
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 تاریخمرد : بزرگ14درس 

 *کامل کنید*

شاه خیانتکار همواره از ................ و ............... دستور  -1
 ها بود.گرفت و ................. ما به ضرر آن قدرتمی

 استقالل -جهانی یهاقدرت -آمریکا

داد .............. در جامعه اجرا شود؛ نماز شاه اجازه نمی -2
ها و ............. مفید بسیار کم ابشد و کتجمعه بر پا نمی

 شد.منتشر می

 نشریات دینی -احکام اسالمی

سال ............ عالمی بزرگ و دلیر با یاری خدا و  -3
حمایت مردم به پا خاست و پرچم قیام را بر دوش نهاد؛ 

 نام این عالم .............. بود.

 اهلل خمینیروح -1342

در کشور ما، به .............. توجه در زمان حکومت شاه  -4
 شد.شد و ................ تبلیغ مینمی

 حجابیبی -های دینیارزش

 *صحیح یا غلط*

امام خمینی )ره( مردی با ایمان، آگاه و شجاع بود و  -5
 های جهان ترس نداشت.از شاه و ابرقدرت

 صحیح

هایی که آگاهی مردم را در زمان شاه، عزاداری -6
 داد، آزاد بود.افزایش می

 غلط

 *پاسخ دهید*

 فرمودند: اسرائیل باید از بین برود. امام خمینی )ره( درباره اسرائیل چه فرمودند؟ -7

بسیار با ایمان، آگاه و  -2عالمی دلیر و بزرگ بودند.  -1 های امام خمینی )ره( را بنویسید.چند مورد از ویژگی -8
به نماز اول  -4خواندند. زیاد میقرآن  -3شجاع بودند. 

ورزش را دوست  -5دادند. وقت خیلی اهمیت می
 داشتند.

 توانید قرآن بخوانید.به هر اندازه که می اند؟ی خواندن قرآن چه فرمودهخداوند درباره -9

ی امام خمینی )ره( ای دربارهاهلل خامنهحضرت آیت -10
 چه فرمودند؟

-ی خوبیام خمینی، عشق به همهعشق به ام»فرمودند: 

 «هاست.

 توانید، قرآن بخوانید.هر اندازه که میبه  به چه معنی است؟« فاقرَئوا ما تَیَّسر من القرآن» -11

همراهی افراد با جنازه از یک مکان تا محّل دفن  -12
 چه نام دارد؟

 تشییع

امام خمینی )ره( با سرنگون کردن حکومت شاه،  -13
 چیزهایی را به مردم ایران هدیه داد؟چه 

 ایمان، عزت، آزادی و آزادگی

 *انتخاب کنید*

 سال 15( 2                      سال 10( 1ه( چند سال با حکومت شاه مبارزه امام خمینی )ر -14



 

 

 سال 25( 4                     سال 20( 3 کردند؟

« الذین ظلمواو ال ترکنوا الی »ی خداوند در آیه -15
 فرموده است:

 «گاه بر ............ تکیه نکنید.هیچ»

 ( دوستان2                   ستمگران( 1
 های بزرگ( قدرت4                   ( زورگویان3

ی امام خمینی )ره(، کدام کشور باید از به فرموده -16
 بین برود؟

 ( انگلیس2                     ( آمریکا1
 ( فرانسه4                   سرائیل( ا3

عشق به امام خمینی، »ی زیر از کیست؟ جمله -17
 «هاست.ی خوبیعشق به همه

 ای( آیت اهلل خامنه2       ( آیت اهلل طالقانی1
 ( آیت اهلل بهشتی4      ( آیت اهلل مطهری3

 (2ی )گزینه -17               ( 3ی )گزینه -16           ( 1) یگزینه -15          (2ی )گزینه -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


