
 نمونه سوال های امتحان دفاع مقدس

 موجود نیست( 2فصل )فصل  71سوال تستی و تشریحی از  39

 کدام گزینه، تعریف لغوی دفاع است؟ -7

 زد و خورد -رزم -الف

 پس زدن -عقب راندن -ب

 کوشش و تالش بسیار -ج

 نزاع بین دو یا چند حکومت -د

 

 نامتعارف دسته بندی می شوند؟بر اساس چه معیاری، جنگ ها به متعارف و  -2

 هدف -الف

 مقیاس جغرافیایی -ب

 انضباط و تاکتیک -ج

 نوع ابزار -د

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی بر اساس معیارهای مختلف را بیان کنید.انواع جنگ  -9

 .های عادالنه و غیر عادالنهبراساس هدف: جنگ -الف

 .ای و جهانیمنطقههای محلی، جغرافیایی: جنگ براساس مقیاس -ب

 .های منظم و نامنظمبر مبنای انضباط و تاکتیک: جنگ -ج

 .های دریایی، هوایی و زمینیبراساس سطح جغرافیایی: جنگ -د

 .های داخلی و خارجیبراساس قلمرو: جنگ -ه

  .های متعارف و نامتعارفبر مبنای نوع ابزار: جنگ -و

 .ط و نامحدودهای محدود، متوساز نظر طول زمان: جنگ -ز

 شدت، متوسط و پرشدت.های کماز نظر شدت: جنگ -ح

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را توضیح دهید. فرق بین جنگ و دفاع مقدس -4



هاي دیگر و... اقدامي ناپسند، غیرعقلي، غیردیني و طلبي، چپاول منابع ملتطلبي، جاهجنگ به خاطر سلطه

به منظور دفاع از خویش در مقابل متجاوزین به دین، جان و مال و جنگ یعنی دفاع مقدس ولی  .نامقدس است

  .کشور و دفاع از مظلومین عالم

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را بنویسید. از دیدگاه اسالمیژگی های جنگ و -5

 هللا(.در راه خدا بودن )فی سبیل -الف

 ستمگرانه به دور باشد.از هر گونه عمل و برای رفع تجاوز باشد: یعنی رعایت عدالت -ب

 های انسانی احترام گذاشته شود.های اسالمی: یعنی در میدان جنگ و کشتار به اصول و ارزشحفظ ارزش -ج

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی ها چیست؟ اهداف جنگ -6

 .تصرف سرزمین و کشورگشایی -الف

 .تحمیل ارادۀ سیاسی یا جلوگیری از تحمیل ارادۀ یکی بر دیگری -ب

 .طلبی رهبران سیاسیطلبی و جاهقدرت -ج

 .دفاع از سرزمین، مملکت و ناموس -د

 .المللیتحقق حقوق بین -ه

 .دستیابی به منابع و ذخایر یک کشور -و

  .احیای دین -ز

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را توضیح دهید. ها بین دولت ایران و عثمانيترین علل جنگمهم -1

عالقه ایرانیان و هایي از خاك ایران قسمتدر مورد طلبي حكام عثماني اختالف سرحدي دو دولت و توسعه -الف

  .به عراق به خاطر بقاع ائمه اطهار

  .هااختالف مذهبي ناشي از شیعه بودن ایرانیان و سني بودن عثماني -ب

  .بدرفتاري حكام و مأموران دولت عثماني با زوار ایراني -ج

 .افروزي كشورهاي اروپایيیك و آتشتحر -د

 .لیاقتي زمامدارانهاي استبداد و بيثباتي حكومتاوضاع نابسامان داخلي ایران ناشي از بي -ه

 .پناهنده شدن امیران و شاهزادگان ناراضي و یاغي ایران و عثماني به كشورها و دربارهاي یكدیگر -و

  .ها در والیات مرزي دو كشورییالق و قشالق كردن آنوضعیت ایالت و عشایر سرحدي و مرزنشین و  -ز

 



 پاسخ نامه سؤال تشریحی را توضیح دهید. حل اختالفات مرزي در خصوصم الجزایر 7315مفاد بیانیه  -8

 این بیانیه از دولت ایران و عراق می خواهد:

 .تعیین مرز تعیین كنندهاي هیئت جلسهمرزهاي زمیني خود را براساس پروتكل قسطنطنیه و صورت -الف

 مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند. -ب

در مرزهاي خود یك كنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه نفوذ كه جنبه خرابكارانه از هر سو داشته  -ج

 باشد اعمال كنند.

