نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :آمادگی دفاعی

جمهوری اسالمی ایران

نام دبیر:

مقطع و رشته:

تاریخ امتحان:

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

مدت امتحان  60 :دقیقه

1

انواع دفاع (پدافند) را نام ببرید؟ یکی را تعریف کنید.

1/5

2

شما به عنوان یک نوجوان تا چه حدی آمادگی دارید که در زمان حملهی دشمن؛ از خود ،خانواده و دیگران دفاع کنید؟

0/5

به نظر شما چه باید کرد؟
3

رعایت اصول پدافند غیر عامل چه مزیتهایی دارد؟

4

استتار از  ...............................روشهای  ...........................در دنیا است.

5

هدف دشمن در جنگ نرم چیست؟

1

6

روشهای جنگ روانی را نام ببرید؟

1

7

اهداف شبکههای ماهوارهی فارسی زبان چیست؟

1/5

8

خطرناکترین نوع جنگها  ........................است.

0 /5

9

انواع نفوذگران در جنگ سایبری را نام ببرید و توضیح دهید؟

10

شورای ایمنی در برابر زلزله چه کاری انجام میدهد؟

0/5

11

هنگام زلزله ،اگر به  .....................دسترسی دارید ........................ ،و راهنماییها را از طریق رادیو دریافت کنید.

0/5

12

2
0/5

2

به علت وجود  ........................پس از تکانهای زلزله با  ..........................به فضای باز رفته و در مکانی به دور از
ساختمانها و تیر چراغ برق و وسایل خطرناک میرویم.

0/5

صفحه ی  2از 2

موفق باشید.

جمع بارم  21 :نمره

نام درس :آمادگی دفاعی

نام دبیر:
تاریخ امتحان:

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی

راهنمای تصحیح

ردیف

1

ساعت امتحان:

 -1دفاع (پدافند) عامل

مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

 -2دفاع (پدافند) غیر عامل

پدافند عامل؛ مقابله و مبارزه ی مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حمالت و اقدامات جنگی دشمن
پدافند عامل میگویند .پدافند غیرعامل؛ مجموعه اقداماتی که بدون تجهیزات جنگی انجام میدهند تا از وارد شدن
تلفات جانی و زیانهای اقتصادی به مراکز تأسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری کنند یا آنها را کاهش دهند.
2
3

میتوانیم با شرکت در دوره های مختلف نظامی ،امدادی و باال بردن سطح علمی ،حود را برای شرایط جنگ آماده کنیم.
 -1قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد و باعث حفظ مراکز و تأسیسات مهم جامعه میشود.
 -2هر چه قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور بیشتر باشد ،احتمال تهاجم دشمنان کمتر میشود.

4

مؤثرترین ـ دفاع غیرعامل

5

در جنگ نرم نوع تفکر و اندیشه را تغییر میدهند؛ یعنی دشمن ذهن و فکر مردم کشور هدف را طوری تغییر میدهد که
آنان همان چیزی را بخواهند که دشمن میخواهد.
 -2شایعه

 -3تحریف واقعیات

 -4تفرقه افکنی

 -5ترور

6

 -1تبلیغات

7

 -1بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی

 -2قطع رابطهی ملت با رهبری

 -3ترویج بیبندوباری اخالقی

 -4از بین بردن استحکام خانواده

 -5جدایی دین از سیاست

 -6دور کردن مرم

8

خطرناکترین نوع جنگها ،جنگ روانی است.

9

نفوذگران کاله سفید :هر کسی که بتواند از سد موانع امنیتی یک شبکه بگذرد اما اقدام خرابکارانهای انجام ندهد را یک
هکر کاله سفید میخوانند .هکرهای کاله سفید متخصصین شبکهای هستند که چالههای امنیتی شبکه را پیدا میکنند و
به مسئوالن گزارش میدهند.
نفوذگران کال ه سیاه :اشخاصی هستند که وارد کامپیوتر قربانی خود شده و به دستبرد اطالعات و یا جاسوسی کردن و یا
پخش کردن ویروس و غیره میپردازند.
نفوذگران کاله خاکستری :اشخاصی هستند که حد وسط دو تعریف باال میشوند.
نفوذگران کاله صورتی :اشخاص کمسوادی هستند که با چند نرمافزار خرابکارانه به آزار و اذیت بقیه اقدام میکنند.

