
 

 

3سواالت درس  بارم  ردیف 

 سواالت جاهای خالی راپرکنید 5.1

ماه پس از پیروزی انقالم اسالمی تهاجم به کشور ما آ غاز شد.51در          یعنی  -5  

نامید.          را کرد و طی نطقی اروندرودصدام جلوی دوربین های تلویزیونی          راپاره -2  

عملیات غرورآفرین           که منجر به آزادی خرمشهر شد.-3  

 ایران برشناسایی         و          و           تاکید داشت که این مورد قبول صدام وسازمان های بین-4

 المللی نبود.

بلکه        یافته بود.     تعداد نیروهای بعثی وامکاناتشان نه تنها      -1  

    صدام باتجاوز وحشیانه اش        و           مارنشانه گرفته بود.    -6

5 

را ص وغ نشان دهید سواالت صحیح وغلط 5.1  

همین مبازه است . امام خمینی فرمودند :جنگ جنگ است و عذت و شرف ما در گرو -5  

وگوشمالی او را یکی از هدف های ادامه جنگ ذکر کردیم .مقام معظم رهبری: ما مجازات متجاوز -2  

اسرا به وطن باز گشتن. 5361مرداد  26درتاریخ -3  

را  تهاجم دشمن پس از پذیرش قطعنامه نشان داد که اگر ما قدرت و توان الزم برای دفاع از کشور مان-4

 داشت باشیم.  

ب نمی کرد تا زمان تحقق شرایط مناس مصلحت کشور و منافع ملی ایران ایجاددرچنین شرایطی -1

 پذیرفته نشود.

می شود  هیچ پیشنهادی صلح ارایه نشده بود وتنها آتش پس از جانب افراد وسازمان های مختلف توصیه-6

.  

2 

 سواالت تستی پاسخ درست را بیابید  2

؟دست آوردهای بین امللی هشت سال مقدس کدام است-5  

شیوه نوین    ب( تضمین استقالل کشور   ج(حقانیت ومظلومیت     د( همه ی موارد الف(تولید  

دست آورد های داخلی کدام است؟-2  

 الف(کسب تجارب نظامی  ب(تثبیت اقتدار ایران     ج( گزینه الف و ب            د(هیچ کدام

؟فته شدپذیر115درچه تاریخی طی نامه رسمی وزارت اموره خارجه ایران قطنامه -3  

     35/6/5311د(             3/1/5361ج(           21/4/5361ب(              26/1/5361الف( 

موج عظیم مردمی برای دفاع از مرز های اسالم در چه قالبی بودند -4  

 الف (ارتش                      ب(بسیج                  ج(نیروی انظامی          د(جهاد سازندگی
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عبارت اضافی است  5الف به ب وصل کنید ستون  5  

 الف ب

الجزایر 5111-5 الف(حمله به مناطق مسکونی وبیمارستان  

نقض پیمان منع-2 ب(بی اعتباری اعالم کردن قرداد رسمی   

م ج( ما مدت هشت سال از حیثیت ناموس دین انقالب وقرآن دفاع کردی نقض مفاد پیمان  -3   

انسانی با اسیران جنگید(مربوط به ضرورت  امام خمینی -4   

مقام معظم رهبری-1    
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 عبارات زیر  را کوتاه جواب دهید  2

مورد 3انقالب اسالمی شد رانام ببرید عوامل پیروزی -5  

مورد4نیروهای مسلح شامل چه دسته هایی می شود -2  

مورد4را نام ببرید 115ویژگی های قطعنامه -3  

را بیان کنید 115شرط اولیه قطعنامه  -4  

1 

 به سواالت داده شده پاسخ کامل دهید 4

اثبات کار آمدن اسالم را توضیح دهید-5  

مورد3 دالیل پذیرش قطعنامه آتش بس توسط ایران را نام ببرید-2  

درچه تاریخی از چه سازمانی بیان شد  115قطعنامه  -3  

    صدام راتوضیح دهیدحمایت اسکبار جهانی از -4
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3پاسخ درس   

 

پرداخت -تنبیه متجاوزان-معرفی-4بیت المقدس     -3شط العرب     -الجزایر 1191قرداده-2  1331/ شهریور/1-31 

آزادی -استقالل-6افزایش   –کم نشده بود -3غرامت      

1 

غ-6غ -3غ -4ص -3ص -2ص -1  2 

ب -4ب  -3الف   -2د  -1  3 

ج-4د   -3الف   -2ب -1  4 

یکپارچگی ومشارکت مردم–رهبری حکیمانه امام خمینی –ایمان به خدا -1  

شانه به شانه بسیج –نیروی انتظامی  –سپاه پاسداران ایران -ارتش ایران–نیروی زمینی -2  

به  آتش بس فوری بین دو کشور و باز گشت–بررسی وتعین متجاوز و اعالم رسمی –آزاد سازی اسرا دو کشور -3

 مرزهای بین المللی

معرفی متجاوز را شرط اولیه می دانستند -4  

3 

سیج کند ایران اثبات کرد که با بهره گیری از تعالیم و آموزه های دین اسالم توانیته جوانان را برای دفاع همه جانبه ب-1

به خدا و اولیای الهی جبیهه ای مستحکم و نفوذ ناپذیر تشکیل دهد وبا عنصر عشق و ایمان   

وضعیت اقتصادی کشور و فشار فراوان آن به مردم -2  

 اهمیت باز سازی کشور و حفظ  سرمایه های انسانی اقتصادی و نظامی میهن

 بهبود مفاد قطعنامه در مقایسه با قطعنامه های پیشنهادی قبلی 

ن ملل متحد رساندندسازمارا با ویژیگی های زیر به تصویب شورای امنیت  312قطعنامه  1366تیرماه  22درتاریخ -3  

انع سلطه گران جهانی با هدف شکست دادن انفالب اسالمی و دست یابی به منافع از دست رفته خود در ایران نه م-4

تجاوز را تبلیغاتی سیاسی وجاسوسی صدام م شروع وشعله ورشدن جنگ نشدند بلکه با حمایت های مالی تسلییحاتی 

    تقویت کردند
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