
 درس چهارم

 . از نظر قرآن کریم و معصومان)ع( انسان با ایمان چگونه است؟1

 . انواع هجرت را نام ببرید و هریک را جداگانه توضیح دهید.2

 . انواع جهاد را نام ببرید و هریک را به اختصار شرح دهید؟3

روز در اشغال توسط  . خرمشهر چند روز در مقابل ارتش دشمن مقاومت کرد و بگویید این شهر چند4

 دشمن بود؟

 مورد از عملیاتی را که در شلمچه صورت گرفته است نام ببرید. 5. 5

 . در طی عملیاتی که در شلمچه صورت گرفت چه کسانی شهید شدند؟6

 . اروند چگونه و از اتصال چه رودهایی بوجود امده است؟7

 چیست؟. نام عملیات بسیار مهمی که در منطقه اروند صورت گرفت 8

 . دختر نوجوان سهام خیام در کدام منطقه در مقابل دشمن ایستادگی کرد و به شهادت رسید؟9

 . هویزه در طی کدام عملیات و در چه تاریخی آزاد شد؟11

 . دو کوهه پادگانی در...................................است:11

 کیلومتری شمال غربی شهر اندیمشک4الف( 

 آزادگان و روبروی جزایر مجنونب(جنوب غربی دشت 

 ج(نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره در عراق

 د(شمال غربی خوزستان و جنوب غربی سوسنگرد

 مورد از مناطق عملیاتی غرب را نام ببرید.4. 12

 جنگ را تجربه کرده است؟. کدام شهر در دو دوره 13

 شهر بانه روی داد؟ چه اتفاقات و حوادثی در 1363خرداد سال  15. در تاریخ 14

 . مهران به چه علت بارها مورد طمع و تجاوز بعثی ها قرار گرفت؟15



 . شهدای غواص مربوط به کدام منطقه می باشد؟16

**************** 

 .  نام سه مفهوم مقدس که در قرآن با هم ذکر شده است؟1

 . هجرت صغری را تعریف کنید و مثال بزنید.2

 کنید و مثال بزنید. . هجرت کبری را تعریف3

 . جهاد بر چند نوع است؟4

 . جهاد اصغر را تعریف کنید و مثال بزنید.5

 . جهاد اکبر را تعریف کنید و مثال بزنید.6

 . اردوی راهیان نور چه نوع هجرتی است توضیح دهید.7

 . دستاوردهای راهیان نور را بنویسید.8

 . نام چهار منطقه عملیاتی جنوب را بنویسید.9

 . خرمشهر چند روز مقابل عراق ایستادگی کرد؟ چند ماه در اشغال دشمن بود؟11

 . سخنی از امام درباره فتح خرمشهر بنویسید؟11

 . در شلمچه چند عملیات صورت گرفته است؟12

 . یکی از رودخانه های بزرگ جهان کدام است؟ توضیح دهید.13

 م اروند را بنویسید.. شهر فاو عراق چگونه تسخیر شد؟ نام عملیات مه14

 . علت نامگذاری سه راه شهادت طالئیه چیست؟15

 . نام چند تن از شهدای سه راه شهادت را بنویسید.16

 . سه راه شهادت نام کدام منطقه عملیاتی است؟17

 . هویزه در چه تاریخی و توسط چه عملیاتی آزاد شد؟18

 ست؟. شهری را که طی جنگ چهار بار اشغال و آزاد شد چی19



 مورد2. آداب مراقبتهای الزم در اردوی راهیان نور را بنویسید.21

 بار بمباران هوایی شد؟ 84. کدام شهر در طی جنگ 21

 . دو کوهه مقر اصلی چه کسانی شد؟22

 . از یادمانهای منطقه غرب را نام ببرید.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


