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 امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گرمسار

 

 کدام گزینه تعریف لغوی دفاع است ؟ -1

 زد و خورد -رزم: الف

 پس زدن –عقب راندن : ب

 کوشش و تالش بسیار: ج

 نزاع بین دو یا چند حکومت: د 

  

کدامیک از موارد زیر از اهداف کلی عراق در تهاجم علیه  -2

 ؟باشدنمیجمهوری اسالمی ایران 

 کسب رهبری جهان عرب( الف

 خوزستان و الحاق آن به عراقتجزیه استان ( ب

 سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران ( ج

 های جدید مرزیاحداث پایگاه ( د

 

 .....انواع جهاد عبارتند از  -3

 جهاد ابتدائی –جهاد اصغر  (الف

 جهاد دفاعی –هاد ابتدائی ج( ب

 جهاد اکبر -جهاد اصغر( ج

 جهاد اکبر –جهاد دفاعی  (د 

 

های جنگ از های زیر مربوط به ویژگیکدامیک از گزینه -4

 ؟نمی باشددیدگاه اسالمی 

 در راه خط بودن (ب    رعایت عدالت (الف

 گشاییصرف سرزمین و کشور( ج

 های اسالمیحفظ ارزش (د

 

 همسایگان شمالی و شرقی عراق به ترتیب کدامند؟ -5

 سوریه -اردن (الف             

 سوریه -جمهوری اسالمی ایران (ب            

 ترکیه -جمهوری اسالمی ایران (ج             

 جمهوری اسالمی ایران -ترکیه  (د             

 

 یک از رودهای کشور عراق به اروندرود می ریزد؟کدام  -6

 دجله -دیاله (فرات         ب -الوند (الف

 دیاله -الوند (د    فرات         -دجله (ج                  

 

ترین تأمین کنندگان سالح برای ارتش بعث عراق در عمده -7

  ؟دوران جنگ، چه کشورهایی بودند

 آمریکا و آلمان( شوروی و فرانسه        ب( الف          

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج ( انگلستان و عربستان     د( ج          

 فارس

 

یک از کشورهای منطقه با آغاز جنگ، جنگ رژیم کدام -8

 ایران را محکوم کرد؟ .ا.بعث عراق علیه ج

  الجزایر( اردن      د( سوریه       ج( مصر       ب( الف                 

کدام کشور  در جنگ عراق با ایران  از رژیم بعثی  عراق   -9

حمایت  و می خواست  عراق در  جنگ  با ایران پیروز و 

عراق بر   فاتح میدان جنگ باشد  ولی خواستار تسلط

 ؟ منطقه خلیج فارس نبود

    امریکا (ب                            شوروی  (الف     

 کویت (د                   رژیم صهیونیستی (ج   

 

کدام  یک از موارد زیر مربوط به وضعیت  ایران از لحاظ  -11

 باشد ؟میاقتصادی 

غیر فعال بودن  صنعت کشور به دلیل اعتصاب های اوایل  ( الف       

 جنگ 

فعالیت گسترده ضد انقالب و مخالفین نظام برای انحالل (  ب          

 ارتش

 اختالف های  سیاسی در بین  احزاب و گروههای سیاسی( ج           

 افزایش عواید نفتی  و صرف آن در جهت  تقویت ارتش( د           

 

م گسترده هوایی رژیم بعث عراق در چه زمانی اتفاق تهاج -11

 افتاد؟

 1361شهریور  31( ب         1359اول مهر ( الف 

 1359شهریور  31(  د         1361اول مهر   ( ج  

 

میه  سلسله عملیات انهدام سکو های نفتی البکر و اال  -12

 باشد ؟ها میعراق  جز کدام یک از عملیات

 عملیات دریایی( ب         عملیات   هوایی  ( الف

 دریایی –عملیات  زمینی  ( د           عملیات زمینی   ( ج

 

از طرف حضرت  ایران،.ا.کدام گزینه تعیین روز ارتش ج -13

 باشد؟می( ره)امام خمینی 

 1358دوم اردیبهشت ( ب        1359فروردین  29( الف  

 1359شهریور  27( د              1358پنجم آذر  ( ج   
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 امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گرمسار

 

به وسیله نیروهای  میلیونی 21کدام گزینه تشکیل ارتش   -14

 ؟ باشدبسیج مردمی می

 1358دوم اردیبهشت  (ب                 1359فروردین  29 (الف          

 1359شهریور  27 (د                        1358پنجم آذر  (ج           

 

سوسنگرد توسط رزمندگان عملیات آزادسازی شهر   -15

 اسالم در چه زمانی بود؟

 1361سوم خرداد ( الف

  1359آبان  24(ب 

 1361اردیبهشت  2( ج

 1359آبان  26(  د

 
فرهنگتتی دانشتتگاه گرمستتار بتته    معاونتتت دانشتتجویی و   

اقتتتدام بتتته برگتتتزاری  بزرگداشتتتت هفتتتته دفتتتاع مقتتتدسمناستتتبت 

دانشتتجویان از . نمتتوده استتت ایتتن خصتتو     در مستتابقه فرهنگتتی  

نامتته ختتود را فرصتتت دارنتتد پاستت   1411 مهتتر 11لغایتتت  مهتتر 4تتتاری  

: بتتته ایمیتتتل دانشتتتجویی و فرهنگتتتی دانشتتتگاه بتتته نشتتتانی      

ir.ac.fmgarmsar@sc.bahar ارسال نمایند. 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نامهپاس 

 ردیف
 د ج ب الف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

       

 

 

 :نام و نام خانوادگی دانشجو

 :شماره دانشجویی

 :رشته تحصیلی 

 :شماره تماس

 

 ردیف

 
 د ج ب الف

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

21     

 

mailto:bahar.sc@fmgarmsar.ac.ir

