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  توان به عقب انتقال داد؟ یرا چه زمان م اتیشب عمل نیمجروح ،کتاب یبنا به سخن راو-1
 .توان به عقب انتقال داد یدن خط نمشب(تا شکسته                                                می توان انتقال داد.(همان لحظه جراحت الف

 .ا شکسته شدن خط صبر کردت دید(نبا                                         صبر کرد .             دیفرمان با دنی(تا زمان رسج
 

  چه بود؟ اتیعمل نیحسن در ا یسمت هاد-2
 زن ی،جی(آر،پد              ج(فرمانده گروهان                   ب(معاون گردان                 (فرمانده گردان      الف

 

  ؟به چه معنا می باشد«خط»یبا توجه به کالم راو-3
              جبهه لیطو یها زی(خاکرالف
 ساخته شده دهیکلوخ به هم چسب تینها ی(آنچه از بب
 گردد یختم م دیآغاز و به خورش ای(آنچه از درج
 همه موارد(د
 

  زدند؟ یرا در جبهه با کدام لفظ صدا م افراد نیآل تر دهیو ا نیدلسوزتر-4
 (با معرفتد                            میج(کر             ب(زاهد                      (باحال               الف

 

  آورد؟ یم ادیزمان صحبت با کدام رزمنده به  شخص را آن یو راو چه کسی استاز  ریسخن ز-5
 «شورد یبرهنه بر مردم نم ریبا شمش ابد،امای یکه آذوقه در خانه اش نم یدر شگفتم از کس»  

    میعبدالرح-ب(حسن زاده                حسن زاده                         -(ابوذرالف
 میعبدالرح-د(ابوذر                                       یمصطف-می(عبدالرحج
 

  ؟شد یم دهیخوردند و ... چه نام یغذا م خواندند، یصفت که رزمندگان در جبهه با آن نماز م یگون یلباس ها-6
 ی(لباس سربازد                   یج(لباس مهمان                   ب(لباس کار                            ی(لباس رزمالف

 

  کرد؟ یم ییخودنما یبا چه عبارت ،یر تیاتوبوس حامل کارگران کارخانجات چ یپارچه نوشته جلو-7
         ب(کاروان رزمندگان            (کاروان اعزام به جبهه                                          الف

 اید(کاروان تدارکات و هدا        ظلمت                       هینور عل یجبهه ها یارتی(کاروان زج
 

  کرده است؟ هیجنگ تشب یدر بحبوحه « دسته هاون»و « هاون»را به ییزهایچه چ بیبه ترت یراو-8
 دیخورش -نی(ماشد                نیماش -ابانیج(ب              ها        یعراق-ب(جاده              جاده      -ها ی(عراقالف

 

  گردان افکنده بود؟ نهیبر س یسوز، «آذرفر»کدام خبر  کتاب، یبنابه نظر راو-9
         شدن رزمندگان دی(شکسته شدن خط و شهالف
 دیاز افراد از جمله آقا س یادی(شهادت تعداد زب
  مارستانیبه ب یو فرستادن آقا مصطف دی(شهادت آقا سج
   مارستانیبه ب دیو فرستادن آقا س ی(شهادت آقا مصطفد
 

  شد؟ یم دهیدر جبهه شن تیاز زبان کدام شخص ریعارفانه ز جمله-10
 «؟ییآ یبه سراغم م یک ! شهادت»
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 ی(آقا مهدد                        دیج(آقا س                  ب(آذرفر                                 ی(آقا مصطفالف
 

  شده بود؟ لیمعلم به چه صورت تشک تیاز طرف ترب یکالس راو-11
 قرآباددر مدرسه با نریکانت کیب(در                        قر آباد         مدرسه با یاز اتاق ها یکی(در الف

 یمنزل مسکون کید(در                                                       یقصاب کی(در مکان ج
 

ند انی هستچه کسدو  آن م،یقوا نما دیبردم تا تجد یبه دو کس پناه م یزندگ یها یها و بلند یدر پست دیگو یم یراو-12

  ؟
 یعلخانواده مشد یب(دو نفر از اعضا                        یو خانواده مشدعل ی( دونفر ازخانواده نظرقلالف

  دیو آقا س ید(آقا مصطف                                                 ی(دو نفر از خانواده نظرقلج
 

  داشتند؟ یفور ازیدر اردوگاه لشگر به کدام دسته ن ،نیپس از حرکت از ورام-13
 یخاک ی(آبد                      یخاک یآب -یج(زره                       یخاک یآب -ادهیب(پ                        ادهیپ -ی(زرهالف

 

  در کجا رفتند؟و به اردوگاه کدام لشگر  ،نیاز ورام دهیرس یاتوبوس ها-14
 اندوآبیدر م دالشهداءیب(لشگر ده س                          نیدر ورام دالشهداءی(لشگر ده سالف

 خط کیدر نزد دالشهداءید(لشکر س              در اهواز                     دالشهداءی(لشکر سج
 

  کدام درس بودند؟ سیمشغول تدر «یصفر»و  «ینیاصغر حس یعل»، در آموزشگاه گردان-15
 ،قرآند(جامع المقدمات         ت              ، جامع المقدماقرآن ری(تفسج             ب(گروه سرود، شنا   المقدمات،گروه سرود             (جامع الف

 

  اثر چه بود؟ بر «یداوود عرفان»بر ساعد دست ماندهیو باق قیعم یسوختگ یجا-16
 یب(انبر داغ صاحب کار او در کودک                                     یکودک یها طنتی(شالف

 د(بمباران دشمن                    منزل آنها                   ی(آتش سوزج
 

  است؟ نهیکدام گز ،مورد استفاده در جبهه یاز جمله ملزومات غواص-17
 مه مواردهد(                 یج(لباس سرتا سر                       نیب(جت ف                  (الوژاکت   الف

 

  فراگرفتن قرآن توسط رزمندگان چه بود؟ لیدل ،کتاب یراو یبنا به گفته -18
   م قرآنمفهودرک کردن  یب(برا                           (فقط از برکردن قرآن                             الف

 ید(قرائت همگان                       خواندن آن         بای(فقط شناخت اصول و قواعد زج
 

 کرده است؟ هیتشب یزیوگاه کوثر را به چه چدلحظه بازگشتن از ار یراو «جنگ پابرهنه»در کتاب-19
 نیزم یهشت به روبلحظه هبوط ازدرون ب(                                               لحظه پرواز                 (الف

 عتیدر تئاتر طب ینقش باز د(                                            لحظه رفتن به بهشت           (ج
 

  واقعه بود؟کدام  هیگرفتن رزمندگان از اردوگاه و بازگشت آنان شب هیتسو یدر ذهن راو-20
 یگرید ب(پهن کردن سفره جنگ                       در شب عاشورا               دالشهداءیبرداشتن س عتیالف(ب 

 جنگ یعهد گرفتن براد(تعهد دادن و ت                   جنگ                                              ی(تنفس در فضاج


