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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 بارم سياالت رديف

1 

 نمره ( 52/0:)ور گزینه  غحیح سا اًشخبة کٌیذ گضیٌۀ

سش فشصًذاى ایشاى فشٍد لِ ی سَح ،ثوت ٍخوذبسُ ی دضوي ثشّضاس گلَ 800سٍص دلیل ایٌکِ دس یک ثِ کِ  یاهٌغقِ الف( 

                                             .                                           ثَد یذُ ضذ...............ًبهسِ ساُ ضْبدر ٍسَسظ سصهٌذگبى  آهذ 

 دٍکَِّ  ( 4                            عالئیِ(  3                            ضلوچِ  ( 2                             َّیضُ( 1

 الؼشة ًبهیذ. الدضایش سا دبسُ کشد ٍعی ًغقی ............سا ضظ 1975غذام خلَی دٍسثیي ّبی سلَیضیًَی قشاسدادة( 

 سٌگِ هشغبد( 4                         خشهطْش( 3                         اسًٍذ سٍد(  2                            کبسٍى   (1

5/0 

2 

                                                                            نمره( 52/0)ور مورد  خبی خبلی سا ثب کلوبر هٌبست کبهل کٌیذ:

 اسز....................ًبم داسد.ضْشی کِ دٍ دٍسُ خٌگ سا سدشثِ کشدُ لف( ا

  ٌذ.ًبههی  ّش دفبػی کِ ثذٍى اسشفبدُ اص سدْیضار ًظبهی غَسر دزیشد .....................ة(ا

ج( دس خٌگ ًشم کطَس ٍخبهؼِ ای کِ هَسد سْبخن قشاسگیشد ..............................ًبم داسد ٍهْوششیي اثضاس سأثیش گزاسی 

 آى......................ّسشٌذ.

 د( سفبٍر ثسیح هشدهی دس کطَس هب ثب دیگش ًقبط خْبى دس ایوبى ثِ خذا، ٍ............................ٍاعبػز اص سّجشی اسز.

25/1 

3 

 ًوشُ(  25/0ثَدى گضاسُ ّبی صیش ساهطخع کٌیذ: )ّش هَسد  دسسز یب ًبدسسز

                                                                          (غلظ                                                                            2(غحیح        1  ، سشصهیي ، هکبى ٍهَقؼیز خغشافیبیی عشف هقبثل کبهالً سٍضي اسز.      دس فضبی هدبصی الف(

 گَیٌذ. داخلیای هٌطأ داخلی اًذ ٍلی هوکي اسز دس اهشذاد سْذیذّبی خبسخی ثبضٌذ سا سْذیذ سْذیذ ّبیی کِ داسة(

 (غلظ     2(غحیح        1                                                                                                                                                   

                                                                                                                                               (غلظ2(غحیح        1        ج( ثضسگششیي سغح اهٌیز ، اهٌیز خْبًی ٍ هْوششیي سغح اهٌیز ، اهٌیز هٌغقِ ای اسز.

75/0 

4 

 اضبفی اسز (هَسداص سوز چخ سد سوز چخ اسسجبط هؼٌبیی داسد؟ ) یک کذاهیک اص هَاسد سوز ساسز ثب هَا

 اسدٍی ساّیبى ًَس( 1   ػذم ٍخَد خٌگ ٍسْذیذ                  ٍ  الف( ٍخَد آساهص دس سٍاثظ یک کطَس ثب کطَس ّبی دیگش،

 ( خْبد اغغش2ص ضَد.                                                     ة( اًسبى ثب دضوي ثیشًٍی ) هثل غذام( هی خٌگذ سب دیشٍ

                  ( غلح3                              آضٌبیی ثب سضبدر ّب ٍدالٍسی ّبی سصهٌذگبى اسالم دس هقبثلِ ثب دضوي        ج(  