 نقض هر یك از مفاد فوق مغایر روح توافق الجزایر است. -د

 

 ین کنندگان سالح برای ارتش بعث عراق در دوران جنگ، چه کشورهایی بودند؟عمده ترین تأم -3

 الف( شوروی و فرانسه

 ب( آمریکا و آلمان

 ج( انگلستان و عربستان

 د( کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

 

 کدامیک از کشورهای منطقه با آغاز جنگ، جنگ رژیم بعث عراق علیه ج.ا.ایران را محکوم کرد؟ -71

 مصرالف( 

 ب( سوریه

 ج( اردن

 د( الجزایر

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید امنیتی جمهوری اسالمی ایران –وضعیت سیاسی   -77

 های سیاسی. های سیاسی در بین احزاب و گروهاختالف -الف

 ناآرامی در بعضی از شهرها و مناطق کشور.  -ب

 های مهم انقالب به دست ضدانقالب. ترور شخصیت -ج

 فعالیت گسترده ضدانقالب و مخالفین نظام برای انحالل ارتش.  -د

 ای به دلیل ماهیت استکبارستیزی. های جهانی و منطقهفاصله گرفتن کشور از قدرت -ه



احیه استکبار جهانی و جلوگیری از ایجاد یک حکومت مقتدر مردمی در کشور مبتنی بر تفکر اسالمی از ن -و

 ها.ایادی داخلی آن

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید. وضعیت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران  -72

 کاهش تولید و فروش نفت ایران. -الف

 های آمریکا. شدن ذخایر ارزی ایران در بانکبلوکه -ب

 های غربی.تحریم اقتصادی ایران توسط شرکت -ج

 های کشور به خارج توسط خانواده سلطنتی پهلوی و وابستگان آنها.انتقال دارایی -د

 های اوایل انقالب.غیرفعال بودن صنعت کشور به دلیل اعتصاب -ه

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید. فرهنگی جمهوری اسالمی ایران –وضعیت اجتماعی  -79

 های ضدانقالب. ترویج تفکرات انحرافی بین مردم توسط احزاب و گروهک -الف

 های مذهبی، قومی و فکری در کشور. ایجاد اختالف -ب

 های کشور.های ضدانقالب در دانشگاهنفوذ احزاب و گروهک -ج

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید. ضعیت نظامی جمهوری اسالمی ایرانو -74

 های قدرت نظامی ارتش بر اثر انقالب.تغییر در ساختار و مؤلفه -الف

 .کاهش استعداد نیروی انسانی ارتش -ب

 های باال. تقلیل دوره خدمت سربازی و بازنشسته شدن رده -ج

 های آموزشی.نبود آمادگی در ارتش برای ورود به جنگ به دلیل طی نکردن دوره -د

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید. ژیم بعث عراقامنیتی ر –وضعیت سیاسی  -75

 جمهور از اختیارات مطلق. قدرت گرفتن حزب بعث و برخورداری رئیس -الف

 ها. ای و جهانی و ایجاد پیمان دوستی با آنهای منطقهبه قدرتعراق نزدیک شدن  -ب

 حزب بعث.سرکوبی مخالفان و ناراضیان داخلی و تصفیه درونی  -ج

  .دارای ثبات سیاسی و قدرت متمرکز -د

 



 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید. وضعیت اقتصادی رژیم بعث عراق -76

 افزایش عواید نفتی و صرف آن جهت تقویت و توسعه ارتش.  -الف

 برخورداری از منابع آب فراوان و محصوالت کشاورزی. -ب

 مالی کشورهای عرب به عراق.های اقتصادی و کمک -ج

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید. فرهنگی رژیم بعث عراق –وضعیت اجتماعی -71

 گرایی عربی توسط رژیم.ترویج فرهنگ قومیت -الف

 پایین بودن سطح فرهنگ عمومی مردم به دالیل پایین بودن سطح تحصیالت و فقر نسبی در بین مردم. -ب

 های دینی و مذهبی.ترویج فرهنگ حزب بعث و نداشتن اعتقاد به آموزه -ج

 محدودیت برای روحانیون و علمای شیعه مستقر در عتبات عالیات. -د

 محدودیت در امر تردد زائران به عتبات عالیات. -ه

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را در آستانه جنگ بنویسید. وضعیت نظامی رژیم بعث عراق -78

