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 01/89/      امتحان : تاریخ                                                                                          درس : آمادگی دفاعی  

 صبح       ساعت امتحان :               وزارت آموزش و پرورش                      دقیقه               01مدت امتحان :    

                 اولقائمشهر      نوبت  : اداره آموزش و پرورش شهرستان   دهم                                   پایه :      

 حضرت معصومه ) س (/  دبیرستان                                     :کد دانش آموز     

                    کالس :                         کلیه رشته هارشته :                                  نام و نام خانوادگی دانش آموز : 

 مهر

 آموزشگاه

 بارم شرح سؤال ردیف

 جاهای خالی رابا کلمات مناسب تکمیل کنید .  0
 .                             ایران اسالمی بر محورهایی همچون..............و.............. استوار استسیاست های دفاعی  –الف  

 .                                                                       روندشکل گیری بسیج در ایران پس از فرمایش های.......................... آغاز شد –ب 

             گروه تروریستی و تکفیری داعش توسط کشور های......................... و.................... تشکیل گردید . -ج

 ت و گستردگی بیشتری ادامه می دهند. ، آنان جنگ ........... را با شدسختناکامی دشمنان در جنگ  پس از –د 

 

5/0 

55/0 

5/0 

55/0 

 کدام جمله های زیر درست وکدام نادرست است ؟       5

 .                                                                     است ات فرهنگیتبلیغات منفی و گسترده علیه ملت ایران از طریق رسانه ها ، نمونه ای از تهدید –الف

                                   سفه انقالب به معنای دگرگون شدن است.از نگاه فال  –ب 

 .                                                            خرمشهر با عملیات بزرگ بیت المقدس آزاد شد –ج 

 .           در جنگ نرم جوانان و نوجوانان مهم ترین گروه هدف اند–د 

 

55/0  

55/0  

55/0 

55/0 .  

 0                                   امنیت به چه معناست ؟                                                                                                          3

 57/1 ارزش های حیاتی کشورمان شامل چه چیزهایی است )ذکر سه مورد( 4

 اقتدار یعنی چه ؟  7

  

0 

 0 گام های انقالب اسالمی را نام ببرید. 0

 57/1 از تجربه های دفاع مقدس سه مورد را بنویسید. 5

 0 با حمله غافلگیرانه رژیم بعثی عراق ، وضعیت شهرهای کشورمان چگونه بود؟ 9

                                                   نمره کتبی :                                                               نمره عملی :                                             

 01 جمع نمرات :                                                                                                                                                               

 نمره ورقه                                                                                                      

 

 تاریخ                                         و امضاء                          نام دبیر 

 نمره تجدید نظر    

 

 تاریخ                                               ء                    نام دبیر و امضا

 

 جمهوری اسالمی ایران
 

با عدد                                        

 با حروف

با عدد                                        

 وفبا حر



 

 

 

 

 بارم شرح سؤال ردیف

 1 از آداب سفر راهیان نور دو مورد را بنویسید.      9

 0 ؟    سرزمین های نور قدمگاه چه کسانی است 01

 0 ؟کنیدجنگ نرم را تعریف  00

 0                                                                                                                  ؟رایج ترین ابزارهای جنگ نرم را نام ببرید 01

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید .                                                                                                                                             

 طراح : سوادی                                                                                                                                           

 



 

 

 

                                                                                            

 13/89/      امتحان : تاریخ                                                                                       نام درس : آمادگی دفاعی  

 صبح       ساعت امتحان :               وزارت آموزش و پرورش                      دقیقه               01مدت امتحان :    

                 اولنوبت  :       قائمشهراداره آموزش و پرورش شهرستان   دهم                                   پایه :      

 حضرت معصومه ) س (/  دبیرستان                                     :کد دانش آموز     

                    کالس :                         کلیه رشته هارشته :                                  نام و نام خانوادگی دانش آموز : 

 مهر

 آموزشگاه

 بارم راهنما تحصیح ردیف

 7/0 نرم د(آمریکا، عربستان      ج( حضرت امام خمینی)ره(       ب(استقالل    -5خودکفایی-1الف ( 0

 1 درست                  ب( نادرست              ج( درست         د( درستناالف(         5

 1 امنیت ، دوری از هر گونه تهدید یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات است. 3

 57/1 استقالل سیاسی و اقتصادی-3حفظ سرزمین-5حفظ ارزش های دینی و ملی-1 4

د، یان مقبولیتی برخوردار باشد که نظراو در موضوع یا مسائلی که پیش می آناقتدار یعنی فرد یا حکومتی از چ 7

 اطاعت کنند حرف آخر باشد و دیگران از او

0 

 0 استمرار و تحقق آرمان های انقالب -5استقرار نظام جمهوری اسالمی  -1 0

 57/1 اعتماد به نیروهای داخلی -3خودباوری  -5توکل بر خدا -1 5

غلب    اشهرهای کشورمان از حمالت هوایی و موشکی دشمن در امان نبود و گاه و بی گاه صدای آژیر خطر در  9

 شهر ها به گوش می رسید.

0 

 حضور با وضو در مقبرة شهدا و قرائت زیارت نامه-1 8

 تصویربرداری و ثبت دل نوشته ها -خاطره نگاری-5

0 

است که هشت سال در مقابل تهاجم وحشیانه متجاوزان ایستادند تا شکوه سرزمین های نور قدمگاه شیرمردانی  01

 و عزت یک ملت در برابر جهانیان حفظ شود.

0 

های رسانه ای برای تغییر در اعتقادات ،اندیشه مجموعه اقداماتی است که با استفاده از روش های مختلف و ابزار  00

راده ی خویش عملی را انجام دهندکه مطلوب نظام تا آنها به اها ، ارزش ها  و رفتارهای مردم انجام می شود 

 استکباری است.

0 

 0 بازیهای رایانه ای -4موسیقی   -3    شبکه های اجتماعی-5شبکه های ماهواره ای  -1 01

   

 
 جمهوری اسالمی ایران
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