10

زمانی که حادثهای مانند زلزله رخ میدهد ،شرایط عادی زندگی ما بحرانی میشود به همین دلیل نیاز است گروههایی که
از قبل برای این بحران آماده شدهاند ،وارد عمل شوند و مشکالت بهوجود آمده را برطرف نمایند.

11

رادیو ـ آخرین اطالعات

12

پس لرزهها ـ آرامش و بدون هجوم

جمع بارم 21 :

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

نام و نام خانوادگی....................... :

نام درس :آمادگی دفاعی

پایه و رشته :

تاریخ امتحان :

نام پدر......................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................. :

امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی

ردیف سواالت

مدت امتحان 66 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

1

امنیت ملی چیست؟مهمترین نوع آن کدام است؟

1

2

تهدید را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

1

3
4
0

بسیج در فرهنگ لغات به معنی  ................ ، ................و اراده و آماده ساختن نیروهای نظامی برای
جنگ است.
 2مورد از ویژگی های تفکر بسیجی را بنویسید.

5.0
1

متجاوزان بعثی در تهاجم گسترده خود به ایران چه اصول انسانی  ،قوانین و معاهدات بین المللی را زیر
پا گذاشتند؟ (  2مورد )

1

6

ویژگی های قطعنامه ی  895چه بود؟(  2مورد )

1

7

دستاوردهای اردوهای راهیان نور چه می باشد؟ (  2مورد )

1

8

جنگ نرم را تعریف کنید و  4مورد از اشکال مختلف آن را نام ببرید.

2

9

بازدارندگی چیست؟

1

15

 1مورد از اهداف عمده ی جنگ الکترونیک را بنویسید.

11

12
13

5.0

دکتر چمران به همراه امام موسی صدر سازمان  ...............را بر اساس اصول و اعتقادات اسالمی پایه
گذاری کرد.
حاج حسین خرازی در عملیات های  .................و  ....................به عنوان فرمانده لشگر امام حسین
حضور داشتند.
جهت یابی به کمک ماه را با رسم شکل توضیح دهید.

5.0

5.0
1

موفق و مؤید باشید

12
نمره

صفحه 1

نام و نام خانوادگی....................... :

نام درس :آمادگی دفاعی

پایه و رشته :

تاریخ امتحان :

نام پدر......................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................. :

ردیف

1

کلید امتحانات پایان ترم دوم سال تحصیلی

کلید سواالت

مدت امتحان 66 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

امنیت ملی وضعیتی است که در آن کشور بتواند منافع و ارزشهای حیاتی خود مانند  :تمامیت ارضی ،جان مردم،
ارزشهای دینی و ملی و  ...را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کند.مهمترین نوع آن امنیت ملی است.

2

منظور از تهدید وضعیتی است که در آن ارزشهای حیاتی جامعه از سوی قدرتهای خارجی به خطر بیفتد
انواع آن  :تهدید داخلی که منشأ داخلی داشته و ممکن است در امتداد تهدیدهای خارجی باشد.
تهدید خارجی که ارزشهای دینی ،ملی ،تمامیت ارضی ،استقالل سیاسی و  ...صورت می گیرد و دارای منشأ
خارجی است.

3

جهاد ،آمادگی ،آماده سفر شدن ،قصد

4

-1ایمان و اخالص ،باور به خدای یکتا -2پیوند و بیعت با والیت -3حریت در عبادت -4عدالت خواهی

5

-1بی اعتبار اعالم کردن قرارداد رسمی  1791الجزایر -2نقض پیمان منع کاربرد سالح های شیمیایی -3نقض
پیمان منع حمله به مناطق مسکونی و بیمارستانها -4نقض مفاد پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران
جنگی

6

-1آتش بس فوری بین دو کشور و بازگشت به مرزهای بین الملل -2آزادسازی اسرای دو کشور -3بررسی و
تعیین متجاوز -4شناسایی خسارت های دو کشور و پرداخت غرامت به کشور مورد تجاوز

7

-1آشنا شدن با بندگان برگزیده ی خدا -2دشمن شناسی و شناخت جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران -3
تقویت روحیه ی جهادی و رشد معنویت

8

جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقدام نرم ،روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه ی هدف را نشانه گرفته و قصد
دارد بدون استفاده از زور و اجبار اهداف خود را محقق کند.جنگ روانی ،جنگ سفید ،جنگ رسانه ای ،براندازی
نرم ،انقالب مخملی ،انقالب رنگی از اشکال مختلف جنگ نرم هستند.