 ( سفکش ثسیدی4                     آگبّبًِ آى سا دزیشفشٌذ.اػشقبد کبهل ثِ اسالم ًبة هحوذی )ظ( کِ هلز هسلوبى هب  د(

 ( خْبد اکجش5                                                                                                                                                          

1 

5 

 هفبّین صیش سا سؼشیف کٌیذ: 

 ًوشُ ( 75/0: ) خٌگ سبیجشیالف( 

  ًوشُ(75/0)  هلّی:اهٌیز ة( 

                                   ًوشُ( 1)  خٌگ ًشم :  ج(

5/2 

    پبسخنبمه سفیذ داده شود.                        بسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.پ

  …2…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 غجح 8 سبػز اهشحبى:   اٍل ًَثز اهشحبًی: دثیشسشبى سشای داًص ًبم ٍاحذ آهَصضی:  ش غٌذلی )ش داٍعلت(:

 دقیقِ 60 ٍقز اهشحبى:  دّن سیبضی ٍ سدشثیسضشِ:     ًبم دذس:   خبًَادگی:ًبم ٍ ًبم

 14/10/95سبسیخ اهشحبى:    95 - 96سبل سحػیلی:    ًبم دثیش: خبًن کوبلَ آهبدگی دفبػی سئَال اهشحبى دسس:



 
 

 بارم سياالت رديف

  ثِ سؤاالر صیش دبسخ کبهل دّیذ: 6

 5/0 سا ثٌَیسیذ: هَسد دٍقغؼٌبهِ )آسص ثس( سَسظ ایشاى اسالهی  دالیل دزیششاص ( الف  

 75/0 ؟چِ ثَداسشکجبس خْبًی ( ّذف اص حوبیز غذام سَسظ ة 

 1 دس دٍساى دفبع هقذس اص اّویّز ثبالیی ثشخَسداس ثَد؟ هْشاىچشا هٌغقِ ی ( ج 

 
 ( هشدبٍصاى ثؼثی دس سْبخن خَد چِ اغَل ٍقَاًیٌی سا صیش دب گزاضشٌذ؟د

 
5/0 

 75/0 هَسد ( 3) (دذافٌذ غیش ػبهل سا ثب سَخِ ثِ اقذاهبر دیبهجشدس ّدشر اص هکِ ثِ هذیٌِ سَضیح دّیذ: ى 

 
 ( دٍ هَسد اص ساُ ّبی هقبثلِ ثب خٌگ ًشم سا ثٌَیسیذ: ٍ

 
5/0 

 

 

 چشا؟ (آیب غلح خْبًی ثب ضشایظ فؼلی دًیب هحقق هی ضَد؟ُ

 

1 

 

 سا ثٌَیسیذ: اسالهی آسیت ّبی ثسیح ٍ اًقالةهَسد اص  چْبس (ی

 

 

 انام خهینی )ره(:          

   ور انسان نخلص ونتعىدی که آنادگی دفاعی را الزنه ی حیات جانعه ی اسالنی بداند نزد خدا آبرو پیدا »  

 .«نی کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 20 موفق ببشیذ                                                                               جمع کل                                                                                            

  …2…از  …2…صفحه: 
 

   14/10/95 تبریخ امتحبن:        تجربیو  رياضیدوم  رشته:   آنادگی دفاعی دنببله سئوال امتحبن درس:



 

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 
 
 

 

 

 

  …2…از  …1…صفحه:         

 بارم پاسخ سؤال ردیف
 ًوشُ( 25/0گضیٌۀ غحیح سا اًشخبة کٌیذ : )ّش هَسد  1

 (               25/0(    )  4(    ) دسس 3)الف( 

 ( 25/0( )  3(  ) دسس 2)ة(

1 

 ًوشُ( 25/0خبی خبلی سا ثب کلوۀ هٌبست کبهل کٌیذ : )ّش هَسد  2

 (      4(   ) دسس  25/0ثبًِ     ) الف(

 (         6( ) دسس25/0دذافٌذغیش ػبهل    ) ة(

 (  5() دسس25/0سسبًِ ّبی خوؼی  ) -( 25/0خبهؼۀ ّذف ) ج(

 (2(   ) ّش هَسد کِ ًَضشِ ضَد دسسز اسز( ) دسس 25/0خْبد اسالهی یب ٍحذر ٍیکذبسچگی )  د( 

