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 یانقالب اسالم یروزیدر آغاز پ یرازیش ادیسپهبد ص دیشه یو اسالم یانقالب یها تیاز جمله فعال -2

 کدام است؟  رانیا

 مرکز توپخانه اصفهان یانجمن اسالم لیتشک .1

 یمردم جیسپاه پاسداران اصفهان و بس هیآموزش اول .2

 الف و بهای  نهیگز .3

( به یدرجه سرهنگ به)با دو درجه ارتقا یرازیش ادیسپهبد ص دیشه ،موفقیتکدام  یدر پ -1

 غرب کشور منصوب شد؟ اتیعمل یفرمانده

 بانه و سقز شد وان،یپادگان مر سنندج، یکه منجر به شکستن محاصره شهرها ییطرح ها یو اجرا هی. ته1

  نیاز منافق هیبوکان و اشنو یشهرها ی. پاکساز2

  در کردستان دالشهدایقرارگاه مشترک سپاه و ارتش با نام حمزه س لی. تشک3

واقعه تاریخی آغاز انقالب کدام  رزم در دانیدر م یرازیش ادیسپهبد ص دیحضور شه نیاول -3

 ؟است

 له گنبدکاووسئ. غا1

 له پاوهئ. غا2

 القدس قیطر اتیعمل. 3
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ن را دستور العمل آآموخت و  (ره)ینیامام خمحضرت از  یرازیش ادیسپهبد ص دیکه شه یدرس -4

 خود ساخت، چه بود؟ 

 . به جا آوردن نماز اول وقت 1

 س همه امور استأ. جنگ ر2

 شهادت .3

 یم انیقانون به م یپا یحضرت امام به قانون آشنا ساخت، وقت یبندیمرا با نحوه پا ماجرا، نیا» -5
 یرازیش ادیسپهبد ص دیسخنان شه نیا «مطرح نبود شانیبرا زیچ چیکس و ه چیه گریآمد، امام د

 به کدام ماجرا اشاره دارد؟ 

 صدر  یبا بن یرازیش ادیسپهبد ص دیو اختالف شه یری. درگ1

 شکست حصر آبادان ی. ماجرا2

 ارتش ینیزم یروین یبه فرمانده یرازیش ادیسپهبد ص دی. انتصاب شه3

سپهبد  دیکشورها از نظر شه ریسا یها اختالف هشت سال دفاع مقدس با جنگ نیبارزتر -6

  ست؟یدر چ یرازیشادیص

 یرزمهای  وهیو ش زاتیامکانات، تجه .1

 یمردم یروهایارتش، سپاه و ن نیاتحاد ب .2

  یطانیش زهیدر برابر انگ یاله زهیو انگ یکیولوژئدیا تی. ماه3

معارف جنگ)که از ابتکارات  تیئه لیهدف تشک نیتر مهم ،یرازیش ادیسپهبد ص دیاز نظر شه -7

  ست؟یخودشان بود( چ

 یانقالب اسالم یروزیثبت و ضبط نقش ارتش در پ .1

 یدانشگاه افسر انیدوران دفاع مقدس به نسل جوان و دانشجوهای  انتقال تجربه .2

  اسناد و مدارک دوران دفاع مقدس یجمع آور .3

 یایمه یکرده بودم. او به راست دایبرادرانه و خدا داده پ ینسبت به او مهر خود شخصاًمن » -8
در  یرازیش ادیسپهبد ص دیسخن شه نیا« داشت یاله یکه رنگ بود یهر دستور و فرمان یاجرا

 بزرگوار است؟  دیمورد کدام شه

 کالهدوز دیشه .1

 اقارب پرست  دی. شه2

 یمحمد جعفر نصر اصفهان دیشه .3



انجام گرفت چه نام  یرازیش ادیسپهبد ص دیشه یبه فرمانده کهدفاع مقدس  اتیعمل نیآخر -9

 بود؟  یداشت و در چه سال

 1331سال مرصاد، اتیعمل .1

 1331سال  مرصاد، اتیعمل .2

 1332سال  ن،یفتح المب اتی. عمل3

به شان  امیپمتن ( در ی)مدظله العالیا امام خامنه ، حضرتمعظم کل قوا یفرمانده -21

 کردند؟  یمعرف با چه صفاتیرا  نیمنافق ،یرازیش ادیسپهبد ص دیمناسبت شهادت شه

 و زبون مانیا یب نیمنافق .1

  اهیمجرم و خونخوار و روس نیمنافق .2

 زبون و کوردل نی. منافق3