9

بازدارندگی  :تدابیر گوناگونی که از سوی یک کشور برای جلوگیری و مأیوس کردن کشورهای دیگر در جهت
عملی کردن سیاست های تهدید آمیز آنان صورت می گیرد گویند.

11

-1حفاظت از طیف الکترومغناطیسی خودی در برابر جنگ الکترونیک دشمن به نحو حفظ برتری نیروی خودی
-2رهگیری و بهره برداری از امواج الکترومغناطیس دشمن که به صورت عمدی یا سهوی پخش می شود

11

امل

12

فتح المبین-بیت المقدس

13

برای این موضوع دو سر هالل ماه را با خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم ،اگر شبیه حرف التین  Pشد در نیمه
اول ماه و سمت محدب ماه مغرب را نشان می دهد و اگر شبیه حرف التین  qشد در نیمه دوم ماه و سمت محدب
ماه مشرق را نشان می دهد
صفحه 1

بارم

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :آمادگی دفاعی

جمهوری اسالمی ایران

نام دبیر:

مقطع و رشته:

تاریخ امتحان:

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

مدت امتحان  60 :دقیقه

1

انواع دفاع (پدافند) را نام ببرید؟ یکی را تعریف کنید.

1/5

2

شما به عنوان یک نوجوان تا چه حدی آمادگی دارید که در زمان حملهی دشمن؛ از خود ،خانواده و دیگران دفاع کنید؟

0/5

به نظر شما چه باید کرد؟
3

رعایت اصول پدافند غیر عامل چه مزیتهایی دارد؟

4

استتار از  ...............................روشهای  ...........................در دنیا است.

5

هدف دشمن در جنگ نرم چیست؟

1

6

روشهای جنگ روانی را نام ببرید؟

1

7

اهداف شبکههای ماهوارهی فارسی زبان چیست؟

1/5

8

خطرناکترین نوع جنگها  ........................است.

0 /5

9

انواع نفوذگران در جنگ سایبری را نام ببرید و توضیح دهید؟

10

شورای ایمنی در برابر زلزله چه کاری انجام میدهد؟

0/5

11

هنگام زلزله ،اگر به  .....................دسترسی دارید ........................ ،و راهنماییها را از طریق رادیو دریافت کنید.

0/5

12

2
0/5

2

به علت وجود  ........................پس از تکانهای زلزله با  ..........................به فضای باز رفته و در مکانی به دور از
ساختمانها و تیر چراغ برق و وسایل خطرناک میرویم.

0/5

صفحه ی  2از 2

موفق باشید.

جمع بارم  21 :نمره

نام درس :آمادگی دفاعی

نام دبیر:
تاریخ امتحان:

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی

راهنمای تصحیح

ردیف

1

ساعت امتحان:

 -1دفاع (پدافند) عامل

مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

 -2دفاع (پدافند) غیر عامل

پدافند عامل؛ مقابله و مبارزه ی مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حمالت و اقدامات جنگی دشمن
پدافند عامل میگویند .پدافند غیرعامل؛ مجموعه اقداماتی که بدون تجهیزات جنگی انجام میدهند تا از وارد شدن
تلفات جانی و زیانهای اقتصادی به مراکز تأسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری کنند یا آنها را کاهش دهند.
2
3

میتوانیم با شرکت در دوره های مختلف نظامی ،امدادی و باال بردن سطح علمی ،حود را برای شرایط جنگ آماده کنیم.
 -1قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد و باعث حفظ مراکز و تأسیسات مهم جامعه میشود.
 -2هر چه قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور بیشتر باشد ،احتمال تهاجم دشمنان کمتر میشود.

4

مؤثرترین ـ دفاع غیرعامل

5

در جنگ نرم نوع تفکر و اندیشه را تغییر میدهند؛ یعنی دشمن ذهن و فکر مردم کشور هدف را طوری تغییر میدهد که
آنان همان چیزی را بخواهند که دشمن میخواهد.
 -2شایعه

 -3تحریف واقعیات

 -4تفرقه افکنی

 -5ترور

6

 -1تبلیغات

7

 -1بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی

 -2قطع رابطهی ملت با رهبری

 -3ترویج بیبندوباری اخالقی

 -4از بین بردن استحکام خانواده

 -5جدایی دین از سیاست

 -6دور کردن مرم

8

خطرناکترین نوع جنگها ،جنگ روانی است.

