سؤاالت مسابقه کتابخوانی از کتاب ماه همراه بچه هاست
 .1شهید محمدابراهیم همت پس از اخذ دیپلم در چه رشتهای پذیرفته شد؟
 )1پزشکی
 )2مهندسی
 )3هنر
 )4تربیت معلم
 .2شهید همت بر کدام یک از موارد زیر اسم «جریان سوم» گذاشته بود؟
 )1خوارج
 )2گروهی که به جوسازیهای منفی شدید میپرداختند
 )3منافقین
 )4تیم شناسایی عملیات
 .3کدام یک از موارد زیر از القاب شهیدمحمدابراهیم همت است؟
 )1معلم فرمانده
 )2سردار خیبر
 )3معلم بسیجی
 )4همه موارد
 .4پس از ربوده شدن حاجاحمد متوسلیان ،فرماندهی تیپ  22محمدرسولاهلل(ص) به چه
کسی واگذار شد؟
 )1محمدابراهیم همت
 )2رضا چراغی
 )3ناصر کاظمی
 )4محمد بروجردی
 .5چرا شهید محمدابراهیم همت به حال مردم سیستان و بلوچستان گریه کردند؟
 )1برای ساختن مسجد و حمام
 )2برای کمک به روستاهای دورافتاده
 )3برای عالقه به کارهای فرهنگی
 )4برای مشاهده فقر شدید مردم
 .6این جمله در مورد شهید محمدابراهیم همت از چه کسی است« :حاجی برای رفتنش
دعا میکرد ،من برای ماندنش».؟

 )1همسر شهید همت
 )2برادر شهید همت
 )3حاج عبادیان
 )4شهید احمد کاظمی
 .2مزار شهید محمدابراهیم همت درکجا قرار دارد؟
 )1بهشت زهرا (س)
 )2آرامگاه خانوادگی ایشان
 )3حرم عبدالعظیم
 )4گلزار شهدای شهرستان شهرضا
 .8از جمله دغدغههای همیشگی شهید محمدابراهیم همت در اجرای عملیات کدامیک از
موارد زیر می باشد؟
 )1استفاده حداکثری از نیروهای سرباز
 )2سرعت اجرای عملیات
 )3استفاده حداکثری از عناصر نخبهی تیمهای شناسایی در واحد اطالعات عملیات
 )4استفاده حداکثری از جوانان
 .9این جمله شهید همت« :هیچ قاضییی برای آدم ،بهتر از وجدان او نیست» در چه
زمانی بیان شده است؟
 )1پس از خاتمه مرحله سوم عملیات رمضان
 )2قبل از عملیات خیبر
 )3در جلسه توجیهی جهاد سازندگی پاوه
 )4بعد از خاتمه عملیات طالئیه
 .11محمدابراهیم همت فرمانده لشکر  22محمدرسولاهلل(ص) در غروب خونرنگ چه
روزی به شهادت رسید؟
 22 )1اسفند 1332
 12 )2اسفند 1332
 12 )3اسفند 1331
 22 )4اسفند 1331
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.

