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 ؟نمایندتعطیل  را شهر یزد و جهرم  که خواست راستای بازگشت امام خمینی )ره( از مردم کدامیک از علما در  .1
 □. آیت اهلل بهشتی 4                □ . آیت اهلل مهدوی کنی3               □ . آیت اهلل محمد صدوقی2               □. آیت اهلل دستغیب 1

 . حجت االسالم احمد کافی خطیب نامدار و واعظ اهل بیت در چه تاریخی توسط عوامل ساواک به شهادت رسید؟2
 □1331 مرداد بیستم. 4            □ 1331تیر   سی و یکم. 3            □ 1331 شهریور دوم. 2          □1331اردیبهشت  بیست و پنجم. 1

 ؟گردیداقامه به امامت چه کسی  شد،ها هزار نفر برگزار با حضور ده 1331سال شهریور  13. نماز عید فطر که در 3
 □ . آیت اهلل مفتح4                           □. آیت اهلل باهنر 3                    □ . آیت اهلل بهشتی2                  □ . آیت اهلل طالقانی1

 ؟وقوع پیوستبه گردید در کدام قسمت شهر تهران که منجر به شهادت بسیاری از مردم  1331سال شهریور  11 ه. واقع4
 □ . میدان سپه4                         □ . میدان شهیاد 3                      □اسفند  24. میدان 2                         □. میدان ژاله 1

 ؟کابینه شریف امامی گردید یکدامیک از موارد زیر منجر به استعفا. 3
                                                   □ آبان 13حادثه خونین . 2                                                □ آتش سوزی سینما رکس آبادان. 1
 □ اختالف شاه و دولت. 4                                                      □شهریور   11حادثه خونین  .3

 به فرمان چه کسی تشکیل شد؟ 1331سال دی  23. شورای انقالب در 6
 □ . آیت اهلل بهشتی4                   □. امام خمینی )ره( 3               □. آیت اهلل مهدوی کنی 2               □ . آیت اهلل خامنه ای1

... تا حاال در اطاعت طاغوت بودید، حال به قرآن پیوستتتید. قرآن حافظ شتتماستتت. امیدوارم با  ")ره( این جمله . امام خمینی1
 در جمع چه اقشاری مطرح کردند؟ "برقرار کنیم.کمک شما بتوانیم در اینجا حکومت اسالمی را 

                                                  □کابینه دولت موقت  یاعضا. 2                                                  □هوایی ارتش  یفران نیرو هما.1
 □ دریایی ارتش یگداران نیرونتف. 4                                                            □ تشکل های مردمی. 3

 از کیست؟ "امام خمینی را رهبر اول می دانم " ی. جمله8
 □ . حافظ اسد4                        □. حسن البکر 3                         □ . یاسر عرفات2             □ . محمد حسنین هیکل1

 بر اساس پیشنهاد شورای انقالب چه کسی را مامور تشکیل دولت موقت معرفی کردند؟. امام خمینی )ره( 9
    □. مهدی بازرگان 4         □. سید جالل الدین تهرانی 3                         □. ناصر میناچی 2                     □. احسان نراقی 1

 در کجا برگزار شد؟امام خمینی)ره(  پس از ورود به ایران  اولین سخرانی .  11
 □ سپه ساالر. مسجد 4                      □.  بهشت زهرا  3                        □ مدرسه علوی. 2                           □. جماران 1

 

 

 :نمائید اقدام زیر روش سه از یکی به توانیدمیبه سواالت  پاسخگویی جهت کتاب این مطالعه از پس محترم شهروند

 . نمائید مراجعه www.farhangsara.ir سایت .  به1
 .کنید پیامک 21111831 پیامکی سامانه به سواالت ترتیب به را صحیح های گزینه. 2
  . دهید تحویل تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان کتابخانه نزدیکترین به را پاسخنامه .3

 3030بهمن  03مهلت پاسخگویی به سواالت مسابقه تا تاریخ 

    نام پدر:                                                 نام خانوادگی:                                       نام:                      
      

 

همراهتلفن شماره 

 
                                 


