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 فصل اول 

 قدیمی ترین و مهمترین و هیجان انگیز ترین پدیده اجتماعی جهان چیست؟ -1

 .دفاع 1

 .جنگ2

 .جهاد3

 .جهاد دفاعی 4

 

مجموعه مجاهدت ها ، حماسه ها ، فعالیت های متنوعی که ملت مسلمان و نیروهای مسلح در طول هشت  -2

 سال جنگ در مقابل رژیم عراق انجام دادند چیست؟ 

 .جنگ1

 دفاع  .2

 .دفاع مقدس 3

 .جهاد دفاعی 4

 

 کدام مورد از ویژگی های جنگ نمی باشد؟-3

 .دارای هدف و در می تامین منافع 1

 .جنگ با هدف تحمیل عقیده2

 .سازمان یافته و دارای تشکیالت3

 .در شکل دسته جمعی و گروهی 4

 

 کدام یک از مواردی جز اصول جنگ می باشد؟-4

 .جنگ با هدف احیای دین 1

 خوردی قهر آمیز توام با خشونت.بر2

 .اطاعت از فرماندهی  3

 .قدرت طلبی و جاه طلبی رهبران سیاسی4
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رقابت دو کشور بر سر قدرت و تالش برای دستیابی به نقش و جایگاه باالتر ، جز کدام یک از علل و عوامل  -5

 شروع جنگ است؟ 

 علل اقتصادی -.ریشه ها1

 علل سیاسی -.زمینه ها2

 علل اقتصادی  -.زمینه ها3

 علل سیاسی-.ریشه ها4

 

کشورهای دارای توانمندی نظامی، سیاسی،  و اقتصادی هستند که منابع فراوانی برای خود در همه نقاط  -6

 تعریف کرده اند ، جز کدام یک از مواد در سطح بین المللی است؟

 المللی های بین .سازمان1

 .کشورهای منطقه ای  2

 .ابرقدرتها3

 .هیچ کدام 4

 

 باشد؟ کدام یک از اهداف جهاد نمی-7

 .مبارزه با تبهکاران و گمراه کنندگان 1

 .دفاع از مرزها  2

 های الهی  .پاسداری از نظام و ارزش 3

 .تکیه بر نقش اساسی انسان 4

 

دفاع از موجودیت خویش در میان همه جانداران امری ضروری و فطری است به یک از ابعاد ضرورت جهاد  -8

 شود؟ مربوط می 

 .بعد فطری 1

 .بعد عقلی 2

 .بعد مکتبی 3

 .بعد الهی 4
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 کدام مورد جز اهداف جهاد دفاعی نمی باشد؟-9

 .دفع تجاوز  1

 .مبارزه با گمراهی  2

 .براندازی شرک 3

 .فراهم ساختن امنیت  4

 

حمایت کردن مسلمانان از کیان اسالم و سرزمین و قلمرو  کشور اسالمی و حفظ امنیت و حراست از مال  -10

 جان و ناموس خویش در برابر دشمنان داخلی و خارجی تعریف کدام است؟ و 

 .دفاع 1

 .جهاد2

 .امر ب معروف 3

 .نهی از منکر  4

 

انسجام و اقتدار حاکمیت و استحکام رابطه دولت و ملت جز کدام یک از ابعاد محیط داخلی کشورهای  -11

 درگیر جنگ می باشد؟ 

 .بعد نظامی 1

 .بعد سیاسی2

 اقتصادی .بعد 3

 .بعد فرهنگی 4

 

 به جنگهای محله ای و منطقه ای و فرامنطقه ای و جهانی جز کدام یک از معیارهای انواع جنگ است؟-12

 .براساس قلمرو 1

 .براساس نوع ابزار 2

 .بر اساس مقیاسهای جغرافیایی 3

 .براساس هدف  4
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 کدام مورد جز اهداف جنگ نمی باشد؟-13

 لی  .با هدف تحقق حقوق بین المل1

 .با هدف دفاع از سرزمین و مملکت2

 .با هدف دستیابی به منابع و ذخایر یک کشور 3

 .دارای هدف و در پی تامین منافع  4

 

 جنگ سخت و نیمه سخت جز کدام یک از معیارهای انواع جنگ می باشد؟-14

 .بر مبنای نوع ابزار  1

 .براساس بکارگیری نوع سالح  2

 .از نظر طول زمان  3

 شدت.از نظر 4

 

