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لطفاً پاسخ نامه را پس از تکمیل

 .7اهام ذویٌی چِ چیسی را بعٌَاى هعجسُ قرى هعرفی کرزُ
است ؟
الف) قرآى
ب) تسریر الًِ جاسَسی
ج) فرٍ پاشی شَرٍی
ز) اًب ب اس هی
 .4ایي جولِ از کیست زِّ فجر آییٌِ ای است کِ ذَرشیس
اس م زر آى زرذشیس ٍ بِ ها هٌعک شس ؟
الف) اهام ذویٌی (رُ)
ب) حضرت ایِ اهلل ذاهٌِ ای
ج) شْیس زکتر بْشتی
ز) شْیس با ٌّر
ٍ .5رٍز اهام ذویٌی بِ ایراى چِ رٍزی ٍ زر چِ سالی صَرت
گرفت ؟
الف) 44بْوي 7579
ب) 74بْوي 7579
ج) 71بْوي7579
ز) ّیچ کسام
 .6اٍلیي سرٌراًی اهام ذویٌی (رُ) پ
کجا ایراز شس ؟
الف) جواراى
ب) شاُ عبسالعظین
ج) بْشت زّرا
ز) قن

از ٍرٍز بِ ایراى زر

 .7ایي جولِ از کیست ”زِّ فجر هبطع رّایی هلت ایراى است“.
الف) زکتر بْشتی
ب) ایت اهلل ذاهٌِ ای
ج) حضرت اهام ذویٌی (رُ)
ز) شْیس باٌّر

; .شاُ هلعَى زر چِ تاریری از ایراى فرار کرز ؟
الف)46زی هاُ 7579
ب) 74بْوي 7579
ج) 48زی هاُ7579
ز) 75اباى 7579

 .8فجر بِ چِ هعٌاست ؟
الف) سپیسُ صبح
ب) لیالی قسر
ج) صبح پیرٍزی
ز) ّیچکسام

 .71ایي سري از کیست هلت ها را بکشیس هلت ها بیسارتر هیشَز ؟
الف) اهام ذویٌی (ُ)
ب) شْیس بْشتی
ج) شْیس باٌّر
ز) شْیس هطْری

 .9اهام ذویٌی کسام از شرصیتْای هولکتی را بِ عٌَاى یک
هلت یاز کرزًس ؟
الف) شْیس رجایی
ب) شْیس با ٌّر
ج) شْیس بْشتی
ز) شْیس هطْری

 .77ایي جولِ از کیست 44بْوي عیسی است کِ تارید سرا پا ظلن
ٍطغیاى ٍاستبساز را ٍیراى کرز ؟
الف) شْیس باٌّر
ب) اهام ذویٌی
ج) شْیس بْشتی
ز) ذاهٌِ ای

 ..:کسام ٍاقعِ تاریری را اًب ب زٍم ًاهیسًس ؟
الف) تسریر الًِ جاسَسی اهریکا
ب) اًب ب فرٌّگی
ج) فرار شاُ از ایراى
ز) سبَط ّلیکَپترّای ًظاهی اهریکا زرصحرای طب

 .74سِ رکي اصلی ٍ اساسی زر پیرٍزی قیام شیعهِ ٍ اًهبه ب
اس هی کسام یک از هَارز زیر است ؟
الف) ٍالیت فبیِ پرچن سبس اًتظار  ،قاًًَی اساسی
ب) پرچن سرخ عاشَرا  ،هباٍهت هرزهی ً ،فرت ههرزم از رشیهن
شاٌّشاّی
ج) پرچن سرخ عاشَرا  ،پرچن سبس اًتظار ٍ ،الیت فبیِ
ز) پرچن سرخ عاشَرا  ،زٍر هاًسى از قهرآى ٍ عهتهرت ،حه
آرهاًرَاّی

