بسم اهلل الرحمن الرحیم
سواالت آزمون پیامکی " آشنایی با برخی از عملیات های دفاع مقدس"
 شرکت کنندگان گرامی از ساعت  01تا  01به همراه ارسال مشخصات خود ،شماره سووال ااسوص یو
(بوورام ملووال  .0الوو  .1 ،الوو ...ر را بووه شووماره ا ووام ی موا ووت گرهنجووی ا دموواعی دا شووجاه ار م ووه
( )210000032778270ارسال کن د.
 )1حفر تونل و کانال در زمین های رملی که باعث دور زدن عراقی ها شد در کدام عملیات بود؟
ال ر رمضان

بر کربالم 0

در طریق القدس

جر گد المب ن

 )2مکان اجرای عملیات کربالی  1کدام منطقه بود؟
ال ر مهران

بر بصره

در اهواز

جر شلمچه

 )3کدام عملیات پایانی بر استراتژی دفاع متحرک عراق بود؟
ال ر رمضان

بر کربالم 0

در قدس

جر خ بر

 )4در عملیات فتح المبین فرمانده قرارگاه نصر کدام سردار رشید اسالم بود؟
ال ر سردار رح م یفوم

بر سردار عزیز وفرم

جر سردار مج د بقایی

در سردار حسن باقرم

 )5علت انتخاب هور در عملیات خیبر چه بود؟
ال ر اره ز از تک بهه ام
جر غ ر مم ن بودن ما ور زرهی برام دشمن.

بر عدم تصور دشمن سبت به ا جام عمل ات از هور
در هر سه مورد ی

می باشد.

 )6آزادسازی بستان و  07روستای منطقه نتیجه کدام عملیات بود؟
ال ر کربالم0

بر رمضان

در طریق القدس

جر خ بر

 )0کدام گزینه در ارتباط با عملیات رمضان صحیح می باشد؟
ال ر رمز عمل ات یا زهرا (سر بود.
جر بزرگدرین برد زم نی هان بود از نگ ها ی د م بود.
در ارگان عمل کننده گقط سپاه ااسداران ا قالب اسالمی بود.
 )8فتح خرمشهر در کدام عملیات و پس از چند ماه اسارت حاصل شد؟
ال ر ب ت المقدس 01 ،ماه

بر طریق القدس 01 ،ماه

جر ب ت المقدس 01 ،ماه

در طریق القدس 01 ،ماه

 )9منطقه عمومی عملیات بیت المقدس کدام ویژگی زیر را نداشت؟
ال ر از شرق به هور الوظ م مندهی بود.
بر به دل ل مسط بودن منطقه مناسب برام قوام زرهی دشمن بود.
جر برام ر م ا اده به دل ل در دید بودن امناسب بود.
در از نوب به ار د ر د مندهی بود.
 )17در عملیات اچ 3-عملیات ایذایی از کدام پادگان ایران انجام شد؟
ال ر وژه همدان

بر اادگان تبریز

جر اادگان ار م ه

در اادگان تهران
موفق باشید

مدیریت فرهنگی دانشکده علوم ورزشی

