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*** بسمه تعالی ***

نام و نام خانوادگی :

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

تاریخ 0931/01/ :

نام پدر :

اداره آموزش وپرورش شهرستان اللجین

مدت امتحان11:دقیقه

پایه و رشته  :دهم انسانی

دبیرستان امام حسین(ع )

شماره کالس :

نام درس  :آمادگی دفاعی

نام دبیر  :آقای نادربیگی

نوبت  :اول

ردیف
0

بارم

سواالت
جاهای خالی را پر کنید.
 )0مهم ترین هدف در روابط بین الملل حفظ و برقراری .................................است.

0/5

 )2یکی از معانی کلمه بسیج ............................................می باشد.
 )9یک نمونه از آسیب های بسیج و انقالب اسالمی ....................................................است.
 )4سر پل ذهاب جزو مناطق عملیاتی .................................................می باشد.
 )5یک نمونه از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس ........ ..........................................................است.
 )1درجنگ نرم مهم ترین ابزار تأثیرگذاری .............................................است.
2

درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
 )0امنیت عبارت است از دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد.

0

 )2مصرف گرایی می تواند نمونه ای از تهدید خارجی باشد.
 )9خرمشهر در عملیات فتح المبین آزاد شد.
 )4جنگ نرم در پی تغییر هویت و شخصیت جامعه هدف است.

9

گزینه درست را انتخاب کنید.
 )0کدام مورد می تواند یک تهدید داخلی محسوب شود؟ (تولید فیلم توسط هالیوود  -آلودگی رودخانه)
 )2این جمله از کیست؟«جنگ،جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزه است».
(امام خمینی(ره)  -حاج احمد متوسلیان)
 )9در زمان حمله صدام فرمانده سپاه خرمشهر چه نام داشت؟
(شهید محمد جهان آرا  -شهید دکتر مصطفی چمران)
 )4این جمله از کیست؟«جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم»
(امام خامنه ای(مد ظله العالی)  -شهید سید مرتضی آوینی)
 )5کدام گزیه از دستاوردهای بین المللی دفاع مقدس است؟
(تضمین استقالل کشور -اعتماد به نفس و خودباوری)
 )1انقالب مخملی جزو کدام یک محسوب می شود؟

(جنگ نرم  -جنگ سرد)
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4

چهار مورد از اهداف امنیت ملی را نام ببرید؟

0

5

تشکیل بسیج به دستور چه کسی و در چه تاریخی صادر شد؟

./5

1

چهار مورد از ویژگی های تفکر بسیجی را نام ببرید؟

0

7

متجاوزان بعثی در تهاجم خود به ایران چه اصول و قوانینی را زیر پا گذاشتند؟(چهارمورد)

0

8

چهارمورد از دستاوردهای اردوهای راهیان نور را بنویسید؟

0

3

سه راه شهادت نام دیگر کدام یک از مناطق عملیاتی است؟

./5
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تا پایان جنگ حسرت اشغال کدام منطقه ی عملیاتی به دل صدامیان ماند؟
01

سه مورد از ویژگی های جنگ نرم را نام برده ویکی را توضیح دهید؟

0

00

انواع دفاع را نوشته و توضیح دهید؟

0

02

بازدارندگی را تعریف کنید؟

0

سواالت02:

موفّق و شاد باشید(.نادربیگی)

جمع بارم02:
«یادمان نرود ما مدیون خون شهدا هستیم»

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

*** بسمه تعالی ***
نام و نام خانوادگی :

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

تاریخ 0931/01/ :

نام پدر :

اداره آموزش وپرورش شهرستان اللجین

مدت امتحان11:دقیقه

پایه و رشته  :دهم انسانی

دبیرستان امام حسین(ع )

نام درس  :آمادگی دفاعی

نام دبیر:آقای نادربیگی

ردیف
1

شماره کالس :
نوبت  :اول

سواالت

بارم

جاهای خالی را پر کنید.
 )1مهم ترین هدف در روابط بین الملل حفظ و برقراری صلح است.

1/5

 )2یکی از معانی کلمه بسیج جهاد – آمادگی – آمادۀ سفر شدن –قصد – اراده آماده ساختن نیروهای
نظامی برای جنگ می باشد.
 )3یک نمونه از آسیب های بسیج و انقالب اسالمی نفوذ اندیشه های بیگانه – خودباختگی در برابر قدرت
های استعماری – نفوذ و رخنۀ فرصت طلبان – گرایش به فرهنگ ها و ارزش های غیر الهی – اختالف و
تفرقه – پشت کردن به معنویات و روی اوردن به مادیات – نادیده گرفتن اوامر رهبری معظم انقالب –
تحَجّر و مقدس نمایی – بی توجهی به خواست و نظر مردم است.
 )4سر پل ذهاب جزو مناطق عملیاتی غرب می باشد.
 )5یک نمونه از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس اعتماد به نفس و خودباوری – تولد تفکر بسیجی –
پیشرفت در صتایع دفاعی کشور – کسب تجارب نظامی – ترویج فرهنگ ایثار و شهادت – نقش آفرینی
مساجد در دفاع از میهن است.
 )6درجنگ نرم مهم ترین ابزار تأثیرگذاری رسانه های جمعی است.
2

درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
 )1امنیت عبارت است از دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد.درست 1
 )2مصرف گرایی می تواند نمونه ای از تهدید خارجی باشد.غلط
 )3خرمشهر در عملیات فتح المبین آزاد شد.غلط
 )4جنگ نرم در پی تغییر هویت و شخصیت جامعه هدف است.درست

3

گزینه درست را انتخاب کنید.
 )1کدام مورد می تواند یک تهدید داخلی محسوب شود؟ (تولید فیلم توسط هالیوود  -آلودگی رودخانه)
 )2این جمله از کیست؟«جنگ،جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزه است».
(امام خمینی(ره)  -حاج احمد متوسلیان)
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)3
)4
)5
)6
4

در زمان حمله صدام فرمانده سپاه خرمشهر چه نام داشت؟
(شهید محمد جهان آرا  -شهید دکتر مصطفی چمران)
این جمله از کیست؟«جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم»
(امام خامنه ای(مد ظله العالی)  -شهید سید مرتضی آوینی)
کدام گزیه از دستاوردهای بین المللی دفاع مقدس است؟
(تضمین استقالل کشور -اعتماد به نفس و خودباوری)
انقالب مخملی جزو کدام یک محسوب می شود؟ (جنگ نرم  -جنگ سرد)

حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی کشور – حفظ سرزمین و استقالل کشور – حفظ ارزش های دینی و ملی –
چهار مورد از اهداف امنیت ملی را نام ببرید؟تحقق رفاه عمومی مردم – ایجاد آسایش برای مردم در مقابل خطرات

1

بیگانگان
5

تشکیل بسیج به دستور چه کسی و در چه تاریخی صادر شد؟ امام خمینی(ره) – 5آذر 1351

./5

6

چهار مورد از ویژگی های تفکر بسیجی را نام ببرید؟ایمان و اخالص – پیوند و بیعت با والیت – حریت وآزادگی

1

در عبادت خدا نه بندگی از روی طمع و ترس – عدالت خواهی – ظلم ستیزی – شهادت طلبی – ایثارگری –
زهد و قناعت – تواضع و صمیمیت – شجاعت و دالوری
7

متجاوزان بعثی در تهاجم خود به ایران چه اصول و قوانینی را زیر پا گذاشتند؟(چهارمورد)بی اعتبار اعالم کردن

1

قرارداد رسمی  1775الجزایر – نقض پیمان منع کاربرد سالح های شیمیایی – نقض پیمان منع حمله به
مناطق مسکونی و بیمارستان ها – نقض مفاد پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی
1

چهارمورد از دستاوردهای اردوهای راهیان نور را بنویسید؟ آشنا شدن با بندگان برگزیدۀ خدا – آشنا شدن با

1

آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی – آشنایی نسل جوان 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
7

سه راه شهادت نام دیگر کدام یک از مناطق عملیاتی است؟طالئیه
تا پایان جنگ حسرت اشغال کدام منطقه ی عملیاتی به دل صدامیان ماند؟گیالن غرب

./5
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11

1

سه مورد از ویژگی های جنگ نرم را نام برده ویکی را توضیح دهید؟جنگ نرم در پی تغییر هویت و
شخصیت جامعۀ هدف است:در این جنگ ،اعتقادات ،باورها و ارزش های اساسی یک جامعه مورد هجوم قرار
می گیرد – .آرام و تدریجی است:جنگ نرم دفعی و شتابان نیست – .جنگ نرم الگو ساز است:الگو سازی با
بهره گیری از نمونه های تاریخی برای نشان دادن تصویری مطلوب از خود – .پایدار و با دوام است:نتایج جنگ
نرم در صورت موفق بودن  ،پایدار و با دوام خواهد بود – .جنگ نرم پر تحرک و جاذبه دار است:در نقطه ای
به دلیل ایجاد جاذبه های کاذب ،افراد جامعۀ هدف را برای تحقق اهداف به کار می گیرد – جنگ نرم هیجان
ساز است:با الگو سازی و خلق ارزش های جدید ،از احساسات جامعه هدف نهایت بهره برداری می شود– .
جنگ نرم آسیب محور است:ضعف های اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی و سیاسی میدان مانور جنگ نرم است– .
جنگ نرم تردید آفرین است:در جنگ نرم ایجاد تردید و بد بینی نسبت به بسیاری از مسائل یک اصل و
قاعده است.

11

انواع دفاع را نوشته و توضیح دهید؟دفاع عامل و دفاع غیر عامل – هر دفاعی که با بهره گبری از سالح و
تجهیزات نظامی صورت پذیرد،دفاع عامل و هر نوع دفاعی که بدون استفاده از سالح و تجهیزات نظامی انجام

1

شود،دفاع یا پدافند غیر عامل نامیده می شود.
12

بازدارندگی را تعریف کنید؟و یک مثال بزنید.تدابیر گوناگونی که از سوی یک کشور برای جلوگیری و مأیوس

1

کردن کشور های دیگر در جهت عملی کردنسیاست های تهدیدآمیز آن ها صورت می گیرد بازدارندگی نامیده
می شود .مثال:مقاومت و ایستادگی مردم – رزمایش های نظامی – فناوری و تجهیزات نظامی یک کشور
سواالت12:

موفّق و شاد باشید(نادربیگی)

جمع بارم12:
«یادمان نرود ما مدیون خون شهدا هستیم»

