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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر 

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

ف 
ردی

 

بارم                                                                                                        سؤاالت     
 

1 

 نمونه ای از تهدید کشورهای استعمارگر را نام ببرید.
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 درباره ی استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، عراق توضیح دهید.
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3 
 .آمادگی دفاعی یعنی چه؟

 
1 

4 

 مورد(  5نمونه ای از آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی را بیان کنید. )
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5 
 امنیت را تعریف کنید.

 
1 

6

 مورد(  3کنید.)آثار مثبت وجود امنیت را بیان   
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7

 مفهوم انقالب اسالمی ایران را توضیح دهید. 
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8

 مورد(   6رزه ی امام خمینی )ره( و مردم ایران با حکومت فاسد شاه را نام ببرید. )بادالیل قیام و م 

 

 

 

3 

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

 تجربی  دهم ریاضی – مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: .............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

1398 -99سال تحصيلي  اول یمسالنترم  پایانآزمون 

آمادگی دفاعینام درس: 

 سامان غنی پورنام دبیر:

 عصر /صبح 8  ساعت امتحان:

دقیقه 40مدت امتحان : 
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 نمره  20جمع بارم : 

9

 مورد( 6) دستاوردهای انقالب اسالمی ایران را نام ببرید.
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10
 کنید.جنگ را تعریف   

 
1 

11

 مورد(  4چند مورد دفاع از ارزش های معنوی را نام ببرید. )
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 2از  2صفحه ی 
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                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                             رشته ریاضیراهنمای تصحیحردیف

1 

گر آمریکا که برای جلوگیری از فعالیت های صلح آمیز هسته ای، کشور ما را به حمله ی نظامی، تحریم نظام سلطه   

 اقتصادی و ...

 تهدید می کند.

2 

 نیروهای مردمی با الگو برداری از بسیج به مقابله با نیروهای داعش برخاستند.در کشور عراق و سوریه   

 در لبنان نیروهای مردمی تحت عنوان حزب اهلل

 در فلسطین نیز گروه های حماس با الگوبرداری از بسیج به مبارزه با رژیم صهیونیستی پرداختند. 

 یند.به هرگونه آمادگی در برابر تهاجم آمادگی دفاعی می گو 3

4 

 (  باال بردن سطح اعتقادات دینی1

 ( ندیدن فیلم های مخرب2

 ( استفاده نکردن از ماهواره3

 ( جلوگیری از فساد اخالقی4

 ( جلوگیری از شیوع مواد مخدر 5

 که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود داردبه معنای دور بودن از خطراتی  5

6 

 ( برقراری آرامش مردم1

 ( پیشرفت اقتصادی کشور2

 ( افزایش قدرت نظامی در برابر دشمنان3

7 
انقالب یعنی قیام و اراده ی مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت بر 

 ن ساز اسالماساس مکتب انسا

8 

 ( زیرپا گذاشتن قوانین و احکام اسالم1

 ( دیکتاتوری شاه2

 ( وابستگی به بیگانگان3

 ( دوستی با اسرائیل4

 ( محرومیت اقتصادی مردم ایران5

 ( نبود شرایط برای تحصیل کودکان و جوانان6
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 برقراری نظام جمهوری اسالمی( اجرای دستورات اسالم و   1

 ( برقراری استقالل و آزادی2

 ( عمران و آبادانی کشور3

 ( شکوفایی و پیشرفت علمی4

 ( حمایت و کمک های همه جانبه از مظلومان جهان5

 ( بیداری ملت ها6

ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 2ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد 

 98-99سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی   کلید

نام درس: آمادگی دفاعی

نام دبیر: سامان غنی پور

 عصر /صبح 8ساعت امتحان: 

 دقیقه 40مدت امتحان: 
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 نبرد خشن و مسلحانه بین دو یا چند اجتماع مستقل 10

11 

 ( دفاع از اصول و ارزش های دینی و ملی1

 ( دفاع از حق در برابر باطل2

 ( دفاع از ناموس در برابر بیگانگان3

 ( دفاع از مظلومان در برابر ظالمان4

 ( دفاع از کشور و سرزمین5
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