دفاع مقدس
 .1آغاز جنگ وتجاوز عراق به مبهن اسالمی ایران در چه تاریخی بود؟
.2

3131/6/13

صدام حسین با پاره کردن کدام قرارداد در مقابل دوربین های تلویزیونی در  12:21روز  22شهریور  1531جنگ علیه
ایران را آغاز کرد؟

قرارداد  3193الجزایر

.5

جمله " جنگ ،جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گروه همین مبارزات است ".از کیست؟ امام خمینی(ره

.2

جمله " جنگ ،جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گروه همین مبارزات است ".امام در چه تاریخی بعد از
شروع جنگ بود؟

تاریخ 31/9/3

.3

یکی از مشکالت اقتصادی ایران در آستانه تجاوز عراق چه بود؟ بلوکه ذخایر ارزی و تحریم اقتصادی

.2

در کدام دوره قراردادهای تسلیحاتی ایران با کشورهای خارجی لغو شد؟ دولت  19روزه بختیار

.7

قرارداد تانک شیر ایران در زمان پهلوی با کدام کشور بود؟ انگلیس
ایتالیا

.8

قرارداد هلی کوپتر در زمان پهلوی با کدام کشور بود؟

.1

قرارداد زیر دریایی در زمان پهلوی با کدام کشور بود؟ آلمان

 .11تعداد مستشاران امریکایی در ارتش ایران در زمان پهلوی؟  034هزار نفر
.11

حزب بعث بر چه معیاری بنیان گذاری شده بود؟ ناسیونالیسم عربی

 .12آغاز جنگ تحمیلی کشورهایی که با افزایش تولید نفت و کمک به عراق توافق کردند؟ عربستان و کویت
 .15تدابیری که برای مقاومت در مقابل حمالت یک کشور اتخاذ میشود؟ دفاع
 .12مرز بین ایران و عراق چند کیلومتر است؟  3641کیلومتر
 .13مرز بین ایران و عراق از کجا تا کجاست؟ داالمپر داغ تا دهانه فاو
 .12مهمترین اختالفات مرزی بین ایران و عراق چه بود؟ رودخانه اروند
 .17مهمترین و بزرگترین نقطه قوت ایران در پیروزی در برابر عراق در جنگ تحمیلی چه بود؟ رهبری امام خمینی(ره)
 .18صدام با چند لشکر و تیپ به جمهوری اسالمی حمله کرد؟  31لشکر و  14تیپ
 .11امام خمینی در مورد شروع کننده جنگ صدام چه فرمودند؟
 .21صدام جنگ را چگونه آغاز کرد؟

دزدی آمده و سنگی انداخته است.

بمباران فرودگاههای کشور

 .21ارتش عراق درجبهه جنوب تهاجم خودر را از چند محور آغاز کرد؟
 .22ارتش عراق ازکدام محور به طرف اهواز حمله را آغاز کرد؟

 3محور

کوشک

 .25ارتش عراق از کدام محور برای تصرف خرمشهر وآبادان استفاده کرد؟

شلمچه

 .22ارتش عراق ازکدام محوربه سمت سوسنگرد واهواز حمله را آغاز کرد؟چزابه
 .23ارتش عراق ازکدام محور به دزفول حمله را آغاز کرد؟
 .22ارتش عراق ازکدام محور به شوش حمله را آغاز کرد؟

شرهانی
فکه

 .27فرمانده سپاه خوزستان در آغاز جنگ چه کسی بود؟

علی شمخانی

 .28اولین فرمانده عملیات جنگ در جنوب چه کسی بود؟

داود کریمی
حسن باقری

 .21اولین فرمانده اطالعات عملیات جنگ در جنوب چه کسی بود؟

 .14فرمان امام خمینی برای تشکیل بسیج چه تاریخی بود؟  3آذر 3131
 .51در تجاوز عراق چه مساحتی از کشورمان اشغال گردید؟  33144کیلومترمربع
 .52اولین پایگاه بسیج کجا بود؟ مسجد
 .55کدام پاالیشگاه در آغاز جنگ از کار افتاد؟ پاالیشگاه آبادان
 .52ستاد عملیات جنوب در کجا تشکیل شد؟ گلف
 .53اولین اشغال شهر سوسنگرد در چه زمانی بود؟  6مهر 31
 .52کدام تیپ عراق وارد خرمشهر شد؟ تیپ  11نیرو مخصوص
 .19اولین اشغال شهر سوسنگرد در زمانی بود؟  13آبان 3131
پل نادری

 .58در محور دزفول دشمن بعثی تا کجا پیشروی کرد؟
 .51دشمن بعثی روز چندم مهر به پل نادری رسید؟

 6مهر 3131

 .21دشمن بعثی روز چندم مهر به جنوب اهواز رسید؟

 6مهر3131

 .21اولین حمله موشکی عراق علیه دزفول در چه تاریخی بود؟  31مهر 3131
 .22در اولین حمله موشکی به شهر دزفول چند موشک شلیک شد؟

سه فروند موشک

 .25بر اثر اصابت این موشکها به شهر مقاوم دزفول چند نفر به شهادت رسیدند؟  34نفر
 11مهر 3131

 .22شهر بستان در چه تاریخی اشغال شد.

 .03اولین گلوله ای که از یک دستگاه تانک در جریان جنگ ایران وعراق به سوی ایران شلیک شد توسط چه کسی بود؟
ملک حسین پادشاه وقت اردن
 .22اولین حضور مقام معظم رهبری در جنگ ایران وعراق در چه سالی صورت گرفت؟ مهر 31
 .27اولین فرمانده اسیر دفاع مقدس چه کسی بود؟

حبیب شریفی

 .28اولین فرمانده اسیر دفاع مقدس از چه شهری بود؟

سوسنگرد

 .21فرمانده اولین خط دفاعی درمنطقه دارخوین چه کسی بود؟

سیدرحیم صفوی

 .31اولین فرمانده سپاه خط دفاعی درمنطقه پل نادری چه کسی بود؟

غالمعلی رشید

 .31استراتژی بنی صدر برای مقابله با پیشروی ارتش بعث عراق چه بود؟ دادن زمین و گرفتن زمان
 .32استراتژی نیروهای انقالب برای مقابله با پیشروی عراق چه بود؟ مقابله با متجاوز
 .35نمونه استراتژی نیروهای انقالب در کجا بروز کرد؟ خرمشهر ،حمیدیه ،سوسنگرد
 .32عملیات حمیدیه توسط چه کسی انجام شد؟ علی غیوراصلی

31/9/1

 .33عملیات غیوراصلی در حمیدیه در چه تاریخ انجام شد؟

 .32اولین عملیات چریکی توسط چه کسی فرماندهی شد؟ علی غیوراصلی
 .37کدام فرمانده جنگ را فرصت طالیی جهت رشد استعدادها میدانست؟ حسن باقری
 .38مسئول اطالعات عملیات خرمشهر در دوره مقاومت که بود؟ احمد فروزنده
 .31نیروهای عراقی چه تاریخی به منظور حصرآبادان از رودخانه کارون عبور کردند؟  31مهر 3131
 .21فرمانده سپاه آبادان در آغاز جنگ که بود؟ مهدی کیانی
 .21جاده ماهشهر چه تاریخی به اشغال نیروهای عراقی در آمد؟ 31/9/11
 .22مقاومت حمیدیه  -سوسنگر معروف به نفر مقابل تانک توسط چه کسی انجام شد؟ محمدرضا پورکیان
 .25حمله محمدرضا پورکیان به تانکهای دشمن در چه تاریخی بود.

31/9/11

 .22اولین روستایی که عراق با خاک یکسان کرد و  21نفر از مردان آن را به اسارت برد؟ ابوحمیزه
31/9/11

 .23شهر دهلران در چه تاریخی به اشغال عراق در آمد؟

 .22خرمشهر در چه تاریخی توسط عراق اشغال شد؟ چهارم آبان 3131
اشغال خرمشهر

 .27مهمترین برگ برنده عراق برای مذاکرات صلح چه بود؟

 .28مقاومت خرمشهر توسط چه کسی بود؟ سیدمحمد علی جهان آرا
 .21مقاومت خرمشهر چند روز طول کشید؟

 13روز

 .71پایگاه مقاومت نیروهای خرمشهر کجا بود؟ مسجد جامع خرمشهر
 .71عراق در کدام منطقه نخلستان را برید و جاده درست کرد و بر روی بهمنشیر پل زد؟ کوی ذوالفقاریه
 .72عملیات کوی ذوالفقاری آبادان کوی در کجا و چه تاریخی بود؟ آبادان 3131/1/1
 .75عراقی ها به چه شکلی وارد کوی ذوالفقاری آبادان شدند؟ با عبور از بهمنشیر
 .90فرمان امام خمینی برای شکست حصر آبادان در چه تاریخی بود؟  30آبان 3131
 .73فرمانده مقاومت سوسنگرد در  22آبان چه کسی بود؟

علی تجالیی

 .72فرمانده سپاه سوسنگرد در مقاومت  22آبان چه کسی بود؟

اسماعیل دقایقی

 .77شهر سوسنگرد در مقاومت  22آبان از چند طرف محاصره شد؟

چهار طرف

 .78کدام فرمانده وضعیت محاصره سوسنگرد در  22آبان را در اتاق جنگ تشریح کرد؟ حسن باقری
 .71کدام روستا در محاصره سوسنگرد در  22آبان خط دشمن مقابل حمیدیه شده بود؟

جاللیه

 .81یایگاه مقاومت سوسنگرد کجا بود؟ مسجد جامع سوسنگرد
 .81کدام یک از اعضای شورای عالی دفاع در خصوص اشغال سوسنگرد به بنی صدر هشدار داد؟ آیتاهلل سیدعلی خامنهای
 .82دوره تهاجم چقدر طول کشید؟ دوماه
 .85اولین عملیات نیروی دریایی ارتش ایران در چه تاریخی انجام شد؟

9آذرماه 3131

 .82عملیات محدود سپاه وارتش درمیمک در چه تاریخی بود؟

3131/34/31

 .83عملیات علیه عراق درارتفاعات زیل مهران در چه تاریخی بود؟

3131/33/31
 31آذر 3131

 .82خلبان شهید احمد کشوری در چه تاریخی به شهادت رسید؟

 .87مصادف با سالروز شهادت احمد کشوری چه روزی در سال 1531بود؟ روز هوانیروز
 .88عملیاتهای چهارگانه ارتش در سال  31درکدام مناطق بود؟ دزفول ،ماهشهر ،جنوب اهواز ،آبادان
 .81اولین عملیات گسترده ارتش در کجا انجام شد،
 .11اولین عملیات گسترده ارتش در چه تاریخی انجام شد؟

پل نادری.
 11مهر 3131

 .11نتیجه اولین عملیات گسترده ارتش در  25مهر پل نادری چه بود؟ نا موفق
 .12دومین عملیات گسترده ارتش در کجا انجام شد؟

جاده ماهشهر.

 .15دومین عملیات گسترده ارتش در چه تاریخی انجام شد؟  1آبان 3131
 .12نتیجه اولین عملیات  5آبان در جاده ماهشهر چه بود؟ ناموفق.
 .13سومین عملیات گسترده ارتش در کجا انجام شد؟ عملیات نصر(هویزه)
 .12سومین عملیات گسترده ارتش در چه تاریخی انجام شد؟  33دی 3131
 .17اهداف عملیات نصر چه بود؟ طی  3مرحله تا آزادی خرمشهر و پدافند در شرق بصره
 .18نتیجه عملیات نصر چه بود؟

با شکست مواجه شد.

 .11از روز  12دی تا  11بهمن دشمن با ضد حمله کدام مناطق را اشغال کرد؟ هویزه؛ رفیع و محاصره سوسنگرد
 .111چهارمین عملیات در کجا بود؟ عملیات توکل آبادان
 .111عملیات توکل آباداندر چه تاریخی بود؟ 3131/34/14
 .112نتیجه عملیات توکل چه بود؟

انجام نشد.

 .115مهمترین اقدام حسن باقری برای نزدیک شدن به دشمن چه راه کاری را ارائه داد؟ ایجاد خاکریز
 .112عملیات عاشورا در کجا انجام شد؟ میمک
 .113عملیات عاشورا کی انجام شد؟ 3161/9/16
 .112استراتژی اجرای عملیاتهای چهارگانه ارتش بر پایه چه تفکری شکل گرفت .تجهیزات محوری
 .117مهمترین استراتژی بنی صدر بعد از اجرای عملیاتهای چهارگانه چه بود؟ مذاکره و مصالحه باعراق
 .118موضع امام خمینی در مقابل مصالحه با عراق چه بود؟ یاس از جنود ابلیس است.
 .111این جمله از کیست؟ " این جنگ بیست سال طول بکشد ما ایستادهایم ".امام خمینی
 .111تغییر استراتژی جنگ توسط چه کسی مطرح شد .حسن باقری
 .111چه کسی پایه استراتژی را برایمان محوری؛ فکر ،برنامه ریزی ،جنگ شبانه و حضور مردم درجنگ مطرح کرد؟ حسن
باقری

 .112این جمله برای تغییر استراتژی ( تحول انقالبی درجنگ) از کیست؟ " باید به خود جرات داد ،این نوع جنگیدن به درد
نمیخورد ،باید استراتژی جنگ عوض شود".