 های تسلیحاتی، آموزشی و تدارکاتی از شوروی. تأمین عمده نیازمندی -الف

 های اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا. افزار و تجهیزات نظامی از دولتهای جنگتأمین نیازمندی -ب

 تقویت و توسعه ارتش در بعد نیروی انسانی، آموزش، تسلیحات و تجهیزات نظامی. -ج

 

 ژئوپلیتیک، جزو کدامیک از علل تهاجم رژیم بعثی به ج.ا.ایران می باشد؟خروج عراق از تنگنای  -73

 الف( علل اقتصادی

 ب( علل اجتماعی

 ج( علل نظامی

 د( علل سیاسی

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی مورد( 6را بنویسید)ذکر   وضعیت سیاسی تهاجم رژیم بعث عراق به ج.ا.ایران -21

 . های آزادو دسترسی بیشتر به آبخروج عراق از تنگنای ژئوپلیتیک  -الف

 جلوگیری از نفوذ و صدور انقالب اسالمی در عراق.  -ب

 طلبي. طلبي وي در امر كشورگشایي و برتریماهیت اخالقي شخص صدام و جاه -ج



 آرزوی صدام برای رهبری جهان عرب و به دست آوردن ژاندارمي در منطقه. -د

 خوزستان از تهاجم عراق.باور صدام به حمایت اعراب ایرانی  -ه

 ایران. ج.ا.براندازی نظام نوپای  -و

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی (مور 6را بنویسید)ذکر  علل نظامی تهاجم رژیم بعث عراق به ج.ا.ایران -27

 .كاهش نیروهاي ارتش -الف

 موقت. لغو قراردادهاي نظامي توسط دولت -ب

 .كاهش مدت خدمت سربازي -ج

ایران و تحریم ج.ا.جانبه نظامي و تداركاتي كشورهاي غربي و شرقي از ارتش هاي همهقطع پشتیباني -د

 .تسلیحاتي ایران

 آن.بركناري یا فرار فرماندهان رده باالی در اثر ایجاد ضعف مدیریت در ارتش  -ه

 .آمریكایي انخروج مستشار -و

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی مورد( 6ج.ا.ایران را بنویسید)ذکر علل اقتصادی تهاجم رژیم بعث عراق به  -22

 .مشكل فروش نفت و توطئه دشمنان خارجي در بازارهاي نفتي -الف

 .هاي آمریكا و تحریم اقتصادي ایرانهاي ایران در بانكشدن دارایيبلوكه -ب

قطعات و لوازم یدكي هاي اقتصادي كشور به دلیل عدم امكان تهیه و خرید حركت كند و ناقص چرخ -ج

 .كارخانجات

 .هاي اقتصادي متناسب با استراتژي عدم وابستگي به شرق و غربحلبیني راهعدم پیش -د

 .معلق ماندن و بالتكلیف بودن قراردادهاي اقتصادي ایران با كشورهاي غربي -ه

  .هاي اقتصادي و مالي كشورهاي عربي به عراقكمك-و

 

  مورد( 6اق در تهاجم علیه جمهوری اسالمی ایران را بنویسید)ذکر اهداف کلی رژیم بعث عر -29

 پاسخ نامه سؤال تشریحی

 .الجزایر 5791حاكمیت مطلق بر آبراه اروندرود و لغو قرارداد  -الف

 .تجزیه استان خوزستان و الحاق آن به عراق -ب

 .تصرف سواحل شمال خلیج فارس -ج



به کشورهای عرب حاشیه  ایراني )ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك(گانه ادعای برگرداندن جزایر سه -د

 جنوبی خلیج فارس.

 .كسب رهبري جهان عرب -ه

 .سرنگون كردن نظام نوپاي جمهوري اسالمي ایران -و

 

 تهاجم گسترده هوایی رژیم بعث عراق در چه زمانی اتفاق افتاد؟  -24

 7953اول مهر  -الف

 5131شهریور  15 -ب

 7961 اول مهر -ج

 7953شهریور  97 -د

 

 اهداف تهاجم ارتش بعث عراق به منطقه میانی سرزمین جمهوری اسالمی ایران چه بود؟  -25

  پاسخ نامه سؤال تشریحی

تصرف شهرهای مرزی قصرشیرین ـ نفت شهر ـ سومار و مهران و سپس شهرهای سر پل ذهاب و گیالن  -الف

  .غرب

زاگرس )پاطاق، سگان و قالجه( به منظور اطمینان از یک پدافند تصرف عوارض حساس ارتفاعات  -ب

