
 خرمشهر در چنگال دشمن – 23درس 

هبری ............... به پیروزی رانقالب اسالمی ایران در ............... به  -1
 رسید.

 مینی )ره(خامام  – 1357بهمن ماه 

ها مردم را به مبارزه علیه .............. طیّ سال امام خمینی )ره( -2
 دعوت و هدایت کردند.

 حکومت استبدادی

 استعماری امام خمینی )ره( یک شخصیّت ضدّ .......... بودند. -3

زء بنادر مهمّ های زیبای جنوب غربی ایران که جیکی از شهر -4
 باشد.آید .............. میی خلیج فارس به حساب میبازرگانی در منطقه

 خرمشهر

 آبادان هر، ................ است.ترین شهر به خرمشنزدیک -5

بندر خرمشهر در محلّ برخورد رود ............... و ............... قرار  -6
 داشت.

 اروندرود –کارون 

ی نظامی به ایران را آغاز کرد، رئیس جمهور عراق که حمله -7
 ................. نام داشت.

 صدام

ی ی نظامی نیروهای عراق به خرمشهر فرماندهدر زمان حمله -8
 خرمشهر ............... بود. سپاه پاسداران

 د جهان آرامحمّ

ش صدام به قصد تصرّف ............... این ر، ارتپس از سقوط خرمشه -9
 شهر را محاصره کردند.

 آبادان 

مقدّس،  ترین شهرهای ایران در هشت سال دفاعیکی از مقاوم -10
 شهر ................. بود.

 دزفول

 غلط سال طول کشید. 10جنگ تحمیلی ایران و عراق  -11

 صحیح ارتش عراق به ایران حمله کردند. 1359شهریور  31روز  -12

 صحیح با تشکیل جمهوری اسالمی، ایران یاور مظلومان در جهان شد. -13

 غلط بود. در اوایل پیروزی انقالب، ارتش تازه شکل گرفته -14

های مرزی اوّل جنگ، بعضی از شهری ارتش عراق در هفته -15
 ایران را اشغال کرد.

 صحیح

راقی این بود که خوزستان یکی از رویاهای صدام و فرماندهان ع -16
 را به تصرف خود دربیاورند.

 صحیح

پس از اشغال خرمشهر، صدام به شهرهای دیگر ایران حمله  -17
 نکرد.

 غلط

پایداری ایران انتخاب  مقاومت وی شهر دزفول به عنوان نمونه -18
 شد.

 صحیح
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ش ارت ی هواییایران را نام ببرید که در مسیر حملهچند شهر  -19
 عراق قرار گرفتند.

 همدان و... –شهرکرد  –تهران  –بوشهر  –تبریز 

ی زمینی ارتش ان را نام ببرید که در مسیر حملهچند شهر ایر -20
 عراق قرار گرفتند.

 گیالن غرب و ... –خرمشهر  –ایالم  –دزفول  –اهواز 

ن در کشور و وگیری از نفوذ بیگانگای جلامام خمینی )ره( درباره -21
 گفتند؟استقالل ایران چه می

 گفتند مردم باید خودشان سرنوشت کشور را به دست بگیرند.می

ها در چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجّه شدند که منافع آن -22
 ایران قطع شده است؟

ی به وجود آمد س از انقالب اسالمی، جمهوری اسالمهنگامی که پ
 و مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند.

کدام موضوع برای دشمنان ما  پس از تشکیل جمهوری اسالمی -23
 خوشایند نبود؟

ی مردم مظلومان در جهان شد و از مبارزه این که ایران یاور
 فلسطین حمایت کرد.

امی صدام به ایران ، ی نظنظامی ایران در زمان حمله یروهاین -24
 ی قرار داشتند؟در چه شرایط

ی تازه شکل پاه پاسداران انقالب اسالمدر اوایل پیروزی انقالب، س
گرفته بود و ارتش و سپاه در حال مجهز شدن و نیرو گرفتن بودند و 

 هنوز آمادگی کافی برای دفاع نداشتند.