9

نفوذگران کاله سفید :هر کسی که بتواند از سد موانع امنیتی یک شبکه بگذرد اما اقدام خرابکارانهای انجام ندهد را یک
هکر کاله سفید میخوانند .هکرهای کاله سفید متخصصین شبکهای هستند که چالههای امنیتی شبکه را پیدا میکنند و
به مسئوالن گزارش میدهند.
نفوذگران کال ه سیاه :اشخاصی هستند که وارد کامپیوتر قربانی خود شده و به دستبرد اطالعات و یا جاسوسی کردن و یا
پخش کردن ویروس و غیره میپردازند.
نفوذگران کاله خاکستری :اشخاصی هستند که حد وسط دو تعریف باال میشوند.
نفوذگران کاله صورتی :اشخاص کمسوادی هستند که با چند نرمافزار خرابکارانه به آزار و اذیت بقیه اقدام میکنند.

10

زمانی که حادثهای مانند زلزله رخ میدهد ،شرایط عادی زندگی ما بحرانی میشود به همین دلیل نیاز است گروههایی که
از قبل برای این بحران آماده شدهاند ،وارد عمل شوند و مشکالت بهوجود آمده را برطرف نمایند.

11

رادیو ـ آخرین اطالعات

12

پس لرزهها ـ آرامش و بدون هجوم

جمع بارم 21 :

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته :
شماره داوطلب............................. :

نمره به عدد:

سواالت امتحان پایانی نوبت دوم سال تحصیلی

نمره به حروف:

نام دبیر:

نام درس :آمادگی دفاعی
تاریخ امتحان :
ساعت امتحان:
مدت امتحان60 :

تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سواالت

الف گزینه مناسب را در سواالت زیر مشخص کنید.
1

0/52

در دنیای امروز مهمترین هدف در روابط بین المللی حفظ و  ..........................................است .
الف) استقالل

5

ب) آزادی

د) جمهوری اسالمی

ج ) برقراری صلح

0/52

جمله جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزه است از کدام شخصیت می باشد ؟
الف) امام خمینی (ره)

3

ب) مقام معظم رهبری

ج ) شهید خرازی

د ) شهید چمران
0/52

بسیج در کشور ایران از چه نظر با سایر نقاط جهان تفاوت دارد ؟

4

الف) ایمان به خدا و جهاد اسالمی

ب) وحدت و یکپارچگی

ج) اطاعت از والیت و رهبری

د) هر سه مورد
0/52

کدام یک از موارد زیر جزو حوادث غیر طبیعی است ؟
الف) زلزله

ب) بهمن

ج ) سونامی

د) آتش سوزی خانگی

ب

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید .

2

در جنگ نرم کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد  ..........................نام دارد .

6

منظور از  ...............وضعیتی است که در آن ارزش های حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد0/52 .

7

هر دفاعی که با بهره گیری از سالح و تجهیزات نظامی صورت پذیرد  .................................نام دارد .

0/52

8

زندگی مشترک زن و مرد اگر در مسیر بندگی خدا باشد  ...................................محسوب می شود .

0/52

0/52

پ درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید .
 9هر عملی که قبل از تیراندازی برای به دست آمدن دقت سالح انجام می شود قلق گیری نام دارد .درست
 10دکتر چمران سازمان ملل را در کشور سوریه تشکیل داد .

درست

نادرست

 11نیروی محرک بسیج مردم هستند .
در جنگ های جدید  ،تصرف خاک و سرزمین معنا ندارد .

درست

نادرست

درست

نادرست

15

نادرست

0/52
0/52
0/52
0/52

ت به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 13منظور از جهاد اکبر چیست ؟

0/2

 14اشکاالت مختلف جنگ نرم را نام ببرید .سه مورد .

0/72

 12پیامبر اسالم ،حضرت زهرا (س) را چه خطاب میکرد؟ با ذکر معنا و دلیل.

1

 16چه عواملی باعث پیروزی انقالب شد؟ ( سه مورد)

0/72

 17دو مورد از راه های مقابل با جنگ نرم را نام ببرید .

1

 18منظور از حوادث طبیعی چیست؟ مثال بزنید .

1

 19جنگ سایبری چیست؟

1

 50به گفتهی مقام معظم رهبری هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران چیست؟

1

 51مهارت هایی که یک رزمنده باید بداند را بنویسید (.چهار مورد)

1

 55انواع تهدید را نام ببرید .

