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  باسمه تعالی 
 مهر آموزشگاه  ساعت امتحان: مديريت آموزش و پرورش شهرستان دزفول آمادگی دفاعی : سواالت درس 

 1399  /10  / 8مورخ :   حجابش دانشگاهی  ستان و مرکز پيدبير دهم  پايه :

 دقيقه   70  مدت امتحان : 1399  –  1400سال تحصيلی   ها کليه رشته رشته:

 شماره کارت: نام و نام خانوادگی دانش آموز:                   
 

 بارم    سواالت  ردیف 
  یا نادرستدرست  الف 
  25 /0غلط             درست        می شود. قبخشید این کار با همکاری مسوئالن و مردم محقء ارتقا را برای اینکه سطح امنیت پایدار 1
  25 /0غلط             درست       شکل گرفت. پدر موشکی ایران ،توسط شهید باکری طراحی مهندسی معکوس در داخل کشور ما  2
  25 /0غلط            درستست.           استوار ا هبر محور امنیت منطق کی از سیاست های دفاعی ایرانی 3
  25 /0غلط            درست      بیانیه گام دوم انقالب ریل گذاری والیت برای اقدام نسل جوان است.     4
5  

 
مادگی برای سربلندبسیج در واقع مظهر عشق، ایمان، ا

 
  25 /0غلط             درست        («ره امام خمینی »کردن کشور و ملت است. )  گاهی و ا

  زیر را کامل کنید  عبارت های ب
 0/ 25 حفظ ارزش دینی و ملی جز ارزش های ........... کشورمان است.  1
 5/0 ب ........ از ........ می باشند. اده سازی برنامه های ضد امنیتی خود نیازمند کسدشمنان برای پی 2
 0/ 25 ای ............... بود ت ه ب امور نظامی و دفای ما در جهت منافع سیاساقتدار دفاعی ما در دوران قبل از پیروزی انقال 3
 5/0 هارم فعالیت خود شد. چبا تشکیل سازمان های .............. و ............... وارد دهه  4
 0/ 25 ......... در مسیر رضای خداوند از جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت است. ......... 5
 0/ 25 مردمی مقابله میکند. در برابر حرکت هایرم نصهیونیست و استکبار جهانی با دو شیوه.............. و  6
  گزینه صحیح را انتخاب کنید.  ج 
 اقتدار ملی کشور کدامند؟اسی عامل اس 1

 ب( علم و ایمان به خدا             وی و مقاومالف( اقتصاد ق
25 /0 

 ید سیاسی کدام گزینه درست است: در ارتباط با تهد 2
        ترده علیه ملت ایران نفی و گسب( تبلیغات م            الف( ایجاد پایگاه های نظامی در کشور های همسایه

25 /0 

 ؟ انقالب اسالمی چه دستاورد های  ی داشته است 3
 رفتهایران پیش -ب( الگوی اسالمی             ارتقاء جایگاه ایران در جهان و استقالل در تصمیم گیری ف(  ال

25 /0 

 ویژگی های بسیجی را بیان کنید؟ 4
 ب( علم پیشرفته و روز افزون             الف( ایمان به خدا و عشق به شهدا  

25 /0 

 سطه چه چیزی مهار شد؟به واپیشروی نیرو های دشمن در جنگ تحمیلی  5
 ب( تالش و ایستادگی و جهاد و زندگی             الف( حمالت هوای  ی و موشکی

25 /0 

  دهید.  کاملبه سواالت زیر پاسخ  د
 1 ح جهانی چگونه ایجاد می شود؟ صل 1
 1 (چهار موردحوزه های فناوری پیشرفته دفاعی کشور کدامند؟ ) 2
فر  3

 
 1 ( سه مورد و یکی را به دلخواد توضیح دهیدا بیان کنید )ر ینی گام دوم انقالب از هفت حوزه نقش ا

 5/0 کنند؟پیشرفت تاکید میایرانی  –چرا رهبر انقالب اسالمی بر الگوی اسالمی  4
 1 ( سه موردماموریت های سازمان بسیج مستضعفین را نام ببرید؟ ) 5
موزنده دفاع مقدس را بنویسید؟   6

 
 0/ 75 ( سه مورد)تجربه های ا

 0/ 75 از چه زمانی گسترش یافت؟  اردوی راهیان نور چگونه و  7
 0/ 75 دستاورد های دفاع مقدس را بیان کنید؟ 8
 0/ 75 . هیدها بودند و مختصری در مورد یک شهید توضیح دشهدای مدافع حرم از کدام کشور  9
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