
 

 1401 –عارف دفاع مقدس مسواالت  دوره آموزش اشنایی باعلوم و 

 

 .جانبۀ استکبار جهانی به سرکردگی ......، در .........، تجاوز از زمين، هوا و دریا را آغاز کرد صدام با حمایت همه -1

              1359شهریور  -شوروی -الف

 1358مهر -امریکا -ب

 1359شهریور  -امریکا -ج

   1358 مهر –شوروی  -د

 

 ؟می باشداهداف کلی رژیم  عراق در تجاوز به ایران کدام یک از گزینه های زیر  -2

 حاکميت مطلق بر اروند  -الف

 بهره برداری از منابع و ثروت  دریا ها و اقيانوس ها -ب

 توسعه اختالفات قومی و تالش برای واگرایی اقوام ایرانی از یکدیگر -ج

 تصرف منابع  نفت و گاز ایران -د

 

 .از مناطق تحت اشغال دشمن آزاد شده بود ........ تا پایان دورۀ آزادسازی )فتح خرمشهر(، در حدود -3

 درصد 75 –الف 

 درصد 45 -ب

 درصد 82-ج

 درصد 54 -د

 

 .نمی باشد  جنگ پس از فتح خرمشهر کدام یک از گزینه های زیر از دالیل ادامه -4

 مردم برای سرکوبی کامل دشمنانتظار  -الف

 الجزایر از سوی عراق 1975عدم پذیرش قرارداد  -ب

 نشان دادن قدرت طرح ریزی و عمليات  رزمندگان اسالم به دشمن-ج

 عدم اعتماد به رفتار صدام و حزب بعث عراق -د

 

 طراحی و اجرا کردند. در حدود ......س ، سال دفاع مقد رزمندگان اسالم در هشت -5

 عمليات 146-الف 

 عمليات 164 -ب

 عمليات 180-ج

 عمليات  154-د

 

 اجرا شد. با  رمز ................................  سال در 8عمليات والفجر -6

 یا علی بن ابيطالب)ع( -1361-الف 

 یا زهرا )س( -1361سال  -ب

 )س(یا فاطمه زهرا -1364سال -ج

 یا حسين )ع( -1364سال -د

 



 

 القصر و قطع ارتباط کشور عراق با دریا از اهداف  کدام عمليات می باشد ؟ پيشروی به سمت اُمتصرف منطقۀ فاو و  -7

 8والفجر -الف

 5عمليات کربالی -ب

 عمليات  مرصاد -ج

 عمليات بيت المقدس -د

 

ود جهت  غرب اروندرها در  رسانی به رزمندگان اسالم و پشتيبانی از آن چگونگی تدارك 8ترین مسائل عمليات والفجر  یکی از مهم -8

 بود. احدث ....... 

 جاده سيد الشهدا-الف 

 پل بعثت -ب

 پل خيبر -ج

 جاده  وحدت -د

 

 است .......سال دفاع مقدس صورت گرفت، عمليات  هایی که در هشت ترین عمليات ترین و معروف یکی از سخت -9

 عمليات بيت المقدس -الف

 4عمليات  کربالی -ب

 5عمليات کربالی -ج

 عمليات  فتح المبين -د

 

و تهاجم به استفاده از سالح های کشتار جمعی و نامتعارف، زدن کشتی های نفتی در خليج فارس، شکنجه و شهيد کردن اُُسرای ایرانی -10

 هواپيماهای مسافربری ،حمله به ساختمان های مذهبی و ملی ،اعدام گروگان  از مصادیق کداك  یک از گزینه های زیر است:

 جنگ نفت کش ها -الف

 جنگ شهرها -ب

 جنایات جنگی -ج

 سالح های شيميایی -د

 

 ارتش عراق  در دوره  دوم  استفاده از سالح های شيمایی ........ مواضع نيروها، مراکز پشتيبانی و عقبه ها و شهرها و روستاها را مورد-11

 اصابت حمالت شيميایی قرار داد

 بار 130بيش از  -الف

 بار 230بيش از  -ب

 بار  310بيش از  -ج

 بار  420بيش از  -د

 

 روی ...... از شهرهای ایران صورت گرفت . آغاز تهاجم سراسری رژیم بعث عراق به خاك ایران، بمباران  از -12

 شهر 127 –الف 

 شهر 130 -ب

 شهر  90-ج

 شهر 50-د

 



 

 یک از  عرصه  های  دستاوردهای داخلی می باشد .ابتکار عمل در ساخت قطعات، وسائل و تجهيزات مورد نياز جز کدام   -13

 عرصه نظامی -الف

 عرصه  علمی و فناوری -ب

 عرصه  اقتصادی -ج

 عرصه اجتماعی و فرهنگی -د

 

 . نمی باشدکدام یک از گزینه های زیر  جز دستاوردهای خارجی در عرصه سياسی  -14 

 اسالمی و مستضعفان جهانارایه شيوه های مبارزه با ستمگران  برای کشورهای  -الف

 خروج ارتش جمهوری اسالمی از وابستگی نظامی به کشورهای بيگانه خصوصاً آمریکا -ب

 مطرح شدن انقالب مردمی ایران به عنوان الگوی مبارزه مردمی در سطح منطقه و جهان -ج

 در نظر گرفتن نقش ویژه ایران در تامين امنيت منطقه  -د

 

 اوج کمال انسان است.  و ترین مفاهيم معارف الهی است های فرهنگ اسالمی و از مقدس از برترین واژه ...... -15

 شهادت -الف

 پاسداری از اسالم -ب

 ایثارگری -ج

  دسقفرهنگ دفاع م-د

 

 تعداد  جانبازان  هشت سال  دفاع مقدس حدود ..... است.-16

 هزار نفر 40 -الف

 هزار نفر 560 -ب

 نفرهزار  188 -ج

 هزار نفر 16-د

 

 اند به شهادت رسيده.................هزار نفر در  17حدود  -17

 انقالب و ترورهای منافقين درگيری با ضد -الف 

 بمباران شيميایی-ب

 در جنگ شهرها -ج

 جنگ نفت کش ها  -د

 

و در اصطالح یعنی غرض دیگران را بر غرض خویش و منفعت غير را بر مصلحت خود مقدم « برگزیدن، عطاکردن»در لغت به معنی  ....... -18

 داشتن است.

 شهيد -الف

 آزاده -ب

 ایثار -ج

 جانباز -د

 

 



 19- کدام یک از گزینه های زیر از  عوامل پيروزی ایران در جنگ هشت ساله  می باشد

معرفی رژیم بعث عراق به عنوان متجاوز  -الف  

الجزایر 1975پذیرش مجدد قراداد  -ب  

همبستگی ملی و مشارکت عمومی -ج  

شکست استراتژی رژیم بعث عراق -د  

  
 نمی باشد .یک از گزینه های زیر از اهداف بمياران شهرها  م کدا -20

  روی آنهاایجاد وحشت در بين مردم و واردآوردن فشار روانی مستقيم بر  -الف

 بست در نبردهای زمينی شدن از بن خارج  -ب

 نظر عراق وادارکردن مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به پذیرش صلح مورد  -ج

 غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی -د

 

 

 

 

 

 