  .مطمئن

 

 اهداف تهاجم ارتش بعث عراق به منطقه جنوبی سرزمین جمهوری اسالمی ایران چه بود؟ -26

  پاسخ نامه سؤال تشریحی

 .کنترل کامل اروندرود با تصرف خرمشهر و جزیره آبادان -الف

 .خلیج فارس با تصرف بنادر امام و ماهشهردسترسی به سواحل شمال غربی  -ب

 .تصرف منابع مهم نفت و گاز با هدف تضعیف و نابودی اقتصاد ایران -ج

 نشین این استان.تصرف استان خوزستان و اشغال مناطق عرب -د

 

 چه مناطقی از سرزمین ج.ا.ایران در استان های کرمانشاه و ایالم، توسط رژیم بعث عراق اشغال شد؟ -21

  پاسخ نامه سؤال تشریحی



شهر در روز دوم و قصر شیرین در روز چهارم شهرهای مرزی سومار و نفت، در استان کرمانشاه -الف

 به دست دشمن اشغال شد.  5117 مهرماه

 . شدشهر مهران را اشغال  5117روز دوم مهرماه  دردر استان ایالم  -ب

  .اشغال شد دشمنتوسط  5117مهرماه  51شهر موسیان در روز  -ج

 

 چه مناطقی از سرزمین ج.ا.ایران در استان خوزستان، توسط رژیم بعث عراق اشغال شد؟ -28

  پاسخ نامه سؤال تشریحی

به حوالی پل سرخه نادری و شوش در غرب رودخانه  5117 در روزهای پنجم و ششم مهرماهدشمن  -الف

 کرخه رسید و متوقف شد.

 .مهرماه شهر بستان در روز چهارمتصرف  -ب

العمل رزمندگان اسالم، شهر که با عکسو سپس ورود به روز پنجم تا شمال غربی سوسنگرد پیشروی در  -ج

 به حومه شهر رانده شد.

کیلومتری غرب اهواز( در روز 11به دب حردان )حدود رسیدن پادگان حمید در روز چهارم مهرماه و اشغال  -د

 پنجم مهر.

به مناطق غرب سوسنگرد رزمندگان اسالم العمل با عکس آبان 13ن ولی در آبا 12سوسنگرد در اشغال  -ه

 نشینی کردند.عقب

های مردمی، نیروهای عراقی توانستند خرمشهر را اشغال كنند روز نبرد و مقاومت 12در خرمشهر بعد از  -و

 .آوردندتصرف دربه را و سپس آبادان 

 

 به اهداف خود در تهاجم به سرزمین ج.ا.ایران چه بود؟ لل عدم موفقیت رژیم بعث عراق در رسیدنع -23

  پاسخ نامه سؤال تشریحی

 .ناکام ماندن نیروی هوایی ارتش بعث عراق در ایجاد یک وضعیت هوایی مناسب -الف

دفاع نیروهای مسلح و مردمی از به دلیل ناکام ماندن دشمن در تصرف اهداف مهم نظامی و عملیاتی  -ب

 .غرب و سرپل ذهاباهواز، آبادان، خرمشهر، گیالنشهرهای دزفول، 

 .گسترش وسیع و باسرعت سازمان سپاه پاسداران و نیروهای بسیجی -ج

  .نشینی به مرحله دفاع نیرومندتغییر رویه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از مرحله عقب -د

  .همراه مردم داوطلب مسئولین و روحانیون رده باالی جمهوری اسالمی ایران بهشرکت  -ه

 

 کدام گزینه تعیین روز ارتش ج.ا.ایران، از طرف حضرت امام خمینی )ره( می باشد؟ -91



 5117فروردین  17الف( 

 7958ب( دوم اردیبهشت 

 7958ج( پنجم آذر 

 7953شهریور  21د( 

 

 میلیونی به وسیله نیروهای بسیج مردمی می باشد؟ 21کدام گزینه تشکیل ارتش  -97

 7953فروردین  23 الف(

 7958ب( دوم اردیبهشت 

 5111ج( پنجم آذر 

 7953شهریور  21د( 

 

 عملیات آزادسازی شهر سوسنگرد توسط رزمندگان اسالم در چه زمانی بود؟ -92

 7961الف( سوم خرداد 

 7953آبان  24ب( 

 7961ج( دوم اردیبهشت 

 5117آبان  13د( 

 

