سؤاالت مسابقه کتابخوانی از کتاب نخل های بی سر
 .1ناصر آیه ی " یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا آبائکم و اخوانکم  "...را چه موقع شنیده بود؟
 )1موقع رفتن به شلمچه
 )2موقع خداحافظی با خانواده
 )3روزهای اول انقالب
 )4هیچکدام
 .2ناصر و دوستانش برای تهیه اسلحه و مبارزه با دشمن چه نقشه ای کشیدند؟
 )1ناصر به آبادان برود تا اسلحه تهیه کند
 )2از پادگان خرمشهر اسلحه تهیه کنند
 )3فرهاد برای گرفتن کوکتل به مسجد جامع برود
 )4به دشمن شبیخون بزنند
 .3در ابتدای داستان چه کسی مأمور شناسایی مقر دشمن شد؟
 )1رضا دشتی
 )2صالح
 )3فرهاد
 )4ناصر
 .4برنامه ناصر و دوستانش برای تحویل اسرا چه بود؟
 )1آنها را به پناهگاه ببرند
 )2آنها را به شهر بفرستند
 )3در مسجد جامع به شیخ شریف تحویل دهند.
 )4گزینه های  2و 3

 .5نام گروهی که ناصر و دوستانش برای خودشان گذاشته بودند چه نام داشت؟
 )1شهید
 )2عقرب
 )3عاشورا
 )4توحید
 .6در جنگ چه لقبی به صالح داده بودند؟
 )1دالور
 )2آفت تانک
 )3آر پی جی زن
 )4هیچکدام
 .7دشمن در کدام نقطه از نیروهای ایرانی ضربه سختی خورد؟
 )1خیابان آرش
 )2کشتارگاه
 )3ساختمان دادگستری
 )4کوت شیخ
 .8کدامیک از مسئوالن سیاسی برای بازدید به خرمشهر آمد؟
 )1رئیس جمهور
 )2فرمانده سپاه خرمشهر
 )3نخست وزیر
 )4فرمانده کل سپاه پاسداران
 .9حسین برادر ناصر کجا و چطور به شهادت رسید؟
 )1در حال بردن مهمات در خیابان گمرک
 )2در درگیری با نیروهای عراقی جلوی فرمانداری

 )3در حال بردن مهمات جلوی فرمانداری
 )4در درگیری با نیروهای عراقی در کشتارگاه
 .11این جمله از کیست؟ " مهم نیست که چقدر شهید بدهیم مهم این است که مکتب باقی بماند "
 )1امام خمینی (ره)
 )2محمد جهان آرا
 )3رضا دشتی
 )4سیدصالح موسوی
شرکت کننده محترم؛ لطف ًا پاسخهای صحیح سواالت فوق را به ترتیب به صورت یک عدد ده رقمی (از چپ به راست) به شماره
 ۵۳۳۳۸۱۰۰۰۲پیامک نمائید.
الزم به ذکر است فقط عدد ده رقمی ارسال شود و از ذکر نام و یا هر توضیح دیگری خودداری فرمائید .در صورت برنده
شدن در مسابقه ،با شماره همراه ارسالی تماس گرفته خواهد شد.

