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 : بهمن همیشه بهار15درس 

 *کامل کنید*

قهرمانان ................ بهترین یاران امام خمینی )ره(  -1
هستند که در پیروزی ............... نقش بسیار مهمی 

 داشتند.

 انقالب -شهید انقالب

روز ............... سال انقالب اسالمی ایران در  -2
 ............... پیروز شد.

 1357 -بهمن 22

بهمن در کشور ما، روز اعالم دشمنی با  22روز  -3
 های ............. و ................ است.دولت

 ستمگر -زورگو

 *صحیح یا غلط*

بیست و دوم بهمن فرصت خوبی برای معرفی  -4
 قهرمانان انقالب است.

 صحیح

در کنار  1357تالش و رشادت نوجوانان سال  -5
 ترها باعث تولد انقالب شد.بزرگ

 صحیح

 *پاسخ دهید*

-بهمن به راهپیمایی می 22چرا مردم ایران در روز  -6

 روند؟
ی جهان اعالم کنند برای اعالم آمادگی، تا به همه -1

 که همیشه گوش به فرمان رهبر در صحنه حاضرند.
برای حفظ و زنده  -3الب اسالمی برای حفظ انق -2

 نگه داشتن یاد شهدای انقالب

چه کسانی برای پیروزی و حفظ انقالب اسالمی  -7
 کشیدند؟ایران، رنج و زحمت بسیار می

مردم ایران و  -2رهبر کبیر انقالب امام خمینی )ره(  -1
 شهدای انقالب -3مسئولین 

شهید  -شهید باهنر -شهید بهشتی -شهید رجایی ببرید.چند نفر از شهدای بزرگ انقالب را نام  -8
 شهید مفتح -مطهری

 *انتخاب کنید*

« واعتصموا بحبل اهلل جمیعًا و ال تفرقوا»ی آیه -9
« همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید.»

 اشاره به کدام موضوع در زمان انقالب دارد؟

 ( اتحاد و همبستگی مردم1
 ز ایران( فرار شاه ا2
 ( پیروزی انقالب اسالمی3
 ( آمدن امام خمینی به ایران4

 ( امام خمینی )ره(2         ای ( آیت اهلل خامنه1 بنیانگذار انقالب اسالمی ایران چه کسی است؟ -10
 ( آیت اهلل باهنر4            ( آیت اهلل بهشتی3

انقالب اسالمی ایران در چه روزی به پیروزی  -11
 رسید؟

 1357بهمن  22( 2         1358بهمن    12( 1
 1358بهمن  22( 4          1357بهمن  12( 3



 

 

نامیده شده « یوم اهلل»در کشور ما، چه روزی،  -12
 است؟

 اردیبهشت 12( 2                  بهمن 12( 1
 اردیبهشت 22( 4                 بهمن 22( 3

 (3ی )گزینه -12               (2ی )گزینه -11             (2ی )گزینه -10(             1ی )گزینه -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


