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 بخش اول: کلیات 

 ۴،۳،۲،۱فصل  یح یسواالت تشر 

 د؟ یده ح ی: تفاوت جنگ و دفاع مقدس را توض1

عام داشته و به انواع    ی، مفهوم  یدر جوامع بشر  یتیدولت ها ، به عنوان واقع  نینبرد مسلحانه ب  ای  جنگ

از داخل  ای، جنگ مشروع    ی، جنگ تدافع  ی تهاجم نظام  رینظ  یمتعدد   م یتقس  ی و خارج  ینامشروع اعم 

 است .  قدسو نام ینید  ریو غ یعقل ریناپسند،  غ یاز مواقع جنگ اقدام یاری. و در بس شودیم

در مقابل تجاوز    یتدافع  یسو ، حالت  کیاز جنگ و نبرد مسلحانه است که از    یدفاع مقدس نوع خاص   اما

  ی جامعه بوده و دارا  کی شده در    رفتهی پذ  ینید  ی، مطابق با هنجارها   گرید  یداشته و از سو  گانگانیب  ینظام

 است .  یو اجتماع ینیارزش د

 یبعث عراق نوع  میو رژ  یکباراست  یهادر مقابله با هجوم قدرت   رانیا  یاسالم  یدفاع جمهور  نیبنابرا

 دفاع مقدس بوده است. 

 

   د؟ یکن انیمختلف را ب  ی ارهایانواع جنگ براساس مع  یبند  می: تقس2

 عادالنه؛  ریعادالنه و غ ی( براساس هدف :به جنگ ها۱

 ؛  یو جهان ی ، فرامنطقه ا ی، منطقه ا یمحل  ی: به جنگ ها یی ایجغراف یها  اسی( بر اساس مق۲

 ( ؛یکی ( و نامنظم )چرکیمنظم )کالس ی : به جنگ هاکیانضباط و تاکت ی( بر مبنا۳

 ؛  ینیو زم یی، هوا ییایدر  ی: به جنگ هاییای( بر اساس سطح جغراف۴

 ؛ ی و خارج یداخل  ی( بر اساس قلمرو: به جنگ ها۵

 سخت و نرم ؛  مهیسخت ، ن ینوع ابزار: به جنگ ها ی( بر مبنا۶

 متعارف و نامتعارف ؛ ینوع سالح: به جنگ ها یری( براساس به کارگ۷

 محدود ، متوسط و نامحدود ؛  ی( از نظر طول زمان: به جنگ ها۸

 کم شدت ، متوسط و پر شدت ؛  ی(از نظر شدت : به جنگ ها۹
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 ؟  دیاسالم نام ببر  دگاهی ها را از د  یژگیو  نیجنگ کدامند؟ ا   یها  یژگی: و 3

 ست. توام با خشونت ا  زیقهر آم  ی( برخورد۱

 است .   یو گروه ی( در شکل دسته جمع۲

 است .  التیتشک ی و دارا افتهی( سازمان ۳

 منافع است.  نی تام یهدف و در پ  ی( دارا۴

 است .  یو حقوق یضوابط قانون ی( دارا۵

 

 د؟ی ده ح یتوض رندیگی شکل م  ی: جنگ ها با چه اهداف4

 یی و کشور گشا نی: جنگ با هدف تصرف سرزم۱

   یگری بر د یک یاراده  لیاز تحم یری جلوگ ای  یاسیاراده س لی : جنگ با هدف تحم۲

  یاس یرهبران س ی و جاه طلب ی: جنگ با هدف قدرت طلب ۳

 و مملکت و ناموس   نی: جنگ با هدف دفاع از سرزم۴

   یالملل نی: جنگ با هدف تحقق حقوق ب۵

 کشور   کی  ریبه منابع و ذخا یابی: جنگ با هدف دست۶

   دهی عق لی : جنگ با هدف تحم۷

  نید  یای: جنگ با هدف اح۸

 

 د؟یکن  انی:ضرورت جهاد را در اسالم ب5

است که با هدف تهاجم    ی. چهره زشت جنگ ، جنگبایاسالم ، جنگ دو چهره دارد : زشت و ز  دگاهید  از

بساط    دنی دفع تهاجم و برچ  یاست که برا  یجنگ ، آن جنگ   یبایهمراه باشد. چهره ز   یی و تجاوز و فتنه جو

عنوان جهاد مطرح شده    ا خدا باشد که در اسالم ب  ن ید  تیو استقالل و حاکم  یو آزاد   دهیفتنه و دفاع از عق

 است . 