2 

 ًوشُ(25/0ّبی صیش سا هطخع کٌیذ:)ّش هَسد دسسز یب ًبدسسز ثَدى گضاسُ  3

 (            6() دسس 25/0)غلظ () الف(

 (25/0)غحیح(  ) ة(

 (1(            ) دسس 1(   ) دسس 25/0)غلظ () ج(

3 

 کذاهیک اص هَاسد سوز ساسز ثب هَاسد سوز چخ اسسجبط هؼٌبیی داسد؟ ) یک هَسداص سوز چخ اضبفی اسز ( 4

 (                    1(   ) دسس 25/0) غلح(  ) 3 ←الف( 

 (                     4( ) دسس25/0)خْبد اغغش( )    2  ←ة( 

 (    4( ) دسس25/0) اسدٍی ساّیبى ًَس( )  1  ←ج ( 

 (2( ) دسس 25/0) سفکش ثسیدی(  )  4   ←د( 

4 

 هفبّین صیش سا سؼشیف کٌیذ: 5

(  اص عشیق اسشفبدُ 25/0سْبخن ػوَهی ثِ سیسشن ّبی فٌبٍسی اعالػبر یک کطَس )الف( خٌگ سبیجشی : ثِ هؼٌبی 

(ٍّوچٌیي هحبفظز اص سیسشن ّبی فٌبٍسی خَدی دس ثشاثش ًفَر ثیگبًگبى  25/0اص سٍش ّبی ًفَر ثِ سایبًِ ّب  )

 ًوشُ( 75/0( )6() دسس25/0اسز.  )

 

( ، هبًٌذ سوبهیز  25/0هٌبفغ ٍاسصش ّبی حیبسی خَد )ة(اهٌیز هلّی :  ٍضؼیشی اسز کِ دس آى یک کطَس ثشَاًذ 

(             25/0( سا دس ثشاثش سْذیذار داخلی ٍخبسخی حفظ کٌذ. ) 25/0اسضی، خبى هشدم ، اسصش ّبی دیٌی ٍهلّی ٍ...  )

 ًوشُ( 75/0( ) 1) دسس

 

بهؼۀ ّذف سا ًطبًِ (کِ خ25/0( ٍسجلیغبر سسبًِ ای) 25/0ج( خٌگ ًشم : ّشگًَِ اقذام ًشم ، سٍاًی )

 (ٍقػذ داسد 25/0گشفشِ)

 ًوشُ(1() 5(سا خٌگ ًشم گَیٌذ. )دسس 25/0ثذٍى اسشفبدُ اص صٍس ٍاخجبس اّذاف خَد سا هحقق کٌذ  ) 

 

 

 

 

5 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    دثیشسشبى غیشدٍلشی دخششاًِ سشای داًص ًبم ٍاحذ آهَصضی:  آهبدگی دفبػیساٌّوبی سػحیح دسس: 

 ًبم دثیش: خبًن کوبلَ                                                                                            اٍلًَثز اهشحبًی: 

 95 - 96سبل سحػیلی:   ّبی: دّن سیبضی ٍ سدشثی سضشِ: سضشِ

 راهنمبی تصحیح

 ثشگ 2سؼذاد ثــشگ ساٌّوـبی سػـحیح: 

 غجح  8سبػز اهشحبى: 

 14/10/95  سبسیخ اهشحبى:



 
 

 

