
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  برگزار می کند:

فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 40
مسابقه بزرگ

ایران به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی  کشتیرانی جمهوری اسالمی  روابط عمومی 
کشتیرانی  گروه  شاغل  کارکنان  ویژه  را  "فجر 40"  بزرگ  مسابقه  ایران،  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
جمهوری اسالمی ایران برگزار می کند و  به میمنت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

به 40 نفر از برندگان مسابقه جوایزی اهداء خواهد شد.

نکات حائز اهمیت جهت دستیابی به رمز مسابقه
شرکت کنندگان گرامی می باید با مراجعه به بخش مسابقه پورتال روابط عمومی، نسخه الکترونیکی »کتاب دستاوردهای 
کالن انقالب اسالمی در سطوح منطقه ای، جهانی و تاریخی« را دریافت و ضمن مطالعه دقیق آن، به سؤاالت پاسخ دهند.
گزینه های صحیح حروف جدول  که با حروف مختلف مشخص شده است و  گزینه ای می باشد  سؤاالت به صورت چهار 

رمز مسابقه را تشکیل می دهند به عنوان مثال:
سؤال: انقالب اسالمی ایران در چه سالی پیروز شد؟

ق: 20 بهمن 57
م: 21 بهمن 58

ک: 22 بهمن 57
د: 23 بهمن 58

ج شده است و همچنین حرف »ک« یکی از حروف جدول  که حرف »ک« در گزینه سوم می باشد  در اینجا پاسخ صحیح، 
رمز مسابقه به شمار می آید.

کلمه ای )شامل 26 حرف( تشکیل شده است و برای سهولت و دستیابی  رمز مسابقه بزرگ »فجر 40« از یک جمله پنج 
کلمه یک حرف آن در جدول رمز قرار داده شده است. آسان شرکت کنندگان به رمز مسابقه از هر 

ج شده است به منزله پاسخ  که در داخل جدول در نکته مهم: شرکت کنندگان عزیز در نظر داشته باشند حروف رمزی 
سؤاالت نیست.

آخرین مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان روز پنج شنبه 1397/12/02 می باشد و به هیچ عنوان زمان آن تمدید نخواهد شد.
پست الکتــــــرونیکی                                 آدرس  به  کامــــــل  طور  به  خود  مشخصـــــات  همـــــــراه  به  را  مســـابقه  رمز  می باید  شرکت کنندگان 

کنند. )Ardestani@irisl.net(  ارسال 
است. یافته  اختصاص  همکاران  سؤاالت  به  پاسخگویی  جهت   )23842790( مسابقه  دبیرخانه  تلفن  شماره 
توجه: ارسال رمز مسابقه فقط از طریق الکترونیکی قابل قبول بوده و به هیچ عنوان به پاسخ نامه های فیزیکی ترتیب 

اثر داده نمی شود.

نام:

نام خانوادگی:

شرکت/معاونت:

بخش دریا:

تلفن همراه/ثابت:
توجه: به مشخصات ناخوانا و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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1- نقطه عطف  تاریخ ایران و جهان اسالم به شمار می رود: 
پ - انقالب اسالمی

ک- تسخیر النه جاسوسی آمریکا
ث- عملیات طبس

ظ- دستیابی به دانش فنی تأمین سوخت هسته ای
از هم فرو بپاشد و بدون مدیریت بماند ؟  کاماًل  گذشته  2- چرا امام خمینی )ره(  اجازه نداد  تا ساختار اداری و نظامی رژیم 

ج-  عدم اعتماد به نیروهای مسلح
کامل رژیم پهلوی غ- عدم اطمینان از سقوط 

کاهش هزینه های ناشی از آشفتگی دوران انتقالی ت- 
الف-  همه موارد

3-  مردم در 12 فروردین 58 با چند درصد آرا به نظام جمهوری اسالمی ایران رأی مثبت دادند؟ 
و- 58 درصد
چ- 60 درصد

ق- 98 درصد
ی- 48درصد 

4- از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران به شمار می رود:
خ- دستیابی به فناوری هسته ای

ض- دستیابی به پیشرفت های علمی در زمینه سلول های بنیادین
گاز در آب های عمیق 800تا 1000متر ل- دستیابی به دانش حفاری چاه های نفت و 