0/2

 53هور را تعریف کنید .

0/2

موفق باشید

نام و نام خانوادگی....................... :
پایه و رشته :
شماره داوطلب............................. :

نام درس:
تاریخ امتحان :آمادگی دفاعی

پاسخنامه امتحان پایانی نوبت دوم سال تحصیلی
نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به عدد:
نام دبیر:
ردیف

امتحان:
مدت
امتحان:
ساعت
 60دقیقه

نمره به حروف:

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر
نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

پاسخ

1

ج ) برقراری صلح

5

الف) امام خمینی (ره)

3

د) هر سه مورد

4

د) آتش سوزی خانگی

2

جامعه هدف

6

امنیت

7

پدافند عامل

8

عبادت

9

درست

10

نادرست

11

درست

15

درست

13

جهاد اکبر  ،انسان با دشمن درون نبرد می کند تا به تقوی و رستگاری نزدیک شود

14

جنگ روانی – جنگ سفید – جنگ رسانهای – براندازی نرم – انقالب مخملی – انقالب رنگی
حضرت فاطمه (س) از جانب پدر بزرگوارش « ام ابیها» به معنای مادر پدر خطاب شد  ،زیرا پس از فوت حضرت خدیجه آن حضرت برای پدرش هم

12
16

دختر بود و هم نقش مادر را انجام می داد
ایمان به خدا – رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) – یکپارچگی و مشارکت مردم
پایبندی به ارزشهای اخالقی – وحدت و انسجام حول محور قانون اساسی و رهبری نظام – اعتماد به نفس و تقویت روحیه دفاع از اعتقادات دینی

17
18

– شناخت دشمنان و روشهای تبلیغاتی آنها – افرایش توان مواجهه منطقی گزینشی و انتقادی نسبت به پیام رسانهها
حوادثی را که انسان در به وجود آمدن آن نقش نداشته باشد حوادث طبیعی گویند مانند زلزله – سیل – طوفان و ...

به مجموعه ای از ارتباطات که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی و بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی برقرا
19

می شوند  .فضای سایبر گفته می شود .
هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایرا ن  ،دفاع و مقابله با دشمنان زورگوست در حالی که در غرب هدف اصلی تولید سالح و تجارت و

50

افزایش ثروت سردمداران کارخانجات و کمپانیهای تسلیحاتی است .
شناسایی عوارض زمین – حفاظت انفرادی در مقابل خطر – استتار -اختفا – اصول نگهبانی – ایست و بازرسی – جهت یابی – کار با قطب نما –

51

تخمین مسافت

55

تهدید داخلی – تهدید خارجی

53

ماندن آب روی زمین را هور یا ماند آب می گویند .

باسمه تعالی

نام درس :آمادگی دفاعی و آمار
رشته  :تجربی

پایه  :دهم

تاریخ امتحان99/10/11 :
ساعت امتحان  10 :صبح

اداره آموزش و پرورش شهرستان قوچان

دبیرستان غیردولتی راهیان نور

ردیف

سؤاالت

مدت امتحان 60 :دقیقه
دبیرمربوطه :خانم میرزازاده

بارم

1

امنیت ملی را تعریف کنید.

1

2

انواع تهدیدها را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

1

3

اقتدار را تعریف کرده و منابع اقتدار را نام ببرید.

1

4

سیاستهای دفاعی ایران بر چه محورهایی استوار است؟

1

5

دستاوردها انقالب اسالمی را نام ببرید.

1

6

موضوع گام دوم انقالب اسالمی ............................و.............................است.

0.5

7

هفت حوزه نقش آفرینی و جهاد ملت ایران در گام دوم انقالب را نام ببرید.

1

8

بسیج در چه تاریخی(روز،ماه،سال) و به فرمان چه کسی تاسیس شد؟

0.5

9

هدف از تشکیل سازمان بسیج چیست؟

1

10

معیارها و شاخص های یک بسیجی نمونه را نام ببرید.

1

دوران دفاع مقدس چه تجربه هایی به ما آموخت؟

1

آداب سفر راهیان نور را بنویسید.

