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 توحید-4         هادستمال سرخ  -3بدر        -2والفجر      -1

 این سخن ازکیست؟)ازتیرهای شیطان سخن گفتن با زنان نامحرم است(-52
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 بیان رشادت شهدا -4فعالیت درمدارس       -3بسیجی فعال شدن       -2شرکت درمساجد       -1
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 عدالت و مدیریت-4توانایی وعدالت       -3شجاعت وتوانایی        -2شجاعت و مدیریت       -1

 ازنظرابراهیم دشمنی بزرگتراز..........وجود ندارد؟-66
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 سخن ازامام باقراشاره شده؟)ازتیرهای شیطان سخن گفتن بازنان نامحرم است(درکدام داستان به این -67
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 آتش رابراوحرام کند(خدا
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 درجریان کدام حمله یکی از زنان آن شهر با داس دونظامی عراقی را کشت؟-74
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