ه- همه موارد
5- از مهم ترین اهداف و آرمان های بزرگ انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود:

د-  تأمین آزادی های دینی، سیاسی و اجتماعی مردم در چارچوب قانون
گونه خودکامگی  ج- محو هر 

ب- -محو هرگونه انحصار طلبی
الف- همه موارد

کنید: گزینه صحیح را انتخاب   -6
گونه پشتیبان خارجی نداشت و از حمایت بین المللی برخوردار نبود ک-  انقالب اسالمی برخالف سایر انقالب های معروف جهان  هیچ 

گفت: »شن ها و بادها مأمورین خدا در این  خ-شهید رجایی  رئیس جمهور وقت در خصوص حادثه طبس و شکست مفتحضانه آمریکا 
عملیات بودند«

کلید درهای سعادت می داند ق- رهبر فقید انقالب اسالمی صبر و پایداری را 
گزینه های  "ک" و "ق" ص- 

7- از نقش های جامعه والیی به حساب می آید؟
چ- حفظ نظام جمهوری اسالمی 

کننده توطئه ها ط- خنثی 
ف- تداوم دهنده انقالب اسالمی

ن- همه موارد
که  پیروزی انقالب اسالمی بر وی تاثیر نهاد  در نظریه برخورد تمدنها ،جهان تمدنی را به هشت  کدام نظریه پرداز غربی   -8

که یکی از آنها  جهان اسالم است تقسیم می نماید؟ منطقه تمدنی 
کارل پوپر الف- 

گر ب- مارتین هاید 
ج- یورگن هابرماس

د- ساموئل هانتینگتون



گرفت؟ 9- بنا بر دیدگاه غرب و رسانه های غربی، انقالب اسالمی بر چه پایه ای شکل 
ع- قدرت 

ک- بنیادهای شیعه
ج- ثروت

گزینه ع و ج م- 
کدام یک از دستاوردهای برجسته انقالب  کشتن سفیر آمریکا در لیبی مشمول  10- اشغال سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره و 

اسالمی می شود؟
کم بینی ب-   خودباوری و رهایی از خود 

ه- حساسیت اسالمی
ظ- حمایت از مقدسات

و- بیداری اسالمی 
کوتاهی پنج قدرت بزرگ غربی را از  کشور توانستند  در مدت  کدام  کشورها، شیعیان  کثر  11-  با توجه  به تأثیر انقالب اسالمی بر ا

کشورشان فراری دهند؟
ی- لبنان

خ- مصر
کویت د- 

س- عراق
گفتمان مکتب تشییع به شمار می رود؟ 12- از شاخصه های 

ن- سلطه ستیزی  وعدالت
ض- غیر مسلحانه بودن

ژ- انحراف فکری و عملی مسلمانان از تعالیم اسالمی
ح-تمهید

کیست؟ 13- »این انقالب اسالمی یک انقالب عادی نیست و متکی به هیچ یک از دو قطب شرق و غرب نمی باشد.«جمله مذکور از 
و- رهبر فرزانه انقالب

گ- شهید بهشتی
ر- امام خمینی)ره(

ش- شهید باهنر
 14-مهم ترین نوآوری  انقالب اسالمی چه بود؟

کرد چ- ساختار نظام را ترمیم 
ظ- تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

کمیته امداد جهت حمایت از محرومان جامعه گیری  ط- شکل 
گرفته بود،با تکیه بر ابزار معنوی قدرت بر هم زد که عمدتًا بر اساس ابزار قدرت مادی شکل  ش- ساختار نظام را 

15-انقالب اسالمی ، خیزش جهانی مسلمانان بر ضد سیطره جویی های غرب را از چند نظر تجهیز و تکمیل می کند؟
کردن استنادات به شریعت اسالم در مقابل ظلم ستیزی و مقاومت ع- غنی سازی ادبیات، مبارزه و فزون 

چ-  موفقیت عملی در مسیر مبارزه با رژیم استبدادی
ت- شکست جبهه استکبار جهانی

الف- همه موارد
خ داد؟  کشور، انقالب دیگری ر کدام  16- همزمان با پیروزی انقالب اسالمی در 