 ی اوّل جنگ چه کرد؟ارتش عراق در هفته -25
ی مرزی ایران را اشغال کرد و با مقاومت هابعضی از شهر

 رو شد.ی مردم روبهسرسختانه

ه خرمشهر در مقابل هجوم ناگهانی ارتش عراق چمردم قهرمان  -26
 کردند؟

ات کمی برای دفاع داشتند، روز در حالی که سالح و مهم 34ها  آن
 ها جنگیدند.تانک عراقیابل ارتش مجهز به توپ و در مق

 محمّد جهان آرا که بود و چه کرد؟ -27
ی سپاه پاسداران خرمشهر در شروع جنگ تحمیلی بود. او و فرمانده

 ز جنگیدند.دیگر یارانش شجاعانه در کنار مردم با نیروهای متجاو

 چرا خرمشهر را خونین شهر نامیدند؟ -28

-دشمن با سربازان بیشمان خرمشهر، زیرا پس از مقاومت مردم قهر

های فراوان پیشروی کرده و خرمشهر را تصرّف کرد، تر و سالح
ساند و به ر ارت کرد و مردم زیاری را به شهادتدشمن شهر را غ

 ونین شهر نامیدند.همین دلیل این شهر را خ

 هر، صدام چه کرد؟ و مردم چه کردند؟پس از اشغال خرمش -29
های دیگر ایران حمله به شهرصدام با موشک، توپ و هواپیما 

 ها مردم مقاومت و از شهر دفاع کردند.رد.اما در بسیاری از شهرک

یلی به مردم ایران را امام خمینی )ره( در آغاز جنگ تحم پیام -30
 بنویسید.

آید ای که پیش میرگ ایران خواهانم که در هر مسئلهمن از ملّت بز
خدای تبارک و تعالی باشند و از قوی باشند، قدرتمند باشند، متّکی به 

 های بزرگ نترسیدیم.از آن قدرتهیچ چیز باک نداشته باشند، ما 
 این )صدام( که قدرتی ندارد، عراق که چیزی نیست.

 کشور عراق در چه تاریخی به ایران حمله کرد؟ -31
 1360خرداد  31(2            1359شهریور 21(1
 1359شهریور  31(4             1360خرداد  21(3

 (بوشهر4(اهواز        3(آبادان        2(خرمشهر   1 کدام شهر در محلّ برخورد رود کارون و اروندرود قرار دارد؟ -32
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 (هرمزگان4(بوشهر       3       (خوزستان2     (فارس1 خرمشهر در کدام استان ایران قرار دارد؟ -33

 10(4               9(3               8(2           7(1 ال طول کشید؟جنگ تحمیلی ایران و عراق چند س -34

 (ایالم4(تهران          3(آبادان         2      (اهواز 1 ش عراق قرار نداشت؟ی زمینی ارتدر مسیر حملهکدام شهر  -35

 (اصفهان 4(خوزستان      3    (کرمانشاه2   (کردستان1 های هم مرز کشورمان با عراق نیست؟کدام استان از استان -36

 ی سپاه خرمشهر در زمان جنگ ایران و عراق که بود؟فرمانده -37
 (شهید چمران2      (شهید صیّاد شیرازی1
 (شهید همّت4       (شهید جهان آرا     3

 روز مقاوت و پایداری در تقویم چه تاریخی انتخاب شده است؟ -38
 فروردین/12(2 خرداد          /4(1
 اسفند/29(4شهریور          /31(3

 

 (2ی )گزینه -34(                  2ی )گزینه -33(                  1ی )گزینه -32(                   4ی )گزینه -31
 (1ی )گزینه -38                  (3ی )گزینه -37(                  4ی )گزینه -36(                   3ی )گزینه -35

 مریم عزیزی تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( 
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