بسم اهلل الرحمن الرحیم
چهارمین مسابقه از سلسله مسابقات کشوری «مستند ببین و مستند حرف بزن»
مستند کالشینکفهای آمریکایی(قسمت ششم)

 _1چه چیز باعث تصمیم به خاتمه جنگ شد؟
الف) شکست عملیات رمضان
ب) ناکامی در دستیابی به اهداف والفجر مقدماتی
ج) عدم موفقیت در عملیات مسلم بن عقیل(ع)
د) همه موارد

 _2این حرف از کیست؟
«اگر ایرانی ها از هر محور دیگری با یک گردان ،عملیاتشان را ادامه میدادند به بغداد می رسیدند».
الف) صدام حسین
ب) خاویار پرز دکوئیار
ج) رئیس جمهور وقت آمریکا
د) رئیس جمهور عربستان

 _3کدام حزب منحل شده نسبت به لزوم خاتمه جنگ بیانیه داد؟
الف) سازمان مجاهدین خلق
ب) حزب دموکرات خلق مسلمان کردستان
ج) نهضت آزادی
د) حزب توده
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 _4چرا طرح های مجلس جهت پایان جنگ به نتیجه نرسید؟
الف) نبودن طرح مشخص برای آتش بس
ب) نامناسب بودن موقعیت جنگی
ج) عدم تعیین متجاوز توسط شورای امنیت
د) همه موارد

 _5کدام کشور از شرکای جنگی عراق نبود؟
الف)بریتانیا
ب)سوئد
ج)آلمان
د)آمریکا

 _6بعد از فتح خرمشهر سرنوشت فرماندهان عراقی که شکست می خوردند توسط صدام چگونه رقم
میخورد؟
الف) زندان
ب) خلع درجه
ج) اعدام
د) تبعید

 _7کتاب ویرانی دروازه های شرق نوشته کیست؟
الف) غسان شربل
ب) آقای هاشمی رفسنجانی
ج) السامرایی
د) صباغیان
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 _8طرح پایان جنگ بر اساس گفته دکتر رضایی بعد از کدام عملیات مطرح شد؟
الف) کربالی5
ب) عملیات خیبر
ج) والفجر مقدماتی
د) کربالی4

 _9جانشینی فرماندهی کل قوا توسط امام(ره) به چه کسی واگذار شد؟
الف) دکتر حسن روحانی
ب) آیت اهلل خامنه ای
ج) آقای موسوی اردبیلی
د) آقای هاشمی رفسنجانی

 _10اولین بار هلی برد در کدام منطقه عملیاتی بود؟
الف) خرمشهر
ب) بستان
ج) جزیره مجنون
د) دهلران

_11اولین فرماندهانی که با نیروهایشان هلی برد شدند چه کسانی بودند؟
الف)شهید مهدی باکری
ب)شهید سلیمانی
ج)شهید کاظمی
د)الف و ج
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_ 12تاکتیک راهبردی نظامی پایان جنگ از نظر آقای هاشمی چه بود؟
الف)از بین بردن ماشین جنگی عراق
ب)زمین گیر کردن نیروهای عراقی
ج)تصرف مناطقی از عراق
د)رسیدن به مرزهای بین المللی
_13در چه تاریخی و چه عملیاتی فاو به دست ایران افتاد؟
الف)بهمن_64والفجر8
ب)بهمن_63والفجر8
ج)بهمن_64والفجر6
د)بهمن_63والفجر6
_14گرفتن فاو چه مشکلی برای عراق پیش آورد؟
الف)بصره را در خطر قرار میداد
ب)جزایر نفتی خود را از دست می داد
ج)دسترسی به دریا مقدور نبود
د)نیروی هوایی عراق را مختل می کرد
_15اشکال مبنایی میر حسین موسوی در جنگ چه بود؟
الف)قائل به درگیر شدن دولت در جنگ نبود
ب)دولت باید در همه امور اقتصادی دخالت بکند
ج)جنگ را باید تا پایان ادامه داد
د)هیچ کدام
_16مغز متفکر دولت میر حسین موسوی چه کسی بود؟
الف)احمد توکلی
ب)بهزاد نبوی
ج)آقازاده
د)عسگر اوالدی
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_17در چه تاریخی رجوی به صدام می پیوندد؟
الف)فروردین60
ب)تیر 62
ج)مرداد64
د)خرداد65
_18خیانت عربستان در سال65چه بود؟
الف)کشتار حاجیان در عرفات
ب)کمک اطالعاتی به صدام
ج)کشتار حجاج ایرانی در مراسم برائت از مشرکین
د)جلوگیری از برگزاری مراسم برائت از مشرکین
_19در سال1369عراق به کدام کشور حمله کرد؟
الف)کویت
ب)عربستان
ج)سوریه
د)ترکیه
_20پس از قطع نامه چه کسانی به امام مبنی بر عدم توان ادامه جنگ نامه نوشتند؟
الف)میرحسین موسوی
ب)محسن رضایی
ج)روغنی زنجانی
د)همه موارد

_21سالح های شیمیایی را کدام کشور ها در اختیار عراق گذاشتند؟
الف)فرانسه
ب)آلمان
ج)هلند
د)ب و ج
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_22فاصله عملیات کربالی 4تا کربالی 5چند روز بود و در کجا رخ داد؟
الف)2هفته_شلمچه
ب)10روز_نهر خین
ج)2هفته_بصره
د)5روز_فاو
_23در چه تاریخی قطع نامه598توسط شورای امنیت به تصویب رسید؟
الف)فروردین67
ب)مردادماه67
ج)تیرماه66
د)هیچکدام
_24در دی ماه 65ایران وارد کدام عملیات می شود؟
الف)محرم
ب)کربالی4
ج)مرصاد
د)کربالی1
_25در چه سالی آمریکا بخاطر صدام مستقیما با ایران وارد جنگ شد؟
الف)65
ب)66
ج)68
د)67
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