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 9394 – 95سال تحصیلی 



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   2 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

:گفتارپیص

، ًقطِ جذیذ تزًاهِ )سخٌی تا دتیزاى گزاهی(ضذُ در هقذهِ کتاب درسی  تا عٌایت تِ هَضَعات هطزح

جا کِ هحتَای ایي کتاب )درس آهادگی دفاعی پایِ ًْن هتَسطِ اٍل( تز اساس درسی آهادگی دفاعی ٍ اس آى

ّای کتاب درسی تألیف ضذُ  ّا ٍ فعالیت در پاسخ تِ پزسص آهوزاى هطارکت دانصٍ  روش آهوزضی فعال

آهذُ اس جولِ: رٍش آهَسضی  آهَساى عشیش( ٌی تا داًص)سخاست ٍ تز اساس هطالثی کِ در هقذهِ کتاب درسی 

و هافعالیت»ایي درس آهذُ:  تٌذی تٌذ ب کِ در تذکزات تارمٍ تِ استٌاد ؛ تذٍى حفظ کزدى جوالت کتابفعال 

ّاپزسص ایي اس ٍ تَدُ درس کالس در آهَساىداًص جذی هطارکت تزای کتاب هتي در ضذُطزاحی هایپرسص

گزٍُ آهَسضی درس آهادگی دفاعی استاى خَسستاى را تز آى داضت تا تز ؛ «.نطود استفاده کتثی آسهَى در

تاًک ّای درس آهادگی دفاعی استاى ًسثت تِ تطکیل قطة  یزاى گزاهی ٍ هطارکت سزگزٍُاساس تجزتیات دت

 اقذام ًوایذ. جْت آسهَى ًَتت اٍل سَأالت

ٍاداضتِ ٍ تتَاًذ تز پایِ تفکر آهَس را تِ ًَعی طزح ضًَذ کِ داًص تایست سَأالت تِ تز ایي هٌظَر هی

ٍ ، خَد، ًتیجِآهوز در زهاى تذریس هطارکت دانص ٍ توضیحات دبیر ،اطالعات کلی کتاب گیزی

ارائِ دّذ. پاسخی هنطقی استٌتاج کزدُ ٍ

آهَس تتَاًذتَدُ ٍ داًص هتنوع ٍ هطخص ضذُ کِ پاسخ،عولای در طزاحی سَأالت تِ گًَِتز ایي اساس، 

 را کسة ًوایذ.نوره اهتحانی ٚحذاکثر بارم

ضوي تطکز اس کلیِ ّوکاراًی تاضذ کِ الت دتیزاى سطح استاى خَسستاى هیتٌذی سَأایي هجوَعِ، جوع

 گزدد.تقذین هی دتیزاىجْت استفادُ دیگز اًذ، گزٍُ استاى کوال ّوکاری را داضتِکِ در ایي سهیٌِ تا 

 اهتحاًیتَاًذ ًقطِ راّی، جْت طزح سَأالت  گزچِ، ایي ًوًَِ سَأالت، خالی اس اضکال ًیستٌذ ٍلی هی

دفاعی استاى درسی آهادگی در صَرت هطاّذُ ّزگًَِ ایزاد علوی یا ًگارضی تا گزٍُ  خَاّطٌذ است تاضذ.

خَسستاى تواس حاصل ًواییذ.



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   3 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

پُٞبیاستجبعی:

)-اِف دسعٌشٜٚ(ػبیتتبسٕ٘ب دفبػیآٔٛصؿی دْٚآٔبدٌی ٚ اَٚ ٔتٛػغٝ

HTTP://CMS.MEDU.IR/KHOUZAMAD:ثٝآدسعاػتبٖخٛصػتبٖ

ًظز کارضٌاساًِ خَد را ارائِ دّیذ.( یذ)اس قسوت ًظزات ٍ پیطٌْادات ٍ یا پزسص ٍ پاسخ هی تَاً

ٔتٛػغٝاَٚٚدْٚبػیآٔبدٌیدفآٔٛصؿیدسعٌشٜٚ(ایٕیُپؼتاِىتشٚ٘یه)-ة
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با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   4 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ٕٞشأٜبثٛد٘ذثٝتشتیتٔٙغمٝٚ٘بحیٝ:تثب٘هػٛأالایٗوٝدستٟیٝدثیشاٖٚاػبتیذی

٘بْدثیش٘بْٔٙغمٝ/٘بحیٝسدیف

افؼب٘ٝثٟبسٚ٘ذ-ؿٟالؿبٜآثبدی(5ا٘ذیٕـه)لغت1

ٟٔش٘ٛؽػضیضی-سٚیب٘ظبٔی(1٘بحیٝیه)لغت-اٞٛاص2

خب٘ٓعٟٕبػجی-ؿٟیٗاثشاٞیٕی(4ثٙذسأبْ)لغت3

ٔشضیٝٔشادیفش-ؿزبػیرٕـیذ(12ثٟجٟبٖ)لغت4

خذیزٝػؼیذی٘ظاد(3خشٔـٟش)لغت5

(6دصفَٛ)لغت6
سٚیبػٙبیتصادٜ-ٔشیٓرٛادٔٛتبة-ٔحؼٗػغٛاٖ

ٔشیٓػخبیی-٘ؼشیٗتمٛیصادٜ

ػّیػؼىشی(7ؿٛؿتش)لغت7

(2٘بحیٝ-ؿٟشػتبٖاٞٛاصدثیش-اػتبٖآٔٛصؿیػشٌشٌٜٚشدآٚس٘ذٜ:ٔزتجیػشاد)



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   5 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى  

ههن



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   6 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

فهرست بانک سوأالت

صفحه  هوضوع

7 : اهنیت، تهذیذدرس اولسوأالت 

9 درس اولکلیذ سوأالت 

91 : تهاجن، دفاعدرس دومسوأالت 

92 درس دومکلیذ سوأالت 

94 انقالب اسالهی، تذاوم نهضت عاضورا: درس سومسوأالت 

95 درس سومکلیذ سوأالت 

96 : بسیج، هذرسه عطقدرس چهارمسوأالت 

97 درس چهارمکلیذ سوأالت 

98 دوراى دفاع هقذس: درس پنجنسوأالت 

99 درس پنجنکلیذ سوأالت 

21 : هرداى هبارز و زناى قهرهاىسوأالت درس ضطن

29 درس ضطنکلیذ سوأالت 

22 : پذافنذ غیر عاهلدرس هفتنسوأالت 

24 درس هفتنکلیذ سوأالت 



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   7 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایاِف

اػت...........ٞذفتٟذیذاصثیٗثشد1ٖ

اػتمبداتٚافىبسأٙیت

ٌزاسد؟ٔیتبحیشچیضیچٝثشتٟذیذ2

ٔٛاسدٕٞٝافىبساػتمبداتاسادٜ

یىیاصٟٕٔتشیٗ٘یبصٞبیفغشیٚضشٚسیا٘ؼبٖ...............اػت3

تشعأٙیتذتٟذی
ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَدسػتییب٘بدسػتیایٗرٕالتسأـخقوٙیذ.ة