 است:  ی. جهاد از چند بعد قابل بررساستیبا تمام ملل دن زیمسالمت آم یستیطرفدار صلح و همز   اسالم
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 است.  یو فطر یضرور یهمه جانداران امر  انیدر م شیخو  تیود:  دفاع از موج  ی( بعد فطر۱

  ی اتفاق نظر دارند که حق مسلم هر فرد و جامعه ا  ی: همه انسانها ، ملت ها و جوامع بشر  ی( بعد عقل ۲

 دفاع کند .  شیخو  دهی و استقالل و عق ی است که از حقوق ، آزاد

ظلم و کوتاه کردن دست ستمکاران و متجاوزان را در    هیمبارزه عل   ،یآسمان  انی: همه اد   ی( بعد مکتب۳

 خود قرار داده اند .  یراس برنامه ها 

 

 ؟  دیرا نام ببر ی: اهداف جهاد دفاع6

 کشور  تیو موجود انی: حفظ ک۱

 : دفع تجاوز  ۲

   تی: فراهم ساختن امن۳

   ی : مبارزه با گمراه۴

 

 ؟  دی: علل و عوامل شروع جنگ را شرح ده 7

 ها .  نهیها و زم شهیدارد ، به نام ر یو شروع جنگ دو علت اساس وقوع

 که شامل : روندی نم نیاز ب یک ب آسان ی داری عمق و پا یهستند و دارا  یها: علل شهیر

 . یمتماد انیدو کشور در طول سال نیاز تداوم خشونت ب یناش ی:مانند جنگ ها  یخیعلل تار -۱

 کشورها.   ییایجغراف تیاز وضع یناش: مانند اختالفات ییایعلل جغراف-۲

 : مانند رقابت دو کشور بر سر قدرت . یاس یعلل س -۳

 دو کشور بر سر منابع و بازار  ی: مانند اختالف هایعلل اقتصاد -۴

 . یو مذهب یو قوم ینژاد  ی:  مانند اختالف هایو فرهنگ یعلل اجتماع-۵

گذار و نقش   ریدارند و تاث  یکمتر   یداریموجود بوده و پا  تیو وضع  طیهستند که تابع شرا  یها: علل  نهیزم

 جنگ   ر یدرگ یکشورها یداخل  طیمح-۲ یالملل  نیب طی مح-۱اند، که شامل:   نیآفر
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 ؟  ست یچ  رانیا  ییا یجغراف ت یموقع از ی: امت8

ا   رانیا  یکنون  نیسرزم ب   دهدی م  لیرا تشک  رانی ا  ریاز فالت کب  یبخش عمده  از   شیکه  از نود درصد 

 فالت واقع شده است.  نیمساحت آن در غرب ا

 است؛  تیسه موقع ی دارا رانیا کشور

 . استیاوراس یبر تی: متصل به موقع۱

 برخوردار است.   یبحر تیعمان از موقع یا یفارس و در جیدر خل ی: به سبب داشتن سواحل طوالن۲

  ون یلیم  ۱۸است و روزانه    ی گذرگاه  تیموقع  یراهرمز،  دا  کیداشتن تنگه استراتژ   اری: به لحاظ در اخت۳

 .  شودیتنگه صادر م نیبشکه نفت از ا

 ؛   دی افزا یآن در منطقه م  تیبر نقش و اهم ر یز یک یتیدر پنج حوزه ژئوپل  رانیواقع شدن ا ی از طرف و

 فارس  جی خل  یکیتی:حوزه ژئوپول۱

 هند   انوسیعمان و اق یا یدر یکیتی:حوزه ژئوپول۲

   رانی فالت ا  یکیتی: حوزه ژئوپول۳

   زستانی، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و قرق یمرکز  یایآس  یکیتی: حوزه ژئوپول۴

 قزاقستان و ترکمنستان   ه،یروس ران،یمازنداران، ا   یایدر  یکیتی: حوزه ژئوپول۵

 