حسن باقری

 .115پایه گذار فرهنگ علوی و عاشورایی در جبهههای جنگ که بود؟ حسن باقری
 .112کدام شخصیت از طرح حسن باقری مبنی بر تغییر استراتژی جنگ حمایت کرد؟ آیت اهلل خامنه ای
 .113چه عملیاتهایی در شش ماهه اول  1521براساس تفکر انقالبی طرح ریزی و اجرا شد؟ سلسله عملیاتهای محدود
 .112اولین عملیات محدود با تفکر انقالبی در کجا انجام شد؟ جنوب سوسنگرد
 .117اولین عملیات محدود با تفکر انقالبی چه زمانی انجام شد؟  31بهمن 31
 .118دومین عملیات محدود با روش چریکی در کجا انجام شد؟ غرب سوسنگرد ،امام مهدی(عج)
 .111دومین عملیات محدود با روش چریکی کی انجام شد؟ در تاریخ3131/31/16
 .121کدام فرمانده در عملیات امام مهدی(عجذ)به شهادت رسید؟ اسحاق عزیزی
 .121عملیات امام مهدی(عج)محورغرب شوش دانیال درکجا بود؟ انگوش
 .122عملیات امام مهدی(عج)محورغرب شوش دانیال در چه تاریخی بود؟ 3164/3/13
 .125فرمانده عملیات امام مهدی(عج) محور شوش چه کسی بود؟ مرتضی صفاری
 .122جاده ایکه مسیر جاده ماهشهر را به آبادان متصل کرد نام داشت؟ وحدت
 .123جاده وحدت توسط چه سازمانی ساخته شد؟ جهاد فارس
 .122جاده وحدت چه زمانی آماده تردد شد؟ اردیبهشت 3164
 .127اولین پل بشکهای توسط چه سازمانی تولید شد؟ جهاد
 .128عملیات شیخ فضلاهلل نوری در چه تاریخی بود؟ 3164/1/13
 .121عملیات شیخ فضلاهلل نوری درکجاصورت گرفت؟ شمال آبادان تپههای مدن
 .151فرمانده عملیات شیخ فضلاهلل نوری چه کسی بود؟ رضا موذنی
 .151کدام فرمانده در عملیات شیخ فضلاهلل نوری شهید شد؟ رضا موذنی
 .152بعد از ارتش و سپاه کدام سازمان مهمترین نقش پشتیبانی را در جنگ داشت؟ جهاد سازندگی.
 .155کدام عملیات باعث فلج شدن نیروی دریایی عراق تاپایان جنگ شد؟

عملیات مروارید

 .152نوع پل شناور نظامی که بر روی رودخانه ها جهت تردد نصب میشد؟ پل پی ام پی
 .153اولین عملیات مشترک موفق با تفکر انقالبی در زمان بنی صدر چه بود؟ عملیات امام علی(ع)
 .152عملیات امام علی(ع)در کجا انجام شد؟ تپههای اهللاکبر
 .157عملیات امام علی(ع) در چه تاریخی بود؟ 3164/1/13
 .158نتیجه عملیات امام علی(ع)چه بود؟ تپههای اهللاکبر آزاد شد.
 .151کدام یگان دشمن در عملیات اهللاکبر منهدم شد؟ تیپ  13زرهی

 .121چه کسی بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد؟ امام خمینی
 .121امام خمینی در چه تاریخی بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد؟  14خرداد 3164
 .122عملیات فرمانده کل قوا در کجا انجام شد؟ جنوب دارخوین
 .125عملیات فرمانده کل قوا در چه تاریخی بود؟ 3164/1/13
 .122فرمانده عملیات فرمانده کل قوا چه کسی بود؟ رحیم صفوی
 .123بعد از زخمی شدن رحیم صفوی چه کسی فرماندهی عملیات را به عهده گرفت؟ حسن باقری
 .122عملیات غرب سوسنگرد در  22خرداد منجر آزادسازی کدام منطقه شد؟ دهالویه
 .127عملیات آزادسازی دهالویه در غرب سوسنگرد منجر به شهادت کدام شخصیت شد؟ دکتر مصطفی چمران
 .128امام خمینی در خصوص شهادت دکتر مصطفی چمران چه فرمودند؟ متل چمران بمیرید.
 .121عملیات ضربت ذوالفقار درکجا انجام شدد؟ ایالم غرب صالح آباد
 .131عملیات ضربت ذوالفقار درچه تاریخی بود؟ 3131/34/31
 .131عملیات محدود و مشترک سپاه وارتش در ارتفاع قوچ سلطان در چه تاریخی بود؟

3164/3/3

 .132عملیات بازی دراز درکجا صورت گرفت؟ سرپل ذهاب  -بازی دراز
 .135عملیات بازی دراز در چه تاریخی صورت گرفت؟ 3164/1/3
 .132عملیات محور شحیطه درکجا و چه تاریخی بود؟ غرب اهللاکبر 3164/6/33
 .133عملیات رجایی و باهنر در درکجا انجام شد؟ شمال کرخهکور
 .132عملیات رجایی وباهنر در چه تاریخی بود؟ 3164/6/33
 .339فرزند حمودی سعدون از شیوخ سوسنگرد در اطالعات عملیات به شهادت رسید که بود؟ جابر حمودی
 .138عملیات شهید مدنی درکجا بود؟

غرب سوسنگرد

 .131عملیات شهید مدنی در چه تاریخی بود؟ 3164/6/19
 .121کدام عملیات آغاز استراتژی عملیات گسترده برای آزادسازی مناطق اشغالی بود؟ عملیات ثامن االئمه
 .121چندعملیات بزرگ و برجسته درمیان سلسله عملیاتها برای آزادی مناطق اشغالی انجام شد؟ 0عملیات
 .122عملیات ثامن االئمه برای چه هدفی انجام شد؟

شکست حصرآبادان

 .125نام طرح عملیات ثامن االئمه چه بود؟ حمزه
 .122به نظر حسن باقری بزرگترین نقطه ضعف دشمن در عملیات حصر آبادان چه بود؟ اتکا دشمن به دو پل قصبه و حفار
 .123سپاه برای عملیات ثامن االئمه چند گردان سازمان داده بود؟  33گردان
 .122آیا با اجرای عملیات ثامن االئمه آبادان از زیر آتش دشمن خارج شد؟ خیر
 .127فرمانده سپاه آبادان در عملیات ثامن االئمه که بود؟ مهدی کیانی
 .128فرمانده سپاه خرمشهر در عملیات ثامن االئمه که بود؟ دکتر سید عبدالرضا موسوی

 .121فرمانده سپاه ماهشهر در عملیات ثامن االئمه که بود؟ حبیب آغاجری
شمال آبادان -شرق کارون

 .171عملیات ثامن االئمه درکجا انجام شد؟

3164/9/3

 .171عملیات ثامن االئمه در چه تاریخی بود؟
 .172نام رمز عملیات ثامن االئمه چه بود؟

نصرمن اهلل وفتح قریب

 .175عملیات ثامن االئمه ساعت چندآغاز شد؟

ساعت یک بامداد پنجم مهر 3164

 .172مهمترین دستاورد عملیات ثامن االئمه چه بود؟ شکست حصر آبادان و آزادسازی دو جاده آبادان به اهواز و ماهشهر
 .173پس از عملیات حصرآبادان چندکیلومتر مناطق اشغالی آزاد شد؟

334کیلومترمربع

 .172فرمانده محور آبادان در عملیات ثامن االئمه که بود؟ غالمعلی رشید
 .177فرمانده محور فیاضیه در عملیات ثامن االئمه که بود؟ رحیم صفوی
 .178فرمانده محور دارخوین در عملیات ثامن االئمه که بود؟ حسن باقری
 .171سازمان رزم سپاه توسط چه کسی تهیه شد؟ حسن باقری
 .181بعد از عملیات ثامناالئمه از غنائم عملیات کدام یگان تخصصی سپاه تشکیل شد؟ زرهی سپاه
 .181اولین فرمانده و بنیان گذار زرهی سپاه چه کسی بود؟ فتحاهلل جعفری
 .182نوع نفربرهای سازمانی سپاه در جنگ چه بود .بی ام پی و خشایار
 .185نوع تانکهای سازمانی سپاه در جنگ چه بود.

تی  33و تی 61

 .182سنگین ترین تانک سازمان رزم ارتش درجنگ که ناکار آمدی آن ثابت شد؟ چیفتن انگلیسی
 .183نیروهای فنی زرهی سپاه چگونه تامین میشد؟ از اسرا و پناهندگان عراقی
 .182چه استعدادی از نیروهای ژاندارمری در عملیات ثامناالئمه شرکت کردند؟ یک گردان
 .319پنج فرمانده سپاه و ارتش در هفتم مهر در کهریزک تهران به شهادت رسیدند؟ یوسف کالهدوز ،موسی نامجو ،ولی اهلل
فالحی ،جواد فکوری و سید محمدعلی محمد جهان آرا.
 .188مبتنی بر استراتژی جدید درعملیات طریق القدس چندطرح تهیه شد؟ 31طرح کربال
 .181در کدام عملیات سپاه با سازمان تیپ وارد عملیات شد؟ طریق القدس
 .111اولین شهید مجلس شورای اسالمی در دوران دفاع مقدس چه کسی بود؟ سردارشهیدمصطفی چمران نماینده مردم تهران
 .111سازمان رزم سپاه توسط چه کسی نوشته شد؟ حسن باقری
 .112اولین تیپ سپاه چه بود ؟

تیپ کربال

 .115تیپ کربال کی تشکیل شد؟ مهر 3164
 .112اولین فرمانده تیپ کربال سپاه چه کسی بود؟ مرتضی قربانی
 .113تیپ عاشورا چه زمانی تشکیل شد؟ مهر 3164
 .112اولین فرمانده تیپ عاشورا سپاه چه کسی بود؟ محمدعلی جعفری

 .117تیپ امام حسین چه زمانی تشکیل شد؟ مهر 3164
 .118اولین فرمانده تیپ امام حسین چه کسی بود؟ حسین خرازی
 .111استعداد تیپهای سپاه چند گردان بود؟  1گردان
 .211برجسته ترین ویژگی عملیات طریق القدس چه بود؟ حضور نیروهای داوطلب در سپاه
 .211عملیات طریق القدس در چه ساعتی شروع شد؟

ساعت 44:14بامداد 3164/1/1

 .212محوری که حسن باقری برای عملیات طریق القدس تعیین کردکه برای فرماندهان عراقی غیر قابل باور بود؟ چزابه
 .215درعملیات طریق القدس کدام محور موفق به تامین اهداف شدند؟ محور رملی شمال بستان
 .212موفقیت ابتکار عبور از منطقه رملی درکدام عملیات ایجاد شد؟

طریق القدس

 .213موفقیت ابتکار عبور از منطقه رملی توسط کدام فرمانده مطرح شد؟ حسن باقری
 .212مسئول نیروهای شناسایی منطقه رملی بستان زیر نظر حسن باقری که بود؟ سیدعلی حسینی
 .217عملیات طریقالقدس در کجا انجام شد؟ غرب سوسنگرد و بستان
 .218عملیات طریقالقدس در چند محور انجام شد؟ شش محور ،سویدانی ،دهالویه ،اهلل اکبر ،سید جاسم و چزابه
یاحسین

 .211نام رمز عملیات طریقالقدس چه بود؟

 .211دو فرمانده شهید عملیات طریقالقدس چه کسانی بودند؟ شهید احمد فروغی و شهید عباس کردآبادی
 .211رئیس شورای عالی دفاع در عملیات طریقالقدس که بود؟ آیتاهلل سیدعلی خامنهای
 .212با اجرای عملیات طریق القدس اولین مرحله از استراتژی جدید تحت چه عنوان باموفقیت به پایان رسید؟ کربالی3
 .215درعملیات کربالی 1چندکیلومتر ازخاک جمهوری اسالمی آزادشد؟ 634کیلومتر مربع
 .212کدام شهر درعملیات کربالی 1آزاد شد؟ شهربستان
 .213چند روستا درعملیات کربالی 1آزادشد؟

حدود 94روستا

 .212در طی عملیات کربالی 1چند پاسگاه مرزی آزاد شد؟

 3پاسگاه مرزی

 .217کدام یگان دشمن در این عملیات کامل در محاصره قرارگرفت و نیروهایش اسیر شدند؟ تیپ  16زرهی
 .218اولین ایستگاه صلواتی جبهه در جنگ ایران و عراق درکجا راه اندازی شد؟ شهربستان
 .211کدام فرمانده در عملیات طریقالقدس مجروح شد؟ حسن باقری
 .221عملیات مطلع الفجر در درکجا انجام شد؟
 .221عملیات مطلع الفجر در چه تاریخی بود؟

شمال غرب گیالنغرب
3164/1/14

 .222عملیات محمدرسولاهلل(ص) درکجا انجام شد؟ پاوه وشمال نوسرد
 .225عملیات محمدرسولاهلل(ص)در چه تاریخی بود؟ 3164/34/31
 .222فرماندهان عملیات محمدرسولاهلل

( ص)

چه کسانی بودند؟ احمد متوسلیان و ابراهیم همت

 .223نام رمز عملیات محمدرسولاهلل(ص)چه بود؟

ال اله اال اهلل محمدرسولاهلل(ص)

 .222ارتش بعث عراق درتاریخ  17بهمن  1521به کجا اقدام به حمله کرد؟ تنگه چزابه
 .227مهمترین هدفی که دشمن در حمله به چزابه به دنبال اشغال آن بود؟ شهر بستان
 .228مهمترین منطقه ای دشمن در حمله به چزابه اشغال کرد ،چه بود؟ تپه های نبعه
 .221عملیات موالی متقیان(ع)درکجا انجام شد؟ چزابه
 .251عملیات موالی متقیان(ع) در چه تاریخی بود؟ 3164/31/3
 .251فرمانده عملیات موالی متقیان(ع)چه کسی بود؟ حسن باقری
 .252نام رمز عملیات موالی متقیان(ع)چی بود؟
.255

یاعلی ادرکنی

عملیات امالحسنین(ع)در کجا انجام شد؟ کرخه کور (نور)

.252عملیات امالحسنین(ع) در چه تاریخی بود؟
.253

تاریخ 3164/31/10

بنیان گذار تیپ  27محمدرسول اهلل (ص)که بود؟

حاج احمد متوسلیان

 .252بنیان گذار تیپ  17علیابن ابیطالب(ع)که بود؟ مرتضی صفاری
.257

بنیان گذار تیپ  7ولیعصر(عج)که بود؟ عبدالمحمد رئوفی

.258

بنیان گذار تیپ  21ثاراهلل )که بود؟ قاسم سلیمانی

 .251بنیان گذار تیپ  55المهدی(عج)که بود؟ علی فضلی
 .221بنیان گذار تیپ  8نجف که بود؟

احمد کاظمی

 .221بنیان گذار تیپ  53امام سجاد که بود؟ مرتضی صفاری
 .222بنیان گذار تیپ  51زرهی که بود؟

فتح اهلل جعفری

.225کدام منطقه برای عملیات بعد از عملیات طریقالقدس انتخاب شد؟ منطقه غرب دزفول
 .222طرح ریزی عملیات افتخار آفرین فتحالمبین چه تاریخی آغاز شد؟

اواسط مهر 3164

 .223حسن باقری طرح عملیات سپاه را در چه تاریخی نهایی کرد؟ 31فروردین 3164
 .222طرح عملیات ارتش در چه تاریخی نهایی شد؟ 33فروردین 3164
 .227بعد از بحث و بررسی طرحهای سپاه و ارتش در قرارگاه کربال کدام طرح نهایی شد؟ طرح حسن باقری
.228کدام فرمانده با یک هواپیمای فالکن به تهران رفت و طرح عملیات فتحالمبین را درجلسة شورای عالی دفاع مطرح
کرد؟ حسن باقری
 .221اولین قرارگاه مشترک سپاه و ارتش چه نام داشت؟ کربال
 .134قرارگاه کربال در چه تاریخی تشکیل شد؟ 3164/31/33
 .231فرمانده قرارگاه فتح در عملیات فتحالمبین که بود؟ سیدرحیم صفوی
 .232فرمانده قرارگاه نصر در عملیات فتحالمبین که بود؟ حسن باقری
.235

فرمانده قرارگاه قدس در عملیات فتحالمبین که بود؟ محمدعلی جعفری

 .232فرمانده قرارگاه فجر در عملیات فتحالمبین که بود؟ مرحله اول غالمعلی رشید ،مراحل بعد مجید بقایی
.233عملیات فتحالمبین در کجا بود؟ غرب دزفول وشوش
 .232نام رمز عملیات فتحالمبین چه بود؟

