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 ( مجنون زیارت)  کتابخوانی مسابقه

 .بود اول شاگرد..................ی مدرسه در تقی محمد.1

 تهران حوزه( د         قم ی علمیه(ج     اراک ابراهیم محمد حاج( ب     بروجردی آقای(الف

 .داد هدیه عبا او به تقی محمد زیبای منبر خاطر به....... آقا حاج شازند جمعه امام.2

  اراکی آقای(ج      تهرانی آقای     زاده قاضی آقای(ب     طالقانی آقای( الف

 .بود سال چند همسرش و حیدری شهید مشترک زندگی مدت.3

  سال3( د      سال8( ج      سال 5( ب    سال2( الف

 نیامد؟ پیش برایش فرصتی که بود چیزی چه تاسیس دنبال به شهادتش از قبل ماه دو ، حیدری شهید .4

 علمیه ی مدرسه(د    پرندگان پرورش( ج    ورزشی باشگاه( ب   ماهی پرورش تاسیس(الف

 بود؟ که اراک ی حوزه رئیس .5

 طالقانی آقای(د بابایی آقای(ج     زاده قاضی آقای( ب   طباطبایی آقای(الف

 ؟ میکرد ،چه نکند بیدار را دیگران شب، نماز هنگام اینکه برای تقی محمد.6

  کرد نمی روشن المپ اصال( ب                             گذاشت می ظرفشویی داخل ابر تکه( الف

  موارد همه( د                                      کرد می عبادت تاریکی در( ج

 ؟ رسید شهدت به سالی چه در حیدری شهید.7

  68( د          67 سال( ج        66 سال( ب         65 سال( الف

 اگر دارم دوست: )  گفت کسی چه شد،به سرخ سفیدش لباس و افتاد محمدتقی سینه چپ سمت قرمز و درشت توت شاه یک وقتی .8

 (.توت شاه این ،مثل بخورد قلبم به گلوله شدم شهید

 خواهرشهید( د     شهید دوست( ج       شهید برادر( ب       شهید مادر( الف

 ؟ کرد تعمیر را فانوس چراغ هشتاد حدود تقی محمد ، جبهه کدام در.9

 ب و الف( د      بروجرد(  ج(     ع) حسن امام چه موقعیت( ب      گیالنغرب جبهه( الف

 ؟ شد اعزام جبهه به نظامی رزمنده عنوان به چندبار محمدتقی .10

          بار پنج( د       بار سه( ج      بار ده( ب       بار هشت(الف
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