............-10در مورد رسیدگی مسؤول به وضع افراد زیردستش می فرماید« :از حال آنان جویا باشد ،آنچنان که پدر و مادر از فرزندانشان دلجویی میکنند».
)1

حضرت زهرا سالم الل علیها

 )2پیامبر اعظم صلوات اهلل علیه

 )3موال علی علیه السالم

 2 )4و 3

همکاران محترمی که قصد شرکت در مسابقه کتابخوانی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را دارند لطفا پس از
دریافت فایل کتابها از طریق گروه تلگرامی شرکت با مطالعه دقیق نسبت به ارسال پاسخ درست به شرح زیر اقدام نمایند .

 -1جواب مربوط به هر کتاب را جدا و بصورت  1عدد  10رقمی با قید عنوان کتاب به شماره روابط عمومی ارسال نمائید .

 -2پاسخ به سواالت هر دو کتاب بالمانع است .

 -3درصورت پاسخ به سواالت هر دو کتاب قبل از ارسال پاسخ به صورت عدد  10رقمی عنوان کتاب قید گردد .

مثال  :ده ویژگی 1234567899

میثاق

1234567899

شماره پیامکی روابط عمومی 3000220666 :

روابط عمومی و پایگاه مقاومت مالک اشتر