یازهرا

.237

درچه ساعتی آغاز حمله بزرگ فتح المبین صادر شد؟ 14دقیقه بامداد دوشنبه 63/3/1

.238

درعملیات فتح المبین چند کیلومترمربع از خاک جمهوری اسالمی ایران آزاد شد؟ 1344کیلومتر مربع

 .231کدام جاده در عملیات فتح المبین آزاد شد؟ جاده مهم دزفول -دهلران
 .221کدام سایتهای موشکی در عملیات فتحالمبین آزاد شد؟ سایت های 0و 3رادار
 .221در عملیات فتحالمبین کدام شهرها از تیررس توپخانه دشمن خارج شدند؟ دزفول ،اندیمشک و شوش
 .222عملیات فتحالمبین جند روز طول کشید .یک هفته
 .225عملیات جدید بعد از عملیات طریقالقدس بامراجعه به چه منبعی نام گذاری شد؟ قرآن کریم
 .222در نتیجه عملیات فتحالمبین پایگاه هوایی از تیررس توپخانه دشمن خارج شدند؟ پایگاه هوایی دزفول
 .223درنتیجه عملیات فتحالمبین نیروهای خودی به کدام چاههای نفت دستیابی پیداکردند؟ چاههای نفت ابوغریب در تینه
 .222موفقیت عملیات فتح المبین در منطقه شاوریه مرهون تالش وایثار کدام فرمانده بود؟ شهید همت
 .227نام فرمانده گردان حبیبابن مظاهر در عملیات فتحالمبین که توپخانه دشمن را دور زد؟ محسن وزوایی
 .228فرمانده گردان مالک اشتر در عملیات فتح المبین به شهادت رسید؟ علیرضا شهبازی
 .221درنتیجه عملیات فتحالمبین چند لشگر ارتش عراق آسیب شد؟  1لشگر
 .271درنتیجه عملیات فتحالمبین چند عراده توپ به غنیمت گرفته شد؟
 .271درنتیجه عملیات فتحالمبین چندتن از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند؟

 393عراده
33هزارتن

 .272نماینده مهندسی جهاد در قرارگاه مرکزی کربال که بود؟ سید تقی رضوی
.275

باالترین سطح اسیر عراقی در عملیات فتح المبین با چه درجه ای بود؟ سرلشکری

 .272در عملیات فتح المبین چند فرمانده تیپ اسیر شدند؟ چهار فرمانده تیپ
.273

کدام شخصیت مهم روحانی توسط صدام به شهادت رسید؟ شهید آیتاهلل سید محمد باقرصدر

 .272چه کسی بسیجیان در جنگ را پدیده جدید خلقت نامید؟ حسن باقری
.277

عظیم نیروی صحنه جنگ را چه قشری تشکیل میدادند؟ بسیجیان

.278

عملیات حسین بن علی درکجا انجام شد؟ میمک

 .271عملیات حسین بن علی درچه تاریخی بود؟

3163/1/16

 .281خرمشهر چند روز در اشغال بود؟  391روز (31ماه)
 .281کدام فرمانده طرح عملیات خرمشهر را تهیه و در جلسه فرماندهان قرارگاه کربال ارائه داد؟ حسن باقری
 .282عملیات الی بیتالمقدس درکجا و چه تاریخی آغاز شد؟ غرب کارون  -خرمشهر 3163/1/34

.285

نام رمز عملیات بیتالمقدس 1چه بود؟ یاعلی بن ابی طالب

 .282رزمندگان اسالم طی چند مرحله توانستند خرمشهر را آزاد کنند؟
.283

در چه ساعتی تالش برای آزادسازی خرمشهر آغاز شد؟

1مرحله

ساعت 11:14اول خرداد3163

 .282در روز اول عملیات بیت المقدس مهمترین دستاورد چه بود؟ رسیدن به جاده اهواز خرمشهر
.287

در روز دوم خرداد در عملیات بیت المقدس کدام قرارگاه به هدف خود رسید؟ قرارگاه نصر

.288

در عملیات بیت المقدس هدف اصلی قرارگاه نصر چه بود؟ احاطه کامل خرمشهر

 .281احاطه کامل خرمشهرتوسط چه کسی انجام شد .محمد ابراهیم همت
 .211در چه ساعتی خرمشهر به طور کامل آزاد شد؟ ساعت 34/14روز سوم خرداد 3163
 .211عملیات الی بیتالمقدس چند روز طول کشید ؟
 .212نتیجه عملیات الی بیتالمقدس چه بود ؟

 10روز

آزادی خرمشهر

 .215تعداد اسرای عملیات الی بیتالمقدس چند نفر بود؟ بیش از 31هزارتن
 .212اولین فرمانده شهید عملیات بیتالمقدس که بود؟ محسن وزوایی
 .213طی عملیات بیت المقدس چندکیلومتر مربع از اراضی اشغال شده آزاد شد؟ 3411کیلومتر مربع
 .212در عملیات بیت المقدس چه شهرهایی آزاد شدند؟
 .217در عملیات بیت المقدس کدام پادگان آزاد شد؟

خرمشهر وهویزه
پادگان حمید و دژ

 .218کدام جاده در عملیات بیت المقدس آزاد شد؟ جاده اهواز-خرمشهر
 .211در نتیجه عملیات بیت المقدس چه شهرهایی از تیررس توپخانه دشمن خارج شدند؟ اهواز،حمیدیه،سوسنگرد
 .511در نتیجه عملیات بیت المقدس چندکیلومتر از خط مرزی تامین شد؟ 314کیلومتر
 .511به روایت فرماندهان جنگ تاثیر گذارترین فرمانده در آزاد سازی خرمشهر که بود؟ حسن باقری
 .512در طی عملیات بیت المقدس چندتن از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند؟ بیش از 31هزارتن
 .515جهاد پسر عماد مقنیه چه تاریخی به شهادت رسید؟  11دی ( 11ژانویه )1433
 .512کدام فرمانده ارشد عراق پس از آزادی خرمشهر توسط صدام به اعدام محکوم شد؟ سرلشکر صالحالقاضی فرمانده سپاه
سوم
 .513کدام فرمانده لشکر عراق پس از آزادی خرمشهر توسط صدام به اعدام محکوم شد؟ سرتیپ جواد اسعد شیتنه فرمانده
لشکر  1زرهی
 .512محسن رضایی فرمانده قرارگاه کربال به کدام فرمانده لقب بنبست شکن جنگ دادند؟ حسن باقری
 .517فرمانده سپاه مهاباد که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید؟ حمید عرب نژاد
 .518رئیس ستاد ارتش عراق در آزادی خرمشهر که بود؟ عبدالجبار خلیل شنشل
 .511فرمانده عملیات سپاه در سال 1521غرب کشور چه کسی بود؟ شهید محسن حاجی بابا

 .511تاریخ شهادت شهید محسن حاجی بابا چه بود؟  31تیر 3163
 .511محل شهادت شهید محسن حاجی بابا کجا بود؟

در جبهه سر پل ذهاب

 .512بعد از عملیات بیت المقدس جمهوری اسالمی چه راهبردی اتخاذ کرد؟ تعقیب و تنبیه متجاوز
 .515عراق از چه دورهای استراتژی خود را در جنگ تغییر داد؟ بعد از سقوط خرمشهر
 .512تغییر استراتژی عراق با چه حرکتی آغاز شد؟ عقب نشنین به مرزها
 .513عملیات رمضان درکجاو چه تاریخی آغاز شد؟
 .512نام رمز عملیات رمضان چه بود؟

شرق بصره 63/0/11

یا صاحب الزمان ادرکنی

 .517عملیات رمضان در چند مرحله اجرا شد؟  3مرحله
 .518عملیات رمضان چه مدت طول کشید؟  11تیر سال 3163تا  9مرداد
 .511آیا جمهوری اسالمی ایران در عملیات رمضان به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافت؟ خیر
 .521درعملیات رمضان چند تیپ پیاده دشمن بین 21تا111درصد خسارت وتلفات رامتحمل شدند؟ 1تیپ
 .521درعملیات رمضان رزمندگان اسالم با چه پدیده جدیدی مواجه شدند؟ مثلثیها
 .522کدام یگان دشمن در عملیات رمضان کامال منهدم شد؟ لشکر  1زرهی
.525

عملیات مسلم بن عقیل درکجا انجام شد؟ غرب سومار

 .522عملیات مسلم بن عقیلدرچه تاریخی بود؟ 3163/9/1
 .113دکتر سیدعبدالرضا موسوی فرمانده سپاه خرمشهر در چه تاریخی به شهادت رسید؟ در مرحله سوم عملیات بیتالمقدس
سال 3163
.522فرمانده عملیات مسلم بن عقیل چه کسی بود ؟ شهید محمدابراهیم همت
یا ابالفضل العباس

.527

نام رمز عملیات مسلم بن عقیل چه بود؟

.528

رزمندگان اسالم درعملیات مسلم ابن عقیل به کدام شهر عراق تسلط یافتند؟ مندلی

 .521نام فرمانده قرارگاه کربال در عملیات محرم که بود؟ حسن باقری
 .551عملیات محرم درکجاانجام شد؟

غرب دهلران(حمرین -شرهانی وزبیدات)

 .551عملیات محرم در چه تاریخی بود؟

3163/1/34
حسن باقری

.552

فرمانده عملیات محرم چه کسی بود ؟

.555

نام رمز عملیات محرم چه بود؟

.552

مهمترین ویژگی عملیات محرم چه بود؟ آزادی دشت دهلران

.553

رزمندگان اسالم در عملیات محرم بر کدام ارتفاعات مهم مرزی دست یافتند؟ ارتفاعات حمرین

.552

مهمترین دستاورد عملیات محرم چه بود؟ آزادسازی 3444کیلومترمربع ( 944ایران و144عراق)

.557

در عملیات محرم کدام رودخانه طغیان کرد ؟ دویرج

یازینب

.558

بنیان گذار نیروی زمینی سپاه که بود؟ غالمعلی رشید

.551

طرح بازسازی نفربرهای آبخاکی خشایار توسط کدام فرمانده مطرح شد؟ حسن باقری

 .521برنامه ریزی تحول و سازماندهی یک هزار نفربر خشایار توسط چه سازمانی انجام شد؟ زرهی سپاه
 .521بازسازی نفربرهای آبخاکی خشایار توسط کدام وزارتخانه انجام شد؟ وزارت صنایع سنگین
 .522راه کربال در جنگ توسط کدام وزارتخانه در جنگ سازماندهی شد؟ وزارت راه و ترابری
.525

قبل از عملیات والفجرمقدماتی کدام فرمانده عالیرتبه جنگ به شهادت رسید؟ حسن باقری 63/33/1

.522

کدام فرمانده شهید به همراه حسن باقری قبل از عملیات والفجرمقدماتی شهید شد؟ مجید بقایی

.523

حسن باقری در جریان شناسایی کدام عملیات به شهادت رسید ؟ والفجر مقدماتی

 .522این جمله از کیست  :آن نیرویی که نمازش را اول وقت نخواند خوب هم نمی تواند بجنگد ؟ شهید حسن باقری
فکه تا چزابه

.527

عملیات والفجرمقدماتی درکجا انجام شد؟

.528

عملیات والفجرمقدماتی درچه تاریخی صورت گرفت؟

3163/33/31

.521عملیات والفجر 1درکجا انجام شد؟ جبل فوقی
 .531عملیات والفجر 1درچه تاریخی بود؟ 3161/3/13
 .531فرمانده شهید عملیات والفجر 1که بود؟ رضا چراغی
.532

جانشین محسن وزوایی در عملیات بازی دراز چه کسی بود؟ شهید علیرضا موحد دانش

.535

فرمانده لشگر 11سید الشهدا چه کسی بود؟ علیرضا موحد دانش

.532

تیپ امیرالمومنین در کدام استان تشکیل شد؟ استان ایالم

.533

بنیان گذار تیپ  52انصارالحسین که بود؟ سردار شهید حسین همدانی

.532

تیپ نبی اکرم در کدام استان تشکیل شد؟ استان کرمانشاه

.537

عملیات والفجر 2درکجا انجام شد؟ پیران شهر(حاج عمران)

.538

عملیات والفجر 2درچه تارخی بود؟ 3161/0/11

.531

سردار شهید مصطفی ردانیپور در چه عملیاتی شهید شد؟ والفجر1

 .521سردار شهید مصطفی ردانیپوردر چه تاریخی به شهدات رسید؟ 61/3/33
 .521تاریخ شهادت علیرضا موحد دانش چه بود؟ 3161/3/31
 .522علیرضا موحد دانش در چه عملیاتی شهید شد؟ والفجر1
.525

عملیات والفجر5درکجا انجام شد؟ مهران

.522عملیات والفجر5درچه تاریخی بود؟ 3161/3/9
.523

کدام فرمانده در عملیات والفجر  5موفق به آزادی کله قندی و اسارت فرمانده دشمن شد؟ محمد ابراهیم همت

.522عملیات والفجر 2درکجا انجام شد؟

شمال غرب مریوان(پنجوین)

3161/1/19

.527

عملیات والفجر 2درچه تاریخی بود؟

.528

بنیان گذار نیروی دریایی سپاه که بود؟ حسین عالیی

 .521بنیان گذار نیروی هوایی سپاه که بود؟ موسی رفان
 .571موشکهای دفاع ساحلی ایران چه نام داشت؟ کرم ابریشم
 .571عملیات والفجر 3درچه تاریخی بود؟

3161/33/19
چنگوله

.572

عملیات والفجر 3درکجاصورت گرفت؟

.575

عملیات والفجر 3توسط کدام یگان انجام شد؟

.572

نام پلهایی که به صورت قطعهای به هم جادهای به طول چند کیلومتر روی آب تولید میکردند؟ پل خیبری

تیپ  11انصارالحسین

تنگه چزابه

.573

عملیات والفجر2درکجاصورت گرفت؟

.572

عملیات والفجر 2با رمز یا زهرا درچه تاریخی بود؟

3161/31/1

در بندیخان عراق

.577

عملیات تحریرالقدس درکجا انجام شد؟

.578

عملیات تحریرالقدس در چه تاریخی بود؟ 3161/33/13

.571

عملیات خیبر در کجا انجام شد؟ هوالهویزه  -طالئیه  -جزایر مجنون

 .581عملیات خیبر در چه تاریخی بود؟ 3161/31/1
یا رسولاهلل

 .581نام رمز عملیات خیبر چه بود؟
.582

شهیدمحمد ابراهیم همت کدام عملیات به شهادت رسید؟ عملیات خیبر

.585

شهیدمحمد ابراهیم همت در چه تاریخی به شهادت رسید؟  39اسفند 3161

.582

کدام فرمانده به سردار خیبر معروف است؟ محمد ابراهیم همت

.583

مرتضی یاغچیان در کدام عملیات به شهادت رسید ؟ خیبر

.582

شهید حمید باکری در چه عملیاتی به شهادت رسید؟ خیبر

.587

شهید حمید باکری در چه تاریخی به شهادت رسید؟ 6اسفند3161

.588

معاون شهید همت در لحظه شهادت چه کسی بود؟ اکبر زجاجی

.581

ستاد فوریتهای جنگ در کجا تشکیل شد؟ وزارت سپاه

 .511عملیات عاشورا در چه تاریخی بود؟
 .511عملیات والفجر 7در چه تاریخی بود؟

3161/9/16
3161/33/3

 .512عملیات والفجر 7درکجاصورت گرفت؟ زید و کوشک
.515

نوع عملیات خیبر چه بود؟

.512عملیات بدر در کجا انجام شد؟
.513

آب خاکی
هورالهویزه

عملیات بدر در چه تاریخی بود؟ 3161/31/31

 .512نیروهای اسالم در عملیات بدر تا کجا پیشروی کردند؟ جاده عماره بصره
.517

مهدی باکری فرمانده لشکر  51عاشورا در عملیات بدر چه تاریخی به شهادت رسید؟  13اسفند 3161