.٘یؼتأٙیتاصٟٕٔتشیٗ٘یبصٞبیفغشیٚضشٚسیا٘ؼب4ٖ

دسایٗحبِتتٟذیذاص٘ٛع٘شْاػت.تٟذیذثٝحّٕٝ٘ظبٔیوٙذوـٛسدیٍشسااٌشوـٛسی،5

.ثبؿذٔؼٙٛیٞبیاسصؽٚٔبدیٔٙبفغػّیٝوٝخغشاتیاصثٛدٖدٚساصاػتػجبستتٟذیذٔف6ْٟٛ

.اػتمبداتیهربٔؼٝٔٛسدٞذفلشاسٌیش٘ذٔیٌٛییٓتٟذیذاص٘ٛع٘شْاػتاٌشاسصؽٞب،ثبٚسٞب،7ٚ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربیخبِیساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ح

.اػتا٘ؼبٖ.........ٚ..........٘یبصٞبیتشیٟٗٔٓاصأٙیت8

اػت..........لشاسداسد،صیشاتٟذیذاصثیٗثشدٖ.........تٟذیذدسٔمبث9ُ

داس٘ذوٝثٝدٚ٘ٛعتٟذیذ٘شْٚتٟذیذػختٔیثبؿٙذ..........ثشخیاصتٟذیذٞبٔٙـأ10

.ثجشدثیٗاصساوـٛسٚٔبأٙیتوٝػٛأّیٚخغشاتیؼٙی.........11

٘بْداسد..........خغشاتیوٝأٙیتٔبٚوـٛسسااصثیٗٔیثشد12

ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسد،ػٛأَوٛتبٜپبػخت

چیؼت؟ؿذٜؿٟشٞبٚٞبٌبٜػىٛ٘تپیذایؾدالیُٟٕٔتشیٗاصیىی13

اع14 .ثجشیذ٘بْساتٟذیذاٛ٘

چیؼت؟تٟذیذٞذف15

چشاتٟذیذدسٔمبثُأٙیتلشاسداسد؟16

ٔٛسد(2)ثجشیذ؟٘بْساعجیؼیتٟذیذات17

ٔٙیتٔبٚوـٛسسااصثیٗٔیثشد؟خغشاتٚػٛأّیوٝا18

دٖاصخغشاتیوٝػّیٝٔٙبفغٔبدیٚا19 ؟سصؽٞبیٔؼٙٛیٔبٚرٛدداسددٚسٛث



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   8 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.1ثبسْٞشػٛأَ،ثٝػٛأالتصیشپبػخدٞیذ.ث

چیؼت؟أٙیتٔف20ْٟٛ

چیؼت؟تٟذیذٔف21ْٟٛ

ؿٛد؟ٔیٌفتٝتٟذیذیچٝثٝػختتٟذیذ22

چیؼت؟٘شْتٟذیذ23

چیؼت؟٘شْتٟذیذاتٞذف24

ٌیشد؟چٝٞذفیكٛستٔیبتٟذیذات٘شْث

اػت؟چیضیثشچٝتٟذیذٌزاسیتأحیش25

.دٞیذتٛضیحدِخٛاٜثٝسایىیٚثجشیذ٘بْساتٟذیذا٘ٛاع26

ثبػتٖٛةاستجبطدٞیذ:)تٛرٝ:ػتٖٛة،ٔٛسداضبفٝداسد.(دسایٗرذَٚ،ػجبساتػتٖٛاِفساد

27
ةاِف

یٗااصدثبدٌشٖٚتـفـبٚآٖعٛفبِٚضِٝٚصػیُٔب٘ٙذتیاتٟذیذ-1

ؿٙذ.ثبٔیاتتٟذیذع٘ٛ

أٙیت-ح

عجیؼیاتتٟذیذ-تثبؿذ.ٔیٞبٖ٘ؼباٚسیضشٚیفغشیٞبص٘یبٟٕٔتشیٗاص-2

رًٙ-ث



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   9 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

سإٞٙبیتلحیحػٛأالت

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایوّیذاِف
پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

أٙیت3ٕٞٝٔٛاسد2أٙیت1
ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَ٘بدسػتیایٗرٕالتسأـخقوٙیذ.-وّیذػٛأالتدسػتة

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ
دسػت7٘بدسػت6٘بدسػت5٘بدسػت4
ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ػجبست،ثبسْٞشوّیذػٛأالتربخبِیح

پبػخسدیفپبػخسدیفپبػخسدیفپبػخسدیفپبػخسدیف
تٟذیذ12تٟذیذ11ا٘ؼب٘ی10أٙیت–أٙیت9ضشٚسیٚفغشی8
ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘ش5/0ٜثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،-وّیذػٛأَوٛتبٜپبػخت

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ
٘شْتٟذیذ-ػختتٟذیذ14أٙیتثٝٞبا٘ؼبٖٔـتشن٘یبص13

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ
صیشاٞذفتٟذیذاصثیٗثشدٖأٙیتاػت.16أٙیتثشدٖثیٗاص15

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ
أٙیت19تٟذیذ18تٛفبٖػیُ،صِضِٝ،17

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜٔیثبؿذ.1ثبسْٞشػٛأَ،-سإٞٙبیتلحیحػٛأالتث

.داسدٚرٛدٔبٔؼٙٛیٞبیاسصؽٚٔبدیٔٙبثغػّیٝوٝخغشاتیاصثٛدٖدٚسیؼٙیأٙیت20
.ثجشدثیٗاصساوـٛسٚٔبأٙیتوٝػٛأّیٚخغشاتیؼٙیتٟذیذ21
.اػتػختتٟذیذٌٛییٓٔیحبِتایٗدسوٙذ،٘ظبٔیحّٕٝثٝتٟذیذسادیٍشوـٛسوـٛسی،اٌش22
ٚثٝثشداسددػتخٛدٞبیاسصؽاصّٔتیهوٌٝیش٘ذٔیكٛستٞذفایٗثب٘شْتٟذیذات23

.وٙذپیذاتٕبیُدیٍشاٖٞبیاسصؽ
ثٝٚثشداسددػتخٛدٞبیاسصؽاصّٔتیهوٌٝیش٘ذٔیكٛستٞذفایٗثب٘شْتٟذیذات24

.وٙذپیذاتٕبیُدیٍشاٖٞبیاسصؽ
دسآٟ٘بوشدٖتؼّیٓٔٙظٛسثٝدیٍشاٖافىبسٚاػتمبداتاسادٜ،ثشٌزاؿتٗتأحیشثشایتٟذیذٚالغدس25

.اػتوٙٙذٌبٖتٟذیذخٛاػتثشاثش
.اػتػخت٘ٛعاصتٟذیذ،وٙذ٘ظبٔیحّٕٝثٝتٟذیذدیٍشوـٛسوـٛسی،اٌش:ػختتٟذیذ26