 آبادان انجام گرفت؟ -بازکردن جاده ماهشهرکدامیک از عملیات های زیر با هدف  -99

 الف( عملیات پل نادری

 ب( عملیات نصر

 ج( عملیات توکل

 د( عملیات جاده ماهشهر

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی ویژگی ها و خصوصیات فرماندهی بنی صدر را توضیح دهید. -94

صدر با مسائل نظامی آشنا نبود بر همین اساس اهمیت زیادي به تجهیز و توسعه قدرت نیروهاي بنیالف( 

 داد. مردمي و بسیجیان داوطلب نمي



بین نبود و از قدرت گرفتن سپاه در جنگ به دلیل تبعیت از او به حضور جدي سپاه در جنگ نیز خوشب( 

 فرامین رهبری هراس داشت. 

صدر در جنگ، موجب از بین رفتن بخشی از تجهیزات ارتش و نیز عدم توسعة توان شیوة مدیریت بنيج( 

 نظامي ایران شد.

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی چهار عملیات چهار ماهه اول جنگ را ارزیابی کنید. -95

ت شناخ وشناسایی کافی از زمین، استعداد، گسترش و آرایش نبود را باید در در عملیات ها ها علل ناكاميالف( 

 دانست.های جنگی دشمن ها و شیوهناکافی نسبت به راهبرد عملیاتی، تاکتیک

هاي رزمی نامناسب و در بعضی موارد استفاده نادرست از توان رزمی سپاه پاسداران و نیروهای شیوهب( 

  .داوطلب مردمی و بسیجیان پرانگیزه

کنندگان جنگ و یط ویژۀ تفکرات حاکم بر ادارهعدم رعایت اصول علمی نظامی و قوانین جنگ به دلیل شراج( 

 .«عدم تجربۀکافی»نیز 

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی فعالیت های شناسایی نیروی هوایی ارتش شامل چه مواردی بوده است. -96

منظور كسب اطالعات از مناطق عملیاتی، برداری بههای شناسایي هوایی بصري و فیلماجراي مأموریت -الف

 .نیروهای متجاوز و اماکن و تأسیسات حیاتی و حساس واقع در عمق خاک دشمنوضعیت 

 های پدافند هوایی.کشف و شناسایی هواپیماهای متجاوز به حریم هوایی میهن اسالمی توسط یگان -ب

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی عملیات هوایی الولید را توضیح دهید. -91

 عراق ( در غرب1بمباران پایگاه هوایي الولید )موسوم به اچ با هدف ، 5131/5/51نیروي هوایي ارتش در 

فروند از هواپیماهاي  51با که افكن هشت فروند از هواپیماهاي شكاري بمباردن( با نزدیك مرزهاي سوریه و )

شدند، با اجراي یك طرح بسیار دقیق و رسان و گشتي نیروي هوایي پشتیباني و همراهي ميشكاري، سوخت

 ،گیري هوایي، خود را به پایگاه مزبور رساندند و آن را بمباران كردند. در اثر آن عملیاتجام دوبار سوختان

 هاي آنها منهدم گردید. ترین هواپیماهاي دشمن و آشیانهفروند از پیشرفته 21

 

 کدام گزینه زیر جزو عملیات های آزادسازی مناطق اشغالی می باشد؟ -98

 عملیات نصر -الف

 عملیات پل نادری -ب

 عملیات توکل-ج

 عملیات ثامن االئمه-د



 

 هدف از عملیات ثامن االئمه چه بود؟ -93

 شکستن حصر آبادان -الف

 آزادسازی بستان -ب

 آزاد سازی سوسنگرد-ج

 آزادسازی خرمشهر-د

 

 نامیدند؟« پیروزی بزرگ»حضرت امام خمینی )ره(، کدامیک از عملیات ها را  -41

 القدسطریق  -الف

 ثامن االئمه -ب

 فتح المبین-ج

 بیت المقدس-د

 

 

 نامیدند؟« فتح الفتوح»حضرت امام خمینی )ره(، کدامیک از عملیات ها را  -47

 طریق القدس -الف

 ثامن االئمه -ب

 بیت المقدس-ج

 فتح المبین-د

 

موشک های زمین به در کدامیک از عملیات ها، شهرهای شوش، اندیمشک و دزفول از برد آتش توپخانه و  -42

 زمین دشمن خارج شدند؟

 ثامن االئمه -الف

 طریق القدس -ب

 فتح المبین-ج

 بیت المقدس-د

 



