سؤاالت مسابقۀ «سردار دهالویه» ،ویژۀ سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران
 .1دغدغۀ اصلی شهید چمران در دورۀ تحصیل در برکلی که خواب و خوراک را از او سلب کرده بود ،پیرامون
چه موضوعی بود؟
 )1چه چیز من را تشکیل داده است
 )2آیندۀ تحصیلی من چه خواهد شد
 )3زندگی و اقامت من در امریکا چگونه خواهد بود
 )4آیا میتوانم در تحول آیندۀ کشورم سهیم باشم
 .2نوع نگاه شهید چمران به این معنای قرآنی «عزت و ذلّت» چگونه است؟
 )1دلبر که جان فرسود از او ،کام دلم نگشود از او  /نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند
 )2ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست  /به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
 )3چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست  /آن به که کار خود به عنایت رها کنند
 )4گزینههای  2و  3صحیح میباشند
 .3شهید چمران میخواهد با چه ابزاری با دشمنان مقابله کند؟
 )1علم

 )3عقالنیت

 )2قانون

 )4ایمان

 .4شهید چمران تشکر خود را نسبت به پیرمرد جنگندۀ لبنانی در برابر چیدن گل در خوف و خطر میدان
جنگ و تقدیم آن به دکتر چمران را چگونه ابراز کرد؟
 )1یک کتاب
نبوی

 )2یک قطرۀ اشک

 )3یک لبخند

 )4یک حدیث

 .5شهید چمران در شرایط ترور و وحشت لبنان که مردم مانند بوقلمون در مقابل زور سجده میکنند از چه
چیزی به عنوان نعمت بزرگ خدا یاد میکند؟
 )1وجود جوانان جویای شهادت در لبنان
 )2شیرین و جذّاب بودن مرگ برای دکتر چمران
 )3رهبری امام موسی صدر در جوّ ملتهب لبنان
 )4جهاد دکتر چمران و انقالبیون در راه آرمان فلسطین
 .6شهید چمران در توصیف وضع فدائیان فلسطینی جنوب لبنان با جملۀ «جریان عمر در امریکا مالیم و آرام
است ولی در این حوالی طوفانی و گردابی است» ،قصد بیان چه مطلبی را دارد؟
 )1شدّت رفاه در آمریکا و شدّت فقر و ناامنی در جنوب لبنان
 )2استفادۀ درست از سعۀ صدر در آمریکا و شتابزدگی مفرط در لبنان
 )3فقدان قانون و عقل و وجود شدّت در همه چیز
 )4وجود شکاف شدید بین احزاب
 .7شهید چمران مشکالت واقعی و اساسی اعراب را زائیدۀ چه چیز میداند؟
 )1رویارویی احزاب
 )2مسلّح شدن احزاب
 )3دست نشاندگی دولتهای عرب
 )4اسرائیل
 .8شهید چمران به ترتیب دل و عشق را چگونه تعریف می کند؟
 )1دل :کربالی سال  61هجری ،عشق :سپاه حسین (ع)

 )2دل :هفتاد و سومین یار حسین (ع) ،عشق :شمشیری در کف او
 )3دل :تجلی جالل خدای بزرگ ،عشق :تجلی جمال خدای جمیل
 )4دل :مأمن خدای بزرگ ،عشق :پدیدۀ دل و هدف حیات
 .9جاهای خالی را در جملۀ مقابل با عبارات مناسب پر کنید «ای حسین ،من برای زنده ماندن تالش نمیکنم،
من از مرگ نمیهراسم ،به شهادت دل بستهام و از همهچیز دست شستهام ،ولی نمیتوانم بپذیرم که  ...و
حتی  ،...بازیچۀ سیاستمداران و تجّار مادهپرست شده است»؟
 )1قداست انقالب  /ارزشهای الهی
 )2ارزشهای الهی  /قداست انقالب
 )3احساسات ناسیونالیستی  /دین
 )4دین  /احساسات ناسیونالیستی
 .10شهید چمران خود را واجد چه خصلتهای ممتازی میداند؟
 )1عشق ،فقر ،تنهایی
 )2آمادگی برای مرگ و بریدن از عالم و مافیها
 )3فعالیت و مبارزه
 )4فداکاری ،گذشت ،تواضع
 .11جای خالی را در جملۀ مقابل با عبارت مناسب پر کنید «هنگامی که طوفانها ،بیش از تحمل و توانایی من،
شدت میگیرند؛  ...را در نظرم مجسم میکنم»؟
 )1حسین (ع)
کربال