.518

فرمانده شهید عملیات بدر در حاشیه دجله چه کسی بود؟ علی تجالیی

 .511نام رمز عملیات بدر چه بود؟ یافاطمه الزهرا
 .211بنیان گذار یگان موشکی سپاه که بود؟ حسن تهرانی مقدم
 .211نام موشکهایی که حسن تهرانی مقدم به بغداد زد؟ اسکاد
 .212مسئول اطالعات و شناسایی عملیات والفجر  8که بود؟ محمد باقری
 .215مسئول پدافند هوایی در عملیات والفجر  8که بود؟ سرهنگ منصور ستاری
 .212مسئول توپخانه در عملیات والفجر  8که بود؟ حسن شفیعزاده
 .213عملیات والفجر 8درکجا انجام شد؟

جنوب اروند (فاو)

 .212عملیات والفجر 8درچه تاریخی بود؟

3160/33/31
یازهرا

 .217نام رمز عملیات والفجر 8چه بود؟

شرق سلیمانیه 3160/31/3

 .218عملیات والفجر1درکجاو چه تاریخی بود؟
 .211عملیات والفجر 11در کجا انجام شد؟ حلبچه

 .211عملیات والفجر 11در چه تاریخی بود؟ 3166/31/10
 .211نام رمز عملیات والفجر 11چه بود؟

یااهلل یااهلل یااهلل

 .212سردار شهید عملیات والفجر 11که بود؟ حسین امالکی
 .215سردار شهید حسین امالکی در چه تاریخی به شهادت رسید؟ 3169/3/1
 .212عملیات قدس1درکجا و تاریخی بود؟ شرق دجله (هور الهویزه)3160/1/10
 .213عملیات کربال 1درکجاانجام شد؟ مهران
 .212عملیات کربال 1در چه تاریخی بود؟

3160/0/34

 .217دشمن برای اشغال شهر مهران از چه استراتژی استفاده کرد؟ دفاع متحرک
 .218فرمانده شهید جانشین لشکر  27محمد رسولاهلل در عملیات کربال 1که بود؟

سیدمحمدرضا دستواره

 .211در عملیات کربال 1رزمندگان اسالم به کدام ارتفاعات مهم دست پیدا کرد؟ قالویزن
 .221عملیات عاشورای 2در چه تاریخی بود؟

3160/9/14

 .221عملیات عاشورای 2در کجاصورت گرفت؟ هورالهویزه
 .222عملیات عاشورای 2توسط تیپ  1بدر در هورالهویزه توسط چه کسی انجام شد؟ اسماعیل دقایقی
.225عملیات والفجر 8در چه تاریخی شروع شد؟ 31بهمن ماه 3160
 .222شبه جزایر فاو در کجای عراق قرار دارد؟منتهی الیه ضلع شرقی به خلیج فارس

 .223چند پایگاه موشکی در فاو وجود داشت؟ دو پایگاه
 .222به غیر از فاو چه شهری در منطقه والفجر  8آزاد شد؟ قشله
 .227مهمترین شهر عراق نزدیک به فاو چه شهری است؟ امالقصر
کویت

.228کدامکشورکمترین فاصله را با فاودارد؟
 .221کدام جزیره نزدیک به فاو هستند؟

بوبیان
االمیه والبکر

 .251کدام پایه های نفتی واقع بر خلیج فارس براهمیت فاو افزوده است؟

 .251رودخانه خروشان اروند از تالقی کدام دو رودخانه سرچشمه گرفته است؟ دجله وفرات
.252عرض رودخانه اروند چندمتر است؟
.255

3444-344مترمتغیر بوده

کدام ساحل اروند رود مکان آرایش ومبدا عملیات والفجر 8بود؟

ساحل شرقی اروند رود

حفاظت اطالعات منطقه

.252

ویژگی عمده عملیات والفجر  8چه بود؟

.253

برای انجام عملیات فاو چه پلی بر رودخانه ساخته شد؟

.252برای ساخت پل بعثت ازچند لوله استفاده شد؟

پل بعثت

 3444لوله
31متری اروند

.257

برای ساخت پل بعثت لوله ها در چه عمقی از اروندنصب شد؟

.258

لولههای پل بعثت در چه طول وعرضی دربستر رودخانه نصب شد؟ طول  044تا3644و به عرض31متر

 .251پل لوله ای توسط کدام سازمان بر روی اروند ایجاد شد؟ مهندسی جهاد
 .221غیر از پل بعثت چند پل دیگر ساخته شد؟

دوپل -خیبری و دبهای

 .221پل دوبه ای توسط کدام سازمان بر روی اروند ایجاد شد؟ وزارت صنایع سنگین
 .222مدرنترین تجهیزاتی که در فاو به غنیمت در آمد چه بود؟ تانک تی  91ام
.225

ساخت پل های خیبری ودبه ای به چه منظور بود؟ برای حمل ونقل وسایل وتردد رزمندگان

 .222عملیات والفجر 8چند روز طول کشید؟  93روز
.223کدام فرمانده ارشد عراق در عملیات والفجر 8کشته شد؟

فرمانده لشکر  3مکانیزه

 .222جانشین زرهی سپاه در عملیات والفجر  8به شهادت رسید که بود؟ شهید رضا امانی
.227عملیات کربال 2درکجاصورت گرفت؟
.228

جنوب اروندرود

عملیات کربالی 2در چه ساعت وتاریخی آغاز شد؟ درساعت11:14مورخ3163/34/1

 .221عملیات کربالی 2باحرکت چه نیروهایی آغاز شد؟ گردانهای غواصها
 .034درعملیات کربالی 2نیروهای عمل کننده فقط توانستند درچه جزایری نفوذ کنند؟ سهیل ،قطعه ،امالرصاص ،ام البابی،
بلجانیه
 .231عملیات قدس 2درکجاصورت گرفت؟ هورالهویزه
 .232عملیات قدس 2با رمز یا محمد رسولاهلل درچه تاریخی بود؟ 3160/0/0

.235

انهدام ارتش عراق در کدام عملیات را میتوان تنها باعملیات رمضان وعملیات والفجر 8قابل مقایسه است؟

کربالی3
.232عملیات کربال 3در کجا انجام شد ؟ شلمچه  -شرق بصره
.233

عملیات کربال 3در چه تاریخی آغاز شد ؟ 3163/34/31
یازهرا

 .036نام رمز عملیات کربالی 3چه بود؟
.237

طول موانع و استحکامات عراق درمنطقه شلمچه در کربالی  3چقدر بود؟ 3344متر

.238

نوع موانع درمنطقه شلمچه در کربالی  3چه بود؟ خاکریز ،مین ،سیم خاردار ،نونی ،خورشیدی ،آب

 .231فرمانده شهید لشگر بدر در کربالی  3چه کسی بود؟

شهید اسماعیل دقایقی

کربالی3

 .221حسین خرازی در چه عملیاتی به شهادت رسید؟

 .221حجت االسالم عبداهلل میثمی نماینده امام (ره)در سپاه درکدام عملیات به شهادت رسید؟ عملیات کربالی3
 .222فرمانده شهید تیپ  28صفر در عملیات کربالی  3که بود؟ شهید اصغر الوی
.225کدام عملیات زمینه ساز تغییر سرنوشت جنگ شد؟

عملیات کربالی3

 .222عملیات کربال 8درچه تاریخی بود؟ 3166/3/31
 .223عملیات کربال 8در کجاصورت گرفت؟ شلمچه وشرق بصره
کربالی  3و والفجر 1

 .222سخت ترین عملیاتهای آبی،خاکی کدام عملیات بود؟

.227درعملیات والفجر 8کدام قرارگاه با ارتش ها تک پشتیبانی انجام داد؟ قرارگاه قدس
.228درعملیات والفجر 8قرارگاه قدس درکدام جبهه مشغول نبرد شد؟ درجزیره مینو،آبادان
 .221عملیات کربالی 3دقیقاً چند روز بعد از عملیات کربالی 2انجام شد؟

33روز

 63روز

 .271عملیات کربالی 3چند روز طول کشید؟

 .271شهید محمدحسن طوسی فرمانده اطالعات عملیات لشکرویژه23کربال در کربالی  3در چه تاریخی شهید شد؟
3166/3/31
 .272در عملیات والفجر  8فقط براثر حمله شیمیایی چندین نفر شهیدوچندنفر مصدوم شدند؟ 1444ایرانی شهیدو 1444نفر
مصدوم شدند
.275

عملیات فتح 1در کجاانجام شد؟

جبهه شمالغرب،کرکوک

.272عملیات فتح 1در چه تاریخی بود؟ 3163/9/31
.273

اسماعیل دقایقی فرمانده لشکر  1بدر در کدام عملیات به شهادت رسید؟

 .272شهید اسماعیل دقایقی در چه تاریخی به شهادت رسید؟

 11دی 3163

3166/3/30

.277

عملیات نصر 7درچه تاریخی بود؟

.278

عملیات نصر 7درکجاصورت گرفت؟ سلیمانیه کردستان عراق

کربالی 3

 .271کدام فرمانده روز  13مرداد  22در پشتیبانی از این عملیات در آسمان سردشت به شهادت رسید؟ شهید عباس بابایی
 .281حمله شیمیایی به حلبچه در چه تاریخی بود؟

 16اسفند 3166

 .281در جریان حمله شیمیایی به حلبچه چندنفر کشته وزخمی شدند؟ نزدیک به  33444نفرکشته وزخمی شدند
.282در پی کدام عملیاتی توسط ایران بخش هایی از کردستان عراق در اواخر سال  1522متصرف شد؟ عملیات والفجر34
.285

صدام حسین به چه کسی دستور بمباران شیمیایی حلبچه را داد؟ پسرعمویش علی حسن المجید معروف به علی

شیمیایی
.282

درحمله نظامی شیمیایی به حلبچه چندنفر کشته شدند؟  1144تا  3444نفر

.283

در حمله شیمیایی به حلبچه چندنفر زخمی شدند؟  9444تا  34444نفر

.282بمباران شیمیایی سردشت در چه تاریخی انجام شد؟
.287
.288

9تیر سال 3166

بمباران شیمیایی سردشت در چه ساعتی انجام شد؟  0:14بعد ازظهر
در بمباران شیمیایی سردشت چند بمب در شهر انداخته شد؟

 0بمب

 .281در بمباران شیمیایی سردشت چند بمب در روستاهای اطراف فرود می آید؟  1بمب
 .211در حمله شیمیایی به روستای بابنجان ارتش عراق از چه بمب شیمیایی استفاده کرد؟ بمبهای تاولزا
 .211در تاریخ 1522/1/11در چه عملیاتی در ایران بمباران شیمیایی شد؟ عملیات بدر
 .212بمب های شیمیایی در عملیات بدر حاوی چه گازی بودند؟ گاز خردل واعصاب
.215در چه تاریخی هواپیماهای عراقی منطقه عملیاتی کربالی 3بمباران شیمیایی کردند؟ 3163/34/11
 .212در حمله شیمیایی عراق به سردشت چندنفر شهید شدند؟ 334تن از مردم
 .213رژیم عراق در بمباران شیمیایی در شهر حلبچه و روستاهای آن از چه گاز هایی استفاده کرد؟ گازهای سیاه نور،خردل
واعصاب
 .212در چه تاریخی نیروهای عراقی استفاده گسترده از سالح شیمیایی به رزمندگان اسالم در جزیره مجنون حمله کردند؟
3169/0/0
 .217در چه تاریخی عصمت کتانی معاون وزیر امور خارجه عراق در واشنگتن تلویحا به استفاده عراق از بمب های شیمیایی
علیه ایران اعتراف کرد؟ 3161/31/13
.218د ر چه تاریخی دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای استفاده عراق از سالح های شیمیایی را تایید وقویا آن
رامحکوم کرد؟ 3160/3/11
 .211در چه تاریخی دکتر والیتی در پیامی به مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل خواستار هیاتی جهت رسیدگی
به جنایات عراق در بکارگیری سالح های شیمیایی شد؟ 3166/3/13
 .311عملیات نصر 1درچه تاریخی بود؟ 3166/3/13
 .311عملیات نصر 1درکجاصورت گرفت؟

غرب بانه

 .312معاونت مهندسی قرارگاه خاتماالنبیاء قبل از عملیات نصر  2به شهادت رسید که بود؟ مهندس سید تقی رضوی

 .315مهندس سید تقی رضوی در چه تاریخی به شهادت رسید؟ 66/1/1
 .312عملیات نصر 2درچه تاریخی بود؟ 3166/1/31
 .313عملیات نصر 2درکجاصورت گرفت؟

میمک

 .312عملیات نصر 5درکجاصورت گرفت؟

جنوب دهلران

 .317عملیات نصر 5درچه تاریخی بود؟

3166/1/19

 .318در چه تاریخی کمیسیون بین الملل حقوق بشر در پاریس رژیم عراق را به دلیل استفاده از سالح های شیمیایی محکوم
کرد؟

3166/0/39

 .341در طول  8سال دفاع مقدس حدود چندنفر از رزمندگان اسالم اسیر شدند؟

114هزار نفر

 .311درطول دفاع مقدس چندنفر از رزمندگان با درصد باالیی جانباز شدند؟
344هزار نفر

 .311در حال حاضر چند جانباز شیمیایی در کشور وجود دارد؟
 .312چندجانباز در شرایط بحرانی هستند؟

حدود03هزارنفر

1444نفر
بیش از  131هزار نفر

 .315تعداد کل شهدای جنگ ایران وعراق طبق آخرین آمار چند نفر است؟

391436نفر

 .312در جنگ ایران وعراق چندنفر در درگیری با دشمن شهید شدند؟

 .313در جنگ ایران وعراق چندنفر در بمباران شهرها به شهادت رسیدند؟ 33131نفر
 .312در بین شهدای دفاع مقدس چند شهید معلم وجود داشت؟
 .317تعداد شهدای دانش آموز در دفاع مقدس چندنفر بود؟
 .318تعداد شهدای روحانی در دفاع مقدس چندنفر بود؟