 بارم پاسخ سؤال یفرد 

 ثِ سؤاالر صیش دبسخ دّیذ : 6

       (25/0)(ٍضؼیز اقشػبدی کطَس ٍفطبس فشاٍاى آى ثِ هشدم 1الف(  

ًیض غحیح  24)ثقیۀ هَاسدرکش ضذُ  ظ     (25/0) (ثْجَد هفبد قغؼٌبهِ دس هقبیسِ ثب قغؼٌبهِ ّبی    دیطٌْبدی قجلی2

 ًوشُ(5/0( ) 3) دسس اسز(

 

ٍدسز یبثی ثِ هٌبفغ اص دسز سفشۀ خَد دس ایشاى (25/0) ة( سلغِ گشاى خْبًی ثب ّذف ضکسز دادى اًقالة اسالهی 

ًــِ سٌْــب هــبًغ ضــشٍع ٍضــؼلِ ٍس ضــذى خٌــگ ًطــذًذ ، ثلکــِ ثــب حوبیــز ّــبی هــبلی،             (25/0)

 ًوشُ(75/0( ) 3( ) دسس25/0)یبسی،ٍخبسَسی، غذام هشدبٍص سا سقَیز کشدًذ.سسلیحبسی،سجلیغبسی،س

 

 

دس اسسفبػبر اسشقشاس  (25/0)بسّب هَسد سْبخن ثؼثی ّب قشاس گشفز؛ث(25/0) هَقؼیز خبظ ٍهوشبصش ج(  هْشاى ثِ دلیل 

 ًوشُ( 1( ) 4( ) دسس25/0)اّویّز فشاٍاى داضز.ثِ دلیل احبعۀ کبهل ثشهٌغقِ  (025/0 ضوبل هْشاى کلِ قٌذی دس

 

ًقض دیوبى هٌغ حولِ ثِ هٌبعق هسکًَی ٍثیوبسسشبى  -2(    25/0دیوبى هٌغ کبسثشد سالح ّبی ضیویبیی)  ًقض-1 د( 

 (25/0ّب )

 ًوشُ ( 5/0( ) 3ًیض غحیح اسز ( ) دسس 19) ثقیۀ هَاسد غفحۀ  

 

( فشسشبدى هسلوبًبى ثِ هذیٌِ قجل اص سفشي ضخع دیبهجش، صیشا اگش دیبهجش قجل اص هسـلوبًبى ثـِ هذیٌـِ ّدـشر      1ى( 

( خَاثیذى حضشر ػلی)ع( ثِ خبی دیبهجش  2( 25/0کشدُ ثَدًذ اکثش هسلوبًبى سَسظ کفب ٍهطشکیي کطشِ هی ضذًذ. )

ر ثشخالف خْز هذیٌِ کِ دس ضوبل هکـِ قـشاس داسد، ثـِ    ( دیبهجش دس صهبى ّدش3 (25/0)ثشای فشیت دادى دضوٌبى   

 ًوشُ(    75/0( ) 6( ) دسس25/0شکز کشدًذ ٍدس غبس ثَس هخفی ضذًذ. ) سوز خٌَة ضْش هکِ ح

 ًیض غحیح اسز( 52 فحِرکش ضذُ  غچْبسم سدهَ )

 

(   ) ثقیـۀ  25/0آى ّـب  ) ضٌبخز دضوٌبى ٍسٍش ّبی سجلیغـبسی   -2(         25/0دبیجٌذی ثِ اسصش ّبی اخالقی ) -1ٍ( 

 ًوشُ ( 5/0( ) 5ًیض غحیح اسز ( ) دسس  48هَاسد غفحۀ 

 

ٍ (25/0) ػـذم سػبیـز حقـَل هلـز ّـب       (25/0) -ثب ٍخَد صیبدُ خَاّی قذسر ّبی ثضسگ خْبًی  (25/0)  –( خیش ُ

                                             (                                                                                                                            1) دسس سـز. اهکبى سحقق غلح خْبًی ثـِ هؼٌـبی ٍاقؼـی آى ًی    (25/0) ّوچٌیي ًبثشاثشی اقشػبدی دس سغح ػوَم