 کدام مورد جز اصول جنگ نیست؟ -15

 .نفی هرگونه سلطه ی غیر خدایی1

 .ایمان به هدف متعالی و مقدس 2

 .تکیه بر باور ، اراده و عمل 3

 .مبارزه با گمراهی 4
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 نامهپاسخ 

 سوال )گزینه(  جواب

2 ۱ 

3 ۲ 

2 ۳ 

3 ۴ 

4 ۵ 

3 ۶ 

4 ۷ 

1 ۸ 

3 ۹ 

1 ۱۰ 

2 ۱۱ 

3 ۱۲ 

4 ۱۳ 

1 ۱۴ 

4 ۱۵ 
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 دومفصل  

هایی معتدل دارد و در تابستان هوا گرم و نسبتا مرطوب است مربوط به کدام یک از  این منطقه زمستان -16

 آب و هوای کشور عراق است؟

 .منطقه مرکزی 1

 .منطقه کوهستانی شمال2

 .منطقه جنوب شرقی 3

 .منطقه غرب 4

 

شود مربوط  وریه وارد عراق می این رود از قسمت جنوب شرق ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از س -17

 های عراق است؟به کدام یک از رودخانه 

 .رود دجله 1

 .رود شط العرب 2

 .رود فرات 3

 .رود کارون  4

 

 کدام یک از موارد زیر موقعیت کشور ایران نمی باشد؟ -18

 .متصل به موقعیت بری اوراسیا 1

 .داشتن سواحل طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان 2

  اختیار داشتن تنگه هرمز و دارای موقعیت گذرگاهی است.در 3

 .نقطه مشترک مرز ایران و عراق و ترکیه  4

 

 منطقه خوزستان با عراق چند کیلومتر مرز مشترک دارد و چند کیلومتر مرز خاکی و آبی دارد؟ -19

 420-210و  620.1

 210-420و  630.2

 630- 210و 420.3

 630-420و210.4



 همانند یک اُستاد یاد بگیرید!  –   اُستادانه                                                        

8 
 

 www.ostadaneh.com

 info@ostadaneh.com

 ایران   –کرمان 

 ارتفاعات مرزی در استان خوزستان چ نام دارد؟ -20

 .حمرین1

 .برقازه  2

 .میشداغ 3

 .رقابیه 4

 

 چه عاملی  تعین کننده رابطه میان محیط و انسان است؟-21

 .دین 1

 .تاریخ2

 .جغرافیا3

 .دانش 4

 

 تنگه هرمز چندمین تنگه بین المللی شلوغ دنیاست؟-22

 .اولین 1

 .دومین  2

 .سومین  3

 .چهارمین4

 

ن منطقه دارای تابستان خیلی گرم اما خشونت سرما در زمستان وجود ندارد مربوط به کدام یک از آب  ای-23

 و هوای کشور عراق است؟ 

 .منطقه جنوب شرقی  1

 .منطقه مرکزی 2

 .منطقه کوهستانی شمالی3

 .منطقه غرب 4
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 پاسخنامه

 جواب سوال

16 1 

17 3 

18 4 

19 2 

20 1 

21 3 

22 2 

23 4 
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 سوم فصل 

وقتی عثمانی اروندرود را جزو کشور خود نامید و تا آستانه جنگ پیش رفت رئیس جمهور    1340در سال  -24

 کدام کشور واسطه شد؟ 

 .الجزایر 1

 .لیبی 2

 .بریتانیا3

 .آمریکا4

 

 پیروزی انقالب اسالمی موجب چه چیزی شده؟ -25

 .تغییر ساختار قدرت خاورمیانه1

 .تغییر نظام دو قطبی جهان 2

 خارج شدن از حامیان بلوک غرب .3

 .همه موارد 4

 

 عراق چه تاریخی مجبور به پذیرش دوباره قرارداد الجزایر شد؟-26

 62شهریور29.1

 69خرداد23.2

 69شهریور29.3

 69مرداد23.4

 

 معروف ترین جنگ ایران و عثمانی چه نام داشت؟-27

 .قادسیه 1

 .چالدران2

 .ساالمیس3

 .گوگمل 4


