
  بسمه تعالیبسمه تعالی

  مسابقه فرهنگی هفته دفاع مقدسمسابقه فرهنگی هفته دفاع مقدس

  بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی ارومیهبسیج کارکنان دانشگاه صنعتی ارومیه

 بخش اول: سواالت مربوط به دفاع مقدسبخش اول: سواالت مربوط به دفاع مقدس

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

  جزایرال 1957 -د          پاریس 1975 -ج           الجزایر 1975 -ب          پاریس 1982-الف

  اولین عملیات مشترک ارتش و سپاه که به پايان محاصره آبادان انجامید چه نام داشت؟ -2

 رمضان  -د           ثامن االئمه )ع(  -ج           فتح المبين  -ب           بيت المقدس  -الف

  در کدام عملیات نیروهاي ايرانی موفق به تصرف يکی از شهرهاي مهم عراق شدند؟ -3

 العماره  -والفجر مقدماتي  -د         بصره – 8والفجر  -ج         بصره –رمضان  -ب         فاو – 8والفجر  -الف

  در نتیجه کدام يک از عملیات موفقیت آمیز ايران به تصويب رسید؟ 598قطعنامه   -4

 بيت المقدس  -د           مرصاد  -ج            5کربالي  -ب            8والفجر  -الف

  پل ابتکاري شهید چمران چه نام داشت و در کدام منطقه احداث شد؟  -5

            کرخه نور در سوسنگرد -د          بعثت در اروند -ج         در دهالویهکرخه نور  -ب         سابله در بستان  -الف

 

 بیانیه گام دوم انقالب  مسابقه سواالت بخش دوم: 

در بیانیه گام دوم انقالب که از سوي حضرت آيت اهلل خامنه اي صادر گرديد بیشترين نگاه و توجه به کدام قشر از  -6

 جامعه است؟

 الف( جوانان                ب( مسئولين                 ج ( مستضعفين                 د( دانشمندان      

 مصرف ندارد ؟ تاريخدر ايران انقالب جهانی چرا شعارهاي  -7

  بودن شعارها            د(گزینه الف و ب واضح (ج           فطري بودن شعارها (ب          انعطاف پذیري شعارها (الف 

 نخستین درخشش انقالب چه بود ؟با توجه به بیانه گام دوم انقالب،  -8

 د( منشاء اسالمي     لگونداشتن ا ( ج        وجود رهبري زاهد (ب   توجه به مستضعفين     (الف 

 ها در جهان قرار دارد؟انقالب اسالمی در کانون توجه کدام طیف -9

 هاي مایل به استقاللهاي آزادي خواه           ب( برخي دولتهاي زیر ستم و جریانالف( ملت

 ج( رژیم هاي زورگو و قلدرهاي باج طلب عالم            د( همه موارد

 همترين ظرفیت امید بخش کشور کدام گزينه است ؟دوم انقالب، مبا توجه به بیانه گام  -10

 ب( نيروي انساني انقالبي                    الف( تجربه و تخصص نيروهاي انقالب      

 د( نيروي انساني مستعد و کارآمد با زیربناي عميق و اصيل ایماني و دیني               ج( نيروي انساني مستعد   

 


