
 

 اولين عمليات مشترک ارتش و سپاه که به پایان محاصره آبادان انجاميد چه نام داشت؟ -1

 بيت المقدس -الف

 فتح المبين -ب

 ثامن االئمه )ع( -ج

 رمضان-د

   خرمشهر بعد از چند روز مقاومت و در چه روزی سقوط کرد:  -2

  95آبان  14 –روز مقاومت  04-الف 

  95مهر  04 –روز مقاومت  04-ب

  95آبان  0 –روز مقاومت  00-ج

 04خرداد 0 –روز مقاومت  10 -د

را امام )ره( بعد از کدام عمليات « من دست و بازوی شما را مي بوسم و بر این بوسه افتخار مي کنم»جمله معروف  -0

 فرمودند؟

 فتح المبين -الف

 بيت المقدس -ب

 9کربالی  -ج

 8والفجر  -د

 پل ابتکاری شهيد چمران چه نام داشت و در کدام منطقه احداث شد؟ -0

 سابله در بستان -الف

 کرخه نور در سوسنگرد -ب

 بعثت در اروند -ج

 سابله در دهالویه -د    

 مقدس مسابقه فرهنگی هفته دفاع

 مرکز علمی کاربردی عالیفرد

مقدسمرکز  



 

  داشت: فرماندهي سپاه خوزستان در شروع حمله صدام به این استان را چه کسي بر عهده -9

 شهيد محمد جهان آرا -الف

 شهيد حسين علم الهدی -ب

 جاوید االثر مهدی هاشمي-ج

 دریابان علي شمخاني-د

 در نتيجه کدام یک از عمليات موفقيت آميز ایران به تصویب رسيد:  958قطعنامه -0

 ، اروند 8والفجر -الف             

 ، شلمچه 9کربالی -ب

 مرصاد ، اسالم آباد غرب -ج

 بيت المقدس ،خرمشهر -د

 کدام یکي از شهرهای ایران تا پایان جنگ در اشغال عراق باقي ماند: -7

 سوسنگرد  -الف

 بستان -ب 

 نفت شهر-ج

 سومار -د

 در چه تاریخي توسط ایران پذیرفته شد:  958قطعنامه -8

  29/0/07-الف

  20/0/07-ب



  27/0/07-ج

   28/0/07-د

 مسيح کردستان لقب کدام یک از شهيدان گرانقدر مي باشد: -5

 احمد متوسليان -الف

 محمد ابراهيم همت -ب

 محمد بروجردی -ج

 سيد مجتبي هاشمي -د

 کدام یک از عمليتهای زیر در اذر ماه انجام نشده است؟-14

 طریق القدس-الف

 مطلع الفجر-ب

 رمضان-ج

 سيدصادق-د

 در زمان جنگ چه مسئوليتي را بر عهده داشت؟سپهبد شهيد صياد شيرازی  -11

 زرهي خوزستان 52فرمانده لشکر  -الف

 فرمانده نيروی هوایي ارتش ج.ا.ا -ب

 فرمانده نيروی دریایي ارتش ج.ا.ا -ج

 فرمانده نيروی زميني ارتش ج.ا.ا -د

 کرده است:این جمله را کدام یک از سفرای کشورهای اروپایي در رابطه با جنگ تحميلي اظهار -12

و جنگ را شروع کرده است ولي متاسفانه به خاطر   ما و همه کشورهای غربي مي دانيم که عراق به ایران تجاوز کرده

 افکار عمومي که عليه ایران به راه انداخته اند نمي توانيم عراق را محکوم کنيم.



 سفير سوئد-الف

 سفير نروژ-ب

 سفير اسپانيا-ج

 سفير ایتاليا-د

 کي از شهرهای ایران تا پایان جنگ در اشغال عراق باقي ماند؟کدام ی -10

 سوسنگرد -الف

 بستان -ب

 نفت شهر -ج

 سومار -د

 کدام یک جزء سرداران شهيد استان مرکزی نيست؟-10

 سردار شهيد اصغر فتاحي-الف

 سردار شهيد رحيم آنجفي-ب

 سردار شهيد کاوه نبيری-ج

 سردار شهيد حيسن خرازی-د

 خلبان شجاع ایراني بود که ماندن در جنگ را به سفر حج ترجيح داد و در عيد قربان به شهادت رسيد؟کدام  -19

 شهيد احمد کشوری -الف

 شهيد علي اکبر شيرودی -ب

 شهيد عباس دوران -ج

 شهيد عباس بابایي -د

 نقش ستون پنجم در جنگ تحميلي کدام مورد بود؟ -10

 تخریب روحيه مردم و رزمندگان-الف



 جمع آوری و دادن اطالعات به دشمن-ب

 اقدام نظامي عليه کشور-ج

 هر سه مورد-د

 اراک نمي باشد؟  کدام یک جزء شهدای علوم پزشکي-17

 شهيد مرتضي مقصودی-شهيد براتعلي ناطقي-الف

 شهيد کشفي-شهيد حسين خسروی-ب

 شهيدحمزه جعفری-شهيد سيد احمد عالي-ج

 شهيد احمد کاظمي-شهيد علي صادقي-د

 در نتيجه کدام یک از عمليات موفقيت آميز ایران به تصویب رسيد؟ 958قطعنامه  -18

 اروند – 8والفجر  -الف

 شلمچه – 9کربالی  -ب

 غرب آباد اسالم –مرصاد  -ج

 خرمشهر –بيت المقدس  -د

تيره و تار آن این سخن از کيست:فداکاری شهيدان و گذ شت خانواده ها و حضور رزمندگان ما بود که ابرهای -15

 روزگار دشوار را از افق زندگي این ملت زدود.

 مقام معظم رهبری-الف

 حضرت امام خميني)ره(-ب

 شهيد رجایي-ج

 شهيد بهشتي-د

 



 از سخنان مشهور........... است که فرمود:-24

شود و  دعا کنيد که خداوند شهادت را نصيب شما کند در غير اینصورت زماني فرا مي رسد که جنگ تمام مي

رزمندگان امروز سه دسته مي شوند.یک دسته ای که به مخالفت با گذشته خود برمي خيزند و از گذشته خود پشيمان 

مي شوند.دوم دسته ای که راه بي تفاوتي را برمي گزینند و در زندگي مادی غرق مي شوند.و سوم دسته ای که به 

د که از شدت مصائب و غصه ها دق خواهند کرد.پس از گذشته خود وفادار مي مانند و احساس مسئوليت مي کنن

خداوند بخواهيد با رسيدن به شهادت از عواقب زندگي پس از جنگ در امان بماید چون عاقبت دودسته اول ختم به 

 ندن بسيار سخت و دشوار خواهد بود:خير نخواهد شد و جزء دسته سوم ما

 سردار شهيد حميد باکری-الف

 اکریسردار شهيد مهدی ب-ب

 سردار شهيد حاج محمد ابراهيم همت-ج

 سردار شهيد حاج حسين خرازی-د

 

 

 

 

مرکز عالیفرد مقدسمسابقه فرهنگی هفته دفاع   پاسخ نامه

 .........سن: ............ ....................نام و نام خانوادگی: .......................................................... 
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