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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      آمادگی دفاعی االت امتحانی درس:سؤ

  02/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه30   :مدت امتحان  2تعدادصفحه:  9تعدادسوال:  کالس:  قاري زاده /دهنوي طراح: نام دبیر یا
   دهم پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  کلیه رشته ها
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  آمادگی دفاعی االتسؤ  سوال

1  

  مشخص کنید.یا غلط را  صحیح گزینه 
                                                                                  غ       ص                                                                   مهمترین سطح امنیت ، امنیت ملی است .  الف ) 

                                      غ       ص                                  کشورهاي استعمارگر ضروري است . ) براي ایجاد صلح جهانی وجودب 
                                       غ       ص                                                                    است.زیرورو شدن به معناي  انقالب درلغت ج ) 

                             غ       ص             هان است .س ایجاد قیام هاي آزادیخواهی درجد)یکی از دستاوردهاي دوران دفاع مقد

2  

2  

  درسئواالت زیر مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. 
                  الف ) تبلیغات منفی وگسترده دشمن علیه ملت ایران جزء کدام یک از انواع تهدید است؟ 

 ) فرهنگی  4                  ) سیاسی        3             ) نظامی      2   اقتصادي             )1

.می نامند.ر برابر تهدیدات داخلی وخارجی دا توانایی یک ملت براي حفاظت از ارزشهاي حیاتی خود رب  )   امنیت ......
  ) جهانی4                       )  ملی          3) منطقه اي              2)   فردي                      1   
                                                     جنگ نرم دشمن علیه کشور ما نیست ؟ ) کدام مورد جزء اهداف ج  

  ) تغییر رفتار جمهري اسالمی درمنطقه  2امیدي از آینده کشور              نا ) ترویج حس یاس و1     
  قدرت جمهوري اسالمی در منطقه فزایش نفوذ و ا) 4         فرهنگی جامعه               تغییر هویت اجتماعی –)3

  

5/1  

3  

  جاهاي خالی را با کلمات  مناسب  کامل  کنید.

  ست....... بوده ا..........و ........ ..................) سبک زندگی رزم آوران دفاع مقدس بر اساس  ... الف

. تشکیل گردید...................و.............) داعش توسط برخی از کشورهاي استعمارگر به خصوص ...... ب ....  

.   می باشد.................  ودر دوره دوم متوسطه  ........................)  نام بسیج دردوره اول  متوسطه  .....ج  ...  

  ......... هستند .................. و ......................جنگ نرم ....د ) مهمترین گروه هاي هدف 

2  

4  
          مهمترین ابزارهاي جنگ نرم را نام ببرید. 

1(                    2                                  (3                                           (4 (  

    1     

5  

  شاخص هاي یک بسیجی نمونه را بنویسید.مورد از  چهار

1(                       2         (                            3       (                                  4(            

  

1  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

6  
 ش ترین اقتدار کدام است ؟ بگوئید با ارز و .اقتدار را نام ببریدانواع  

 1     (                        2        (                             3        (                                 4   (  

                                                               است  ............................با ارزش ترین 

5/1  

  

7  
  از آداب سفر راهیان نور را بنویسید. موردچهار 

  1                               (2                                             (3                                      (4(    

1  

8  
  مورد از تجارب دفاع مقدس را بنویسید. چهار

  1                               (2                                             (3  (                                    4(    

1  

9  
  مهم قابل بازدید دراردوهاي راهیان نور را نام ببرید.یا اماکن مورد از مناطق  چهار

1                               (2                                             (3                                      (4(    

1  

  12  فق باشید.))((مو  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      آمادگی دفاعی سواالت امتحانی درس:

  02/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه30   مدت امتحان:  1تعدادصفحه:  9تعدادسوال:  کالس:  دهنوي طراح: نام دبیر یا
  دهم پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  کلیه رشته ها
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

 

  بارم  آمادگی دفاعی پاسخنامه  سوال

1  

 گزینه صحیح  یا غلط را مشخص کنید.

  ص                                                                                      مهمترین سطح امنیت ، امنیت ملی است .  الف ) 
  غ                                                           کشورهاي استعمارگر ضروري است . ) براي ایجاد صلح جهانی وجودب 

ص                                                                                                                    است.زیرورو شدن به معناي  انقالب درلغت ج ) 
  ص                                 هان است .س ایجاد قیام هاي آزادیخواهی درجد)یکی از دستاوردهاي دوران دفاع مقد

2  

2  
  درسئواالت زیر مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. 

 الف ) فرهنگی 

                 ملی                 ب  ) 
   قدرت جمهوري اسالمی در منطقه فزایش نفوذ و ) اج  

5/1  

3  

  جاهاي خالی را با کلمات  مناسب  کامل  کنید.
. بوده است.زندگی پیامبرو ....... الگوي اسالمی.....) سبک زندگی رزم آوران دفاع مقدس بر اساس  ... الف ....  

  .... تشکیل گردید.عربستان......و.....آمریکارگر به خصوص .....) داعش توسط برخی از کشورهاي استعما ب
.   می باشد.پیشگامان....  ودر دوره دوم متوسطه  ......پویندگان)  نام بسیج دردوره اول  متوسطه  .....ج  ....  

. هستند .نوجوانان..... و ......جواناند ) مهمترین گروه هاي هدف جنگ نرم ..... .......  

2  

     1      ماهواره / رسانه مجازي / موسیقی / بازیهاي رایانه اي  4

  مورد از شاخص هاي یک بسیجی نمونه را بنویسید. چهار  6
  خوش اخالقی          )4              قرائت قرآن)        3                   ایثار)         2            ایمان به خدا    )1

1  

7  
 وبگویید باارز ش ترین اقتدار کدام است ؟   .م ببریدانواع  اقتدار را نا 

 فرهنگی)   4         اقتصادي)         3                          سیاسی )        2                      نظامی )          1 

                                                            است  اقتدار فرهنگیباارزش ترین         

5/1  

  

8  
  از آداب سفر راهیان نور را بنویسید. موردچهار 

  خاطره نگاري  )4    مطالعه تاریخچه دفاع)   3         رعایت حقوق همسفران)    2        اجازه والدین)       1  
  

1  

  مورد از تجارب دفاع مقدس را بنویسید. چهار  9
    ایستادگی )4     اعتمادبه نیروهاي داخلی)   3            اوريخودب)    2       توکل به خدا)      1  

1  

  مهم قابل بازدید دراردوهاي راهیان نور را نام ببرید.واماکن  مورد از مناطق  چهار  10
  ( یااماکن هر منطقه )   ) خلیج فارس  4) شمال غرب                 3) غرب                2جنوب                  )1

1  

    ((موفق باشید.))  
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