«سوالات مسابقه کتابخوانی حکایت زمستان»
-1امام خمینی در روز  21بهمن سال  75بعد از بهشت زهرا ،کجا مستقر شدند؟
ب) مدرسه رفاه

الف)مدرسه فیضیه

د)منزل دکتر بهشتی

ج) حسینیه جماران

-1انگیزه اصلی عباس حسین مردی(راوی داستان) از عضو شدن در کمیته انقلاب اسلامی چه بود؟
الف)نزدیک شدن به دکتر بهشتی و خدمت به ایشان

ب)انتقام از نیروهای ساواک

ج)جلوگیری از ورود منافقین به بدنه انقلاب

د)نزدیک شدن به امام خمینی و دیدار ایشان

 -3بارزترین خصوصیات دکتر بهشتی از نظر عباس حسین مردی چه بود؟
الف)مشورت با امام خمینی در همه امور -صبر و تحمل در برابر تهمت ها
ب) توسل به قرآن و اهل بیت – شجاعت در برابر منافقین
ج)توسل به اهل بیت(ع)  -صبر و تحمل در برابر تهمتها
د) مشورت با محافظان -شجاعت در برابر منافقین
-4عباس حسین مردی در کدام عملیات و در کدام منطقه اسیر شد؟
ب) عملیات والفجر -منطقه اروند

الف)عملیات مسلم بن عقیل -منطقه سومار

د) عملیات بیت المقدس -منطقه سومار

ج) عملیات کربلای -7منطقه اروند

-7بعد از اسیر شدن حسین مردی ،چه کسی مانع قطع شدن پای وی شد؟
الف) خلبان اسیر

ب) مامور صلیب سرخ

د) موارد ب و ج

ج) پزشک سوئیسی

-6رهبری اسرای انقلابی و مقاوم را در اردوگاههای رژیم بعث عراق چه کسی بر عهده داشت؟
ب) حاج اقا ابوترابی

الف) عباس حسین مردی

د)شهید بهشتی

ج) شهید تندگویان

-5بیشترین اسرای اردوگاه موصل  1از کدام عملیات بودند؟
الف) عملیات بیت المقدس

ب) عملیات کربلای 7

د) عملیات رمضان

ج) عملیات والفجر 8

-8پایه گذار حزب بعث عراق چه کسی بود؟
الف)صدام حسین

ب) حسن البکر

د)عبدالکریم قاسم

ج)عبدالسلام عارف

 -9چه کسی دستور داده بود اسرای ایرانی به هر قیمتی زنده بمانند و دلیل آن چه بود؟
الف) فرمانده پادگان -برای موازنه با اسرای عراقی
ج) صدام حسین -برای موازنه با اسرای عراقی

ب)صدام حسین -به خاطر پاسخگویی به سازمان ملل
د)فرمانده پادگان -به خاطر پاسخگویی به صلیب

-21عراقی ها کدام قشر از اسیران ایرانی را بیشتر اذیت و شکنجه می کردند؟
الف)پاسداران و روحانیون

ب)سربازان

ج) نیروهای بسیجی

د) موارد الف و ج

-22عباس حسین مردی برای رها شدن از آزارها و شکنجه های عراقی ها در کانتینر (زندان موصول )1چه کرد؟
الف) از مقاومت خسته شده و به فرمانده زندان احترام گذاشت
ج) به امام زمان متوسل شد

ب) از فرمانده عراقی ها عذرخواهی کرد
د)همه موارد

-21راهکار حاج آقا ابوترابی برای تقویت روحیه معنوی اسرا چه بود؟
الف)زنده نگه داشتن اعیاد مذهبی و روزهای عزاداری

ب) حفظ کردن قرآن

ج)حفظ ادعیه مفاتیح

د)موارد ب و ج

-23مراسم تعذیه اسرا در زندان توسط چه کسانی لو رفته بود؟
ب) جاسوسان

الف) نگهبانهای زندان

د)منافقین

ج) نظیر و محمود

-24عراقی ها چه عکس العملی از اسرا دیدند که از کار کردن آنها در بلوک زنی منصرف شدند.؟
الف) شکستن سر یک از نگهبانان عراقی توسط اسرای ایرانی
ج)مقاومت اسرا و کار نکردن بر علیه رزمندگان ایرانی

ب)روزه گرفتن اسرای ایرانی
د) برگزاری مراسم تعزیه به صورت مخفیانه

-27در اردوگاههای عراق منافقین از چه راههای برای جذب اسرای ایرانی استفاده می کردند؟
ب-سخنرانی

الف-تبلیغات از طریق رادیو ،ارسال کتاب و نشریات

د) مورد الف و ب

ج-ضرب و شتم و زور

-26قصد و نیت واقعی اسرایی که به گروهک منافقین پناهنده می شدند چه بود؟
ب) اعتراض به بی توجهی صلیب سرخ

الف) زیر سوال بردن جمهوری اسلامی ایران
ج) خلاص شدن از اردوگاه عراقی ها و بازگشت به ایران

د) خلاص شدن از اردوگاه عراقی ها و رفتن به یکی از کشورهای اروپایی

-25درس فراموش نشدنی عباس حسین مردی به منافقین چه بود؟
الف) کشتن رئیس سازمان با استفاده از تیغ جراحی
ب) زخمی کردن معاون سازمان با استفاده از تیغ جراحی
ج) کشتن رئیس سازمان با استفاده از اسحه یکی از محافظان
د)زخمی کردن فرمانده پادگان عراقی ها با اسلحه نگهبان
 -28راوی داستان کدامیک از عوامل گروهک منافقین را مجروح کرد؟
الف) مسعود رجوی

ب) مریم رجوی

ج) امجدیه

د) مهدی ابریشم چی

-29از سیاستهای موذیانه صدام بعد از قبولی قطعنامه چه بود و چه هدفی از این کار داشت؟
الف) بردن اسرا به کار در بلوک زنی -تنبیه و شکنجه
ب)بردن اسرا به زیارت قبور ائمه اطهار(ع) -مهمان دوست معرفی کردن خود به صلیب سرخ
ج)بردن اسرا به زیارت قبور ائمه اطهار(ع) -صلح طلب و مهمان دوست معرفی کردن خود به جهانیان
د) همه موارد
-11اسرای ایرانی چطور نقشه ها و سیاستهای موذیانه صدام را خنثی کردند؟
الف)پخش کردن عکس های چاپی امام خمینی در بین مردم شهر کربلا
ج) مصاحبه با ماموران صلیب سرخ

ب)نوشتن شعار بر روی دیوارهای شهر کربلا
د)مصاحبه با ماموران سازمان ملل

