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ّش هَسد ًین ًوشُ
1

کذام گشٍُ ضَسای ایوٌی دس تشاتش صلضلِ ٍظایف خَد سا قثل اص ٍقَع صلضلِ اًدام هی دّذ
الف) گشٍُ تذاسکات ٍ پطتیثاًی

ج) گشٍُ خستدَ

ب) گشٍُ ًدات ٍ اهذاد

د) گشٍُ آتص ًطاى

 2فشهاى تطکیل تسیح تَسط چِ کسی ٍ دس چِ تاسیخی صادس ضذ؟
)
3

الف) اهام خویٌی  5آرس 58

ب) آیت الِ خاهٌِ ای  5آرس 58

ج) اهام خویٌی  31ضْشیَس 59

د) آیت الِ خاهٌِ ای  31ضْشیَس 59

دس خَاهغ اتتذایی دالیل ضشٍع خٌگ ّا چِ تَد؟
الف) تذست آٍسدى غٌاین

4

ج) هقاتلِ تِ هثل

ب) قذست ًوایی

د) ّش سِ هَسد

خولِ ی " دٍ ًؼوت کِ قذسضاى ضٌاختِ ًوی ضَد ،سالهتی ٍ اهٌیت است" اص کیست.
الف) حضشت ػلی (ع )

ب) حضشت هحوذ ( ظ )

ج) اهام خویٌی ( سُ )

د) آیت الِ خاهٌِ ای

ّش هَسد ًین ًوشُ
1

اگش اسصش ّا ٍ اػتقادات یک خاهؼِ ّذف قشاس گیشًذ ،دس ایي حالت هی گَیین تْذیذ سخت است .ظ

2

چْشُ ی ظاّشی تْاخن ًظاهی فشیثٌذُ ٍ خزاب است.

ظ

ؽ
ؽ

3

اداهِ حیات ّش هلتی تِ تَاًایی ٍ اسادُ ی آى هلت ٍ دفاع اص کطَسش تستگ

ظ

ؽ

4

دٍساى پس اص دفاع هقذس تِ دٍساى ساصًذگی هطَْس است.

ظ

ؽ

ّش هَسد ًین ًوشُ
1
2

قیام تضسگ هشدم تا ایواى ٍ غیَس ایشاى تِ سّثشی اهام خویٌی اص سال ……… …… آغاص ضذ.
یکی اص هْوتشى ػَاهلی کِ تاػث پیذایص سکًَت گاُ ّا ٍ ضْشّا ضذُ  ...............................هطتشک اًساى ّا تِ
اهٌیت تَدُ است.
ّ 3ش هلتی تش اساس فطشت راتی ٍ تا تْشُ هٌذی اص تفکش ٍ  .......دس هقاتل تْاخن تیگاًگاى ایستادگی ٍ هقاٍهت هی کٌذ.

4

اهام خویٌی ( سُ ) :هی فشهایذ " :اهشٍص ،دس حال دفاع ّستین ٍ دفاع اص کطَس یکی اص  ......................تضسگ است".
ّش هَسد یک ًوشُ

1

یک هکاى هٌاسة ٍ یک هکاى ًاهٌاسة دس آصهایطگاُ سا تٌَیسیذ.

2

تشخی اص ٍظایف تشًاهِ ّای تسیح داًص آهَصی سا ًام تثشیذ .دٍ هَسد

3

هؼٌا ٍ هفَْم اًقالب اسالهی چیست؟

4

دٍ هَسد اص آثاس ٍ ًتایح دفاع سا تٌَیسیذ.

0

5

هٌظَس ( ّذف ) اص تْذیذ چیست؟

6

دالیل قیام ٍ هثاسصُ اهام خویٌی ( سُ ) ٍ هشدم ایشاى تا حکَهت فاسذ پْلَی سا تٌَیسیذ .دٍ هَسد
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