
   
 ""باد گرامی مقدس دفاع هفته

 ابـراهیم بر سالم کتابخوانی بزرگ مسابقه

 مسابقه االتؤس
 

 گشود؟ جهان به دیده شهری چه در و سالی چه در هادی ابراهیم شهید -1
 اصفهان 63 سال (2   تهران 63 سال (1

 تبریز 63 سال (4   تهران 63 سال (6

 .....کردند معرفی عملی عرفان و اخالق بزرگان از را هادی ابراهیم شهید که تهران الدولهامین مسجد جماعت امام امن (2

 ( حاج آقا مجتهدی2   ( حاج آقا حق شناس1

 ( حاج آقا فاطمی نیا4   ( شیخ محمد حسین زاهد6

 رسید؟ شهادت به ای منطقه چه در و زمانی چه تشکری قاسم شهید (3

 مریوان – جنگ دوم روز( 2   ذهاب سرپل –( روز دوم جنگ 1

 گیالنغرب – جنگ اول روز( 4    رانا تپه –( روز اول جنگ 6

 ؟ است مشهود هادی شهید زندگی بخش کدام در "... شود هدایت تو واسطه به نفر یک اگر یاعلی" :حدیث مصداق (4

 ( خواندن اذان و ادعیه با صدای بلند و رسا2  که ظاهر مذهبی نداشتند( رفتار شهید با افرادی 1

 ( همه موارد4   ( اهمیت دادن به ورزش باستانی6

 بود؟ چه گروه این فعالیت بیشترین و شد تشکیل منطقه درکدام اندرزگو شهید چریکی گروه (5

 نامنظم و چریکی عملیات انجام –( گیالنغرب 2 دشمن منطقه از دقیق نقشه تهیه و ارتفاعات از عبور –( سرپل ذهاب 1

 عملیاتی و شناسایی های تیم تشکیل –( گیالنغرب 4    رزمنده نیروهای به امدادرسانی –( مریوان 6

 نمود؟ فعالیت باید نیارگا چه در بماند پایدار انقالب بخواهیم اگر هادی شهید دیدگاه از (6

 موارد همه( 4  ه دانشگاه( 6  مساجد( 2   ( مدارس1

 کنند؟ تسلیم را خود عراقی نیروهای شد باعث الفجر مطلع عملیات در هادی ابراهیم شهید اقدام کدام (7

 موارد همه( 4   هادی شهید گفتن اذان( 6   ای توسلدع خواندن( 2   ( حمله انفرادی به دشمن1



 کند؟ نصیحت را او که خواست هادی شهید از عرفانی های شخصیت از کدامیک (8

 جعفری عالمه( 4  دوالبی اسماعیل امیرز حاج( 6   زاهد آقا حاج( 2  ( حاج آقا مجتهدی1

 به شهادت رسیدند ؟ زمانی چه در و منطقه کدام در چریکی گروه مسئولین (9

 ذهاب سرپل – 32اسفند( 2    مرزشلمچه – 95( رمضان 1

 گیالنغرب – 95 محرم(4    چذابه – 31( شهریور 6

 

 -ها به کدامیک از معصومین بود؟بیشترین توسل شهید هادی در مداحی (11

 (مالسال علیه) حسین امام( 2   (السالم علیه) علی حضرت( 1

 ا(سالم ااهلل علیه) حضرت زهرا( 4   (علیه السالم) امام حسن (6
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