
 

 کتاب ماه

 "های کوچکمسابقه مجازی کتابخوانی شقایق"

 (بسیجی سال و سن کم شهدای) کوچک هایاز کتاب شقایق

 

 داشت؟را جبهه به چرا امیر اصرار به رفتن  .1

 .خداست دست زندگي و عمرچون اعتقاد داشت  (1

 .دكن دنبال را حسين)ع( امام راه (2

 .دبه وطنش خدمت كنداشت دوست  (3

 

 چیست؟ ،از نظر آقای کنی بهترین خدمتی که بچه ها می توانند به وطنشان بکنند .2

 رفتن به جبهه و مبارزه با دشمن (1

 حفظ كردن سنگر مدرسه (2

 هر دو (3

 

 چه بود؟ ،دعایی که برای پیروزی رزمندگان در شب عملیات در مجلس دعای کمیل خواندند .3

 اللهم انی اسئلک برحمتک التی وسعت کل شی (1

 اللهم اغفرلی الذنوب التی تقطع الرجاء (2

 یکشف السوءدعاه و  امن یجیب المضطر اذا (3

 

 عباس چه دوره هایی را برای رفتن به جبهه گذرانده بود؟ .4

 شناسی اسلحه و رزمی هاي کالس (1

 گذراندن دوره سربازي (2

 دوره شناسایی محل عملیات (3

 

 رفتن به جبهه رضایت پدر برای چه سنی واجب بود؟برای  .5

 فرقی ندارد  (1

 سال 11 (2

 سال  11زیر  (3

 

 کومله ها چه کسانی بودند؟ .6

 .کردند کردستان در زیادي جنایات که گرا چپ هاي گروه (1

 .کسانی که در سنندج به رزمنده ها کمک کردند (2

 هردو (3



 

 

 

 رزمان آقا رحمان به عباس با گفتن این جمله چه بود؟ منظور هم .7

 " شماست ي خونه تو حسین سنگر امام "

 وقت رفتنت به جبهه مهیا شده (1

 خدمت به اوپدر و  جانبازيبه خاطر شرایط  (2

 .توستمدرسه سنگر  (3

 

 ؟به چه نامی معروف شده بودامیر در جبهه  .8

 ، بوعلی فراريانیشتن بوعلی (1

 انیشتن فراري (2

 هردو (3

 

 امیر در جبهه رزمندگان مجروح را چگونه درمان می کرد؟ .9

 با کمک داروهاي هالل احمر (1

 با دعا (2

 قرآن هاي سوره و دعا گیاه، و گل (3

 

 گردان ذوالفقار چه نوع گردانی بود؟ .11

 گردان تخریب چی (1

 زن جی گردان آرپی (2

 گردان امدادرسان (3

 

 