 )3علی (ع)

 )2جنگ احزاب

)4

 .12جاهای خالی را در جملۀ مقابل با عبارات مناسب پر کنید «هنگامی که هیچ راه نجاتی پیدا نمیکنم به
آغوش شهادت پناه میبرم و با قدمهای محکم و ارادۀ آهنین به دنبال  ...میروم و با رضا و توکل ،خود را و
حیات و هستی خویش را به  ...تقدیم میکنم»؟
 )1علی  /رحمت بینهایت
 )2امام موسی صدر  /آرمان فلسطین
 )3امام خمینی  /انقالب اسالمی
 )4حسین  /خدا
 .13شهید چمران به طرفداری از کدام فرد و گروههای سیاسی علیه احزاب چپ سخنرانی کرد؟
 )1حرکت المحرومین

 )2جنبش امل

 )3امام موسی صدر

 )4همۀ موارد

 .14شهید چمران کدام مورد را توطئهای اسرائیلی برای نابودی مقاومت به بهانۀ واژگون کردن نظام لبنان
میدانست؟
 )1فعالیت نظامی کتائب و احرار
 )2ورود سوریه به لبنان
 )3جنگ لبنان
 )4جنگ اعراب با اسرائیل
 .15اعتقاد به «کشتن سوری الزمتر از کشتن اسرائیلی است» و شعار «اگر اسرائیل وارد لبنان شود بهتر است
از این که سوریه وارد آن شود» متعلق به چه کسانی است؟
 )1کمال جنبالط و احزاب چپ
 )2سمیر جعجع و جنبش فتح

 )3رفیق حریری و جنبش امل
 )4فؤاد سینیوره و حرکت المحرومین
 .16انیس سویدان سخنران مراسم یادبود شهید سید مصطفی خمینی «زیربنای تفکر شیعه» را کدام مورد
میداند؟
 )1شهادت و انتظار
 )2عدل و عدالت
 )3ولیشناسی
 )4فقه
 .17جای خالی را در جمالت مقابل با عبارت مناسب پر کنید «ما مبارزه میکنیم ،تا در قربانگاه عشق ،عالیترین
تجلی فداکاری و پرستش را عمال نشان دهیم نه آن که  ،...ما را فریفته باشد»؟
 )1دنیا و تعلّقات مادی آن
 )2شیطان و همدستان آن
 )3دنیای لیبرال
 )4دستآوردهای مادی حیات
 .18شهید چمران در یادداشتهای خود با چه تعبیری از امام موسی صدر یاد میکند؟
 )1معشوق

 )3رمز طایفه

 )2محبوب

 )4هیچکدام

 .19با توجه به پیام وفد ،جاهای خالی را در جملۀ مقابل با عبارات مناسب پر کنید «اگر  ...پیروز باشد ،شیعیان
لبنان آزاد و آباد زندگی خواهند کرد و اگر خدای ناکرده به  ...گزندی برسد ،شیعیان لبنان مثل گذشته در
غرقابۀ توطئههای  ...و سیاستبازیهای کثیف بینالمللی غوطه خواهند خورد»؟
 )1امام موسی صدر  /این رهبر بزرگ  /اسرائیل و دولتهای خائن عرب
 )2فلسطین  /جنبشهای آزادیبخش فلسطین  /اسرائیلی و آمریکایی
 )3امام خمینی  /این رهبر بزرگ  /اسرائیل و دولتهای خائن عرب
 )4ایران  /انقالب ایران  /اسرائیلی و آمریکایی
 .20شهید چمران چه نسبتی بین وضعیت ایران بعد از انقالب و وضعیت لبنان در راستای مسلح شدن احزاب
قائل است؟
 )1کامال به هم شبیه میباشند
 )2از جهاتی به هم شبیه میباشند
 )3کامال با هم متفاوتند
 )4هیچکدام
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