
 این حدیث از کیست؟  )شهادت برترین مرگ ها است.(

( حضرت علی )ع(1  

( امام حسین )ع(2  

( امام رضا )ع(3  

 ☑ ( پیامبر )ص(4

 

 اولین بیمارستان صحرایی در کدام عملیات راه اندازی شد؟

 ☑ ( فتح المبین1

5( کربالیی 2  

( بیت المقدس3  

8( والفجر 4  

 

بوجود آورد که موجب وحدت ملی و اداره مصمم برای دفاع تهاجم کدام عامل انگیزه قوی را در مردم 

 نظامی خارجی گردید؟

( حسن میهن پرستی1  

 ☑ ( مشروعیت دفاع از اسالم، کشور و انقالب2

( خصومت مردم نسبت به صدام و ارتش بعثی3  

( تشکیل سپاه و بسیج مردمی4  

 

اد شهدا در زمان دفاع مقدس داشته اند؟کدام استان ها به ترتیب رتبه اول تا سوم را از نظر تعد   

قم -اصفهان  –( تهران 1  



 ☑ سمنان –قم  –( اصفهان 2

تهران  –مازندران  –( خراسان رضوی 3  

قم –تهران  –( اصفهان 4  

 

 دبیر کل شورای امنیت سازمان ملل چه تاریخی را به عنوان زمان برقراری آتش بس اعالم کرد؟

1331مرداد  15 (1  

1331مرداد  13 (2  

1331مرداد  22 (3 ☑ 

1331مراد  4 (4  

 

 پس از فروپاشی شوروی، دریایی خزر بین کشور تقسیم شد؟

کشور 4 (1  

کشور 3 (2  

کشور  5 (3 ☑ 

کشور 1 (4  

 

 در دوران هشت سال دفاع مقدس چند کشور به عراق کمک کردن؟

کشور 23 (1  

کشور  33 (2 ☑ 

کشور 23 (3  

کشور 35 (4  



 

تحمیلی عراق علیه ایران مواضع کدامیک از کشورهای زیر بیشتر اقتصادی بود؟در جنگ   

فرانسه -انگلستان  (1  

 ☑ آلمان –ژاپن  (2

شوروی  –آمریکا  (3  

آلمان -ایتالیا  (4  

 

 پر تلفات ترین سال جنگ تحمیلی چه سالی بود؟

1) 1331  

2) 1335 ☑ 

3) 1331  

4) 1334  

 

خط شکن از اروند رود در حالی که باران می بارید آغاز شد؟کدام عملیات سپاه با عبور غواصان   

8 والفجر  (1 ☑ 

والفجر مقدماتی (2  

خیبر (3  

بدر (4  

 

 کدام عملیات اولین پیروزی بزرگ ایران در جبهه های جنگ بود؟

بیت المقدس (1  



فتح المبین (2  

  5کربالی  (3

 ☑ ثامن االئمه (4

 

 کدامیک از شهرهای استان خوزستان در زمان جنگ تحمیلی اشغال شد؟

آبان -دزفول  (1  

ماهشهر -خرمشهر  (2  

 ☑ بستان –خرمشهر  (3

اهواز -آبادان  (4  

 

 در چه تاریخی ارتش بعث عراق تهاجم زمینی خود را به مرزهای ایران آغاز کرد؟

1352شهریور  31 (1  

1352 اول مهر ماه  (2 ☑ 

1352شهریور  31 (3  

1358شهریور  31 (4  

 

 کدامین کشورهای عمده ترین تامین کننده سالح برای ارتش عراق در دوران جنگ تحمیلی بودند؟

انگلیس -آمریکا  (1  

آمریکا -شوروی  (2  

 ☑ فرانسه –شوروی  (3

فرانسه -ایتالیا  (4  



 

 کدام کشور دومین کشور نفتی خاورمیانه است؟

کویت (1  

عربستان (2  

ایران (3  

 ☑ عراق (4

 

 پس از فروپاشی دولت عثمانی، عراق تحت قیومیت کدام کشور درآمد؟

شوروی  (1  

 ☑ انگلستان (2

آمریکا (3  

فرانسه (4  

 

اختالف های ناشی از وضعیت جغرافیایی کشورها و ادعاهای ارضی و مرزی آنها نسبت به یکدیگر جز 

 کدامیک از ریشه های جنگ محسوب می شود؟ 

اسیسی (1  

جغرافیایی (2  

  ژئوپلیتیکی (3

  تاریخی (4

 

در صورتی که جنگ را به جنگهای متعارف و غیر متعارف دسته بندی کنیم کدام معیار در نظر گرفته 

 شده است؟



بر مبنای انضباط تا تاکتیک (1  

بر اساس هدف (2  

بر اساس شدت (3  

 ☑ بر مبنای نوع ابزار (4

 

از رجال سایسی را جهت بررسی مسائل شهرهای استان کدامیک  8531امام خمینی در سال 

 سیستان و بلوچستان و رسیدگی به وضع مردم آن منطقه اعزام نمودند

حضرت آیت ا... خامنه ای  (1 ☑ 

شهید چمران (2  

شهید بهشتی (3  

شهید رجایی (4  

 

 ماموریت سپاه سوم عراق چه بود؟

تصرف عوارض حساس ارتفاعات زاگرس (1  

تصرف شهرهای مهران و موسیان (2  

 ☑ اشغال استان خوزستان (3

تصرف استان کرمانشاه (4  

 

 