 ؟  دیده حیتنگه هرمز را توض  تی: اهم 9

بشکه نفت خام که   ونیلیم ۱۷تا ۱۶/۵روز نفت کش ها حدود . هر استیشلوغ دن یالملل نیتنگه ب نیدوم

 ی تنگه عبور م  نیاست ، را ا  یدرصد کل عرضه جهان۲۵  کیدرصد کل نفت حمل شده و نزد  ۴۰معادل  

 . دارد متر عمق ن ۱۰۰از  شینقطه ب نیتر  قیاست و در عم لومتریک ۳۹ بای دهد . عرض تنگه هرمز تقر

تنگه    تیفارس قرار دارد و امن  ج یدر خل  ایشناخته شده نفت و گاز دن  ریدرصد ذخا  ۶۸حدود    یطرف   از

 نیاز ا  یدر عبور انرژ  یهرگونه اختالل   جهیدارد. در نت  ایدن  یوقفه انرژ  یب  نیدر تأم  یدیهرمز،  نقش کل

تنگه به منظور    نیا  رل، کنت  یمواجه خواهد ساخت و از طرف  یجهان را با رکود اقتصاد  یتنگه ، کشورها

برخوردار نموده است    ی قابل مالحظه ا  یداشته و آن را از ارزش نظام  یا  ژهیو  تیتردد در آن ، اهم  تیامن

. 
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 ؟  د یکشور عراق را شرح ده ت یموقع ت ی: اهم10

و   هی، از شمال با ترک هی و عربستان ، از سمت غرب با اُردن و سور  ت یکو یکشور از جنوب با کشورها نیا

فالت   یوجنوب غرب  ایآس   یعراق در جنوب غرب  نی است. سرزم  هیهمسا   رانیا  یاسالم  یاز شرق با جمهور

 واقع شده است.  رانیا

عمده  آن ، نقش    ییایخاص جغراف   یها   یژگیعراق که در تقاطع سه قاره قرار گرفته و و  یراهبرد  تیموقع

 کرده است.   فا یکشور ا نیا خی در تار یا

، باتالق    اچه یشامل در  لومترمربعیک۴۹۱۰مقدار    نی است ک ازا  لومترمربعیک  ۴۳۴۹۲۴کشور عراق    وسعت

  ون یلیم  ۲۸کشور در حدود    نیا  تیجمع  ۱۳۸۹عراق در سال    یاست. در سرشمار  یآب  یپهنه ها  ریو سا

 نفر بوده است. 

 

 ؟  دیده حی را توض ی و عثمان رانی ا  یعلل جنگ ها  ن ی: مهمتر 11

  رانیاز خاک ا   ییهاداشت آنها به قسمتوچشم  یحکام عثمان یدو دولت و توسعه طلب ی: اختالفات مرز۱

  ل ی به عراق به دل  انیرانیکردستان و عراق و عالقه ا  جان،یگرجستان،ارمنستان،آذربا  تیخصوص به والبه

 بود. انیعیاحترام و اعتقاد ش وجود بقاع ائمه اطهار که مورد

 دو کشور. نیب یبه اختالفات مذهب  سی: دامن زدن انگل۲

به عراق   اتیعتبات عال  ارتیز  یکه برا   یرانیبا زائران ا  یحاکمان و مأموران دولت عثمان  ی: بد رفتار۳

 .  کردندی م متیعز

 . گریکدی  یبه دربارها یو عثمان رانیا  یاغیو   یو شاهزادگان ناراض رانی: پناهنده شدن ام۴

  ی اقتیل  ی و ب  یاستبداد  یهاحکومت   ی ثباتی از ب  یمختلف ناش   یدر زمانها  رانی ا  ی : اوضاع نابسامان داخل۵

 زمامداران . 

  ی قدرت شرقدو ابر  نی ا  فیبه منظور تضع  یو عثمان  رانیا  نیب  ییاروپا  یکشورها  یو آتش افروز  کی : تحر۶

 و منافع خود.  تیامن نیو تام
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 ست؟ یچ  زیالجزا 1907: مفاد قرارداد 12

  ئت یه  یهام و صورت جلسه ۱۹۱۳در  هیخود را براساس پروتکل قسطنطن  ینیزم   یو عراق مرزها  رانی: ا۱

 کنند. نییم تع۱۹۱۴مرز در  نییتع

 کنند.  نییخود را براساس خط تالوگ تع ی اب ی: مرزها۲

برقرار خواهند ساخت.    شی مشترک خو   ی و اعتماد متقابل را در امتداد مرزها  تیکار دو کشور امن  نی: با ا ۳

و موثر به منظور قطع هر گونه نفوذ که جنبه    قیدق  یخود کنترل  یکه در مرزها  شوندیمتعهد م  نیطرف

 خرابکارانه از هرسو داشته باشد، اعمال کنند. 

