
 

 عطر شیریناز کتاب خوانی سؤاالت مسابقه کتاب

 

استفاده  دخانم های جهادگر برای بافتنی های رزمندگان از چه رنگ کاموا می توانستن -1

 ؟                                                                                                     کنند

                                      سفید و خاکستری( 1

 و مشکی زیتونی( 2

                                     قهوه ای و خاکستری( 3

 زیتونی –قهوه ای  –خاکی ( 4

                                                                                                                                    مسئولیت تهمینه خانم چه بود؟ -2

             معلم (1

                   مسئول مسجد ( 2

         مسئول بسیج محله( 3

 خانه دار( 4

                                                                                                         خانم های محله برای رزمندگان چه بود؟ کار -3

                        تهیه مربا( 1

                                         مورد نیاز رزمندگانو داروی پوشاک  ایی،بسته بندی و ارسال مواد غذ( 2

                         دعا کردن( 3

  تهیه غذا( 4

                                                                کرد؟                                می عمه زهرا با چه چیز مربا درست  -4

       پوست هندوانه  ( 1

               پوست پسته( 2 

                     هویج( 3 

 سیب( 4

 ؟دختر داستان سپرد ،زیباتهمینه خانم انجام چه کاری را به  -5

  بسته بندی پوشاک                                       ( 1

 جدا کردن حبوبات( 2

                               جدا سازی نامه های ارسالی(  3

 شمارش بسته ها( 4



 

                                        زیبا چه قولی به پدرش داده بود؟                                                                -6

                   قبل از خواب خاطراتش را بنویسد( 1

 مواظب برادرش باشد (2

                                        درسش را خوب بخواند( 3

 به مادرش کمک کند( 4

 ؟    بودرفته پدر زیبا کجا  -7

               اداره( 1

                مسافرت( 2

                جبهه (3

  خارج از شهر( 4

  زیبا در میان بسته ها چه چیزی پیدا کرد؟ -8

          آب نبات (1      

 عکس             ( 2      

 ( اسباب بازی              3      

 ( پالک4      

 ؟ مادر زیبا برای رزمندگان چه چیزی تهیه کرده بود -9

         لباس (1     

 پتو                (2     

 ( شال و کاله                 3     

 ( نان قندی و مربا     4     

 ؟ ه بودکرد کسی بود نذر چه همادربزرگ زیبا پارچه هایی که خرید -01  

                                             رزمندگان( 1

     حضرت زهرا )س(( 2

                                         امام حسین )ع(( 3

  حضرت ابوالفضل )ع(( 4
 

های صحیح سواالت فوق را به ترتیب به صورت یک عدد ده رقمی )از چپ به راست( به شرکت کننده محترم؛ لطفاً پاسخ

 پیامک نمائید.  ۵۳۳۳۸۱۰۰۰۲شماره 

یا هر توضیح دیگری خودداری فرمائید. در صورت برنده الزم به ذکر است فقط عدد ده رقمی ارسال شود و از ذکر نام و 

 شدن در مسابقه، با شماره همراه ارسالی تماس گرفته خواهد شد.


