
  نفر23سواالت کتاب آن 

 

 :سال تَلذ:                                ایویل :                              تلفي :                                   ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 جثِْ ًَسد دس ًضدیىی وذام یه اص ضْش ّا لشاس داضت ؟- 1

 دصفَل( اَّاص      د(آتاداى      ج(خشهطْش       ب(الف

 دس وذام استاى لشاس داسد ؟ (َّس پاسفیذ)سٍستای - 2

 خشاساى سضَی (   دتْشاى(   جفاسس( بوشهاى (الف

 تِ چِ هعٌی است؟ (هخٌا)- 3

 ضال آتی سًگ (                                              بلثاس ًاصن (الف

 ّیچىذام (      دضال ًاصن سیاُ سًگ وِ صًاى جٌَتی تشسش هیىٌٌذ (ج

 چِ وسی تِ صَست هخفیاًِ اص وشهاى تا لطاس تِ جثِْ سفت؟- 4

 ّیچىذام ( دحسي یَسف صادُ (  جاحوذ یَسف صادُ (  بسلواى صاد خَش (الف

 حویذ ایشاًوٌص تِ چِ لمثی هعشٍف تَد ؟- 5

 ته تیش اًذاص (  دتی ولِ  (  جچشیه (  بتی تان  (الف

  آغاص ضذ چِ ًام داضت؟1361عولیاتی وِ دس اسدیثْطت - 6

 10ٍالفجش (  دتیت الومذس (  ج 8ٍالفجش  (  بفتح الوثیي (الف

 دس عولیات تیت الومذس چِ وسی تِ ضذت صخوی ضذ؟- 7

 اوثش(  دحویذ چشیه (  جاحوذ (  بحسي (الف

 احوذ ، اوثش ٍ حسي دس وذام عولیات اسیش ضذًذ؟- 8

 ّیچىذام  (  دتیت الومذس (  ج 8ٍالفجش  (  بفتح الوثیي (الف
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 اسشای ایشاًی سا دس اتتذا اساست تِ وذام ضْش عشاق هی تشدًذ؟-  9

 تغذاد  (   دًجف  (    جتصشُ  (     بوشتال  (الف

 فَاد سلسثیل دس استص عشاق چِ هٌصثی داضت ؟- 10

 فشهاًذُ ول استص عشاق تَد  (الف 

 ٍصیش جٌگی استص عشاق تَد  (ب

 خثشًگاس تخص فاسسی صتاى سادیَ عشاق تَد  (ج

 هَسد الف ٍ ب  (د

 صالح وی تَد ؟- 11

 هتشجن اسشای ایشاى  (    دپاسذاس  (   جًفَری  (    بگشٍّثاى عشالی  (الف 

 سلواى چِ خَاتی تشای احوذ دیذُ تَد؟- 12

 احوذ تِ ایشاى تش هیگشدد (                      باحوذ آصاد هی ضَد  (الف 

 احوذ سا اص ضذت وته ضْیذ هی وٌٌذ (                د احوذ ضْیذ هی ضَد  (ج

 فَاد سلسثیل اّل وذام ضْش ٍ اعضای وذٍم گشٍُ تَد ؟-  13

 خشهطْش،حضب خلك عشب (بهاصًذساى ، هجاّذیي  (الف 

 ّیچىذام (                           دتْشاى ، چشیه  ( ج

 هشهی ّای فطٌگی وِ احوذدس صًذاى پیذا وشدُ تَد ،هشتَط تِ چِ وسی تَد؟- 14

 ضلیه تی هَسد عشالی ّا (             باسشای وطتِ ضذُ  (الف 

 هَسد الف ٍ ج  (    داسشایی وِ هشهی ّا سا اص صخن خَد تیشٍى هی وطیذًذ (ج 
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 دس صًذاى عشاق ،  افطاس سا چگًَِ اعالم هیىشدًٌذ؟- 15

 ضلیه تَج  (    دتلٌذگَ ّای صًذاى  (         جداد ٍ فشیاد  (      باراى  (الف 

 حویذ چِ لطعِ ای اص تفٌگ سشتاص عشالی سا دستىاسی وشدُ تَد ؟- 16

 ّوِ هَاسد  (     دلَلِ آتص  (    جگلٌگذى  (    ب دستگاُ چىاًٌذُ  (الف 

  ًفش سا تِ اسدٍگاُ اسشا هٌتمل وشدًذ؟23پس اص چٌذ هاُ آى - 17

  هاُ 1 (     د  هاُ 3 (     ج هاُ 6 (     ب هاُ 12 (الف 

 سا دادُ تَدًذ ؟  (تچِ هشضذ  )چِ وسی لمة - 18

 حویذ هستمیوی  (                    باحوذ یَسف صادُ  (الف 

 حسي هستطشق  (                   دهٌصَس هحوَد آتادی  (  ج

 تِ چِ دلیلی تچِ ّا دست تِ اعتصاب غزا صدًذ ؟-  19

 دیذاس تا صذام ٍ دسخَاست خَاستِ ّایطاى (الف 

 صٍدتش تِ پاسیس سسیذى ٍ هلحك ضذى تِ هجاّذیي (ب

 دیذاس طًشال لذٍسی ٍ دسخَاست تش گشداًٌذى آى ّا تِ اسدٍگاُ  (ج

 تشگطتي تِ وطَس ایشاى  (د

 سا دٍلت عشاق تِ چِ گشٍّی گفتِ تَد ؟ (پطت دس هاًذُ ّا )لمة - 20

 استطی ّا  ( دتسیجی ّا  (  جایشاًی ّا  (    ب ًفش ًَجَاى 23الف گشٍُ 

 

 
.هَفك ٍ پیشٍص تاضیذ  
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  تِ ًطاًی ایویل1398 اسدیثْطت هاُ 1پاسخ ّای صحیح خَد سا حذ اوثش تا 

info@nojavanha.com 

 . اسسال ًواییذsite_nojavanha@   ٍ ادهیي تلگشام

www.nojavanha.com 
 

 nojavanha_com@ :واًال تلگشاهی ًطشیِ ایٌتشًتی ًَجَاى ّا

 

 no.javanha :ایٌستاگشام ًطشیِ ایٌتشًتی ًَجَاى ّا 

 

: loved_shohadaایٌستاگشام هَسسِ فشٌّگی سّشٍاى ضْذای گوٌام 

 

  : جَایض هساتمِ 

 p50ضاسطس ّوشاُ سیلیىَى پاٍس - 1

 TWS-M7iٌّذصفشی تلَتَث هذل - 2

 گیگاتایت 32 تا ظشفیت V250Wفلص هوَسی اچ پی هذل - 3

 Ultra A1واست حافظِ سي دیسه هذل - 4

 uواست حافظِ ساهسًَگ هذل - 5

 

http://www.nojavanha.com/