.اػت٘شْ٘ٛعاص،ٌیشدلشاسٞذفربٔؼٝیهاتدٚاػتمبثبٚسٞبٞب،اسصؽاٌش:٘شْتٟذیذ
رذَٚسإٞٙبیتلحیحد
;ح2;ت271



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   91 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأٌَضیٙٝایػٛأالتچٙذاِف

.اػتدؿٕٗاكّیٞذفٔشدْدیٙیثبٚسٞبیٚٞباسصؽتغییشٚاػتمبداتٚرٞٗاؿغبَ،..........دس1

فشٍٞٙیتٟبرٓ٘شْتٟذیذ

؟٘یؼت٘ظبٔیتٟبرٓٔؼیبسٞبیصیشٔٛاسداصیهوذا2ْ

ٔحجتٚدٚػتیاظٟبسكذاپشٚاٍ٘یض٘فشتػشصٔیٗتلشف

یىیاصٔىبٖٞبیٔٛسدتٟبرٓدستٟبرٓفشٍٞٙیاػت.3

ٔشصٔذاسعٔشاوض٘ظبٔیٔشاوضالتلبدی

ؿٛد.ٌفتٝٔی..........ثٝٞشٌٛ٘ٝآٔبدٌیدسٔمبثُتٟبر4ٓ

آٔبدٌیدفبػیاؿغبَرًٙػخت

وٙذ.ا٘تخبةٔی.........ا٘ؼبٖٔؼّٕبٖ،٘ٛعٚؿیٜٛدفبعدسثشاثشتٟذیذاتسأتٙبػتثب5

ٞشػٝٔٛسدچٍٍٛ٘یخغشؿشایظٔىب٘یؿشایظصٔب٘ی

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَدسػتییب٘بدسػتیایٗرّٕٝسأـخقوٙیذ.ة

.ثبؿذتٟبرٓثٝٔؼٙبیؿجیخٖٛ،ٞزْٛٚحّٕٝٔی6

.دستٟبرٓفشٍٞٙی،یىیاصاٞذافاؿغبَػشصٔیٗٚخبنٔٛسد٘ظشاػت7

.ؿٛدٔیا٘زبْالتلبدیٚفشٍٞٙی٘ظبٔی،ؿىُػٝثٝتٟبر8ٓ

.دستٟبرٓ٘ظبٔیٞذفتلشففىشٚرٞٗاػت9

فشٍٞٙیاػت. تٟبرٓ اص خغش٘بوتش ٔختّفرٟبت٘ظبٔیاصتٟبر10ٓ

.وٙذٔیؿشٚعسا تٟبرٓثذٖٚتٟذیذ ٌبٞیدؿ11ٕٗ

.فتذا،رًٙاتفبقٔیػّیٝوـٛسدیٍشكٛستثٍیشدفشٍٞٙیصٔب٘یوٝتٟبر12ٓ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربیخبِیساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ت

ٌفتٝٔیؿٛد..........ثٝٞشٌٛ٘ٝآٔبدٌیدسٔمبثُتٟبر13ٓ

.افتذٔیاتفبق.........چٙذیبدٚثیٗوٝاػتایٔؼّحب٘ٝٚخـٗ٘جشدرًٙ،14

٘بْداسد.چٙذارتٕبعٔؼتمُاتفبقٔیافتذ..........٘جشدخـٗٚٔؼّحب٘ٝایوٝثیٗدٚیب15

٘بْداسد.......ؿجیخٖٛٚٞزْٛٚحّٕٝییهوـٛسثٝوـٛسیدیٍشثٝٔٙظٛساؿغبَوـٛسیدیٍش16

.ػبصدٔیفشاٞٓسا رٛا٘بٖ..........ثشٚصصٔیٙٝاػتمبداتٚػشصٔیٗاص دفبع17

آیذ.دسثشاثشتزبٚصٌشاٖثٝدػتٕ٘ی.........حفظػضتٚػشثّٙذیٚسػیذٖثٝوٕبَثذ18ٖٚ



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   99 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،ػٛأالتوٛتبٜپبػخث

آٔبدٌیدفبػییؼٙیچٝ؟19

؟ا٘ٛاعدفبعسا٘بْثجشیذ20

دسٞشرٍٙیٔؼٕٛالچٝافشادیاصػشصٔیٙـبٖتبپبیربٖدفبعٔیوٙٙذ؟21

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.1ثبسْٞشػٛأَ،ثٝػٛأالتصیشپبػخدٞیذ.د

دفبعچیؼت؟22

ساتؼشیفوٙیذ.ر23ًٙ

دفبعاصػشصٔیٗٚاػتمبدچٝتأحیشیدسسٚحیٝیرٛا٘بٖداسد؟24

؟ؿٛددفبعاصػشصٔیٗثبػجچٝچیضیٔی25

ٞشیهاصایٗػجبساتساثبتٛرٝثٝرٕالتریُ،دسرّٛیآٖٞبثٙٛیؼیذ.ح

«رًٙ-فشٍٞٙیتٟبرٓ-٘ظبٔیتٟبرٓ-فشٍٞٙیتٟبرٓ-رًٙیثذ-یٔؼٙٛیٞباسصؽ»

.فتذأیقتفبأؼتمُعرتٕبایبچٙذدٚوٝثیٗایٔؼّحب٘ٝٚخـٗد٘جش26

.ٞؼتٙذآٖٔخبِفٚ٘ذاسػت٘ذادٚ٘شآػبلُادفشاٚ٘یؼتیٔشخٛؿبیٙذار27ًٙ

.ٔیٌٛیٙذساػّٕییؿتٝٞبدا،ّٚٔی،لٛٔی،ٔزٞجی،یٙیداتدػتمبعاصافبد28

اسصؽتغییشداتٚػتمباَٚٞٗرؿغبایٗتٟبرٓدسا29 یٙیٔشیدٞبٚسثبٚٞب ؿٕٗدكّیفاٞذدْ

.ػتا

.سٚدٔیسثـٕباتتٟذیذعیٗتٛاصا59َػبٜٔبسیخؿٟشیٛستباْدستٟبرٓكذ30

.ػتاػّٕیٚوضفشٍٞٙیأشٚٞبٜ٘ـٍباسعدأذ،تٟبرٓعیٖٗ٘ٛأىب31
:دسرذَٚصیشتٟبرٓ٘ظبٔیساثبتٟبرٓفشٍٞٙیٔمبیؼٝوٙیذس

تٟبرٓفشٍٞٙیتٟبرٓ٘ظبٔیٔؼیبسٔمبیؼٝ

.........ٚتلشف..........ػشصٔیٗتلشفخبنٚٞذف32

.........ٚ..........تٛحٚتب٘هٚٔٛؿهاثضاستٟبر33ٓ

.........ٚ...................ٚ..........آحبستٟبر34ٓ



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   92 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

سإٞٙبیتلحیحػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایوّیذاِف

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

ٔذاسع3ٔحجتٚدٚػتیاظٟبس2فشٍٞٙیتٟبر1ٓ

پبػخػٛأَسدیفپبػخسدیفػٛأَ

ٞشػٝٔٛسد5آٔبدٌیدفبػی4

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَوّیذػٛأالتدسػت،٘بدسػتة

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

٘بدسػت9٘بدسػت8٘بدسػت7دسػت6

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

٘بدسػت12دسػت11٘بدسػت10

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،خبِیوّیذػٛأالتربت

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

ر15ًٙٔؼتمُارتٕبع14آٔبدٌیدفبػی13

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

ٔمبٚٔت18دالٚسیٞبی17تٟبر16ٓ

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜ(1ٔٛسد;2)5/0ثبسْٞشٔٛسد،-وّیذػٛأالتوٛتبٜپبػخث

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

دفبعغیشػبُٔ–دفبعػبُٔ 02ٞشٌٛ٘ٝآٔبدٌیدسٔمبثُتٟبر19ٓ

پبػخسدیفػٛأَ

ثٟتشیٗٚثباٍ٘یضٜتشیٗافشاد21

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜٔیثبؿذ1ثبسْٞشػٛأَ،-تـشیحیػٛأالتوّیذد

ػشصٔیٗٚ...خٛددسثشاثشخغشاتیوٝاٚسااػتمبدات،الذأبتیوٝا٘ؼبٖحفظٚحشاػتاصحیبت،22

 تٟذیذٔیوٙذ،ا٘زبْٔیدٞذ.

یبچٙذارتٕبعٔؼتمُاتفبقٔیافتذ.٘جشدخـٗٚٔؼّحب٘ٝایاػتوٝثیٗد23ٚ

فشاٞٓٔیػبصدٚثبػجٌؼتشؽ24 ٖسا دفبعاصػشصٔیٗٚاػتمبداتصٔیٙٝثشٚصسٚحیٝدالٚسیرٛا٘ب

اخالقرٛإ٘شدا٘ٝ،تمٛیتسٚحیٝػّحـٛسیٚاصخٛدٌزؿتٍیٔشدْٔیؿٛد.

.ٌزؿتٍیٔشدْٔیؿٛدثبػجٌؼتشؽاخالقرٛإ٘شدا٘ٝٚتمٛیتسٚحیٝػّحـٛسیٚاصخٛد25



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   93 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَ،وّیذػجبساتتـخیلیح

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

اسصؽٞبیٔؼٙٛی28ثذیر27ًٙر26ًٙ

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

فشٍٞٙیتٟبر31ٓتٟبرٓ٘ظبٔی30تٟبرٓفشٍٞٙی29
ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜٔیثبؿذ5/0ثبسْٞشٔٛسد،-وّیذرذَٚس

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

ػبیشسػب٘ٝٞب-فیّٓٞبیػیٕٙبیی-أٛادٔبٞٛاس33ٜتلشففىشٚر32ٗٞ

فشٚپبؿیخب٘ٛادٜٞب-ؿیٛعٔٛادٔخذس-صیبٖٞبیالتلبدی//فؼبداخاللی-ثٝتشتیت:تّفبتا٘ؼب٘ی34



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   94 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایاِف

؟٘جٛدٜاػتوذأیهاصٔٛاسدصیشرضٚحٛادثاصثیٗثشدٖا٘مالةاػالٔی1

رًٙداخّیفؼبِیتٔؼّحب٘ٝضذا٘مالةتحشیهلٛٔیتٞبتشٚسؿخلیتٞب

.یبدٌشفتٝایٓ.........ٔبدسعػضتٚآصادٌیسااص2

ٔشدأٖجبسص(أبْحؼیٗ)ع

.ٔشدْثبایٕبٖٚثباسادٜػؼبدتخٛدسادسچٝٔیدیذ٘ذ3

وؼتٔبَٚحشٚتدٚػتیپیبٔجشٚاُٞثیتسضبیتٕٞٝ

؟مالةاػالٔیدػتثٝچٝالذأیصددؿٕٗثشایاصثیٗثشدٖا4٘

ٔٛاسدٕٞٝفؼبِیتٔؼّحب٘ٝاختالفلٛٔیتیٞبتشٚسؿخلیت

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربیخبِیساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ة

اػت...........دسحبَحبظشخغش٘بنتشیٗسٚؽدؿ5ٕٗ

ٚپیشٚیاصسٞجشیاػت...........سٔضپیشٚصیا٘مالةایٕبٖثٝخذا،6

ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،ػٛأالتوٛتبٜپبػخح

ٔٛسد(دٚ)ساٜحفظٚتذاْٚا٘مالةدسچیؼت؟7

؟چٝثٛد1357ؿؼبسا٘مالثیرٛا٘بٖػب8َ

ٔٛسد(دٚ؟)حزتحكحضشتٟٔذی)ػذ(چیؼتصٔیٙٝػبصظٟٛس9

؟)دٚٔٛسد(یداسدٞبیسیـٝدسچٝچیضٔشدْایشاٖا٘مالةاػالٔی10

ٔٛسد(2لجُاصرًٙتحٕیّیچٝحٛادحیثشایاصثیٗثشدٖا٘مالةاػالٔیكٛستٌشفت؟)11

ٜٔیثبؿذ.ش1ٕ٘ثبسْٞشػٛأَ،ثٝػٛأالتصیشپبػخدٞیذ.ت

یىیاصػٛأُٟٔٓپیشٚصیا٘مالةاػالٔیچیؼت؟12

ٔفْٟٛا٘مالةاػالٔیچیؼت؟13



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   95 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

سإٞٙبیتلحیحػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایوّیذاِف

رًٙداخّی1

(أبْحؼیٗ)ع2

دٚػتیپیبٔجشٚاُٞثیت3

ٕٞٝٔٛاسد4

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،خبِیوّیذػٛأالتربة

تٟبرٓفشٍٞٙی5

ٚحذتٔشد6ْ

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜ(1;ٔٛسد2)5/0،ٔٛسدثبسْٞش-ػٛأالتوٛتبٜپبػخوّیذح

ایٕبٖثٝخذا،ٚحذتٔشدْ،پیشٚیاصسٞجشی7

الِٝدٔیذٜاصخٖٛرٛا٘بٖٚع8ٗ

تفىشٚتؼمُٚوؼتػّٓٚدا٘ؾٚاخالق٘یىٛٚػُٕكبِح9

اػتمبدٔشدْثٝاػالْٚپیشٚیآ٘بٖاصپیبٔجشاػالْ)ف(ٚائٕٝاعٟبس)ع(10

ٚا٘مالثی11 ثشرؼتٝ ٞبی ؿخلیت ٔؼّحب٘ٝتشٚس فؼبِیت ٔختبسیی، خٛد ثشای ٞب لٛٔیت تحشیه ،

ؿٟشٞبٌشٟٚٞبیضذا٘مالةدسثشخیاص

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٜٔیثبؿذٕ٘ش1ثبسْٞشػٛأَ،-تـشیحیػٛأالتوّیذت

