سواالت درس بیست و سوم  ،خرمشهر در چنگال دشمن
 )1ارتش عراق در چه تاریخی به ایران حمله نظامی کرد؟
 )2اولین حمله نظامی عراق به ایران به چه صورت بود؟
 )3نخستین شهری که مورد حمله نظامی عراق قرار گرفت کدام شهر بود؟
 )4مردم ایران چند سال در برابر عراق مقاومت کردند؟
 )5چرا به جنگ بین ایران و عراق عنوان «جنگ تحمیلی» داده شده است؟
 )6چند شهر عراق را نام ببرید که عراق از آن ها به عنوان پایگاه حمله هوایی استفاد می کرد؟
 )7شش شهر ایران را نام ببرید که مورد حمله هوایی عراق قرار گرفتند.
 )8چند شهر عراق را نام ببرید که پایگاه حمله زمینی عراق به ایران بودند.
 )9شش شهر ایران را نام ببرید که مورد حمله زمینی عراق قرار گرفت.
 )10انقالب اسالمی ایران در چه تاریخی و به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟
 )11امام خمینی شخصیت ...............داشتند.
 )12امام خمینی در مورد استقالل ایران و ایرانیان چه اعتقادی داشتند؟
 )13دالیل حمله نظامی عراق به ایران را به صورت کامل بنویسید.
 )14موقعیت شهر خرمشهر را به صورت کامل بنویسید.
 )15شهر خرمشهر در محل برخورد کدام رودها قرار دارد؟
 )16نزدیک ترین شهر به خرمشهر کدام شهر است؟
 )17وقتی جنگ آغاز شد امام خمینی در مورد جنگ چه گفتند؟
 )18رویای اصلی صدام برای حمله به ایران چه بود؟
 )19مردم خرمشهر چند روز و چگونه در برابر حمله عراق به خرمشهر مقاومت کردند؟
 )20بعد از مقاومت مردم در برابر حمله عراق به خرمشهر سرانجام چه اتفاقی افتاد؟
 )21در زمان حمله عراق به خرمشهر فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر چه کسی بود؟
 )22ارتش عراق بعد از تصرف خرمشهر با این شهر چه کرد؟
 )23بعد از تصرف خرمشهر ارتش عراق تصمیم به تصرف کدام شهر گرفت و برای این کار چه کرد؟
 )24نام یکی از مقاوم ترین شهرهای ایران در برابر حمله ارتش عراق به ایران را بنویسید.
 )25چرا دزفول به عنوان نمونه مقاومت و پایداری ایران انتخاب شد؟
 )26شهید جهان آرا چه کسی بود و چه مبارزاتی را علیه استبداد انجام داده بود؟
 )27شهید جهان آرا چگونه به شهادت رسید؟