 شهر خرمشهر پس از انجام کدامیک از عملیات ها، آزاد شد؟ -49

 ثامن االئمه -الف

 طریق القدس -ب

 فتح المبین-ج

 بیت المقدس-د

 

بوده « یا علی ابن ابی طالب)ع(»و « هللا و فتح قریب نصر من»رمز کدامیک از عملیات ها به ترتیب،  -44

 است؟

 طریق القدس ثامن االئمه و -الف

 فتح المبین طریق القدس و -ب

 فتح المبین و بیت المقدس-ج

 ثامن االئمه و بیت المقدس-د

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی دالیل پیروزی رزمندگان اسالم در عملیات های آزادسازی را بیان کنید. -45

 .رهبری و مدیریت مدبرانه حضرت امام خمیني )ره( -الف

 .گیری منطقی فرماندهان مشترک ارتش و سپاهریزی اصولی عملیات و تصمیمطرح -ب

 .ایمان و انگیزه رزمندگان اسالم -ج

 .های شبانهابتکار و نوآوری در تاکتیک و انجام عملیات -د

 .طلبیترکیب تدبر و عقالنیت با روحیه شهادت -ه

 .افزایش همکاری و همدلی بین ارتش و سپاه -و

 .صدرانسجام و وحدت ملی در کشور پس از فرار بنی -ز

 .ها و منابع ملیاستفاده بهینه از ظرفیت -ح

 .شناسایی و کسب اطالعات دقیق از دشمن -ط

 .تراز ظرفیت داوطلبان بسیجی و مردمیاستفاده گسترده -ی

 ی قبلی.هاکارگیری تجربه عملیاتبه -ک

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی عملیات های آزادسازی را تحلیل کنید. -46



چهار عملیات بزرگ آزادسازي به ویژه فتح خرمشهر، روحیه ملي در ایران را باال برد و مردم را نسبت  -الف

براي عراق  المللي ایران را افزایش داد و شرایط رابه پیروزي در جنگ، امیدوار ساخت. جایگاه و اعتبار بین

 دشوار كرد.

بسیاری از کشورها  های اشغالی، کل صحنه سیاسی جهان تغییر کرد.پس از بیرون کردن دشمن از سرزمین -ب

های ایران، به این نتیجه رسیدند که ایران توانسته در آزمایش جنگ پیروز شود. آنها به سخنان و خواسته

 .کردندتوجه می

 

 دارای انواع عوارض طبیعی متعدد بوده است؟کدامیک از عملیات ها  -41

 5کربالی  -الف

 فتح المبین -ب

 1والفجر  -ج

 بیت المقدس -د

 

 کدامیک از عملیات های رزمندگان اسالم، دارای استحکامات و موانع متعدد بوده است؟ -48

 8والفجر  -الف

 خیبر -ب

 بدر -ج

 1کربالی  -د

 

 در کدام منطقه عمل نمود؟ ، ارتش ج.ا.ایران8در عملیات والفجر  -43

 فاو -الف

 کوشک و شلمچه -ب

 جزیره ام الرصاص -ج

 جزیره بوارین -د

 

 آغاز شد؟« یا فاطمه زهرا)س(»کدامیک از عملیات های سپاه اسالم با رمز  -51

 4بیت المقدس و والفجر -الف

 خیبر و بدر -ب



 1و والفجر  1کربالی  -ج

 فتح المبین و طریق القدس -د

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی از آزادی خرمشهر، جنگ به چه علت هایی ادامه یافت؟پس  -57

  .های ایرانو ادامه حضور ارتش بعث عراق در بخشی از سرزمین 5791نشدن معاهده پذیرفته -الف

 .برتری نظامی ایران نسبت به ارتش عراق -ب

 .المللیعراق یا مراجع بین گونه پیشنهاد صلح عادالنه از سوی رژیم بعثیارائه نشدن هیچ -ج

 .نبود اعتماد به تعهدات صدام و حزب بعث عراق -د

  .شرایط نامساعد دفاعی در منطقه مرزهای جنوبی کشور -ه

 .انتظار مردم برای سرکوبی کامل دشمن -و

 

 دالیل حضرت امام خمینی )ره( برای ادامه جنگ بدون ورود به خاک عراق چه بوده است؟ -52

  سؤال تشریحیپاسخ نامه 

هایی که اآلن با ما هستند در آن صورت به ما به کنند و آنمردم عراق تصرف سرزمین خود را تحمل نمي -الف

