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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

تاریخ امتحان7931/71 / 71 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

ساعت امتحان8 :11 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7981 -89

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

ردیف

نام دبیر:

نام دبیر :آقای شریعتی

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  01 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

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

نام درس :آمادگی دفاعی

سواالت جای خالی :

الف ) اکنون بسیج مراقب . ..................و  ................حرکت انقالب اسالمی ایران و آرمان هایش
1

است.

1

ب) تهدید  .............و یا صرفا  . ............و روانی می باشد و فقط احساس می شود
سطوح مختلف امنیت را بنویسید؟
2

2

کشورها چگونه به امنیت پایدار می رسند (امنیت پایدار چیست )؟
1/5

3

انسان ها در مواجهه با تهدیدها چند گروه هستند؟
2

4

در چه شرایطی همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها حاصل می گردد؟
1

5

بسیج در لغت به چه معناست؟
6

1

ویژگیهای تفکر بسیج را بنویسید؟(چهار مورد)
2

7

برخی از آسیب های انقالب را بنویسید.
2

8

وضعیت کشور آغاز تهاجم دشمن به میهن اسالمی را بنویسید؟
1/5

9

دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بنویسید؟
2

11

دست آوردهای داخلی دفاع مقدس را بنویسید
2

11

دست آوردهای اردوی راهیان نور را بنویسید.
2

12

صفحه ی  0از0
جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :آمادگی دفاعی
نام دبیر :آقای شریعتی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

ردیف

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

راهنمای تصحیح

تاریخ امتحان7931/71 / 71 :
ساعت امتحان8 :11 :صبح /عصر
مدت امتحان  01 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

ب) واقعی ،ذهنی

1

الف) صحت  -سالمت

2

 جسمی وفردی – امنیت خانوادگی – امنیت محلی  -امنیت شهری– امنیت ملی – امنیت منطقه ای – امنیتجهانی

3

هرگاه کشوری بتواند از نظر داخلی وبین المللی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی ،سیاسی  ،فرهنگی
،اقتصادی  ،واجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است .

4

الف -دشمن را بزرگ ،خود را کوچک  ،قبل از اقدام  ،شکست را پذیرفته اند
ب  -دشمن را کوچک ،خود را بزرگ  ،از توان دشمن غافلگیر  ،شکست را پذیرفته اند ج – حدتوان خود ودشمن
را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شکست مید هند .

5

اصولی مانند حق مالکیت ،برابری حقوق کشورها ،مصونیت تمامی کشورها وعدم مداخله در امور داخلی کشورها از
جانب همه حکومت ها رعایت شود

6

بسیج در لغت به معنی جهاد وآمادگی وآماده سفر شدن و قصد و اراده و آماده ساختن نیرو های نظامی برای
جنگ است

7

 ایمان واخالص – پیوند وبیعت با والیت – حریت در عبادت  -عدالت خواهی  -ظلم ستیزی  -شهادت طلبیعاشقانه  -ایثارگری کریمانه  -زهد وقناعت  -تواضع و صمیمیت – شجاعت ودالوری

8

 اختالف و تفرقه  -نادیده گرفتن اوامر رهبری انقالب  -بی توجهی به خواست و نظر مردم – تحجر ومقدسنمایی – گرایش به فرهنگ ها وارزش های غیر الهی – پشت کردن به منویات و روی آوردن به ما دیات – نفوذ
اندیشه های بیگانه وخود باختگی دربرابر قدرت های استعماری

9

 ضد انقالب باحمایت بیگانه به شورش وترور زد  -نیروهای مسلح در حال بازسازی واحیا بودند – سپاه پاسدارانتازه تاسیس بود

11

 ایران برشناسای معرفی وتنبیه متجاوز وپرداخت غرامت تاکید داشت  -هیچ پیشنهاد صلح واقعی ارئه نشهبود  -مناطقی از ایران دست دشمن بود  -با پذیرش آتش بس دشمن تجدید قوا وشروع به ایران حمله کند

11

 تولد تفکر بسیجی  -اعتماد به نفس و خود باوری  -کسب تجارب نظامی – ترویج فرهنگ ایثار وشهادت -نقش آفرینی

12

 آشنا شدن با بندگان برگزیدۀ خدا  -آشنا شدن با آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی  -آشنایی نسلجوان با بخشی از تاریخ انقالب اسالمی  -آشنایی با رشادت ها و دالوری های رزمندگان اسالم در مقابله با
دشمن  -دشمن شناسی و شناخت جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران  -تقویت روحیۀ جهادی و رشد
معنویت
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