
 مسابقه فرهنگی هفته دفاع مقدس

************************************* 
 

 صدام با پاره کردن کدام قرارداد عمال به ايران اعالم جنگ کرد؟  -1

 الجزاير  1191 -ب                                               1191-الف

  الجزاير 1119 -د                                                  1119 -ج

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

  11 مهر 04 – مقاومت روز 04 -ب           11 آبان 14 –روز مقاومت  04 -الف

  11 مهر 10 –مقاومت  روز 10 -د                 11 آبان 0 –روز مقاومت  00 -ج

 اولين عمليات مشترک ارتش و سپاه که به پايان محاصره آبادان انجاميد چه نام داشت؟  - 0

  المبين فتح -ب                                           بيت المقدس  -الف

  رمضان -د                                            ثامن االئمه )ع(  -ج

مام )ره( را ا« من دست و بازوی شما را می بوسم و بر اين بوسه افتخار می کنم» جمله معروف -0
 بعد از کدام عمليات فرمودند؟ 

  المقدس بيت -ب                                                  فتح المبين  -الف

  9 والفجر -د                                                       1کربالی  -ج

 خرمشهر درچند مرحله و در کدام عمليات و در چه تاريخی آزاد شد؟  -1

  04 خرداد 0 – المبين فتح – مرحله 0 -ب          04 خرداد 0 – المقدس بيت –مرحله  0 -الف

  01 خرداد 0 – المقدس بيت – مرحله 0 -د                01 خرداد 0 – المقدس بيت –مرحله 0 -ج

 



محمد رسول ا... )ص( در کجا و در چه عملياتی  29سردار شهيد محمد ابراهيم همت فرمانده لشکر  - 0
 به شهادت رسيد؟ 

  المبين فتح – شوش -ب                         خيبر عمليات –جزيره مجنون  -الف

 بدر عمليات – مجنون جزيره -د                                        رمضان –پاسگاه زيد  -ج

 در کدام عمليات نيروهای ايرانی موفق به تصرف يکی از شهرهای مهم عراق شدند؟  - 9

  بصره - رمضان -ب                                                فاو – 9والفجر  -الف

 العماره  -ی مقدمات والفجر -د                                                بصره – 9والفجر  -ج

منجر به سقوط کدام يک از شهرهای ايران  9طرح دفاع متحرک عراق پس از عمليات والفجر  - 9
 شد؟ 

  مهران -ب                                                           خرمشهر  -الف

  هيچکدام -د                                                            اسالم آباد  -ج

امام حسين )ع( که در اين  10در کدام منطقه انجام گرفت و فرمانده لشکر  1عمليات کربالی  - 1
 عمليات به شهادت رسيد چه نام داشت؟ 

  همت شهيد – مجنون جزيره -ب                             دستواره رضا شهيد –شلمچه  -الف

  خرازی حسين شهيد – شلمچه -د                                کريمی عباس شهيد –شلمچه  -ج

محمد رسول ا... )ص( در چه تاريخی و توسط چه کسانی ربوده  29حاج احمد متوسليان فرمانده لشکر  -14
 شد؟ 

  لبنانی فاالنژهای  10/0/04 -ب                             اسرائيلی نيروهای  14/0/04 -الف

  اسرائيلی نيروهای 14/0/01 -د                                    فاالنژهای لبنانی  10/0/01 -ج

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

  ا.ا.ج ارتش هوايی نيروی فرمانده -ب                        زرهی خوزستان  12فرمانده لشکر  -الف

  ا.ا.ج ارتش زمينی نيروی فرمانده -د                            فرمانده نيروی دريايی ارتش ج.ا.ا  -ج



 فرماندهی سپاه خوزستان در شروع حمله صدام به اين استان را چه کسی بر عهده داشت؟  -12

  یالهد علم حسين شهيد -ب                               شهيد محمد جهان آرا  -الف

  شمخانی علی دريابان -د                             جاويد االثر مهدی هاشمی  -ج

 در نتيجه کدام يک از عمليات موفقيت آميز ايران به تصويب رسيد؟  119قطعنامه  -10

  شلمچه – 1 کربالی -ب                                       اروند – 9والفجر  -الف

  خرمشهر – المقدس بيت -د                                 غرب آباد اسالم –مرصاد  -ج

نيروی هوايی ارتش بعث عراق در چه تاريخی مردم بی دفاع حلبچه را بمباران شيميايی کرد و در  -10
 نتيجه اين حمله وحشيانه چند نفر از مردم اين شهر به شهادت رسيدند؟ 

  نفر 1444 از بيش – 09 اسفند -ب                                  نفر 1444 – 00اسفند  -الف

  نفر 1444 از کمتر – 09 اسفند -د                                      نفر  1444 -00اسفند  -ج

 کدام يکی از شهرهای ايران تا پايان جنگ در اشغال عراق باقی ماند؟  -11

  بستان -ب                                                  سوسنگرد  -الف

  سومار -د                                                       نفت شهر  -ج

کدام خلبان شجاع ايرانی بود که ماندن در جنگ را به سفر حج ترجيح داد و در عيد قربان به  -10
 شهادت رسيد؟ 

  شيرودی اکبر علی شهيد -ب                                    شهيد احمد کشوری  -الف

  بابايی عباس شهيد -د                                            شهيد عباس دوران  -ج

 در چه تاريخی توسط ايران پذيرفته شد؟  119قطعنامه  -19

  20/0/09 -ب                                                      21/0/09-الف

  29/0/09 -د                                                         29/0/09 -ج

 



ارتش عراق در چه عملياتی به تصرف نيروهای  1و  0سايت قدرتمند موشکی و رادارهای  -19
 ايرانی درآمد؟ 

  رمضان -ب                                                             محرم  -الف

 مقدس ال بيت -د                                                         فتح المبين  -ج

 پل ابتکاری شهيد چمران چه نام داشت و در کدام منطقه احداث شد؟  -11

  سوسنگرد در نور کرخه -ب                                                 سابله در بستان  -الف

  دهالويه در سابله -د                                                     بعثت در اروند  -ج

 عمليات رمضان در چه تاريخی و در چه منطقه ای صورت گرفت؟ -24

  20/0/01 ــ شلمچه -ب                                   1/0/01 –جزيره مجنون  -الف

  1/1/01 – مجنون جزيره -د                                                     1/1/01 –زيد  -ج

**********************************************
********** 

 دفتر فرهنگی: تحويل مکان 

 1/9/19پنج شنبه آخرين زمان:

 