1هزارو911نفر
16هزارو369نفر

1هزار و 939نفر

 .311در دوران دفاع مقدس چندنفر از ارتش به شهادت رسیدند؟

01هزارنفر

 .321مجموعاً در طول 8سال دفاع مقدس چند عملیات کوچک وبزرگ انجام شد؟  361عملیات کوچک وبزرگ
 .321درطول 8سال دفاع مقدس چند عملیات بزرگ،متوسط،کوچک به طور مجزا انجام شد؟ 31عملیات بزرگ 31،عملیات
متوسط و 313عملیات کوچک
 .322حضور مقام معظم رهبری در جنگ ایران وعراق چه مدتی طول کشید؟
.325

یک یا دو ماه از سال 3164

اولین موشک ایران برای مقابل مثل در چه تاریخی به شهر کرکوک پرتاب شد؟1:04بامداد  13اسفند 3161

 .322از25اسفند 1522تا  23خرداد سال  1522چند موشک از طرف ایران به عراق(بغداد) پرتاب شد؟ 31موشک
.323اولین عملیات دریایی سپاه پاسداران ایران در خلیج فارس به چه نامی بود؟

کربالی1

 .322اولین عملیات دریایی سپاه پاسدارن ایران درخلیج فارس در چه تاریخی بود؟

شهریور3163

.327
.328

اولین بار در چه عملیاتی جنگ ایران وعراق به داخل عراق کشیده شد؟
اولین حمله موشکی عراق علیه ایران در چه تاریخی بود؟

رمضان

 31مهر3131

 .321اولین حمله موشکی عراق علیه ایران با شلیک چند فروند به چه شهری آغاز شد؟ 1فروند به شهر دزفول

 .351عملیات کربال 2در چه تاریخی بود؟

3163/6/34

 .351عملیات کربال 2درکجاصورت گرفت؟ حاج عمران
محمود کاوه

.352

کدام فرمانده در عملیات کربال 2به شهادت رسید؟

.355

اولین کشوری که از نخستین روزهای جنگ به طور رسمی از عراق حمایت کرد چه بود؟ اردن

.352

عملیات نصر 3درچه تاریخی بود؟ 3166/0/1

.353

عملیات نصر3درکجاصورت گرفت؟

سردشت

.352

اولین شهر عراق که به تصرف نیروهای ایران درآمد چه بود؟

.357

اولین گزارشگر صداوسیمای ایران که در جریان جنگ ایران وعراق به شهادت رسید چه کسی بود؟ شهید علی اصغر

زبیدات

رهبر
.358

کشور شوروی چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟بزرگترین تامین کننده نیازهای تسلیحاتی عراق بود

.351

کشورامریکا چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟بزرگترین متحد عراق برعلیه ایران

 .321کشورآلمان چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟بزرگترین کارخانه ساخت سالح شیمیایی درعراق
 .321کشور فرانسه چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟عالوه بر صدها هواپیما،موشک و...یک بمب اتمی به عراق برای حمله به
ایران هدیه کرد
 .322عملیات نصر 8درچه تاریخی بود؟
.325

3166/1/11

عملیات نصر 8توسط سپاه درکجاصورت گرفت؟

غرب ماووت عراق

 .322کشورایتالیا چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ارسال چندمیلیون مین ضد نفر به عراق
.323

کشورسوئیس چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ کاربرد پروژه اورانیوم را درعراق آغاز کرد

 .322کشور بلژیک چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ قرارداد ساخت پایگاه نظامی در عراق به قیمت 114میلیون دالر منعقد
کرد
.327

کشوربرزیل چه نقشی درجنگ ایران وعراق داشت؟ قرارداد همکاری هستهای 34ساله باعراق

.328

عملیات نصر 2درکجاصورت گرفت؟ ماووت

 .321عملیات نصر 2درچه تاریخی بود؟

3166/1/13

 .331کدام فرمانده از تیپ قدس سپاه در عملیات نصر 2به شهادت رسید؟ مهدی خوش سیرت
 .331کشور شیلی چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ درساخت بمب های خوشه ای به عراق کمک کرد
 .332کشورهای سوئدوژاپن وآرژانتین چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشتند؟ کمکهای نظامی متنوع به عراق
.335

عراق کدام شهر ایران را بمباران شیمیایی کرد؟ سردشت

.332

کشور اردن چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ اولین کشوری بود که به طور رسمی از عراق حمایت کرد و نیروی

نظامی به اعراق اعزام کرد
.333

عملیات کربال 11درچه تاریخی بود؟

3166/3/13

.332عملیات کربال 11در کجا صورت گرفت؟

غرب ماووت

.337

فرمانده توپخانه سپاه در عملیات کربالی  11به شهادت رسید که بود؟ حسن شفیع زاده

.338

تاریخ شهادت حسن شفیع زاده فرمانده توپخانه سپاه چه زمانی بود؟ 66/1/1

.331امام خمینی از کدام فرمانده با عنوان شب زندهدار یاد کردند؟ حسن باقری
 .321کشورکویت چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ وام بالعوض 33میلیون دالری به عراق در جنگ علیه ایران و در اختیار
گذاشتن جزیره بوبیان به عراق برای زدن کشتی های ایران وحتی موشک باران
 .321کشور مصرچه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟3/1میلیارد دالر موشک وتسلیحات به صورت رایگان برای عراق فرستاد
 .322کشور عربستان چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ اطالعات محرمانه ایران را دراختیار عراق قرار داد
.325

سازمان ملل چه نقشی درجنگ ایران وعراق داشت؟سکوت،مسامحه وتعلل درمقابل جنگ نابرابرعراق علیه ایران

 .322کشور سودان چه نقشی در جنگ ایران وعراق داشت؟ صدها تن از سربازان ارتش خود را به جبهه های جنگ علیه ایران اعزام
کرد
.323فرمانده سپاه خرمشهر در سال  1531چه کسی بود؟ شهیدمحمدعلی جهان ارا
13خرداد  ،3164دهالویه

 .322مصطفی چمران در چه تاریخی شهید شدند؟

اردیبهشت 3163

.327

شهید حسین قجهای درچه سالی به شهادت رسید؟

.328

شهید حسین قجهای درکدام عملیات به شهادت رسید؟

بیتالمقدس

 .321کتاب های فریاد زاگرس آلواتان ویادگاران به کتاب کاوه و رد خون روی برف در رابطه با کدام شهید دانست؟شهید
محمود کاوه
مهدی زین الدین

 .371فرمانده لشگر علی بن ابی طالب چه کسی بود؟
 .371مهدی زین الدین در کجا به شهادت رسید؟

دارساوین

.372

مهدی زین الدین در چه تاریخی به شهادت رسید؟

.375

مهدی زین الدین همراه با چه کسی شهید شد؟

 19ابان 3161
برادرش

.372

فرمانده سپاه در آغاز جنگ چه بود؟

.373

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران؟

.372

چه کسی بعد از جنگ به فرماندهی نیروی دریایی ارتش و سپاه منصوب شد؟ علی شمخانی

.377

مرتضی رضایی
علی شمخانی

بنیان گذار و اولین فرمانده تیپ امام رضا؟

محمدمهدی خادم الشریعه

.378

دومین فرمانده تیپ امام رضا؟

ولی اهلل چراغچی

.371

سومین فرمانده تیپ امام رضا؟

محمدباقر قالیباف

 .381بنیان گذار لشگر 3نصر خراسان چه کسی بود؟

حسن باقری

 .381اولین وزیر سپاه در زمان جنگ؟ محسن رفیقدوست

احمد متوسلیان

.382

اولین فرمانده تیپ محمد رسول اهلل؟

.385

دومین فرمانده تیپ محمد رسول اهلل؟

محمد ابراهیم همت

.382

سومین فرمانده تیپ محمد رسول اهلل؟

عباس کریمی

.383

بنیان گذار اطالعات عملیات جنگ دراول مهر  1531؟ حسن باقری
محسن رضایی

.382

دومین فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ؟

.387

بنیان گذار تیپ 51عاشورا؟

محمدعلی جعفری

.388

فرمانده قرارگاه صراط المستقیم در عملیات خیبر و بدر؟

.381

محمد بروجردی

فرمانده سپاه کردستان در آغاز جنگ؟

سیدمحسن صفری

 .311خاکریز عملیات فرمانده کل قوا را چه کسی زد؟ شهید محمد طرقچی
 .311اولین فرمانده تیپ ویژه شهدا کیست؟ شهید محمودکاوه
 .312کدام خلبان ایران پس از بمباران پاالیشگاه بغداد هواپیمای خود را به سازمان سران غیر متهدهاکوبید؟ شهیدعباس دوران
.315

اولین اسیر وآخرین آزاده دفاع مقدس؟ سرلشگر خلبان شهید حسین لشگری

 .312کدام شهید باغل وزنجیر دفن شد؟ شهید غالمحسین خزاعی
.313سالروز شهادت محمدجواد تندگویان؟
 .312وزیر نفت کابینه شهید رجایی؟

13آذر

محمدجواد تندگویان
چهل روز

.317

مدت زمان وزارت تندگویان؟

.318

محمدجوادتندگویان درکجاشهید شد؟ زندان عراق

 .311عباس بابایی در چه تاریخی شهید شد؟
 .211تاریخ عملیات مرصاد؟

عید قربان سال66

3مرداد3169

 .211رمز عملیات مرصاد؟ یاعلی(ع)
 .212کدام عملیات به منظور مقابله با منافقین درمنطقه اسالم اباد وکرند غرب در کرمانشاه آغاز شد؟عملیات مرصاد
 .215درعملیات مرصاد چندنفر از منافقان کشته وزخمی شدند؟ 0144نفر
 .212هدایت وفرماندهی عملیات خیبر به عهده کدام قرارگاه بود؟ قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء
 .213درعملیات خیبر چندقرارگاه اصلی تحت امر قرارگاه مرکزی بودند؟ دوقرارگاه اصلی(کربال ونجف)
 .212درعملیات خیبر سپاه درمجموع چندگردان عملیاتی در اختیار داشت؟
 .217درعملیات خیبر استعداد توپخانه سپاه چندگردان بود؟

114گردان

9گردان

 .218کدام عملیات منجر به ازادسازی منطقه ای به وسعت 1111کیلومتر مربع درهور121 ،کیلومترمربع در جزایر مجنون و 21
کیلومتر مربع در طالنیه شد؟

عملیات خیبر

 .211ازتاریخ( 1522/12/5زمان آغاز عملیات خیبر) تا تاریخ  1525/7/51چه تعداد طرح صلح از کشورهای مختلف ارایه شد؟
090طرح
 272 .211طرح صلح ارائه شده از چه تعداد کشور از تاریخ  1522/12/5تا تاریخ  1525/7/51بود؟ 36کشور
 .211شورای امنیت سازمان ملل در چه تاریخی قطع نامه  332خود را در خصوص پایان دادن به جنگ ایران وعراق تصویب
نمود؟ 3161/1/33
3160/3/3

 .212عملیات قدس 2درچه تاریخی بود؟

 .215عملیات قدس 2درکجاصورت گرفت؟ هورالهویزه
 .212کدام یگان عملیات قدس  2را انجام داد تیپ  1بدر
 .213آیا ایران قطع نامه  332سازمان ملل را پذیرفت؟

خیر

 .212درعملیات خیبر چندنفر به اسارت در آمدند؟ 3304نفر
 .217محل عملیات خیبر؟

شمال بصره

 .218حسین اسکندرلو ،فرمانده گردان علی اصغر لشکر 11سیدالشهدا در چه تاریخی در فکه شهید شد؟ 63/1/13
 .211برابر گزارش آنتونی کرد زمن کارشناس نظامی آمریکا،عراق بین سالهای 1522تا 1522چه مبلغی سالح خریداری کرده
است؟ 31/3میلیارد دالر
 .221عملیات عاشورای 5در چه تاریخی بود؟

3160/3/13

 .221عملیات عاشورای 5درکجاصورت گرفت؟ فکه
 .222عملیات عاشورای 5توسط کدام یگان صورت گرفت؟ تیپ  34سیدالشهدا
عملیات فاو

 .225جنگ شهری،جنگ دردشت،جنگ درآب مربوط به کدام عملیات بود؟
 .222نتایج حاصل از فتح فاو به تثبیت کدام قرارداد انجامید؟  3193الجزایر
 .223خبرنگاری که استراتژیست بزرگ دفاع مقدس شد؟

شهید حسن باقری

 .222این جمله درست است :فرمانده سپاه سوم و چهارم عراق از صدای چه کسی پشت بی سیم وحشت کردند؟ حسن
باقری
 .227نام مستعار شهید غالمحسین افشردی؟

شهید حسن باقری

 .228چه کسی اولین قرارگاه مشترک سپاه وارتش راایجاد کرد؟
 .221عملیات قدس 3درچه تاریخی بود؟

شهید حسن باقری

3160/3/33

 .251عملیات قدس 3با رمز «یا علیبنابیطالب (ع)» درکجاصورت گرفت؟

هورالهویزه

 .251عمده نیروهای شرکت کننده در این عملیات از کدام یگان بودند؟ تیپ  1بدر
 .252عملیات در قرارگاه مشترک سپاه وارتش در کجا شکل گرفت؟
.255

اولین فرمانده قرارگاه نصر؟

شهید حسن باقری

عملیات اهللاکبر

 .252شهید حسن باقری بعدازکدام عملیات به سمت فرماندهی قرارگاه کربال منصوب شد؟ عملیات رمضان
.253

جانشین فرماندهی کل در قرارگاههای جنوب؟

.252تاریخ شهادت حسن باقری؟

شهید حسن باقری.

1بهمن 3163

.257

چند مدرسه ایرانی مورد بمباران نیروی هوایی عراق قرار گرفت؟  361مدرسه.

