
 

 

 باسمه تعالی

 «سخت تر از فوالد» سواالت مسابقه کتابخوانی
 ؟اسداهلل مؤمنی برای کمک به یکی از بچه ها که پدرش را از دست داده بود، چه کاری انجام دادشهید -1

 در درس های هنرستان کمکش کرد( 2                کار مناسبی برای ایشان پیدا کرد(1

 با بچه ها و استادکارها صحبت کرد تا دسته جمعی برایشان خانه بسازند.( 3

 و محمدرضا مؤمنی در کدام منطقه به شهادت رسیدند و پیکر مطهر آنان تا چه سالی در منطقه بود؟علی شهید -2

  تا سال هفتاد و سه –جزایر مجنون  (3             تا سال هفتاد و سه -مهاباد (2        تا سال هفتاد و یک –جزایر مجنون (1

 ؟مطلب ذیل فرازی از وصیت نامه کدام شهید گرانقدر است -3

 «...وصیت من به تمام زنان اسالم این است که پسرانشان را حسین وار و دخترانشان را زینب گونه تربیت کنند »

 شهید اسداهلل مؤمنی (3               شهید محمدرضا مؤمنی (2                  شهید علی مؤمنی   (1

 ؟منی در کدام دانشگاه قبول شدشهید علی مؤ -4

  دانشگاه مشهد( 3                           دانشگاه شیراز (2                       دانشگاه سمنان (1

 ؟در استان بودشهید محمدرضا مؤمنی قهرمان کدام رشته ورزشی -5

 شنا( 3                                    کشتی (2                     دو استقامت       (1

 ؟شهید اسداهلل مؤمنی در چه سالی و در کدام منطقه به شهادت رسیدند-6

  شلمچه – 65سال دی ماه ( 3       ارتفاعات قالویزان – 65تیر ماه سال ( 2      مهاباد  – 62فروردین سال ( 1

مقداری پول در بانک دارم به بنیاد مسکن انقالب اسالمی بدهید و » در فرازی از وصیت نامه شهید .............. آمده: -7

 ؟...«یک تخته فرش دارم به یک عروس و داماد که وضع مادی آنها خوب نیست بدهید 

 ( شهید اسداهلل مؤمنی3            ( شهید محمدرضا مؤمنی2                  ( شهید علی مؤمنی  1

 ؟جانباز گرامی حاج عبداهلل مؤمنی در کدام عملیات از ناحیه دست راست به شدت مجروح شد-8

 8(عملیات والفجر3           ( عملیات رمضان            2     عملیات طریق القدس           (1

 ؟در چه سالی به عضویت سپاه درآمدندحاج عبداهلل مؤمنی  -9

1) 1362                                 2) 1364                                   3) 1366 

گاه بسيجو  ستاد ااقهم نماز - معاونت فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سمنانشاهد  پاي  