حضٛسثباٍ٘یضٜٔشدْدستٕبْكحٙٝٞبیػیبػیٚارتٕبػیربٔؼٝ.12

ثشایػشٍ٘ٛ٘یحىٛٔت13 ایٕبٖٔب ثب اسادٜٔشدْٔؼّٕبٖٚ ػتٓا٘مالةاػالٔیایشاٖثٝٔؼٙبیلیبْٚ

ٔىتتا٘ؼبٖػبصاػالْاػت.ؿبٞیٚثشلشاسیحكٚػذاِتثشاػبع



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   96 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَدسػتییب٘بدسػتیایٗرٕالتسأـخقوٙیذ.اِف

ػتبٚسدٞبیا٘مالةاػالٔیاػت.ثؼیذٕٞٛاسٜحبفظٍٟٚ٘جبٖاسصؽٞبٚد1

دا٘ؾآٔٛصیاػت.تمٛیتاػتمبداتدیٙیٚآٌبٞیػیبػیدا٘ؾآٔٛصاٖیىیاصٚظبیفثؼیذ2

.ثٛدفذاوبسیٚاػتمبدٚایٕبٖثؼیزی٘یشٚٞبیػالحٟٕٔتشی3ٗ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربیخبِیساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ة

ٔـٟٛساػت.ثٝدٚساٖ..........ثٝثؼذ(1367دٚساٖپغاصدفبعٔمذع)4

ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ٔٛسدػٛأَ،ثبسْٞشػٛأالتوٛتبٜپبػخح

دٚٔٛسداصٚظبیفٚثش٘بٔٝٞبیثؼیذدا٘ؾآٔٛصیساثٙٛیؼیذ.5

تٟٙبػبّٔیوٝدسدٚساٖدفبعٔمذعٔب٘غٔٛفمیتدؿٕٙبٌٖشدیذ،تـىیُچٌٝشٚٞیثٛد؟6

ٞبیثؼیزیچٝثٛد؟ػالح٘یش7ٚ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.1ثبسْٞشػٛأَ،ثٝػٛأالتصیشپبػخدٞیذ.ث

ٞٓاوٖٙٛٚظیفٝثؼیذچیؼت؟8



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   97 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

سإٞٙبیتلحیحػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَ٘بدسػتوّیذػٛأالتدسػت،اِف

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

دسػت3دسػت2دسػت1

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ػجبست،ثبسْخبِیوّیذػٛأَربة

ػبص٘ذٌی4

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،-ػٛأالتوٛتبٜپبػخوّیذح

آٌبٞیػیبػیدا٘ؾ5 اٍِٛٞبی-آٔٛصاٖتمٛیتاػتمبداتدیٙیٚ ثب تشثیتدا٘ؾآٔٛصا٘یٔٙغجك

اٖٚتمٛیتتٛاٖػّٕیدا٘ؾآٔٛص-ٔٛصاٖدسصٔیٙٝٞبیفشٍٞٙیػیبػیٔـبسوتدا٘ؾآ-دیٙی

ثبثشٌضاسیاسدٚٞبیٔتٙٛعٚآٔٛصؽسؿتٝٞبیٔختّفٚسصؿیٚ-تـىیُا٘زٕٗٞبیػّٕیٚادثی

٘ـبط

ُاستؾثیؼتّٔیٛ٘یثؼیذػبٔب٘ذٞیؿذٜٔشدْیبتـىیحضٛسٔؼتٕش6ٚ

اػتمبد،ایخبسٚفذاوبسیایٕبٖ،7

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜٔیثبؿذ1ثبسْػٛأَ،-تـشیحیوّیذػٛأَث

دسایٗؿشایظحؼبعسػبِتیػظیٓثشدٚؽثؼیزیبٖدالٚسٚػبصٔبٖثؼیذٔؼتضؼفیٗاػت.پبػذاسیاص8

ٞٛؿیبسیدسثشاثشتٟبرٓػختٚ٘شْدؿٕٙبٖ،ػبص٘ذٌیٔیٟٗاػالٔیٚػبصٔب٘ذٞیٚٔذیشیتاسصؽٞب،

ثش٘بٔٝٞبثخـیاصٚظبیفٚتىبِیفٟٔٓثؼیذاػت.



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   98 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایاِف

دسچٝػّٕیبتیٔحبكشٜؿٟشآثبداٖتٛػظسصٔٙذٌبٖاػالْؿىؼتٝؿذ؟1

حبٔٗاالئٕٝشخیج

ػبَدفبعٔمذعٔیثبؿذ؟8وذاْیهاصٔٛاسدریُاصدػتبٚسدٞبیداخّی2

تِٛذتفىشثؼیزیالْوبسآٔذیدیٗاػاحجبت

یىیاصدػتبٚسدٞبیدٚساٖدفبعٔمذعاػت.3

تـىیُثؼیذدا٘ـزٛییوؼتتزبسة٘ظبٔیدا٘ؾآٔٛصیتـىیُثؼیذ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَدسػتییب٘بدسػتیایٗرٕالتسأـخقوٙیذ.ة

.ثضسٌیثشایوٕهثٝٔذافؼبٖٔیٟٗثٛد٘ذػبَدفبعٔمذع،ٔؼبرذپبیٍب8ٜدسدٚسا4ٖ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربیخبِیساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ح

اصوـٛسیىیاصاٞذافدؿٕٗدسرًٙتحٕیّیثٛد...........رذاوشد5ٖ

.شدْایشاٖدسدٚساٖدفبعٔمذعؿذٔظٟشپبیذاسیٚٔمبٚٔتٔؿٟش.........6

ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،ػٛأالتوٛتبٜپبػخت

ٔٛسد(2)چشأبدٚساٖٞـتػبِٝرًٙتحٕیّیسادفبعٔمذعٔیدا٘یٓ؟7

ػبَدفبعٔمذعسا٘بْثجشیذ؟8دٚٔٛسداصدػتبٚسدٞبیداخّی8

ٔٛسد(2چشادسرًٙتحٕیّی،ٔبخٛدساپیشٚصٔیذأٖیدا٘یٓ؟)9

اٞذافدؿٕٗ)استؾثؼجكذاْ(اصحّٕٝثٝوـٛسرٕٟٛسیاػالٔیساثٙٛیؼیذ؟

.ٔٙبعكرٙٛثیوـٛسثٝؿٟبدتسػیذػبِٝدسوذاْؿٟشاص13ؿٟیذثٟٙبْٔحٕذیسصٔٙذٜ٘ٛرٛا10ٖ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.1ثبسْٞشػٛأَ،ثٝػٛأالتصیشپبػخدٞیذ.ث

