
 های همیشه سبزسرزمین – 15درس 

، بسیاری از ................... در 57روز هفدهم شهریور سال  -1
 میدان ................... سابق، به شهادت رسیدند.

 ژاله انقالبیون –

-رزمندگان سلحشور ما، از  -2 . سازماندهی می ...............
 رفتند.ها میشدند و به خطّ مقدّم جبهه

 کوههن دوپادگا

خواست به خیال خود، سه روزه .................. میارتش . -3
 خود را به تهران برساند.

 صدّام

ردّ پای بسیاری از شهیدان و سرداران شهید، مانند  -4
. و شهید ............ . در پادگان دوکوهه شهید .............. ....

 شود.دیده می
 زین الدّین همّت –

های بزرگ ............ ، بسیاری از عملیاتی ...در منطقه -5
 دفاع مقدّس اتّفاق افتاده است.

 شلمچه

های سرخ و سرشار از عطر شهیدان میدان ژاله، باغ الله -6
 انقالب است.

 صحیح

 صحیح دوکوهه، کوهی از خاطرات شنیدنی در سینه دارد. -7

ما امروز به خاطر فداکاری جوانانی که به جبهه شتافتند  -8
در امنیت و آرامش کامل زندگی  و در برابر دشمن ایستادند

 کنیم.می
 صحیح

-برخی از شهیدان، شهدای گمنام می به این دلیل به -9

ها خواستند هیچ نام و نشانی از آنگویند زیرا خودشان نمی
 باقی بماند.

 غلط

حسین )ع( بودند و تا آخرین قطره- راه امامشهدا پیرو  -10
 ی خون خود از کشور اسالمی ما دفاع کردند.

 صحیح

ی نساء ی مبارکهسوره 74ی ی شریفهخداوند در آیه -11
ها چه دان راه حق و شهیدان و پاداش آنی مجاهدرباره

 فرموده است؟

هر کس در راه خدا بجنگد، کشته شود یا پیروز »فرموده: 
 «پاداش بزرگی به او خواهیم داد. گردد،

سیجی که قبل از شهادت به آخرین جمالت یک ب -12
 ی خود گفته بود چه بود؟فرمانده

سالم ما را به امام خمینی برسانید. از قول ما به امام 
بگویید: همان طور که فرموده بودید، مانند امام حسین )ع( 

 مقاومت کردیم؛ ماندیم تا آخر جنگیدیم.

 کنند؟دم هر سال، به مناطق جنگی سفر میچرا مر -13
ها جانشان خدا، از همه چیز خود گذشتند. آن شهدا در راه

ها اسالمی پایدار بماند. فداکاری آنا میهن را فدا کردند ت
ذلیل کرد. مردم به این مناطق  دشمنان اسالم را خوار و
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س آیند تا یاد شهدا را زنده نگاه دارند و از شهدا درمی
 بگیرند.

ی شهادت در راه خدا چه پیامبر اسالم )ص( درباره -14
 اند؟فرموده

باالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و شهادت در راه 
 خدا، باالترین نیکی است.

ی دو و بزرگداشت کدام شهید، در منطقه یادبودبرای  -15
 کوهه یک حسینیه ساخته شده است؟

 (شهید همّت1
 الدّین(شهید زین2
 (شهید باکری3
 (شهید خرّازی4

های پرپر یبا، کدام منطقه را سرزمین شقایقآقای شک -16
 و گلستان همیشه بهار نامید؟

 (دوکوهه1
 (شلمچه2
 (خرّمشهر3
 (مهران4

فداکاری شهیدان جنگ تحمیلی بیش از هر چیز  -17
 موجب چه اتفاقی شد؟

 رساند.ها را به مقام شهادت و رضایت پروردگار (آن1
 ها را برای همیشه در ذهن ما زنده کرد.(یاد آن2
 (کشور را از شرّ دشمنان نجات داد.3
 (دشمنان اسالم را خوار و ذلیل کرد.4

 چرا ما باید از شهدا درس بگیریم؟ -18

ها در راه صحیح قدم گذاشته بودند و بهتر است (زیرا آن1
 که ما هم در راهی صحیح باشیم.

کردند و خوب است ما امامان پیروی می(شهدا، خود از 2
 ها از امامان اطاعت کنیم.نیز مانند آن

یدند و ما هم با درس ها رس(شهدا به باالترین نیکی3
توانیم زندگی بهتر و زیباتری داشته ها میگرفتن از آن

 باشیم.
ی همه الگو است و ما نیز (زیرا رفتار و گفتار شهیدان برا4

 سرمشق خود قرار دهیم. ها را الگو وباید آن

 

 (3ی )گزینه -18(                  4ی )گزینه -17(                  2ی )گزینه -16(                    1ی )گزینه -15

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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