1

11
12
13

کشورهای آمریکا و عربستان چه گروههایی تشکیل دادند و چه کارهایی انجام دادند؟

1

بنام خدا

محل مهر
آموزشگاه

اداره آموزش و پرورش دودانگه
امتحان داخلی :آمادگی دفاعی

دهم انسانی

نوبت :دی ماه

دبیرستان :الزهراء سنگده

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر :خانم خرّم

مدت آزمون40 :دقیقه

تاریخ امتحان99/10/17 :

ردیف

1

شرح سؤال ( ص ) 1

بارم

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
الف ـ کدام مورد از ارزشهای حیاتی کشور عزیزمان و از اهداف امنیت ملی نیست؟
 -2حفظ استقالل سیاسی و اقتصادی
-1حفظ ارزشهای دینی وملی
 -4حفظ هویت فرهنگی
 -3حفظ مرزها و گسترش وسعت کشور

0/5

ب ـ به فرموده مقام معظم رهبری هدف از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران  ...........................است.
-4حفظ اقتدار ایران
-1تأمین امنیت منطقه -2تأمین امنیت کشور -3دفاع و مقابله با دشمنان زورگو
2

جاهای خالی را با کلمات صحیح پر کنید.
الف ـ به نظر رهبری ،بزرگترین مایه تهدید جهان ........................است و  .........................همان ریل گذاری والیت برای
قدمهای نسل جوان میباشد.
ب ـ صهیونیسم و استکبار جهانی با شیوههای  ................و  ..............در برابر حرکتهای مردمی مقابله میکند.
ج ـ از عوامل مهم حفظ امنیت ملی و فردی  .......................کشور میباشد و .............همان روشی است که دشمن با
ترساندن یک ملت ،برنامهاش را به او تحمیل میکند.

3
4

در ادامه این جمله ناتمام چند جمله بنویس :در قبال شهدای گرانقدر وطنم وظیفهام این است که؛ ......................
هریک از نمونههای زیر مربوط به کدام یک از انواع اقتداراست ( سیاسی /اقتصادی /علمی /نظامی /فرهنگی )
مشارکت مردمی در انتخابات ــ ساخت سامانه موشکی ــ فرهنگ بسیجی ــ راه اندازی نیروگاه اتمی

5

1 /5

1

1

جمالت درست و نادرست را تشخیص دهید
الف) رفتارهایی که منافع سیاسی و امنیت ملی کشور را تهدید کند ،همان تهدید سیاسی است⃝ .
ب) صنایع دفایی ایران نتیجه واقعیتهایی است که جنگ تحمیلی به ما تحمیل کرد⃝ .
ج) امکان برخورد منافع با کشورهای دیگر دلیل بسیج نیروهای کشور و آمادگی برای دفاع است⃝ .

1

د) اقتصاد مقاومتی یعنی درون سازی و اجرایی کردن الگوهای موفق اقتصادی شرقی و غربی در داخل کشور⃝ .
6

دو عامل اصلی پیروزی رزمندگان و شهدای دفاع مقدس کدامند؟

7

سه مأموریت اصلی از مأموریتهای بسیج را نام ببرید.

0/5

1/5

ردیف

شرح سؤال ( ص ) 2

آمادگی دفاعی

بارم

دهم انسانی

8

دفاع مقدس ملت ایران چه دستاوردی در دیگر کشورهای اسالمی داشته است؟

1

9

دشمنان چگونه سعی در دور کردن جوانان از سبک زندگی اسالمی -ایرانیشان دارند؟

1

10

مقصود از مرزبندی در روابط بین المللی چیست؟ به عبارت بهتر؛ چگونه باید دوست را از دشمن تشخیص داد؟

1

11

واژههای زیر را تعریف کنید.
مدافع حرم:
2

امنیت پایدار:

عزیزان موفق باشید

جمع نمره

12

درس  :آمادگی دفاعی

جمهوری اسالمی ایران

مدت امتحان  01 :دقیقه

وزارت آموزش و پرورش

پایه  :دهم

مهر

صبح

آموزشگاه

نوبت  :اول

دبیرستان  /حضرت معصومه ( س )

نام و نام خانوادگی دانش آموز :

رشته  :کلیه رشته ها

ردیف

5

ساعت امتحان :

اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

کد دانش آموز :

0

تاریخ امتحان :

89/01/

کالس :

شرح سؤال

بارم

جاهای خالی رابا کلمات مناسب تکمیل کنید .
الف – سیاست های دفاعی ایران اسالمی بر محورهایی همچون..............و ..............استوار است.

0/ 5

ب – روندشکل گیری بسیج در ایران پس از فرمایش های ..........................آغاز شد .