وشد؟چشاكذاْثٝایشاٖح11ّٕٝ

چشاخشٔـٟشٔظٟشپبیذاسیٚٔمبٚٔتٔشدْایشاٖدسدٚساٖدفبعٔمذع٘بٍٔزاسیؿذ؟12

دسخلٛفآصادػبصیخشٔـٟشتٛػظسصٔٙذٌبٖاػالْتٛضیحالصْساثذٞیذ؟13

٘مؾٔؼبرذدسدفبعاصٔیٟٗاػالٔیساثٙٛیؼیذ؟14



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   99 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسإٞٙبیتلحیحسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایوّیذاِف
پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ

وؼتتزبسة٘ظبٔی3تِٛیذتفىشثؼیزی2حبٔٗاالئ1ٕٝ
ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَ٘بدسػتوّیذػٛأالتدسػت،ة
دسػت4
ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ربیخبِیح

پبػخسدیفػٛأَپبػخسدیفػٛأَ
خشٔـٟش6خٛصػتب5ٖ

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،-ػٛأالتوٛتبٜپبػخوّیذت

ثشاثشظبِٕیٗثشایاعبػتاصفشٔبٖ-تٕبٔیتاسضیوـٛسدفبعثشایحفظاػتمال7َٚ اػتمبٔتدس

ایؼتبدٌیثشایدفغتزبٚصدؿٕٗٚ-سحفظدیٗ،لشآٖٚا٘مالةاػالٔیٔمبٚٔتثٝٔٙظٛ-خذاٚ٘ذ

سػیذٖثٝكّحٚأٙیت

٘ظبٔی،اػتٕبدثٝ٘فغٚخٛدثبٚسی،تِٛذتفىشثؼیزی،پیـشفتدسكٙبیغدفبػیوـٛس،وؼتتزبسة8

آفشیٙیٔؼبرذدسدفبعاصٔیٟٗتشٚیذفشًٞٙایخبسٚؿٟبدت،٘مؾ

٘شػیذ9 اٞذافخٛد ثٝ دؿٕٗ صیشا :1- ایشاٖ رٕٟٛسیاػالٔی ٘ظبْ وشدٖ-2ػبلظوشدٖ رذا

یهٚرتاصخبنٔیٟٗٔبٌٖشفتٗحتی-4حبوٕیتثشاسٚ٘ذسٚد-3خٛصػتبٖاصوـٛس

خشٔـٟش10

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜٔیثبؿذ1ْٞشػٛأَ،ثبس-تـشیحیػٛأالتوّیذث

كذاْوٝٚلٛعا٘مالةاػالٔیدسایشاٖساثٝضشسحىٛٔتدیىتبتٛسیخٛدٔیدا٘ؼتثبتحشیه11ٚ

.حٕبیتلذستٞبیػّغٌٝشتٟبرٓٚتزبٚصػشاػشیخٛدساآغبصوشد

سصٔٙذٌب٘یوٝاصؿٟشٞبیٔختّفایشاٖخٛدساثٝآ٘زبسػب٘یذ٘ذ،دسٔمبثُچٙذصیشأشدْخشٔـٟش12ٚ

ِـىشٔزٟضثٝتٛحٚتب٘هدؿٕٗثشایحفظایٗؿٟشٔمبٚٔتوشد٘ذ.

پغاصآصادؿذٖٔٙبعمیاصخٛصػتبٖتٛػظسصٔٙذٌبٖاستؾ،ػپبٜٚ٘یشٚٞبیثؼیزیٚسٞجشیأب13ْ

ا٘زبْؿذاستؾكذاْثب خٕیٙی)سٜ( اػبستدسآٔذٖثیؾاص ثٝ اص18000دادٖتّفبتصیبدٚ ٘فش

خشٔـٟشلٟشٔبٖآصادؿذ1361ٚ٘یشٚٞبیؾدسٞٓؿىؼتٚػشا٘زبْدستبسیخػْٛخشدادٔبٜػبَ

پشچٓٔمذعرٕٟٛسیاػالٔیایشاٖثبسدیٍشثشفشاصٌّذػتٝٞبیٔؼزذربٔغایٗؿٟشثٝاٞتضاص

دسآٔذ.

دسدٚساٖدفبعٔؼبرذاصاثتذایظ14 ٘ـشٔؼبسفاػالٔی٘مؾتؼییٗوٙٙذٜایداؿتٙذ. ٟٛساػالْدس

رٕغآٚسی اػضاْ٘یشٚٞبیثؼیزی، ٔؼبرذپبیٍبٜثضسٌیدستشٚیذفشًٞٙایخبسٚؿٟبدت، ٔمذع،

وٕهٞبیٔشدٔیٚ...ثشایٔذافؼبٖٔیٟٗثٛد٘ذ.



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   21 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایفاِ

وذأیهاصؿخلیتٞبیصیشدسدٚساٖدفبعٔمذعثٝؿٟبدتسػیذ؟1

ٔشیٓفشٞب٘یبٖؿٟیذؿٟیذػیذػّیا٘ذسصٌٛ

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَدسػتییب٘بدسػتیایٗرٕالتسأـخقوٙیذ.ة

ػتبسثضسئشدا٘یٕٞچ2ٖٛ ٚ أیشوجیش ٔمبثُدیٗػتیضیٔیشصایؿیشاصی، ػتٓخبٖدس ظّٓٚ ٚ

پّٟٛیایؼتبد٘ذ.

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربیخبِیساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ح

اػتوٝص٘بٖٚٔشداٖآیٙذٜربٔؼٝساتـىیُٔیدٞٙذ...........یىیاصٚظبیفٟٔٓٚاػبػیص٘ب3ٖ

سادسعَٛتبسیخ..........أبْخٕیٙی)سٜ(:ٔبدساٖؿزبعفشص٘ذاٖاػالْ،خبعشٜرب٘جبصیٚسؿبدت4

ص٘ذٜوشدٜا٘ذ.

ٔیتٛا٘ٙذدس٘جشدٔؼتمیٓثبدؿٕٗؿشوتوٙٙذ...........دسكٛست٘یبص6

ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،ػٛأالتوٛتبٜپبػخت

ٔٛسد(2ص٘بٖدسدفبعٔمذعچٍٛ٘ٝٔـبسوتداؿتٙذ؟)روش7

٘فشاصا٘ؼبٖٞبیآصادٜایوٝدسٔمبثُظّٓٚػتٓحبوٕبٖپّٟٛیایؼتبد٘ذسا٘بْثجشیذ.د8ٚ

.دٚسٜا٘مالةوٝدسص٘ذاٖپّٟٛیؿىٙزٝؿذ٘ذسا٘بْثجشیذدٚتٗاصٔشدأٖجبسص

،ٔٛسداضبفٝداسد.(اِفدسایٗرذَٚ،ػجبساتػتٖٛاِفساثبػتٖٛةاستجبطدٞیذ:)تٛرٝ:ػتٖٛث

ةاِف9

ص٘یٔجبسصدسسطیٓؿبٜ-تػیذٜصٞشاحؼیٙی-1

دختشسصٔٙذٜػبوٗخشٔـٟش-حٔشیٓفشٞب٘یبٖ-2

ٔشضیٝحذیذچی)دثبؽ(-3



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   29 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

سإٞٙبیتلحیحػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَچٙذٌضیٙٝایوّیذػٛأَاِف

ٔشیٓفشٞب٘یبٖؿٟیذ1

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَ٘بدسػت،دسػتوّیذػٛأَة

٘بدسػت2

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربخبِیوّیذػٛأالتح

تشثیتفشص٘ذا٘ی3

ص٘بٖلٟشٔب5ٖ

ص٘ب6ٖ

٘یضلبثُلجَٛاػت.ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی-ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،-ػٛأالتوٛتبٜپبػخوّیذت

دسٔبٖٔزشٚحبٖرًٙٚا٘تمبَآٟ٘بثٝپـترجٟٝٚ-سػب٘ذٖٚػبیُٚادٚاترٍٙیثٝسصٔٙذٌب7ٖ

اصٔٙغمٝ٘جشدثٝپـترجٟٝ-ٔشالجتاصآ٘بٖ سػب٘ذٖآةٚٔٛادغزاییثٝ-خبسدوشدٖؿٟذاء

ٚؿشوتدس٘جشدٔؼتمیٓ-سصٔٙذٌبٖتٟیٝٚتذاسنداسٚ،ِجبعٚػبیشأىب٘بتٔٛسد٘یبص-سصٔٙذٌبٖ

ثبدؿٕٗ)دسكٛست٘یبص(ٔؼّحب٘ٝ

ؿٟیذسربیی-ؿٟیذػیذػّیا٘ذسصٌٛ-ؿٟیذ٘ٛاةكفٛی8

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0،ٔٛسدثبسْٞشرذَٚوّیذػٛأالتث

;ت2;ح91



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   22 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایاِف

؟ا٘ؼبٟ٘بیاِٚیٝثشایحفظربٖخٛدثٝوزبٞبپٙبٜٔیثشد٘ذ1

لّؼٝغبسٞب

ثٛدٜاػتتبسیخص٘ذٌیثـشٕٞٛاسٜثبچٝچیضیٕٞشا2ٜ

ٞشدٚٔٛسددفبعرًٙ

.اػت..........اصٟٕٔتشیٗسٚؽٞبیٔٛحشدسدفبعغیشػب3ُٔ

اختفباػتتبسفشیتپشاوٙذٌی

ثٝالذأبتیٌفتٝٔیؿٛ٘ذوٝتبػیؼبت،تزٟیضاتٚ٘فشاتدسدیذٔؼتمیٓدؿٕٗ٘جبؿٙذ.4

فشیتاختفباػتتبس

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0،ػٛأَثبسْٞشایٗرٕالتسأـخقوٙیذ.دسػتییب٘بدسػتی ة

.ؿٛدٔیاػتفبدٜرٍٙیتزٟیضاتٚٔبوت٘لتٔب٘ٙذٚػبیّیاصاػتتبسثشای5

اػتتبساصٔؤحشتشیٗسٚؽٞبیدفبعغیشػبُٔدسد٘یبػت.6

ثبٔحیظاعشافاػت.٘یشٚیا٘ؼب٘یػیؼبت،تزٟیضاتٚأاختفبثٝٔؼٙبیٞٓسً٘ٚٞٓؿىُوشدٖت7

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،ربیخبِیساثبػجبستٔٙبػتپشوٙیذ.ح

اػت...........اصٔؤحشتشیٗسٚؽٞبیدفبعغیشػبُٔدسد٘یب 8

ٌٛیٙذ...........ٞٓسً٘وشدٖٚٞٓؿىُوشدٖتبػیؼبتدسپذافٙذغیشػبُٔسا

ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،ػٛأالتوٛتبٜپبػخت

ٔضیتسػبیتاكَٛپذافٙذغیشػبُٔساثٙٛیؼیذ.یه9

ساثیبٖوٙیذ.یهٔٛسدسٚؽٞبیاختفباص10

ثجشیذ؟ا٘ٛاعپذافٙذسا٘ب11ْ

ٔٛسد(4اكَٛپذافٙذغیشػبُٔسا٘بْثجشیذ.)12

بُٔدػتیبفتسااصآٖٞبٔیتٛاٖثٝاٞذافپذافٙذغیشػٔزٕٛػٝالذأبتیوٝثباػتفبدٜٔٛسداص2

٘بْثجشیذ؟

ٔمبثُػّٕیبت13 دس وبٞؾآػیتپزیشیآٟ٘ب ٔٙظٛس ثٝ ٘یشٚٞب تزٕغ ػذْ ٚ ٔؼٙبیپخؾوشدٖ ثٝ

دؿٕٗاػت؟

ٔٛسد(2ًٙٔٛسدتٛرٝدؿٕٗلشاسٔیٌیشد؟)چٝ٘مبعیدسصٔبٖر14

ٔىٝثٝٔذیٙٝ،ثباػتفبدٜاصچٝاكِٛیدؿٕٙبٖ٘تٛا٘ؼتٙذثٝآٖحضشتدسرشیبٖٞزشتپیبٔجش)ف(اص15

دػتشػیپیذاوٙٙذ؟

.دٚؿیٜٛسایذدسصٔبٖلذیٓثشایحفظرب٘ـبٖساثٙٛیؼیذ16



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   23 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

ٞشیهاصٔٛاسدصیشٔشثٛطثٝوذاْیهاصاكَٛپذافٙذغیشػبُٔاػت؟17

اِف(اػتفبدٜاصثبدٌیشػفیذدسٔحیظثشفی

٘لتٔبوتتزٟیضاترٍٙیدس٘مبطٔختّفة(

د(پٟٙبٖوشدٖٞٛاپیٕبٞبیرٍٙیدستُٛ٘

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.1ثبسْٞشػٛأَ،ثٝػٛأالتصیشپبػخدٞیذ.ث

وشد٘ذ)عجیؼییبا٘ؼب٘ی(؟ٔخبَا٘ؼبٟ٘بیاِٚیٝثبص٘ذٌیدسغبسٞبخٛدسااصچٝتٟذیذٞبییحفظٔی18

ثض٘یذ.

وشد)عجیؼییبا٘ؼب٘ی(ٞبحفظٔیٚػبختثشدٚثبسٚٔشدْلذیٓسااصوذاْتٟذیذص٘ذٌیدسلّؼ19ٝ

ٔخبَثض٘یذ.