.258

با اصابت موشکهای عراقی در ساعت  15روز  21دی ،1523به دو مدرسه در بروجرد چند دانش آموز شهید شدند؟

 64دانشآموز.
.251اولین موشک موسوم به "الحسین" در چه تاریخی به تهران اصابت کرد؟
 .221کدام شهید به سقای بسیجیان معروف بود؟

دهم اسفند 3166

شهید حسن باقری

 .221بنیان گذار لشکر  11فجر سپاه ؟ مرتضی صفاری
 .222فرمانده قرارگاه تاکتیکی حمزه در والفجر 2؟

شهید علی رضاییان

.225عملیات عاشورا2در چه تاریخی بود؟ 3160/3/10
 .222عملیات عاشورا2درکجاصورت گرفت؟

چنگلوله ،جنوب مهران

 .223اولین خط دفاعی که مقابل عراقی ها در منطقه دارخوین تشکیل شده بود؟

خط شیر

 .222خط شیر چندماه در برابر مزدوران عراق دفاع کرد و دالورانی قدرتمند را تربیت کرد؟  1ماه
 .227عراق بانصب چندپل بر روی رودکارون آبادان را محاصره کرده بود؟ دو پل /مارد و قصبه
کربالی 3

.228شهید حسین خرازی در کدام عملیات شهید شد؟
 .221بنیانگذار توپخانه سپاه درجنگ؟
 .231فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا؟

شهید حسن تهرانی مقدم
شهید محمد بروجردی

 .633درعملیات کربالی  1قائم مقام لشگر27رسول اهلل چه کسی بود؟ شهید محمدرضا دستواره
 .232محمدرضا دستواره در چه عملیاتی شهید شد؟
.235

کربال 3مهران

اولین مسئول اطالعات عملیات تیپ محمدرسول اهلل؟

شهید عباس کریمی
والفجر مقدماتی

 .232درکدام عملیات شهیدعباس کریمی مسئول اطالعات سپاه 11قدر شد؟
.233شهید عباس کریمی در چه تاریخی شهید شد؟

پنج شنبه  11اسفند 3161

 .232درزمان جنگ فرماندهی پایگاه هشتم هوایی به عهده چه کسی بود؟

شهید عباس بابایی

.237

در چه تاریخی فرماندهی پایگاه هشتم هوایی برعهده عباس بابایی گذاشته شد؟ 3164/3/9

.238

شهید عباس بابایی در چه تاریخی شهید شد؟ 33مرداد  3166عید قربان

 .231تاریخ شهادت علی اکبر شیرودی؟  1اردیبهشت 3164
 .221مسئول راه اندازی دوره عالی مالک اشتر ویژه آموزش فرماندهان گردان چه کسی بود؟
 .221عملیات فتح 11درچه تاریخی بود؟

3166/6/31

شهید اسماعیل دقایقی

 .222عملیات فتح 11در کجاصورت گرفت؟

شمال اربیل

 .225در زمان اجرای طرح مالک اشتر عملیات خیبر در کجا انجام شد؟
 .222اسماعیل دقایقی در چه عملیاتی شهید شد؟

جزیره مجنون

کربالی 3

 .223فرمانده سپاه مریوان بعداز احمد متوسلیان در کردستان؟ شهید حبیب اهلل افتخاریان
 .222شهید حبیب اهلل افتخاریان در کدام عملیات در تیپ  23کربال به جنوب آمد ؟ فتح المبین
شهید بهنام محمدی

 .227جوان 15ساله خرمشهر؟

 .228به کدام شهید مسیح کردستان گفته می شود؟
محمدعلی جهان آرا

 .221فرمانده سپاه خرمشهر؟

شهید عاصی زاده

 .271اولین فرمانده تیپ  18الغدیر؟
 .271تاریخ عملیات مروارید؟

شهید محمد بروجردی

31/1/9

 .272عملیات مروارید توسط چه ارگانی انجام شد؟ نیروی دریایی ارتش با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش
.275

تاریخ عملیات مرصاد؟

69/3/3

 .272کدام شهید در عملیات مسلم بن عقیل 121نفر اسیر عراقی را از داخل خاک عراق به پشت جبهه انتقال داد؟علی چیت
سازان
.273

فرمانده اطالعات وعملیات لشگر انصارالحسین؟ علی چیت سازان

 .272تاریخ شهادت علی چیت سازان؟

0آذر 3166
درسانحه هوایی کهریزک

.277

شهید جهان آرا چگونه شهید شد؟

.278

داود کریمی چگونه به شهادت رسید؟ عارضه شیمیایی

 .271صدام حسین جنگ خودراعلیه ایران چه نامید؟ قادسیه دوم
 .281واکنش شورای امنیت سازمان ملل به پیروزی ایران درعملیات بیت المقدس چه بود؟ صدور قطعنامه 330
 .281ایران در چه تاریخی پس ازپذیرفتن قطعنامه  318آتش بس راقبو ل کرد؟  11تیر 69
 .282بنیان گذار نیروی قدس سپاه که بود؟ احمد وحیدی
.285

بنیان گذار نیروی زمینی سپاه که بود؟ غالمعلی رشید

.282کدام یک ازعوامل زیر در عملیات نظامی رزمندگان اسالمی نقش محوری داشت؟ عامل انسانی
.283

ازنگاه دوراندیش امام عامل اصلی تهاجم سراسری عراق به ایران راکدام کشور میدانست؟ امریکا

 .282مرزهای ابی ایران وعراق براساس قراردادالجزایر چگونه تعیین شد؟ براساس رعایت همجواری
.287

هسته اصلی قدرت نیروی زمینی ارتش عراق راچه یگانی تشکیل میداد؟ یگان های زرهی ومکانیزه

.288

عملیات کربالی 3ازکدام محوربه اجرا درآمد؟ پنج ضلعی -شلمچه -بصره

.281مهمترین نتایج عملیات کربالی  3کدام بود؟ پیشروی تا  6کیلومتری بصره

 .211سرآغاز جنگ نفتکش هاباحمله عراق به کدام نفت کش بود؟انهدام بریجتون
 .211عملیات مرصاد برای بیرون راندن منافقین از چه منطقه از کشور اجرا شد؟ کرمانشاه
 .212عمده ترین تامین کنندگان سالح برای ارتش عراق دردوران جنگ تحمیلی کدام کشورها بودند؟ شوروی وفرانسه
 .215درعملیات بیتالمقدس پس ازعبورازرودخانه کارون کدام جاده آزاد شد؟ خرمشهر واهواز
 .212جنگ نفت کش هاازکجا آغاز شد؟ جزیره خارک
 .213اولین رئیس ستادمشترک ارتش که توسط گروه فرقان ترور گردید چه نام داشت؟ سید محمد ولی قرهنی
 .212مجاورت با کشور کویت وتهدیدبندر امالقصرعراق ازنتایج کدام عملیات بود؟ والفجر1
 .217عملیات بیت المقدس 7در چه تاریخی بود؟

3169/1/11

.218عملیات بیت المقدس 7در کجا صورت گرفت؟ شلمچه
 .211هدف اصلی صدام درحمله به ایران با حمایت امریکاچه بوده است؟ سرنگونی نظام
 .711دفاع مقدس چند روز طول کشید ؟ 1144روز
 .711حزب بعث عراق بر چه معیاری بنیان گذاری شده بود؟ ناسیونالیسم عربی
 .712با استدالل چه کسی مالکیت ایران برخرمشهر محرز شد؟ امیرکبیر
 .715کدام اقدام آمریکا درراستای استراتژی مهار دوجانبه بود؟ ماجرای مک فارلین
 .940عملیات فتح 1در چه تاریخی بود؟

3163/9/31

 .713عملیات فتح 1در کجاصورت گرفت؟ کرکوک
 .712ازچه زمانی حرکت های سیاسی برای ایجاد صلح درجنگ تحمیلی آغاز شد؟ هفته اول جنگ
 .717سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا در چه تاریخی بود؟
 .718پذیرش قطعنامه سازمان ملل توسط ایران در چه تاریخی بود؟
 .941عملیات مرصاد درغرب کشور وسرکوبی منافقین در چه تاریخی بود؟
 .711در چه تاریخی جنگ پایان یافت؟
 .711عملیات مرصاد درچه تاریخی بود؟

3169/0/31
3169/0/19
3169/43/43

3169/3/11
3169/3/3

 .712عملیات مرصاد درکجاصورت گرفت؟ چهار زبر
 .715دکوئیار دبیر کل سازمان ملل در چه تاریخی صدام حسین را به عنوان متجاوز معرفی کرد؟ آذرماه 3194
 .712امام خمینی "ای کاش من هم یک پاسدار بودم" در زمانی فرمودند؟  16دی 3164
 .713امام خمینی "ای کاش من هم یک پاسدار بودم" در دیدار با چه کسانی فرمودند؟ فرماندهان جنگ
 .712در بیانیه  1173الجزایر مرزهای آبی بین کشور ایران وعراق چگونه تعیین شد؟ عمیق ترین نقطه رودخانه اروند(خط تالوگ)
 .717برترین واژه فرهنگ اسالمی و از مقدس ترین مفاهیم معارف الهی چیست؟ شهادت
 .718کدام مقام امریکایی درتیر  1531درمرز اردن ،صدام را به جنگ علیه ایران توصیه کرد؟برژینسکی

 .711بندر عقبه توسط کدام کشور در اختیار عراق برای صادرات نفت قرار داده شد؟ اردن
 .721جملهی ما انقالبمان را در جنک به جهان صادر کردیم از کیست ؟ امام خمینی(ره)
 .721دبیرکل حزباهلل لبنان؟ سیدحسن نصراهلل
 .722در آغاز جنگ کدام شخصیت سیاسی کشور در سازمان ملل سخنرانی کرد؟ محمدعلی رجایی
.725

سایت و رادار توسط کدام قرارگاه آزاد شد؟ قرارگاه نصر

.722آیتاهلل شیخ فضلاهلل محالتی در چه تاریخی در سانحه سقوط هواپیمای فرانشیب اف  27شهید شد؟ تاریخ 60/31/3
.723

این هوا پیما چند سرنشین داشت؟  34نفر

 .722سالح سازمانی سپاه در جنگ چه بود؟ کالشینکف
.727

سالح سازمانی ارتش چه بود؟ ژ 1

.728

سالح سازمانی ارتش عراق چه بود؟ کالشینکف

 .721عمده ترین سالح ضد تانک در سازمان سپاه چه بود؟ آر پی جی 9
 .751سپاه چند دستگاه تانک و نفربر از عراق به غنیمت گرفت؟  3430دستگاه
 .751عمده ترین خودرو مورد استفاده در جنگ چه بود؟ تویوتا لندکروز وانت
.752

عمده ترین مسئولیت مهندسی جنگ جهاد سازندگی چه بود؟ ایجاد خاکریز

.755

اولین پل بشکه ای که جهاد تولید کرد بر روی کدام رودخانه قرار داد؟ بهمنشیر

.752

کدام پل مهم توسط هواپیماهای عراقی کامال منهدم شد؟ پل ایستگاه  9آبادان

.753

پل ایستکاه  7آبادان در کدام عملیات منهدم شد؟ والفجر 1

.752

حبیب داوود آبادی مسئول عملیات قرارگاه نجف در کدام عملیات به شهادت رسید؟ کربالی یک

.757

مسئولیت تدارکات سپاه در جنگ به عهده چه کسی بود؟ محسن رفیقدوست

.758

صدام بعد از فتح خرمشهر از کدام شهرها را تخریب و از آنها عقب نشین کرد؟ سومار ومهران

.751

مقصود دولت عراق از شهر محمره کدام شهر بود؟ خرمشهر

 .721مقصود دولت عراق از شهر خفاجیه کدام شهر بود؟ سوسنگرد
 .721پس از برکناری بنی صدر از ریاست مشترک نیروهای مسلح چه کسی فرماندهی جنگ را بعهده گرفت؟ امام خمینی
 .722چه چیزی را میتوان بزرگترین سرمایه هشت سال دفاع مقدس برای ملت ایران برشمرد؟ خودباوری
.725

آیا امام خمینی پس از فتح خرمشهر مصرا خواهان خاتمه جنگ بودند؟ هیچ سند و مدرکی دردست نیست

 .900آنچه امروزه در محافل علمی و نظامی جهان متاثر از دفاع مقدس به عنوان یک استراتژی نوین دفاع مطرح است کدام
است؟ عنصر ایمان و عشق به خدا
.723

قرارداد زهاب در سال 1251میالدی در زمان کدام شاه منعقد شد؟ شاه صفی

.722عهدنامه  1173در چه تاریخی انتشار یافت؟ اسفندماه 3131

.727

به موجب ماده 2عهدنامه  1137یکی از ریشه های اصلی اختالف ایران و عراق که به نفع ایران حل شد چه بود؟ مرز

دزیایی در اروند رود (خط تالوگ)
.728

چه حادثه ای موجب سقوط دولت بازرگان شد؟ اشغال سفارت امریکا

 .721چه زمانی حمالت بنی صدر علیه نیروهای انقالبی اوج گرفت؟ تشکیل کابینه شهیدمحمدعلی رجایی
 .731چه کسی بحث پنج ایران کوچک را مطرح کرده بود؟ طارق عزیز
 .731امام راحل با چه چیزی مردم را به مبارزه و حتی شکست دشمن امیدوار می کردند؟ تحقیر دشمن
.732

امام راحل عنوان فتح الفتوح را برای توصیف چه ویژگی بکار بردند؟ ایمان و عشق به خدا

.735

طبق فرمایش امام راحل ابهت شرق و غرب کجا شکسته شد؟ در جنگ

.732

دشمن چند کیلومتر از مرزهای جنوب و غرب کشور حمله کرد؟ 144کیلومتر

.733

بیماری جریان روشنفکری در ایران کدام است؟ غرب زدگی ناشی از خودباختگی

.732

اولین و مهمترین آثار مربوط به ادبیات مقاومت کدام است؟ خاطرات رزمندگان

.737

کدام عامل تقویت عزم عمومی برای دفاع از وطن را به رخ جهانیان کشید؟ دین

.738

فرمانده هوانیروز در عملیات فتح خرمشهر که بود؟ علی سعدینام

.731

فرمانده هوانیروز در عملیات خیبر که بود؟ محمدحسین جاللی

 .721اولین فرمانده سپاه حمیدیه در شروع جنگ که بود؟
 .721فرمانده جبهه فارسیات در جنوب اهواز که بود؟
 .722نماینده سپاه در اتاق جنگ در آغاز جنگ که بود؟
.725

اولین فرمانده سپاه که بود؟

.722فرمانده نیروی زمینی ارتش در شروع جنگ که بود؟
.723

پل خرمشهر توسط چه کسی منهدم شد؟

 .722چه تاریخی پل خرمشهر منهدم شد؟

نظر آقایی
جعفر اسدی
مجید بقایی
جواد منصوری
قاسمعلی ظهیرنژاد
توسط عراق
تیرماه 64

 .969درعملیات بیتالمقدس کدام شخصیتهای روحانی در قرارگاه کربال حضور داشتند؟ آیتاهلل صدوقی و آیتاهلل مشکینی
.728

مسئول شهید اطالعات عملیات سپاه حمیدیه که بود ؟ محمدحسین نامدار محمدی

 .721فرمانده شهید عملیات سپاه حمیدیه که بود ؟ مجیدسیالوی
 .771پل مهم روی کرخه در فتح المبین چه بود ؟ پل نادری
 .771رئیس گروه القاعده در عراق در سال 2112کشته شده ؟ المصعب الزرقاوی
.772

حمله صدام در کویت در چه سالی بود ؟  33مرداد 3161

.775

جنگ اول امریکا در خلیج فارس علیه عراق در چه سالی بود ؟  16دی 3161

.772

جنگ دوم امریکا علیه عراق و اشغال عراق در چه سالی بود ؟  11اسفند 3113

.773

فرمانده غیر نظامی آمریکایی که ارتش عراق را منحل کرد که بو؟ پل برمر.