 کنند. عنوان متجاوز نگاه مي

 کنند. اگر وارد خاک عراق شویم کشورهای جهان، ایران را متهم به اشغالگری مي -ب

 شوند. بینند و اذیت ميراق آسیب ميگناه عاگر وارد خاک عراق شویم، مردم بی -ج

ها که با ما هستند شوند و بعضیپس از ورود به خاك عراق، كشورهاي عربي در حمایت صدام، صریح مي -د

 شود. گیرند و کار ما دشوار ميپشت سر صدام قرار مي

 

 تشریحیپاسخ نامه سؤال  راهبرد جمهوری اسالمی ایران پس از آزادی خرمشهر چه بود؟ -59

  .دفع كامل تهاجم سرزمینی -الف

 .محدود نگه داشتن دامنه جنگ -ب

 .ایرانج.ا.توسعه توان دفاعی کشور برای پشیمان کردن دشمن از حمله به  -ج

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی را بنویسید. 8نتایج عملیات والفجر  -54

 .تصرف کامل بخشي از اروندرود -الف



 .تأسیسات بندری آنتصرف شهر ساحلی فاو و  -ب

 .تصرف سکوهای موشکی و تأمین خور موسی و افزایش ضریب امنیتي در جزیره خارک -ج

 .القصركنترل خور عبدهللا و تهدید بندر ام -د

 .فارسمجاورت با کشور کویت و حاکمیت کامل بر خلیج -ه

 .های ایران و عراقکیلومترمربع از سرزمین 721آزادسازی و تصرف  -و

 دام وسیع نیرو و تجهیزات دشمن.انه -ز

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی چه بوده است؟ 8روش های اعمال غافلگیری در عملیات والفجر  -55

  .ریزی عملیات فریب بزرگطرح -الف

  .ریزی عملیات محدود و ایذاییطرح -ب

 .رعایت حفاظت اطالعات -ج

  .کنترل اطالعاتی دشمن و شناسایی مواضع -د

 انتخاب منطقه غافلگیرکننده.  -ه

 

 تا پایان جنگ چه بوده است؟ 7966هدف رژیم بعث عراق از کاربرد سالح شیمیایی از سال  -56

 الف( خنثی کردن تهاجمات رزمندگان ج.ا.ایران

 ب( آزمایش سالح و عوامل شیمیایی

 ج( ارزیابی عکس العمل جهان

 د( بازپس گیری مناطق تصرف شده اش

 

 از عوامل شیمیایی به صورت مایع و گاز منتشر می شوند؟کدامیک  -51

 الف( عوامل سیانور و عصبی

 ب( عوامل خفه کننده و تاول زا

 ج( عوامل عصبی و تاول زا

 د( عوامل ناتوان کننده و خفه کننده

 

 بیشترین حمالت هوایی وموشکی رژیم بعث عراق مربوط به چه سال هایی است؟ -58



 67 تا سال 53الف( شهریور 

 62تا   67ب( سال 

 69تا  62ج( سال 

 تا پایان جنگ 32د( سال 

 

 کدامیک از جزایر ایران در جنگ نفتکش ها توسط رژیم بعث عراق، مورد تهاجم قرار گرفت؟ -53

 الف( جزیره خارک وسیری

 ب( جزیره قشم و کیش

 ج( جزیره ابوموسی و تنب بزرگ

 د( جزیره الوان و تنب کوچک

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی عوامل شیمیایی، عوامل عصبی را توضیح دهید.از انواع  -61

شوند ار بودن زیاد به صورت گاز منتشر ميفر   ولی به دلیل بودهدر حالت عادی به صورت مایع عصبی عوامل 

اعصاب بدن باعث مسمومیت و اختالل در جریان و در اثر تماس با پوست بدن، دستگاه تنفسی، چشم و سلسله

 شوند.عصبی مي

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی هدف از کاربرد سالح شیمیایی چیست؟ -67

 .اضطراب و تشویش با هدف عملیات روانی علیه دشمن و مردم غیر نظامی ،ایجاد وحشت-الف

 .کاهش توان رزمی و ایجاد اختالل در سازمان رزمی دشمن -ب

 کننده.روحیه و مقاومت دشمن یا نیروهای پشتیبانیگیر کردن دشمن یا ایجاد تزلزل در مرعوب و زمین -ج

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی اهداف عمده رژیم بعث عراق از بمباران شهرهای ج.ا.ایران چه بوده است؟ -62

ها در ایجاد وحشت در میان مردم و وارد آوردن فشار روانی مستقیم بر آنان برای متزلزل کردن ارادۀ آن -الف

