
 

«امور شاهد و ایثارگر دانشگاه»  

«انتظار»سوالت مسابقه کتابخوانی   

 

 چه سمتی داشتند؟ 1531سال بهمن11ج کاظم رستگار در حا -1

 محافظ امنیتی کاخ سعدآباد -ب                                    محافظ امنیتی جان امام)ره(              -الف

 محافظ امنیتی مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا -د                    محافظ امنیتی مسیر فرودگاه تا مدرسه علوی           -ج

 ر می شد؟ضحاج کاظم رستگار سر کالس  چه کسی حا -1

 شهید چمران -د                        شهید باهنر   -ج                            شهید مطهری -ب                 شهید بهشتی   -الف

 سخن امام در مورد ازدواج رزمندگان چه بود؟ -5

 رزمندگان ازدواج کنند و به منطقه بروند -ب                                 رزمندگان ازدواج کنند و به جبهه بروند -الف

 برای دوری از گناه باید ازدواج کرد. -د                                 برای دوری از گناه باید زودتر ازدواج کردد -ج

 اولین عملیات پس از نامزدی حاج کاظم چه بود؟ -4

 بیت المقدس -د                     فتح المبین   -ج                         موالی متقیان   -ب                 بازی دراز        -الف

 این عملیات چه بود؟ عراقیها درمستقر شده و هدف  پاسگاهدر کدام  حسین یات موالی متقیان صدامدر عمل -3

 خرمشهر نپس گرفت-پاسگاه نبا -ب                                                اشغال چذابه-اکبر ...پاسگاه ا -الف

 پس گرفتن شهر بستان-پاسگاه نبا -د                                      ای عراقیرآزادکردن اس-اکبر...پاسگاه ا -ج

 کدام یک از گزینه های زیر به کارهای کاظم در ایام مرخصی اشاره دارد؟ -6

 رسیدگی به وضعیت بسیج مسجد -ب                     سر زدن به خانواده شهدا و عیادت از مجروحین       -الف

 الف و ب -د                                           ر چیدن محصول باغ کمک به پدر د-ج

 ماموریت کاظم در سوریه و لبنان چه بود؟ -1

 آموزش مردم لبنان و سوریه برای مقابله با اسرائیل  -ب                                                                 جنگ با اسرائیل  -الف

 همه گزینه ها -د                                 آزادی احمد متوسلیان از دست نیروهای فاالنژ -ج

 کدام یک از گزینه های زیر از وظایف کاظم در منطقه نبود؟ -8

 ات فرماندهانشرکت در جلس -د            شناسایی منطقه عملیاتی -ج     هدایت مانورها    -ب    آموزش و سازماندهی نیروها   -الف

 پایگاه نیروهای ایرانی در سوریه در کدام شهر مستقر بود؟ -9

 امل -د                                       زهله  -ج                              بعلبک   -ب                     حلب   -الف

 علت بازگشت نیروهای ایرانی به سوریه چه بود؟ -10

 کمبود نیروهای متخصص -د     اسارت دو نیروی ایرانی    -ج        اسارت حاج احمد متوسلیان   -م خمینی         بفرمان اما -الف

 در کدام عملیات عراقی ها از پادگان وحدتی عقب نشینی کردند؟ -11

 بیت المقدس -د             ن             اموالی متقی -ج                  بازی دراز   -فتح المبین                    ب -الف


