
ده ها تانک وابزار جنگی وچندین لشکر را در مناطق اطراف شهر مستقر کرده صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد؟ .1

 بود و می خواست شهر های دیگر خوزستان را تصرف کندو به حمالت خود ادامه می داد.

رزمندگان اسالم به دعا وراز ونیاز باخدامشغول بودند وسخت می .رزمندگان اسالم در جبهه ها چگونه بودند؟2

جنگیدند.آن ها آماده ی هرگونه فداکاری بودندودرسخت ترین شرایط به هم کمک می کردندوبایکدیگر مهربان 

 بودندوبه هم روحیه وامیدواری می دادند.

فرماند هان نقشه ای را برای آزاد سازی خرمشهرطراحی می کردند.سرانجام رزمندگان  .خرمشهر  چگونه آزاد شد؟3

اسالم )ارتش وسپاه پاسداران وبسیج( باهمکاری خلبانان شجاع نیروی هوایی درطی سه مرحله عملیات بیت المقدس 

ش صدام را باشکست ارت<<یامحمد بن عبد اهلل >>توانستند نیروی دشمن رادرهم بشکنند درآخرین مرحله بارمز

 بزرگی روبه رو کردندوقدم برخاک خرمشهر گذاشتند.

 1331وم خرداد ماه س. خرمشهر درچه تاریخی آزاد شد؟ 4

خرمشهر را خدا آزاد کرد.:فرمودند. امام  خمینی )ره( پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسالم  چه فرمودند؟5

مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان آمدند وبه ن چه کردند؟ابااعالم خبر آزادی خرمشهر مردم ایر .3

 اشک شوق بر چشمان داشتند. شادمانی پرداختند.خیابان ها پر ازجمعیتی بود که

لی واسلحه پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مازادی خرمشهر چه شد ؟آ.پس از 7

از کشورهای قدرتمند قوای خود را تقویت کنندوهمچنان به هجوم خود ادامه بدهد.رزمندگان شجاع نیز در عملیات 

 های متعدد بخش های دیگری از مناطق اشغال شده را از دشمن باز پس گرفتند.

رش قطعنامه صلح اعالم ایران آمادگی خود رابرای پذی1337درسال ساله چگونه به پایان رسید؟8.جنگ تحمیلی 8

 ساله به پایان رسید.8کرد وجنگ 

شهید بهنام محمدی  ز شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.ا.یکی 9
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همه ی ملت ایران از اقوام وگروه ع کردند؟ ا.در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دف11

یگر ایستادگی واز میهن دفاع کردند وجنگیدند.عده ای هم که نمی های مختلف زن ومرد وپیروجوان در کنار یکد

 توانستند باروش های دیگر به جبهه ها کمک می کردند.

هزاران نفر از جوانان کشور ما مردم ایران چه کردند؟، .برای حفظ استقالل میهن باز پس کیری مناطق اشغال شده 11

 ند.شهید شدند وخانواده ها مشکالت زیادی راتحمل کرد

بسیج()در جنگ تحمیلی به نیروهای مردمی ....... می گفتند.12

یا محمد بن عبداهلل( -.)بیت المقدسآزادشد .................وبارمز...........خرمشهر در عملیات...13

.)مسجد جامع خرمشهر( .....رساندند........رزمندگان اسالم پس از قدم گذاشتن بر خاک خرمشهر خودرابه....14

.)قطعنامه صلح(ساله به پایان رسید8.به وسیله ایران جنگ  ..............باپذیرش 15

 (3فعالیت )

ی جنگیدند.ازاین برای آزادی خرمشهر سخت م و زیرا رزمندگان اسالم پیرو خدابودند.به دعا ورازونیاز باخدامی پرداختند

رو به یاری خداوند توانستند ارتش عراق راکه به وسیله ی قدرت های بزرگ به انواع سالح های روز دنیا مجهز شده بود 

 .شکست دهند وخرمشهر را از چنگال دشمن آزاد کنند

فعالیت های جانبی:

آزاد سازی و.. رسم خط زمان برای جنگ تا مرحله ی                   وری تصاویر آزاد سای خرمشهرگردآ

 نقاشی روی پارچه با موضوع همین درس        روزنامه دیواری درمورد همین درس تهیه ی

 انجام تحقیق های کالسی                                                نمایش فیلم
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