 .مقاومت و پشتیبانی از رزمندگانادامه نبرد و 

 .های جنگ زمینیها در جبههبست در نبردهای زمینی و جبران ناکامیخارج شدن از بن -ب

  وادار کردن مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به پذیرش صلح مورد نظر عراق. -ج

 

 عراق قرار داد؟در اختیار « 12-تی»و تانک « میگ»کدام کشور در جنگ، انواع هواپیماهای  -69



 آمریکا -الف

 انگلیس -ب

 آلمان -ج

 شوروی -د

 

 عمده کمک های مالی رژیم بعث عراق از ناحیه کدام کشورها در جنگ تأمین شده است؟ -64

 آمریکا -الف

 آلمان -ب

 کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس -ج

 شوروی -د

 

 بوده است؟ کدام گزینه، از کمک های آمریکا به رژیم بعث عراق در جنگ -65

 هواپیمای آواکس -الف

 هواپیمای سوپر اتاندارد -ب

 هواپیمای توپولف -ج

 میگ-د

 

 کدام گزینه، از کمک های شوروی به رژیم بعث عراق در جنگ بوده است؟ -66

 مهمات هوشمند -الف

 مشاور نظامی -ب

 مواد شیمیایی -ج

 وام بالعوض -د

 

 ج.ا.ایران، در جنگ تحمیلی، از ناحیه چه کشوری بوده است؟ادعای پس دادن جزایر سه گانه توسط  -61

 عربستان سعودی -الف

 انگلستان -ب

 کویت -ج



 امارات متحده عربی -د

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی سال دفاع مقدس چه بوده است؟ 8کمک های فرانسه به رژیم بعث عراق در  -68

 .اعطای وام و اعتبارات -الف

  .بازرگانی و غیرنظامیانعقاد قراردادهای  -ب

 .1111، سوپراتاندارد و میراژ 5ـدر اختیار گذاشتن هواپیماهای میراژ اف -ج

 های اگزوست.های هوا به هوای ماژیک و موشکدر اختیار گذاشتن موشک -د

 

 پاسخ نامه سؤال تشریحی سال دفاع مقدس چه بوده است؟ 8کمک های آمریکا به رژیم بعث عراق در  -63

 .فشار بر کشورهای جهان به منظور تحریم اقتصادی جمهوری اسالمی ایران -الف

ای، استفاده از آواکس برای های ماهوارههای هوایی، تهیه عکسهای اطالعاتی، برقراری ایستگاهحمایت -ب

 .جاسوسی و...

 .های کویتکشحضور نظامی گسترده در منطقه خلیج فارس و حفاظت از نفت. ج

 بیولوژیکی و میکروبی به رژیم بعث عراق.دادن مواد . د

 

 اتفاق افتاد؟ 7911کدام گزینه زیر در سال  -11

 توسط ج.ا.ایران 538پذیرش قطعنامه  -الف

 توسط رژیم بعث عراق 538پذیرش قطعنامه  -ب

 متجاوز شناخته شدن عراق از سوی دبیرکل سازمان ملل -ج

 آتش بس بین ج.ا.ایران و رژیم بعث عراق -د

 

 کدام قطعنامه در ششمین روز آغاز جنگ صادر شد؟ -17

 574قطعنامه  -الف

 588قطعنامه  -ب

 538قطعنامه  -ج

 297قطعنامه  -د

 



در کدامیک از قطعنامه های زیر، سازمان ملل خواستار مشخص شدن خسارت جنگی بین ج.ا.ایران و  -12

 رژیم بعث عراق شده است؟

 574و  413 -الف

 171و  111 -ب

 541و  522 -ج

 582و  552 -د

 

 سال دفاع مقدس صادر شده است؟ 8چند قطعنامه از سوی سازمان ملل، در  -19

 1 -الف

 1 -ب

 6 -ج

 5 -د

 

سال دفاع مقدس، منجر به  8عملیات های آزادسازی به منظور بازپس گیری سرزمین های اشغالی در  -14

 صدور کدام قطعنامه شده است؟

 588 -الف

 522 -ب

 413 -ج

 152 -د

 

 در چه شرایطی از سوی سازمان ملل صادر شد؟ 522قطعنامه  -15

 پس از عملیات های آزادسازی -الف

 8پس از انجام عملیات والفجر  -ب

 ناامنی تردد کشتی ها در خلیج فارس -ج

 پس از انجام عملیات های بدر و خیبر -د
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