.772

رئیس گروه القاعده که در افغانستان علیه شوروی که بود؟ اسامه بن الدن

.777

شرور سرکرده گروه تروریستی موسوم به جنداهلل که بود؟ عبدالمالک ریگی

.778

فرمانده سپاه غرب کشور هنگام شروع جنگ که بود؟ شهید محمد بروجردی

.771

تاریخ اعدام صدام چه زمانی بود؟  ۹دی ۵۸۳۱

 .781فرمانده سپاه کردستان در سال  1521که بود؟ شهید ناصر کاظمی
 .781سپاه در سال  1521تعدا یک هزار نفربر از رده خارج شده از ارتش تحویل گرفت و بازسازی کرد ،نام نفربر چه بود؟
خشایار
.782

نام فرمانده عراقی نیروهای خرمشهر در هنگام آزاد سازی که بود؟ احمد طارق زیدان

.785

یکی از عوامل موثردر پیروزی عملیات والفجر  8چه بود ؟ حفاظت اطالعات

.782

عراق در کدام عملیات ها بیشتر از شمیمیایی استفاده کرد ؟ والفجر  – 1کربالی 3

.783

کدام نیرو در عمده عملیاتها شرکت داشت ؟ بسیج

.782

نیروهای عراقی در کدام منطقه بر شهر شوش دید و تیر داشتند؟ زعن و انگوش

.787

چه استراتژی در سالهای  22در جنگ انتخاب شد ؟ ورود به مناطق آبی – عملیات خیبر

.788

برخورد عراق در مقابل استراتژی سال  22چه بود ؟ غافل گیر شد

.781

بهار عربی از چه سالی آغاز شد؟ سال 1434

 .711قذافی رییس جمهور لیبی در چه سالی کشته شد؟  11مهر 3114
 .711حامیان ایران در جنگ ایران و عراق چه کشور هایی بودند ؟ کره شمالی – سوریه – لیبی
 .712رهبر کره شمالی در جنگ عراق با ایران که بود ؟ کیم ایل سونگ
.715

هنگام جنگ موضع یاسر عرفات چه بود؟ حمایت از صدام

 .712حامیان صدام در جنگ با ایران چه کسانی بودند ؟ همه دنیا ! عمده کشور های جهان شرق و غرب
.713

در کدام عملیات عراق بیشترین تجهیزات خود را از دست داد؟ فتح المبین و بیت المقدس

 .712کدام کشور عربی تانکهای تی  33خود را به صدام اهداء کرد؟ مصر
.717

جنگ نفت کش ها از چه سالهایی آغاز و پایان پافت؟  3113تا 3111

.718

مهمترین شخصیت آمریکایی که هنگام جنگ وارد ایران شد ؟ مک فارلین

 .711رهبر مقاومت یمن کیست؟ عبدالمالک الحوثی
 .811مهمترین گروه های تروریستی که در سوریه علیه بشار اسد می جنگند ؟ النصره – داعش – ارتش آزاد
 .811تعداد تقریبی النصره چند نفرند؟  14هزار نفر
 .812حامیان همسایه داعش و النصره چه کسانی هستند ؟ ترکیه و عربستان

 .815مهمترین هدف عراق برای اشغال خرمشهر چه بود ؟ عبور از کارون – محاصره آبادان
 .812مهمترین فرمانده شهید در سوریه در سال  12که بود ؟ حسین همدانی
 .813سردار ایرانی در عملیات حزب اهلل که توسط اسرائیل به شهادت رسید ؟ محمدعلی اهلل دادی
 .812آخرین عملیات محور جنوب چیست ؟ عملیات بیت المقدس 9
 .817درآستانه جنگ تحمیلی به چه علتی اوضاع نظامی ایران زیاد مناسب نبود؟ کاهش دوره خدمت سربازی
 .818از برترین واژه های فرهنگ اسالمی و از مقدس ترین مفاهیم معارف اسالمی می باشد؟ شهادت
 .811عزل بنی صدر چه تاثیری در پیشبرد جنگ داشت؟ ایجاد وحدت بین سپاه و ارتش
 .811ستون فقرات ارتش عراق بر اساس کدام نیرو پایه ریزی شده بود؟ نیروی زمینی
 .811مهمترین مشکل اقتصادی ایران در آستانه جنگ تحمیلی چه بود؟ فروش نفت
 .812کدام استان مرزی ایران بیشتر از سایر استانهای مرزی توسط ارتش عراق اشغال شد؟ استان خوزستان
 .815کدام مقام آمریکایی در تیر  1531و در مرز کشور اردن ،جنگ علیه جمهوری اسالمی ایران را به عراق توصیه کرد؟
برژینسکی
 .812نیروهای اشغال کننده خرمشهر از کدام نقطه مرزی وارد شدند؟ شلمچه
 .813دولت آمریکا در ابتدای جنگ تحمیلی چه موضعی را در پیش گرفت؟ اعالم بی طرفی کرد
 .812با توجه به آمار موجود در مجموع حداقل چند کشور به عراق در جنگ با ایران کمک کردند؟  16کشور
 .817جمله ی "ما انقالبمان را در جنگ صادر کردیم و ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت را شکستیم" از کیست؟ امام خمینی
 .818جنگ در لغت نامه فارسی عبارت است ؟ جدال و قتال
 .811جهاد از دیدگاه شهید مطهری  ،فقط دفاع در برابر چیست ؟ تجاوز(تهاجم) است
 .821رودخانه های مهم عراق عبارتند از ؟ دجله و فرات
 .821تصرف شهر ساحلی فاو و تاسیسات بندری آن از نتایج کدام عملیات بود ؟ والفجر1
 .822اولینرئیسستادمشترکارتشجمهوریاسالمیایرانکهترورگردیدچهنامداشت؟شهیدسپهبدقرنی
.825

راهبرد قدرت نظامی عراق بر اساس کدام ساختار طراحی شده بود؟استراتژی زمینپایه

.822این سخن ازکیست ،مادرجنگ دوست ودشمن خودرا شناختیم .؟ امام خمینی
.823

تاثیرتثبیت اقتدار جمهوری اسالمی درکدام عرصه مشهود است؟ سیاسی

 .822مقام معظم رهبری در مورد کدام شهید فرمودند  :ایشان معجزه انقالب بودند ؟ شهید حسن باقری
.827
.828

اولین تیپ دریای سپاه چه نام داشت ؟ ناو تیپ کوثر
ناو تیپ کوثر در کجا تشکیل شد؟

ماهشهر

 .821فرمانده ناو تیپ کوثر که بود؟ حبیب آغاجاری
 .851اولین اقدام برای والفجر  8چه بود؟

شناسایی

 .851شناسایی عملیات والفجر  8چگونه انجام شد؟ دکل های دیده بانی اطالعات  ،حضور غواصان در منطقه  ،عکس هوایی
.852

جمالت زیر مشخصات چه کسی است؟

« سال  1122در لبنان به دنیا آمد  ،سال  1178به دست رژیم صهیونیستی اسیر شد )2118(1587 ،با گذشت 51سال از
اسارت آزاد شد ،در 28آذر  1512به شهادت رسید» سمیر قنطار
.855

سمیر قنطار شهید حزب اهلل چه نام گرفت؟ سردار اسرا

.852

مسئول آموزش سپاه درذسال  1521فرمانده قرارگاه رمضان در جنگ و ریاست ستاد مشترک سپاه را پس از جنگ

بر عهده گرفت ؟ محمد باقرذواالقدر
.853

رئیس ستاد نیروی زمین سپاه در پایان جنگ که بود؟ امیر حیات مقدم

.852

رهبر شیعیان نیجریه که ارتش نیجریه به خانهاش حمله کرد ،کیست؟ شیخ ابراهیم زکزاکی

.857

سردار فرمانده دزفول شهر مقام دوران جنگ هشت ساله دفاع مقدس ؟ غالمعلی رشید

.858

کدام یگان وابسته به شهر دزفول بود؟ لشکر 9ولی عصر عج

.851

تعداد شهدای انقالب اسالمی در شهر دزفول ؟  11تن

 .821تعداد شهدای جنگ شهر دزفول ؟  1644نفر
 .821تعداد مفقودین جنگ درشهر دزفول؟  344تن
.822تعداد موشکهای فرود آمده در شهر دزفول ؟  390فروند
.825

تعداد بمب و راکت و توپ فرود آمده در شهر دزفول؟  3460گلوله

.822

تعداد شهدا براثر برخورد موشک در شهر دزفول؟  933تن

.823

تعداد شهدای شهر دزفول در جبهه؟  3111تن

.822تعداد شهدا زیر پانزده سال شهر دزفول؟  113تن
.827

تعداد زنان شهیده در شهر دزفول؟  030تن

.828

تعداد شهدای روحانی در شهر دزفول؟  16تن

.821پایگاه هوایی در شهر دزفول؟ چهارم شکاری وحدتی
 .831تیپ زرهی مستقر در شهر دزفول؟ تیپ  1دزفول
 .831رودخانه مهمی که از مین شهر دزفول میگذرد؟ دز
.832

سدی که در شمال دزفول بر روی دز محل آموزش غواصهای جنگ بود؟ سد تنظیمی

.835

پایگاه عقبه لشکر  27محمدرسول اهلل در خوزستان؟ دوکوهه

.832

پایگاه عقبه لشکر  7ولی عصر در خوزستان؟ کرخه

.833

پایگاه عقبه لشکر  3نصر در خوزستان؟ حمیدیه

.832

پایگاه عقبه لشکر  21ثاراهلل در خوزستان؟ نورد

.837

پایگاه فرماندهی سپاه در جنگ در خوزستان؟ گلف

.838

رودخانه ای که از میان شهرهای اهواز آبادان و خرمشهر میگذرد؟ کارون

.831

تعداد پایگاههای هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی؟  39پایگاه

 .821هسته اولیه هوانیروز در چه سالی پایه گذاری گردید؟ سال3103
 .821تعداد پایگاههای هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی؟  0گروه
.822فرماندهی هوانیروز در کجا واقع است؟ تهران
.825

مرکز آموزش خلبانی و فنی در کجا واقع است؟ اصفهان

 .822گروه پشتیبانی عمومی در کجا واقع است؟ اصفهان
.823

گروه رزمی شماره  1در کجا واقع است؟

.822گروه رزمی شماره  2در کجا واقع است؟

کرمانشاه
مسجد سلیمان

.827

گروه رزمی پشتیبانی مستقیم شماره  5در کجا واقع است؟ کرمان

.828

گردان هواپیمایی پشتیبانی فرماندهی در در کجا واقع است؟ تهران

.821عماد مغنیه که بود؟ فرمانده عملیات حزب اهلل لبنان
 .871عماد مغنیه مسئول عملیات حزب اهلل لبنان در چه تاریخی به شهادت رسید؟  11بهمن 3116
 .871عماد مغنیه در چند سالگی به شهادت رسید؟  03سالگی
پایگاه چهارم شکاری وحدتی

.872

پایگاه مهم هوایی در دزفول چه بود؟

.875

مقبره کدام پیامبر در شهر شوش واقع است ؟ حضرت دانیال نبی

.872

مهترین عامل موفقیت ایران در جنگ  8ساله چه بود؟ حضور و حمایت مردم

.873

نام ادارهای که وزارت راه و ساختمان در جنگ برای راه سازی نهاده بود چه بود؟ راه کربال

.872

مهترین واقعه آبادان در سال 37چه بود ؟ انفجار سینما رکس آبادان

.877

در سینما رکس ابادان  28مرداد  37چند نفر در آتش سوختند؟  044نفر

.878

مهمترین مخازن نفت که در آتش دشمن سوخت در کجا واقع بود؟ بوارده آبادان

.871

 14هزار نفر

چند نفر از مردم آبادان در محاصره دشمن بودند ؟

 .881اولین گلوله توپ جنگ توسط چه کسی شلیک شد؟

صدام

 .881مهمترین اتفاق بعد از جنگ در سرزمین خوزستان چه بود ؟ راهیان نور
برگزاری یادواره ها و کنگره ها

.882

مهمترین اقدام بعداز جنگ در شهرهای سراسر کشور چه بود ؟

.885

عملیات های دفاع مقدس در شب های عملیات چگونه آغاز میشد؟ رمز عملیات

.882

رمز عملیات ها با چه عناوینی آغاز میشد؟ یا اهلل – یا حسین – یا زهرا – یا علی

.883

مهم ترین یادمان در غرب خرمشهر چیست ؟ یادمان شلمچه

.882

اولین یادمان خرمشهر چیست ؟ موزه خرمشهر

.887

مهمترین یادمان عملیات طریق القدس چیست ؟

.888

مهمترین یادمان حاشیه اروند چیست ؟ یادمان والفجر 1

.881

یادمان والفجر 8در کجا واقع شده ؟ کنار نهرسعدونی روبروی شهر فاو

یادمان چزابه

 .811مهمترین یادمان فتح المبین در کجا واقع شده ؟ غرب شوش – زعن

 .811پلی در عملیات والفجر  8توسط دشمن کامال منهدم شد چه نام داشت؟

پل ایستگاه 9

 .812خط والیت فقیه در سال  21در کدام منطقه بود ؟ آبادان
.815

مهمترین دکل دیده بانی اطالعات در سال های اول جنگ؟

دکل ابوذر

 .812در کدام منطقه رزمندگان استان فارس مانع پل زدن دشمن بر روی کارون شدند؟ فارسیات
.813

در کدام دوره زمانی بنی صدر و فرماندهان ارتش در جنگ مایوس و ناامیدشدند؟ نیمه دوم دی 31

 .812شهر اهواز تا چه زمانی زیر آتش دشمن بود ؟ تا عملیات بیت المقدس
.817

پر افتخارترین دوران سیاسی کشور به چه دورانی گفته می شود؟ دوران  1سال دفاع مقدس

.818

طی دو قرن اخیر کدام جنگ با پیروزی همراه بوده است ؟ جنگ  1ساله ایران

 .811در جنگ ایران و روس منجر به قرداد گلستان و ترکمن چای شد چقدر از خاک کشورمان جدا شد ؟ چهل در صد
 .111قبل از دو قرداد گلستان و ترکمن چای مساحت ایران چند کیلومتر بود؟  1میلیون کیلومتر مربع
 .111بعد از عهدنامه گلستان و ترکمن چای مساحت ایران چقدر شد ؟  3601 444کیلومتر مربع
 .112تعداد شهدای دوران دفاع مقدس چند نفر بود؟ بیش از  131هزار نفر
 .115مهمترین میراث فرهنگ و هویت مشخص کشور بعد از انقالب چیست؟ 1سال دفاع مقدس
 .112حضرت امام خمینی در تاریخ  12مرداد  1538آخرین جمعه ماه رمضان را به چه عنوانی اعالم فرمودند؟ روز قدس
 .113پرچم امام رضا توسط چه کسی برمناره مسجد جامع فاو بر افراشته شد ؟ مرتضی قربانی
 .112مرکز بازجویی اسرا توسط چه کسی تشکیل شد ؟ حسن باقری
 .117مسئول مرکز بازجویی اسرا در دوران جنگ چه کسی بود؟ علی افشاری
 .118نیروی انتظامی از ترکیب چه سازمانهایی تشکیل گرفت ؟ کمیته – شهر بانی – فرمانداری
 .111کتاب همپای صاعقه مروری بر فعالیت کدام یگان است ؟ تیپ  19محمد رسول اهلل
 .111کتاب همپای ساعقه کارنامه کدام عملیات است ؟ فتح المبین و بیت المقدس
 .111کتاب ضربت متقابل کارنامه کدام یگان.است؟ تیپ  19محمد رسول اهلل
 .112کتاب ضربت متقابل کارنامه یپ  27محمد رسول اهلل مربوط به کدام عملیات است؟ رمضان
 .115حمله دشمن در شب نظر کدام فرمانده عالی رتبه جنگ است؟ حسن باقری
 .112نقش مدیریت و فرماندهی امام خمینی در جنگ چه بود؟ بسیج عمومی مردم
 .113در فاو چند هواپیمای عراقی سقوط کرد؟  93هواپیما.
 .112مهمترین محورهای عملیات فاو چه بود؟ نهرهای حاشیه اروند
 .117تانکهای زرهی سپاه از چه منبعی تامین شد؟ تانکهای اغتنامی عراق
 .118فرمانده عراقی در فاو اسیر شد؟ کاظم عبود
 .111چند یادمان در مناطق جنگی احداث درست شده است؟  01یادمان
 .121کدام شهر در جنگ با خاک یکسان شد؟ هویزه
 .121کدام شهر با عقب کشی عراق در سال  21آزاد شد؟ سومار – موسیان