  ی ه یبد   جهیبوده و درنت  یحل کلراه   کیاز    ری ناپذ  ه یتجز   یعوامل: دو طرف توافق کردند که مقررات فوق،  ۴

 است.  ریروح توافق الجزا ریاز مفاد فوق مغا  کیاست که نقض هر 

 

 

 د؟ یده حی در آستانه جنگ را توض رانیا  ی اقتصاد ت ی: وضع13

وب بود  نامطل  اریبس  رانی ا  یاسالم  یجمهور  طیوشرا  ت یو در آستانه جنگ ، وضع  یانقالب اسالم  یروزیپ  با

 . میکنیاز آنها اشاره م  یکه به برخ 

  جاد ینفت در سازمان اوپک و ا  یاه ی پا  مت یتزلزل درق جادی و ا  ینفت  ی در بازارها  ی : توطئه دشمنان خارج۱

 ران؛ یا  یمشکل فروش نفت بزا

را به خارج    رانیا   یها  ییخاندان شاه وعمال و وابستگان آن دارا  نکهیبودن خزانه دولت به علت ا  ی :خال۲

 از کشور انتقال داده بودند . 

 شاه بودند .  میصنعت کشور که از وابستگان رژ  رانی از مد یاری: فرار بس۳

 و کارخانه ها؛  عیضد انقالب در صنا  یگروهک ها ی: کارشکن۴

 به شرق وغرب؛  یدم وابستگمتناسب با راهبرد ع یاقتصاد یهاحل : نداشتن راه ۵
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 ضد انقالب را در آستانه جنگ چه بوده اند ؟  ی ها و عملکرد احزاب و گروها تیفعال جه ی: نت14

 در سراسر کشور.   ینیپر نفوذ طرفدار امام خم   ونیگذار و روحان  ریتاث  ی علما  رینظام نظ   ی: ترور استوانه ها ۱

 رعب و وحشت.  جادی ا  یبزا ی: ترور مردم عاد۲

 .  یسپاه پاسداران انقالب اسالم  لیاز تشک  یریگسترده به منظور انحالل ارتش و جلوگ  غاتیو تبل  تی: فعال۳

 . گر یکد ی از  یرانیاقوام ا   ییواگرا یو تالش برا ی : توسعه اختالفات قوم۴

 

 د؟ی در آستانه جنگ را شرح ده  رانی ا  ینظام ت ی: وضع15

،ساختارها و    یمبان  ی، به طور کل  رانی در ا  یاسالم  ی نظام جمهور  لیکو تش  ی نظام شاهنشاه   یفروپاش  با

 شد ک شامل:  قیعم یو دگرگون  رییدر کشور دچار تغ یقدرت نظام یهامولفه 

  ت یر یمد  ی، سلسله مراتب و انضباط وجود نداشت. برا  ی، نظام فرمانده   ینظام  یها و پایگاه ها: در پادگان ۱

  ل یتشک  یدرهر پادگان و مرکز نظام  یاسالم  یوفادارتر به انقالب ، شوراها  یها ی ارتش  یها، از سوپادگان 

 . کردندی را به عنوان فرمانده در هر رده مشخص م یشدو آنها افراد

خود    یو از رسته نظامشهر خود منتقل شدند   یهاگان ی ثابت ارتش بنا به مجوز دولت موقت به    ی: اعظا۲

 ملحق شدند.  ییبه واحدها ش،یجدا و بدون توجه به تخصص خو 

و کنترل و   یفرمانده   ستمیو توسعه نشد بلکه در عمل از نظر س افتینه تنها توسعه ن ران ی ا ی: توان نظام۳