0/55

ج -گروه تروریستی و تکفیری داعش توسط کشور های .........................و ....................تشکیل گردید .

0/ 5

د – پس از ناکامی دشمنان در جنگ سخت ،آنان جنگ  ...........را با شدت و گستردگی بیشتری ادامه می دهند.

0/55

کدام جمله های زیر درست وکدام نادرست است ؟
الف– تبلیغات منفی و گسترده علیه ملت ایران از طریق رسانه ها  ،نمونه ای از تهدیدات فرهنگی است.

0/55

ب – از نگاه فالسفه انقالب به معنای دگرگون شدن است.

0/55

ج – خرمشهر با عملیات بزرگ بیت المقدس آزاد شد .

0/55

د –در جنگ نرم جوانان و نوجوانان مهم ترین گروه هدف اند.

.0/55
0

3

امنیت به چه معناست ؟

4

ارزش های حیاتی کشورمان شامل چه چیزهایی است (ذکر سه مورد)

7

اقتدار یعنی چه ؟

0

0

گام های انقالب اسالمی را نام ببرید.

0

5

از تجربه های دفاع مقدس سه مورد را بنویسید.

9

با حمله غافلگیرانه رژیم بعثی عراق  ،وضعیت شهرهای کشورمان چگونه بود؟
نمره کتبی :

1/57

1/57
0

نمره عملی :
جمع نمرات :

نمره ورقه

نمره تجدید نظر

با عدد

با حروف

با حروف

نام دبیر و امضاء

با عدد

تاریخ

نام دبیر و امضاء

تاریخ

01

ردیف

بارم

شرح سؤال

9

از آداب سفر راهیان نور دو مورد را بنویسید.

1

01

سرزمین های نور قدمگاه چه کسانی است؟

0

00

جنگ نرم را تعریف کنید؟

0

01

رایج ترین ابزارهای جنگ نرم را نام ببرید؟

0

موفق باشید .
طراح  :سوادی

نام درس  :آمادگی دفاعی

جمهوری اسالمی ایران

تاریخ امتحان :

89/13/

مدت امتحان  01 :دقیقه

وزارت آموزش و پرورش

ساعت امتحان :

صبح

پایه  :دهم

اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

کد دانش آموز :

آموزشگاه

دبیرستان  /حضرت معصومه ( س )

نام و نام خانوادگی دانش آموز :

رشته  :کلیه رشته ها

ردیف
0

نوبت  :اول

مهر

کالس :

راهنما تحصیح
الف )-1خودکفایی-5استقالل ب) حضرت امام خمینی(ره)
ب) نادرست

ج) درست

بارم

ج) آمریکا ،عربستان

د) نرم

د) درست

5

الف) نادرست

3

امنیت  ،دوری از هر گونه تهدید یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات است.

4

-1حفظ ارزش های دینی و ملی-5حفظ سرزمین-3استقالل سیاسی و اقتصادی

7

اقتدار یعنی فرد یا حکومتی از چن ان مقبولیتی برخوردار باشد که نظراو در موضوع یا مسائلی که پیش می آید،

0/7
1
1
1/57
0

حرف آخر باشد و دیگران از او اطاعت کنند
0

-1استقرار نظام جمهوری اسالمی  -5استمرار و تحقق آرمان های انقالب

5

-1توکل بر خدا  -5خودباوری  -3اعتماد به نیروهای داخلی

9

شهرهای کشورمان از حمالت هوایی و موشکی دشمن در امان نبود و گاه و بی گاه صدای آژیر خطر در اغلب

0
1/57
0

شهر ها به گوش می رسید.
8

-1حضور با وضو در مقبرة شهدا و قرائت زیارت نامه

0

-5خاطره نگاری -تصویربرداری و ثبت دل نوشته ها
01

سرزمین های نور قدمگاه شیرمردانی است که هشت سال در مقابل تهاجم وحشیانه متجاوزان ایستادند تا شکوه

0

و عزت یک ملت در برابر جهانیان حفظ شود.
00

مجموعه اقداماتی است که با استفاده از روش های مختلف و ابزار های رسانه ای برای تغییر در اعتقادات ،اندیشه

0

ها  ،ارزش ها و رفتارهای مردم انجام می شود تا آنها به اراده ی خویش عملی را انجام دهندکه مطلوب نظام
استکباری است.
01

 -1شبکه های ماهواره ای -5شبکه های اجتماعی  -3موسیقی  -4بازیهای رایانه ای

0