ی- ترکیه
ر- بلژیک

گوئه ن- نیکارا
ه- همه موارد

17- چه شباهت هایی میان سه جنبش انقالب اسالمی، بیداری اسالمی و تسخیر وال استریت دیده می شود؟
د- وحدت در هدف  و توده ای و مردمی بودن
ج- مسالمت آمیز بودن و مقاومت و ایستادگی 
ب- استفاده بهینه از وسایل ارتباطی پیشرفته

الف- همه موارد



کدام یک از شاخص های ذیل به شمار می آیند؟ 18- مستضعفان، محرومان، پابرهنگان و فقرا جزو 
د- فردگرایی

و- سلطه ستیزان
گران ث- سلطه 

گزینه "د" و" ث" ظ- 
کنید: مستضعفین باید ....  کامل  19-  این جمله را 

کنند ذ- قیام 
ب- حق خودشان را با مشت محکم بگیرند
که آنها حق شان را بدهند  ک- منتظر باشند 

گزینه های " ذ"  و "ب" م- 
گردد؟ 20-حفظ سالمت و بقای صلح جهانی چگونه امکان پذیر می 

ل- برقراری موازنه قوا
ن- وابستگی به نظام های غربی

گر و- نابودی قدرت های سلطه 
ی-  همه موارد

کنید: گزینه صحیح را انتخاب    -21
کافی است. ض- عقل برای رهبری انسان ها 

س- اسالم از همه پیرایه ها و خرافات به دور است بی آنکه پیچیدگی و ابهامی داشته باشد.
که آیینی جهانی بوده و برای تمامی اقوام و  که خود را مخصوص قوم و نژادی خاص می دانندمعتقد است  ح-  اسالم بر خالف برخی مذاهب 

ملل در همه اعصار است.
گزینه های "س" و "ح" ل - 

گسترش یافت؟ کمیت اسالم چگونه  22- در طی حدود یکصد سال پس از رحلت پیامبرگرامی اسالم )ص( حا
د- از جنوب فرانسه و اسپانیا تا شمال آفریقا

ج- از ایران و آسیای مرکزی تا مرزهای مغولستان
گسترش اسالم فقط در ایران بود ب- 

گزینه های "د" و "ج"  الف- 
گسترش اسالم به شمار می رود:  23- از دالئل 

که اتباع  مسیحی در سرزمین های آنها از نظر مذهبی آزاد باشند کرد  پ- قرآن به دولت های اسالمی امر می 
و- قدرت های مسیحیت غربی )به جز ونیز  ( همواره بر اتباع ارتدوکسی خود فشار می آوردند تا سلطه پاپ را بپذیرند

ل- جریان ترجمه از زبان یونانی و سریانی به زبان عربی در قرن نهم میالدی است
گزینه های "پ" و "ل" ش-  

کنون رفته رفته آشکار می گردد و مورد استفاده عموم قرار می گیرد البته در این چند سال اخیر، آنچه  24- » ذخایر علم و دانش ملل اسالمی ا
کشف شده ، روشنایی جدیدی بر تاریخ علوم دنیای اسالمی افکنده است.« جمله مذکور به کدامیک از گزینه های ذیل مربوط می شود؟

ب- سقوط رم
ت- عظمت تمدن اسالمی

س- خودباوری
گیری و انتخاب ش- آزادی در تصمیم 

کیست؟ که در آن از قرآن جز رسومات، و از اسالم جز اسمی باقی نخواهد ماند.« این سخن از  25- » زمانی بر مردم خواهد آمد 
گرامی اسالم)ص( گ- پیامبر 

الف- حضرت علی)ع(
ذ- حضرت مهدی)عج(
د-امام جعغرصادق)ع( 

گر پرولتاریای جهانی بر ضد سلطه غرب به شورش  خ معروف انگلیسی  مبنی براینکه "ا گفته رنولد آرنولد توین بی مور 26- به 
گزینه های ذیل ارتباط دارد؟ کدام یک از  برخیزد و خواستار یک رهبری ضد غربی شود، این خفته بیدار خواهد شد" به 

ف- انقالب 1917 روسیه
ز-  انقالب فرانسه
پ- انقالب آمریکا

گ- انقالب اسالمی ایران