ٔٙظٛساصپذافٙذغیشػبُٔچیؼت؟20

ٔٛسدسا٘بْثجشیذ؟یهاصؿیٜٛٞبیپذافٙذغیشػبُٔدسلذی21ٓ

اػتتبسساتؼشیفوٙیذ؟22

ٞبیدؿٕٙبٖساچٝٔیدا٘ٙذ؟سٞجشیتٟٙبسأٜمبثّٝثبتٟذیذٔمبْٔؼظ23ٓ

؟ٟذیذٞبیا٘ؼب٘یاصخٛددفبعوٙذچشاوـٛسپٟٙبٚسٔبایشاٖثبیذدسثشاثشحٛادثغیشعجیؼیٚت24

؟رًٙٞبثٝچٝٔٙظٛسكٛستٔیٌیشددفبعیبپذافٙذغیشػبُٔدس25

ٔٙظٛساصدفبعػبُٔچیؼت؟26



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   24 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

سإٞٙبیتلحیحػٛأالتسدیف

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػٛأَػٛأالتچٙذٌضیٙٝایوّیذاِف

پبػخسدیفػٛاَپبػخسدیفػٛاَپبػخسدیفػٛاَپبػخسدیفػٛاَ

اختفب4اػتتبس3رًٙٚدفبع2غبسٞب1

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0،ػٛأَثبسْٞش،٘بدسػتدسػتوّیذػٛأالت ة

پبػخسدیفػٛاَپبػخسدیفػٛاَپبػخسدیفػٛاَ

٘بدسػت7دسػت6٘بدسػت5

ٕ٘شٜٔیثبؿذ.5/0ثبسْٞشػجبست،خبِیوّیذػٛأَربح

اػتتبس8

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜ(1ٕ٘شٜ)دٚٔٛسد;5/0ثبسْٞشٔٛسدػٛأَ،-وّیذػٛأالتوٛتبٜپبػخت

ٞشچٝ-لذستدفبػیوـٛسساافضایؾٔیدٞذٚثبػجحفظٔشاوضٚتأػیؼبتٟٔٓربٔؼٝٔیؿٛد.9

احتٕبَتٟبرٓدؿٕٙبٖوٕتشاػت.تٛاٖٚلذستدفبعػبُٔٚغیشػبُٔوـٛسثیـتشثبؿذ

ٔـبٞذٜاػتفبدٜٔٙبػتاصػٛاسمصٔیٗٚاحذاثتأػیؼبتدسٔحّیوٝثٝػِٟٛتلبثُتـخیق10ٚ

...دسختىبسیٚػبدیٚغیشٟٔٓرّٜٛدادٖتأػیؼبتثبوبسٞبییٔب٘ٙذ:رذَٚثٙذیٚ-٘جبؿٙذ

ػبُٔٚغیشػب11ُٔ

ٔمبْٚػبصیٚاػتحىبٔبت-ٔىبٖیبثی-فشیت-پشاوٙذٌی-اختفب-اػتتبس12

پشاوٙذٌی13

پُٞبی14 ٔشاوضاكّیٔخبثشاتیٚاستجبعی، ٔشاوضػیبػیٟٔٓ، فشٚدٌبٜٞب، ٘یشٌٚبٜٞب، پبالیـٍبٜٞب،

ٟٔٓ،پبیٍبٜٞبیٞٛایی،ٔشاوضٚایؼتٍبٜٞبیسادیٛییٚتّٛیضیٛ٘ی.

دٚسثٕب٘ٙذ.ثباختفبٚفشیتتٛا٘ؼتٙذاصدػتشػیدؿٕٙب15ٖ

دسٚاصٞبیٔحىٓ-دلّؼٝایزب-خٙذقدساعشافؿٟش16

اختفب-دفشیت-ةساػتتب-اِف17

ٞشپبػخٔٙغمیٚٔـبثٟی٘یضلبثُلجَٛاػت.-ٕ٘شٜٔیثبؿذ1ْٞشػٛأَ،ثبس-تـشیحیػٛأالتوّیذث

ثشایدسأبٖٔب٘ذٖاصتٟبرٓحیٛا٘بتٚحـی-عجیؼی18

پیـٍیشیاصحٕالتغبفٍّیشا٘ٝدؿٕٗ-ا٘ؼب٘ی19

ٔزٕٛػٝالذأبتیاػتوٝثذٖٚاػتفبدٜاصتزٟیضاترٍٙیٔیتٛاٖا٘زبْدادتباصٚاسدؿذٖتّفبت20

رب٘یثٝافشادٚصیبٖالتلبدیثٝٔشاوضٚتبػیؼبتحیبتیٟٚٔٓوـٛسرٌّٛیشیوشدٜیبآٟ٘بساثٝ

حذالُوبٞؾداد.



با رکر هنبع بالهانع است.استفاده،   25 از   25 صفحه   نوبت اول-پایه نهن -بانک سوأالت درس آهادگی دفاعی استاى خوزستاى

21 ثبالیدسختبٖٚا٘ؼبٟ٘بیاِٚیٝثشایأٙیتخٛداصتٟبرٓحیٛا٘بتٚحـیٚدیٍشدؿٕٙبٖثٝغبسٞب،

ایزبدخٙذقدساعشافؿٟشٞبٚایزبدلّؼٝٚدسٚاصٜٞبی-دیٍشٔخفیٌبٜٞبیعجیؼیپٙبٜٔیثش٘ذ

ٟ٘بیلذیٓثٛدٜٔؼتحىٓثشایپیـٍیشیاصحٕالتغبفٍّیشا٘ٝدؿٕٗاصؿیٜٛٞبیسایذدفبػیدسصٔب

اػت.

ضاتٚ٘یشٚیا٘ؼب٘یثبٔحیظاعشافاػتثٝی،تزٟاػتتبسثٝٔؼٙبیٞٓسً٘،ٞٓؿىُوشدٖتبػیؼبت22

ٌٛ٘ٝایوٝؿٙبػبییآٖثشایدؿٕٗثؼیبسدؿٛاسٚتبحذیغیشٕٔىٗثبؿذ.

ایػبصٔب٘ذٞی23 ٌٝ٘ٛ ٚضؼیتداخّیثٝ ایٗاػتوٝ تٟذیذٞب ثب ٔمبثّٝ ساٜ دؿٕٗاصتٟٙب وٝ ؿٛد

پیشٚصیخٛدٔغٕئٗ٘جبؿذٚصٔیٙٝساثشایٔبرشارٛییفشاٞٓ٘جیٙذ.

ثٝدِیُٚیظٌیٞبیرغشافیبیی،التلبدی،فشٍٞٙیٚػیبػیٚلشاسٌشفتٗدسٔٙغمٝحؼبعخبٚسٔیب24ٝ٘

دسٚثٟشٜٔٙذیاصرخبیشعجیؼی،ٕٞٛاسٜدسٔؼشمحٛادثعجیؼیٚغیشعجیؼیصیبدیلشاسداؿتٝٚ

٘تیزٝ،خؼبساتٔبِیٚرب٘یصیبدی٘یضاصایٗساٜ،ثٝوـٛسٔبٖٚاسدؿذٜاػت.

ثشایٔمبثّٝثبتٟبرٕبتدؿٕٗٚوبٞؾخؼبسات٘بؿیاصحٕالتصٔیٙی،ٞٛاییٚدسیبییكٛستٔی25

ٌیشد.

رٍٙیدؿٕٗ.ٔمبثّٝٚٔجبسصٜٔؼتمیٓٚاػتفبدٜاصتزٟیضاترٍٙیثٝٔٙظٛسدفغحٕالتٚالذأبت26


