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 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

هریک از مفاهیم زیر را تعریف کنید . 
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 : امنیتالف( 

 
5.0 

 ب( امنیت ملّی :

 
5.0 

 : اقتدار پ( 

 
5.0 

 ت( جنگ نرم : 

 
5.0 

. نمره ( 0..5) هر مورد  درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را مشخص کنید 

. 

 غ ص. است ضعف و شدت دارای و نسبی امنیت،الف( 

 غ ص. است ایران به منحصر مردمی، بسیج ( ب

 غ ص  .است مسلّح نیروهای کل فرماندهی اسالمی، جمهوری رهبر وظایف از یکی اساسی، قانون 114 اصل 04 ی ماده طبق( پ

 غ ص  است. فرهنگی( با ارزش ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه ی ت

1 

 نمره ( 0..5های مناسب پر کنید. ) هر مورد جاهای خالی را با عبارت 

3 

. با کمک تعدادی از رزمندگان جوان با ایمان در پاسخ به حمله های هوایی و موشکی دشمن،   موشک اولینالف( شهید .....................

 به سرزمین دشمن پرتاب کردند. 1131تاریخ اسفند  در را

.، آماده ی سفر شدن.ب( در فرهنگ نامه های فارسی معنا و   مفهوم بسیج عبارت است از : ساز و برگ جنگ، .....................

.  تاریخ درپ(   .شد صادر امام خمینی )ره( توسط مستضعفین بسیج تشکیل فرمان.....................

.  بسیجیان، الگوی بهترینت(  .است.....................

.  های شیوه با جهانی استکبار و صهیونیسمث(   .کند می مقابله مردمی های حرکت برابر در.....................

 استکبار و صهیونیسم های فتنه جمله از....................... ،  ایجاد و مذهب و اسالم از جدیدی تعاریف با دین از ابزاری ی استفاده ج( 

 .است جهانی

.  توسط مقدس، دفاع عملیاتی مناطق زیارتچ(  . با دالوران،  منظوربه  و.....................  .شد آغاز مقدس دفاع دوران در.....................

. نام دارد.  ح( دفاع در برابر جنگِ نرم دشمنان، .....................

...0 

 2از 1صفحه ی 

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

 نام پدر: ..........................................
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 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

آمادگی دفاعینام درس: 

 ستاری نام دبیر:

 11/1331 /11 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 10:  11  ساعت امتحان:

دقیقه 01مدت امتحان : 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 نمره 12جمع بارم : 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 ادامه ی سؤاالت           

بارم
 

 . به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

4 
  داد؟ انجام باید اقدامی چه پایدار، امنیت به یابی دست برای

 
5..0 

0 
 .کنید بیان را ما کشور دادن قرار فشار تحت برای دشمنان استفاده مورد های شیوهدو مورد از 

 
5.0 
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 هریک از تعابیر زیر در مورد تعریف انقالب از دیدگاه چه کسانی است؟

 الف( ذات و ماهیّت یک شیء لزوما عوض شده باشد.

 ب( لزوما انقالب به معنای دگرگون شدن است.

5.0 

7 
 .ببرید نام را مقدس دفاع ی آموزنده های تجربهدو مورد از 

 
5.0 

8 
 .ببرید نام را شهادت و ایثار فرهنگ زیبای های جلوه از مورد چهار

 
1 

9 
 (کنید بیان را مورد 1)  است؟ بوده اساسی چه بر مقدس دفاع دوران آوران رزم زندگی سبک

 
5.70 

15 
 .کنید بیان را نور راهیان سفر آداب از مورد سه

 
5.70 

11 
 مهم ترین اهداف جنگ نرم را بیان کنید. سه مورد از

 
5.70 

1. 
 رایج ترین ابزارهای جنگ نرم را بیان کنید.

 
1 
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 سخنان زیر از کیست؟

 «   است زنده ملّت یک هویت از جزئی دفاع » الف( 

 « ماست ی ساله هشت جنگ از جهان کل در مردم خواهی اسالم» ب( 

 «  شوند مردم زندگی ثابت رنگ شهدا، که کنید کاری» پ( 

5.70 

 موفق و مؤید باشید     ستاری

 2 از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 .است خطرات با رویارویی برای آمادگی نیز و حمله یا تهدید هرگونه از دوری امنیت -الف

 .گویند ملّی امنیت را خارجی و داخلی تهدیدات برابر در خود حیاتی های ارزش از حفاظت برای ملت یک توانایی -ب

 و اشدب آخر حرف آید، می پیش که مسائلی یا موضوع در او نظر که باشد برخوردار مقبولیتی چنان از حکومت یا فرد یعنی اقتدار -پ

 .کنند اطاعت او از دیگران

 ها، اندیشه اعتقادات، در تغییر برای ای رسانه ابزارهای و مختلف های روش از استفاده با که است اقداماتی مجموعه نرم، جنگ -ت

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

 ص -ت                  غ -پ                   غ -ب               ص -الف 2

3 

 مقدم تهرانی حسن -الف

 انتظامی نیروی آمادگی -ب

 8551 آذر 5 -پ

 ای خامنه اهلل آیت حضرت -ت

 نرم و سخت -ث

 تکفیری های گروه -ج

  پیمان تجدید-ایثارگران معظم یخانواده -چ

 نرم دفاع -ح

 .شود می محقق مردم و مسئوالن همکاری با امر این که بخشید ارتقاء را آن سطح باید همواره 4

 اقتصادی های تحریم-نخبگان جذب-اطالعاتی های شبکه به دستیابی-مسئوالن و مردم بین تفرقه ایجاد-انگیزی فتنه 5

 شناسان جامعه -ب                فالسفه -الف 6

 اقتصادی شدید تحریم-خالی دست با دشمن برابر در ایستادگی-داخلی نیروهای به اعتماد-خودباوری-خدا به توکل 7

 خداوند رضای مسیر در نهادن گام-سلحشوری-غیرت-دنیا مادی های لذت به نداشتن تعلق 8

 (  السالم علیهم)  امام و( ص) پیامبر زندگی روش و اسالمی الگوهای اساس بر 9

11 
 بهداشت رعایت و نیکو اخالق وقت، اول نماز سفر، دعای دادن، صدقه والدین، از اجازه-

 کاروان مدیران و دوستان با همکاری همسفران، حقوق رعایت-

 بازدید مورد مناطق و مقدس دفاع ی تاریخچه ی مطالعه-

11 

 ایران اسالمیجمهوری رفتار تغییر یا براندازی-

 جامعه فرهنگی هویت تغییر-

 الملل بین اقتصادی و سیاسی ابعاد در ایران ساختن منزوی-

 آن صدور برای مانع ایجاد و اسالمی انقالب مهار-

 ای رایانه های بازی-مغزها فرار-اجتماعی های شبکه-ای ماهواره های شبکه 12

 رهبری معظم مقام -پ                       (ره) خمینی امام -ب                   رهبری معظم مقام -الف 13

 امضاء:   حسن ستاری  نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
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