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 12درس

 جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

 سواالت ص وغ

 .دستور حمله به ایران را صادر کرد 1359شهریور  31صدام در  .1

 .را بمباران شیمیایی کرد هو در استان کرمانشاهالاروستای زرده از توابع شهرستان د .2

 جی وجهاد سازندگی انجام می گرفت.بیشترین حضور مردمی در صحنه های نبرد در قالب نیروهای بسی .3

دریادالن نیروی دریایی ارتش با پشتبانی نیروی هوایی در عملیاتی موسوم به مروارید تمام اسکله های عراق ونیروی  .4

 .دریایی آن کشور را نابود کردند

 سواالت جور کردنی

 .راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسیدهرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت  .1

 صیاد شیرازی.1جنگ های نامنظم ایران                    فرمانده  الف.

 و حلبچه. دزفول 2ب. دو شهری که بمباران شیمیایی شد.                 

 . چمران3عملیات آزادی خرمشهر                                  ج.

 . فتح المبین4                                                       

 بیت المقدس .5                                                       

 . حابچه وسردشت6                                                       

 

 واالت چهار گزینه ای:س

 کدام عملیات موفق شدند خرمشهر را از اشغال نیروهای بعثی خارج کنند؟در جنگ تحمیلی نیروهای ایرانی ،طی  .1

 8والفجر .د                بیت المقدس.ج             فتح المبین.ب                مرصاد.الف          

 در چه تاریخی آزاد شد؟خرمشهر  .2

 1362خردادد. سوم        1361آبان4ج.                  1361خردادب. سوم          1361وم خرداد س الف.

 توسط کدام سازمان صادرشد؟ 598قطعنامه .3

 عمومی سازمان مللامنیت سازمان ملل        د. مجمع ملل           ج. شورای ملل     ب. جامعه سازمان  الف.
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 سواالت تکمیلی

 ...شکل گرفت......................اول و تجزیه امپراتوری عثمانی تحت قیمومت کشور...... جهانی جنگ از پس عراق کشورکنونی .1

 ره می شد.داا...............................به فرماندهی..... های نامنظم نیروهای ستاد جنگ .2

 بود.مورد از مهم ترین عملیات ایران فتح المبین و........................دو  .3

 .با رهایی خرمشهر رقم خورد......................بود که ..........در عملیات حماسه رزمندگالن اسالماوج  .4

 شد. ها از دست ایران خارج آمریکایی مککعراق به  ..........................بندر .5

 در جریان جنگ تحمیلی،امام خمینی)ره(به عنوان فرمانده کل قوا ابتدا فرمان شکستن محاصره .....................را صادر کرد. .6

 صادر شد................................وسط شورای...........ت 598قطعنامه  .7

 جنگ هشت ساله با شکست ..................به پایان رسید. .8

 ما عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد.رس ........................ 1371در سال .9

 تشریحیسواالت 

 کشور عراق چگونه شکل گرفت؟ .1

 مرزی چه کردند؟ اختالفات به دادن پایان برای عراق و ایران1354درسال .2

 چه بود؟صدام برای هجوم نظامی به ایران مهم ترین انگیزه  .3

 چگونه بود؟ یروهای نظامی ایران در ابتدای جنگوضعیت ن .4

 د می رسد؟داف خوچرا صدام فکر می کرد در مدت کوتاهی به اه .5

 واکنش مجامع بین المللی ودر راس آن شورای امنیت سازمان ملل نسبت به حمله عراق به ایران چه بود؟ .6

و کشورهای منطقه خلیج فارس نسبت ب تجاوز عراق چه واکنشی  در طول هشت سال جنگ تحمیلی، قدرتهای بزرگ .7