 .122اولین کاروان راهیان نور چه زمانی راهی خوزستان شد؟ بعد از فتح خرمشهر
 .125کاروان راهیان نور که خرمشهر بازدید کردند از چه قشری بودند؟ خانواده شهدا
 .122طوالنی ترین و ارزان ترین جنگ در  211سال اخیر کدام است؟ دوران  1سال دفاع مقدس
 .123جنبه های معنوی جنگ چیست؟ در جنگ  1ساله معنویت نا پیدا و نامحسوس است
 .122تاثیر گذاری معنویت در جنگ از کالم امام در کجا بروز میکند؟ امام :هدف انجام تکلیف است
 .127دبیر کل حزب اهلل لبنان کیست؟ سید حسن نصراهلل
 .128عبور از اروند در کدام عملیات بود؟ والفجر  1فاو
 .121ادغام دو وزارت خانه سپاه و دفاع در دوره کدام ریاست جمهوری بود؟ دوران آقای هاشمی رفسنجانی
 .151ساخت تانک و نفربر در صنایع دفاع از دوره کدام دولت آغاز شد؟ دولت آقای هاشمی رفسنجانی
 .151کدام بخش از صنایع دفاع متولی ساخت تانک و نفربر بود؟ گروه خودرو و تجهیزات
 .152مسئولیت ساخت تانک و نفربر به عهده که بود ؟ مجید بهرامی
.155

ساخت موشک در وزارت سپاه توسط کدام وزیر آغاز شد؟ محسن رفیقدوست

 .152کدام فرمانده جنگ را فرصت طالیی جهت رشد استعداد ها میدانست ؟ حسن باقری
.153

کدام فرمانده بسیجیان را دریادل مینامید ؟ محمد ابراهیم همت

 .152کدام سازمان اقدام به انتشار خاطرات رزمندگان پس از جنگ اقدام کرد؟ حوزه هنری سازمان تبلیغات
.157

در حوزه هنری اقدام انتشار خاطرات رزمندگان توسط کدام شخصیت فرهنگی انجام شده است؟ مرتضی سرهنگی

.158

این جمله از کیست" این جنگ گنج است" ؟ آیت اهلل خامنه ای

 .151ستاد کل نیروهای مّسلح در چه تاریخی تشکیل شد؟ سال 3161
 .121اولین هیئت صلح از سوی کدام سازمان به ایران سفر کردند؟ کنفرانس اسالمی
 .121رییس هیأت حسننیت کنفرانس اسالمی که بود؟ احمد سکوتوره رییسجمهور گینه
 .122چه کسی در پاسخ به هیئت صلح کنفرانس اسالمی گفت1 " :ـ صلح عادالنه با خروج بیقیدوشرط نیروهای متجاوز؛ 2ـ
پرداخت غرامت خسارات ناشی از جنگ؛  5ـ مجازات متجاوز و بازگشت هزاران آواره به خانه و کاشانه خود ،میدانیم" .
؟ آیت اهلل خامنهای
 .101در تاریخ  22آبان  1521درخواست صدام از هیئت کنفرانس اسالمی چه بود؟ به رسمیت شناختن حقوق و حاکمیت عراق بر
سرزمینها و آبهای ملی ،از جمله اروندرود.
 .122در تاریخ  21مرداد  1538دولت موقت بازرگان قرارداد نظامی  1میلیارد دالری را با کدام کشور لغو کزد ،با آمریکا
 .123در چه تاریخی عزالدین حسینی و عبدالرحمان قاسملو خواستار پناهندگی به عراق شدند؟ پانزده شهریور 3131
 .122در چه تاریخی بازرگان و برژینسکی در الجزایر مالقات کردند؟ ده آبان 3131
 .127در چه تاریخی ایران به آمریکا به خاطر پذیرفتن شاه مخلوع اعتراض کرد؟ دهم آبان 3131
.128در چه تاریخی سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام اشغال شد؟ سیزدهم آبان 3131
 .121در چه تاریخی طارِق عزیز وزیرخارجه ادعای عراق مبنی بر حاکمیت عراق بر شطالعرب را اعالم کرد؟  16آذر 3131

 .131اشغال افغانستان توسط نظامیان شوروی در چه تاریخی بود؟ دی 3131
 .131در چه تاریخی بنیصدر توسط امام به فرماندهی کل قوا منصوب شد؟ اول اسفند 3131
 .132در چه تاریخی صدام ،رئیس جمهوری عراق ،آمادگی کشورش را برای جنگ با جمهوری اسالمی ایـران اعـالم کـرد؟ 16
شهریور 3131
.135

در چه تاریخی صدام با برژینسکی در اردن دیدار کرد؟ تیر 3131

 .132در چه تاریخی کودتای نوژه جهت براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران لو رفت؟ بیستم تیر 3131
.133سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دستور امام در چه تاریخی تاسیس شد؟ هجده اردیبهشت 3131
 .132اولین تجاوز نیروی هوایی عراق به فضای خوزستان در چه تاریخی بود؟ هفدهم اردیبهشت 3131
.137

اولین آشوب پس از انقالب در سیستان و بلوچستان در چه تاریخی بود؟  10فروردین 3131

.138

لغو قرارداد خرید شش فروند زیردریائی از آلمان توسط ایران به مبلغ یک میلیاردمارک در تاریخ نهـم اردیبهشـت

1538توسط چه کسی لغو شد؟ دولت بازرگان
 .131در چه تاریخی هیئت نمایندگی عرب زبان خوزستان از دولت تقاضای خودمختاری کردند؟ هشتم اردیبهشت 3131
 .121در چه تاریخی سفیر ایران در عراق آقای سیدمحمود دعایی از عراق به ایران بازگشت ؟ سیزدهم تیر 3131
 .121صدام در چه تاریخی حسن البکر را از مقام ریاست جمهوری و دبیر کلی حزب بعث و ریاست شورای انقـالب عـراق بـر
کنار و خود را منصوب کرد؟  16تیر 3131
 .122شهر پاوه در چه تاریخی سقوط کرد که منجر به شهادت بیش از  111نفر از نیروهای سپاه شد؟ بیست هفتم مرداد 3131
.125مهدی بازرگان رئیس دولت موقت در چه تاریخی استعفا داد؟ پانزده آبان 3131
 .122پس از استفای دولت بازرگان حضرت امام خمینی امور کشور را به چه کسی واگذار کرد؟ شورای انقالب.
 .123در نخستین ساعت بامداد روز  25آبان  1538یک ناوچه ایرانی در کجا هدف تیراندازی نیروهـای عـراق قـرار گرفـت؟
اروندرود
 .122روز  25آبان  1538چه کسی دستور توقیف کلیه دارائیهای متعلق به ایران در آمریکا و شعب بانکهـای آمریکـایی در
سرتاسر جهان صادر کرد؟ جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا
 .127از چه تاریخی فعالیتهای مهندسی ،تجاوز زمینی و هوایی ،تیراندازی به پاسگاههای مرزی توسط رژیم عراق در مرزها و
خوزستان شدیدشد؟  10آبان 3131
.128دولت انگلیس در یازده خرداد  1531چه اقدامی علیه جمهوری اسالمی ایران کرد؟ تحریمهای اقتصادی
 .121در چه تاریخی سپاه پاسداران انقالب اسالمی وقوع یک جنگ تمام عیار از سوی عراق علیه ایران را پـیشبینـی کـرد؟
سوم شهریور 3131
 .171عراق در تاریخ  12شهریور  1531کدام منطقه را اشغال کرد؟ خانلیلی
 .171عراق در چه تاریخی لغو قرارداد  1173الجزایر و اعالم حاکمیت مطلق بر "اروندرود" را رسماً اعالم کرد؟ بیستت و شتش
شهریور 3131
 .172شهر قصرشیرین در چه تاریخی به دست ارتش متجاوز عراق ،از چهار روز مقاومت ،به اشغال درآمد؟  1مهر 3131

.175

کدام سازمان عملیات کانی سخت در منطقه مهران را برای آزادسازی پاسگاه کانی سخت در نهـم آذر  1521انجـام

داد؟ سپاه
.172عراق در تاریخ بیست و یکم دی  1521با چه هدفی به دو کشتی خارجی ،در خلیج فارس حمله کـرد؟ نتاامن اعتالم کتردن
خلیج فارس.
آقای پالمه و گروه وی در تاریخ پنجم اسفند  1521نتیجه مذاکرات و طرح تکمیل شدهای را کـه براسـاس پیشـنهاد

.173

ژوئن  1181تهیه شده بود ،به کجا ارائه دادند؟ بغداد و تهران
 .172نتیجه پنجمین سفر هیئت صلح سازمان کنفرانس اسالمی ،در تاریخ  51فروردین  1521به تهران و بغداد چه بود؟ بتدون
نتیجه.
.177

درتاریخ  15اردیبهشت  1521هواپیمای کدام شخصیت در نزدیکی مرز ترکیه ،در پـی حملـه دو فرونـد هواپیمـای
عراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

سقوط کرد؟ هواپیمای حامل بنیحیی وزیر امور خارجه الجزایر و هیئت همراه.
.178

پس از آزادی خرمشهر بیانیهای برضرورت آتشبس در جنگ ایران و عراق و برقراری صلح به علت پیروزی جمهوری

اسالمی ایران از سوی کدام نهاد منتشر شد؟ اجالس فوقالعاده وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس.
 .191پس از آزادی خرمشهر در روز چهاردهم خرداد چه کسی با صدور بیانیه خواستار حل مسالمت آمیز منازعه شده است؟
رئیس شورای امنیت
 .181کدام کشور در روز چهاردهم خرداد نگرانی خود را از شکست عراق اعالم کرد؟ قطر
 .181درحمله هوایی ارتش عراق بیست و پنجم تیر به مناطق مسکونی کدام شهر 151 ،شهید و  371مجروح به جای گذاشت؟
شهر همدان
 .182اولین حمله به تاسیسات نفتی جزیره خارک توسط هواپیما ارتش عراق در چه تاریخی بود؟ دوم مهر 3131
.185

برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت جنگی موجود میـان عـراق و ایـران در چـه

تاریخی بود؟ چهارم مهر 3131
.182شدیدترین حمله توپخانهای عراق به خرمشهر که  31شهید و 121مجروح برجای گذاشت در چه تاریخی بود؟
چهارم مهر 3131
.183

اولین حمله هوایی ارتش عراق به مناطق مسکونی شهراهواز ،که  18شهید و  11مجروح بـه جـای گذاشـت ،درچـه

تاریخی بود؟ چهارم مهر 3131
 -.182نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه  271در هفتمین روز از جنگ تحمیلی عراق بـه
ایران چه بود؟ راه حل های مسالمت آمیز برای دو کشور
.187

اولین مسافرت هیئت کنفرانس اسالمی به تهران ،برای اعالم آتش بس در جنگ؛ کی بود؟ هفتم مهر3131

.188

امام خمینی ،رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و فرمانده کل قوا ،رسیدگی به امور جنگ تحمیلی را بر عهـده شـواری

عالی دفاع قرار دادند؟ این شورا به ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح در جنگ ،تظاهرات بتر تبلیغتات و اخبتار جنگتی ،تعیتین
سیاست خارجی جنگ ،موظف شد.

 .181در چه تاریخی حمله هوایی ارتش عراق به مناطق مسکونی کرمانشاه 151 ،شهید و ده هـا مجـروح و ویرانـی بـه جـای
گذاشت؟  10مهر 3131
 .111در چه روزی با مقاومت قهرمانانه خرمشهر در برابر اشغالگران بعثی این شهر به خونین شهر تغییـر نـام داد؟  10مهتر
3131
 .111سخنرانی آقای محمد علی رجایی ،نخست وزیر جمهوری اسالمی ایران ،در شورای امنیت ،درباره حمله سازماندهی شده
عراق به جمهوری اسالمی ایران و نقض حقوق انسانی؛در بیست و پنجم مهر  1531چه بود؟ بدون نتیجه خاتمه یافت.
 .112دومین مسافرت هیئت کنفرانس اسالمی (حبیب شطی ،محمد ضیاء الحق ،یاسر عرفات و …) به تهران ،بـرای برقـراری
آتش بس ،بیست و نهم مهر  1531به چه نتیجهای رسید؟ بی نتیجه بود.
 .115محمدباقر قالیباف در چه سالی به عنوان فرمانده تیپ امام رضا انتخاب شد؟

3163

 .112حمله موشکی عراق به مناطق مسکونی دزفول ،در روز سقوط خرمشهر در چهارم آبان چه تلفاتی در بر داشت؟ شتهادت
 63نفر و زخمی شدن  390نفر انجامید.
 .113صدام در چه تاریخی عراق اعالم آمادگی خود را برای برقراری آتش بس و مذاکره با ایران ،بر حق حاکمیت خود بر قلمرو
خشکی و آبی مناطق اشغال شده تأکید داشت؟ پنجم آبان 3131
 .112وقوع بزرگترین نبرد دریایی میان ایران و عراق که با تلفات بسیار بعثیها و آتش زدن اسکله البکر پایان یافت کی بـود؟
هشتم آذر 3131
 .117شدیدترین بمباران زمینی و هوایی مناطق مسکونی آبادان و جزیره مینو ،به دست ارتش عراق ،که  88شهید و صـدها
زخمی بر جای گذاشت ،در چه زمانی بود؟ دوم دی 3131
 .118در چهارم دی  1531در حالی که جمهوری اسالمی ایران در تحریم نظامی و اقتصادی بسر میبرد ،عراق نخستین محولـه
نظامی خود را از کدام کشور تحویل گرفت؟ از فرانسه
 .111کشور فرانسه چه تجهیزاتی را در این محموله تحویل داد؟  64فروند میراژ اف ت  ، 3بیسیم تامسون و نفربر پنهارد.
 .1111درگلوله باران هفتم دی  1531شهراهواز چند نفر به شهادت رسیدند؟ بیش از 344شهید

