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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
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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
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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.
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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