 نشان دادند؟

 بالفاصله بعد از حمله عراق ،ایران دست به چه اقدامی زد؟ .8

 چه کرد؟ ت نظامی ارتش بعثیالاز حم برای خنثی کردن جنگ روانی ناشی )ره(حضرت امام  .9

 در مورد دالوریهای نیروهای نظامی و مردم در هشت سال دفاع مقدس توضیح دهید: .11

 نیروی هوایی ارتشالف. .11

 نیروی دریاییب. .12

 نیروی زمینی اعم از ارتش وسپاه و ژاندارمری و......ج. .13

 مروارید چه عملیاتی است؟عملیات  .14

 انده کل قوا شد؟پس از عزل بنی صدر چه کسی فرم .15

 را در مورد جنگ صادر کردند؟خمینی به عنوان فرمانده کل قوا ابتدا چه فرمانی امام  .16
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 نتیجه اولین فرمان حمله امام به عنوان فرمانده کل قوا علیه عراق چه بود؟) .17

 مهم ترین عملیات غرور آفرین رزمندگان اسالم را نام برده ،نتیجه آن را بنویسید. .18

 دشمن بعثی بر دیوارهای خرمشهر چه شعاری را نوشته بود؟ .19

 ان جنگ چه تاثیری به همراه داشت؟آزادی خرمشهر در داخل کشور  ودر جری .21

 بعد از رهایی خرمشهر جنگ وارد چه مرحله ای شد ؟شرح دهید .21

 کرد؟ بمباران شیمیاییکدام شهر ها را م صدا .22

 امام به مردم ومسئوالن در مورد جنگ چه توصیه هایی کردند؟ .23

 ا برشمرید.ردر طول دفاع مقدس  ام متدابیر رهبری امورد از سه  .24

 امام  شهادت طلبی جوانان را نشانه ای از چه می دانستند ودر مورد شهادت طلبی جوانان در طول جنگ چه می گفتند؟ .25

سال دفاع مقدس(به صحنه ی نمایش رشادت 8امام خمینی با تمسک جستن به چه مفاهیمی میدان نبردرا )در  .26

 وشجاعت جوانان ایرانی تبدیل کرد؟

 چه بود؟ نگفرماندهی جامام درمورد  مهمترین اقدام .27

 امام در زمان جنگ را شرح دهید.آثار ونتایج رهبری  .28

 مردم انقالبی در طول هشت سال دفاع مقدس در چه زمینه هایی قابل بررسی است؟نام ببرید.نقش  .29

 بیشترین حضور مردمی در صحنه های نبرد در قالب چه نیروهایی بود؟ .31

 مهم ترین خدمات زنان درطول هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید. .31

 هایی شاخصند؟ چه گروه ها وارد رزم شدند در جبهه از میان نیروهای مردمی که از همان آغاز جنگ .32

 پشت جبهه چه کسانی فعال بودند؟در  .33

 دفاع مقدس داشتند؟ ه نقشی در هشت سالچآموزان  معلمان و دانش .34

 مریکا وسایر کشورهای غربی دست به چه عملیاتی زدند؟آ،هنگامی که ارتش صدام در آستانه شکست قرار گرفت  .35

 شورای امنیت سازمان ملل هم مطرح شد چه بود؟ 598دو خواسته ایران که در قطعنامه  .36

 بعد از چه مدت وچگونه صدام بار دیگر قرارداد الجزایر را به رسمیت شناخت؟ .37

 سالمی بازگشتند؟اآزادگان عزیز با استقبال گرم مردم ایران به آغوش میهن  دام رویداد،کس از پ .38

 رسش های نمونهپ

  انگیزه و اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران چه بود؟ .1

  لمللی و کشورهای قدرتمند در برابر تهاجم ارتش رژیم بعثی عراق به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟مجامع بین ا .2

  ای داشتند؟ به نظر شما، چرا تمام اقوام، قشرها و گروهها در سراسر ایران در دفاع مقدس مشارکت فراگیر و گسترده .3

  دوران دفاع مقدس داشتند؟ در مقام فرماندهی کل قوا چه نقشی در (ره)امام خمینی  .4

 .با راهنمایی دبیر و استفاده از محتوای درس، نمودار خط زمان رویدادهای مهم دوران دفاع مقدس را ترسیم کنید .5