 شد.   فیتضع یبانیپشت

 .  یبزرگ جهان یهاقدرت یاز سو رانیا  یحاتیتسل  می: تحر ۴

 کارکنان ارتش.  هیآن بر روح یروان ریضد انقالب و تاث   یوهاگر ی: شعار انحالل ارتش از سو ۵

دوره    راتیو تعم  یبه علت انجام نشدن نگهدار  زاتیو نقض سالح و تجه  یآموزش  ی: رکود در برنامه ها۶

 . یا

ن۷ خوردن  پ  ییهوا  یروی: ضربه  اثر  در  ناکارآمد  یکودتا  ی امدهایارتش  و  دل  ینقاب  به   یب  لیارتش 

 مسئوالن نسبت به فرماندهان.  ینیو بدب یاعتماد

و   ر یو تعم  یآموزش  یها  نهیارتش را در زم  یکه قدرت دفاع  رانیاز ا  ییکا یهزار مستشار آمر۱۲:خروج  ۸

 داده بود.  لیتقل  ینگهدار
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 د؟ی عراق را در آستانه جنگ شرح ده  ینظام ت ی: وضع16

مسلح خود و به    یروهایوان نو توسعه ت  تیتقو  یکار آمدن حزب بعث،  عراق همواره در پ  یزمان رو  از

  ی دوست  مان یدوران عراق، با استفاده از پ  نیعراق افزود. در ا   یارتش بعث  تیفیو ک  تیطور مرتب بز کم

   ، ی، آموزش  یحات یلتس  ی ها  یازمندیبود تمام ن  دهی دو کشور به امضا رس  نیکه ب  یپانزده ساله بت شورو

  ارد یلیم۶ماه اول بودجه عراق در حدود  ۶. در  کردیم  نیتام  یارتش عراق را از شورو  یو سازمانده  یتدارکات

 کرد .  ینظام  زاتیتجه د یکشور اقدام به خر نیو ا افتی شیدالر افزا

که ب آتش توپخانه    دادی م  ل یتشک  زهیو مکان  یزره  یهاگان یعراق را    ینیزم  یرویضربت ن  یاصل  هسته

 .  شدیم یبانیپشت

دارا  وانتیمجهینت  در عراق،  ارتش  که  س   یگفت  ساختار    یاسیثبات  استبداد  کپارچهی،  با    یو حکومت 

 نگران نبود.  یخارج  دیدر کشور بود و از نظر تهد  یتیامن تیحاکم
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 : آغاز توجه عراق بخش دوم

 7،6،5فصل  یح یتشر  سواالت

 

 د؟ یسیرا بنو  رانیعراق به ا  م ی:علل تجاوز رژ1

 .   رانی به عراق در مورد تهاجم به ا کای: نشان دادن چراغ سبز آمر۱

 در عراق  یاز نفوذ و صدور انقالب اسالم   یری: جلوگ۲

   رانیا  یاسالم  ی بعث عراق با اسالم و جمهور میرژ ی: دشمن۳

   ری قرارداد الجزا یصدام در خصوص امضا یخی : عقده حقارت تار۴

 ران یمنطقه با صدام در تجاوز به ا یکشورها ی : همراه۵

 ی دتی:تضاد عق۶

 

 د؟یسیبنو  رانیا  یاسالم یجمهور ه یبعث عراق را در تجاوز عل م یرژ ی:اهداف کل2

 مطلق بر اروندرود تی: حاکم۱

  کیتیژئوپول یو خروج از تنگنا  ران ی استان خوزستان از ا  ی: جداساز۲

 ی رانیسه گانه ا  ریبرگرداندن جزا ی: ادعا۳

 جهان عرب   ی:کسب رهبر۴

   رانیا یاسالم  یسرنگون کردن نظام نوپای جمهور ایو   هی: تجز ۵

 

 چه بود؟  رانی ا  نی سرزم ی: اهداف تهاجم ارتش بعث عراق به منطقه جنوب3

 آبادان   ره ی: کنترل کامل اروند رود با تصرف خرمشهر و جز ۱

 فارس با تصرف بنادر امام و ماهشهر   جیخل یبه سواحل شمال غرب ی: دسترس۲

   رانیاقتصاد ا  یو نابود  فیو گاز با هدف تضع: تصرف منابع مهم نفت ۳

 آن نی: تصرف استان خوزستان و اشغال مناطق عرب نش۴


