
 خرمشهر در دامان میهن -24درس 

 بسیج گفتند.به نیروهای مردمی ........... میدر جنگ تحمیلی  -1

اد ............... از چنگال دشمن آزخرمشهر در .............. سال .. -2
 شد.

 1361 –سوم خرداد 

 بیت المقدّس خرمشهر در عملیّات .................. آزاد شد. -3

در سال ................ شهر .............. آزاد  3عملیّات والفجر در  -4
 شد.

 مهران – 1362

رزمندگان اسالم پس ازقدم گذاشتن بر خاک خرمشهر خود را  -5
 به ............... رساندند.

 مسجد جامع

رزمندگان اسالم به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول  ها،در جبهه -6
 جنگیدند.بودند و سخت می

 صحیح

ها تانک و ابزار جنگی و صدام پس از اشغال خرمشهر ده -7
 چندین لشکر را در مناطق اطراف شهر مستقر کرده بود.

 صحیح

ها نیدن خبر آزادی خرمشهر به خیابانمردم سراسر ایران با ش -8
 دند و به شادمانی پرداختند.آم

 صحیح

نیروهای عراقی به م محمّدی در هنگام هجوم شهید بهنا -9
 ها نجنگید.خرمشهر با آن

 غلط

 های جنگ چگونه بودند؟رزمندگان اسالم در جبهه -10
یاز با خدا مشغول بودند و در رزمندگان اسالم به دعا و راز و ن

کردند و با یکدیگر مهربان ترین شرایط به هم کمک میسخت
 دادند.ند و به هم روحیّه و امیدواری میبود

 م پس از اشغال خرمشهر چه کرد؟صدا -11
مناطق اطراف ها تانک و ابزار جنگی و چندین لشکر را در ده

های دیگر خوزستان را تصرّف خواست شهرمستقر کرده بود و می
 داد.خود به شهرهای دیگر هم ادامه می کند و به حمالت

 خرمشهر چگونه آزاد شد؟ -12

 شهر طرّاحی کردند. ای را برای آزادسازی اینفرماندهان نقشه
سرانجام رزمندگان اسالم با همکاری خلبانان شجاع نیروی هوایی 

ارتش در عملیات بیت المقدّس توانستند نیروی دشمن را در هم 
با تلفات زیاد و شکست بشکنند. در آخرین مرحله ارتش صدام 

یرانی در حالی که از شوق گریه رو شد و رزمندگان ابزرگی روبه
م بر خاک خرمشهر گذاشتند و خود را به مسجد جامع کردند قدمی

 رساندند و بدین ترتیب خرمشهر آزاد شد.

امام خمینی )ره( پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان  -13
 اسالم چه فرمودند؟

 : خرمشهر را خدا آزاد کرد.فرمودند



 با اعالم خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند؟ -14
دمانی پرداختند، ها آمدند و به شاان به خیابانمردم سراسر ایر

 ها پر از جمعیتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.خیابان

 پس از آزادی خرمشهر صدام چه کرد؟ -15
های قدرتمند های مالی و اسلحه از کشورکرد باگرفتن کمک سعی

 ه بدهد.ت کند و هم چنان به هجوم خود ادامقوای خود را تقوی

جنگ تحمیلی ایران و عراق چند سال طول کشید و چگونه  -16
 به پایان رسید؟

ایران آمادگی خود را برای پذیرش  1367هشت سال و در سال 
 قطعنامه ی صلح اعالم کرد و جنگ به پایان رسید.

های ایرانی از هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه در مقابل -17
 میهن دفاع کردند؟

های مختلف، زن و مرد و پیر و از اقوام و گروهی ملّت ایران همه
میهن دفاع کردند. آن عده  جوان در کنار هم ایستادگی کردند و از

های جنگ شرکت کنند، با توانستند در جبههاز مردم هم که نمی
 کردند.های دیگر به رزمندگان کمک میروش

برای باز پس گرفتن مناطق اشغال شده، مردم ایران چه  -18
 دند؟کر

ها مشکالت ر ما شهید شدند، خانوادههزاران نفر از جوانان کشو
 ی حفظ شود.حمّل کردند تا استقالل میهن اسالمزیادی را ت

 دام عملیّات خرمشهر را آزاد کردند؟رزمندگان اسالم در ک -19
 القدس(طریق2(والفجر              1
 (یا زهرا )س(4المقدّس      (بیت3

بس، صلح با ی آتشچه سالی با پذیرش قطعنامهران در ای -20
 عراق را پذیرفت؟

1)1361                 2)1368 
3)1376                 4)1367 

 گویند؟به نیروهای مردمی در جنگ چه می -21
 (سپاه 2      (بسیج         1
 (نیروی انتظامی4    (ارتش         3

 در چه سالی اتّفاق افتاد؟ 3عملیّات والفجر  -22
1)1362             2)1359 
3)1361             4)1360 

 اد شد؟کدام شهر آز 3در عملیّات والفجر  -23
 (مهران2(خرمشهر            1
 (اهواز4      (آبادان         3

 دهند؟موارد نیروهای بسیج را تشکیل می کدام یک از -24
 (سپاه پاسداران2(فرماندهان               1
 (ارتش4                (مردم      3

 

ی گزینه-22                      (1ی )گزینه-21                      (4ی )گزینه-20(                       3ی )گزینه-19
(1) 

 (3ی )گزینه-24(                       2ی )گزینه-23

 

 مریم عزیزی تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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