 ًوشُ( 1) 

 

  ( ًفَر ٍسخٌۀ فشغز علجـبى  3  (25/0)فشقِ  ( اخشالف ٍس2  (25/0)( گشایص ثِ فشٌّگ ّب ٍاسصش ّبی غیش الْی   1ی( 

 (ًوشُ 1( ) 2) دسس ًیض غحیح اسز( 16  فحِ)ثقیۀ هَاسد غ        (25/0) (سحدّش ٍهقذس ًوبیی ٍ...     4    (25/0) 

 

 

 انام خهینی )ره(: 

 «پیدا نی کند.ور انسان نخلص ونتعىدی که آنادگی دفاعی را الزنۀ حیات جانعۀ اسالنی بداند نزد خدا آبرو » 
 

 

 12 موفق ببشیذ                                                                                جمع کل 
 …2…از  …2…صفحه:         

 

 

 14/10/95  تبریخ امتحبن:               دوم رياضی و تجربی رشته:               آنادگی دفاعی سئوال امتحبن درس:ادامه پبسخ 
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                              نمره 02جمع بارم :                   

 

 

 

 .می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کردبا یاد خدا دل اه آرام 

 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 اهداف اصلي امنيت ملي كدام است؟ 1
 

 

 

1 

 كنيد رابازگو رهبري معظم مقام انديشه در بسيج معناست؟ چه به لغت فرهنگ در بسيج كلمه   2
 

1 

 زيرپا گذاشتند؟متجاوزان بعثي در سالهاي دفاع مقدس كدام قوانين بين المللي را  3
 

1 

 دستاورد هاي اردوهاي راهيان نور را بيان كنيد 4
 

1 

5 

 نا درست است؟  جمله كدام "نرم جنگ در تأثيرگذاري عمده شيوۀ"در مورد 

       ابتدا اخبار صحيح را مطرح مي كنند تا جلب اعتماد كنند. -الف

 .است خالف اخبار براي چتري صحيح اطالعات -ب   

 حفظ ارتباط با مخاطب و ادامۀ تأثيرگذاري ،فقط اخبار صحيح را بيان مي كنند.براي  -ج

 . موضوع نادرست را با تفسير خود به عنوان كاالي فرهنگي به كام مخاطب مي ريزند -د
 

      

5.5 

 مورد( 6)ويژگي هاي جنگ نرم را  بنويسيد؟ 6
 

1.5 

7 

 رستگاري را گويندبرد انسان با دشمن درون براي رسيدن به تقوي و ن

 كبري هجرت -د     صغري هجرت– ج   اصغر جهاد– ب    الف جهاد اكبر
 

5.25 

8 

 . شد انجام منطقه اين در.......  عمليات كه است.......  جهان هاي رودخانه بزرگترين از يکي  

  المقدس بيت عمليات – فرات: ب                     8 والفجر عمليات – اروند:  الف

  المقدس بيت عمليات – اروند: د               والفجر عمليات – دجله خانه رود -ج
 

5.25 

9 
در چه زماني ،توسط چه كساني، در كدام عمليات و در كدام منطقه از كشور  598تهاجم مجدد پس از پذيرش قطعنامه 

 وقوع اين عمليات جه عبرتي در پي داشت؟ -رخ داد و چگونه پايان پذيرفت؟ ب
 

2 

 مورد(6)دستاوردهاي بين المللي هشت سال دفاع و پايداري كدامند؟نام ببريد. 15
 

 

1.5 

 پدافند غير عامل چيست ؟  11

 

1 

 1 آثار و نتايج پدافند غير عامل را بنويسيد ؟ 12

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

 انسانی-تجربی-دهم ریاضی  و رشته: قطعم

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

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعی نام درس:

  ناهيد هدایتی :نام دبير

 11/11/1995:امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقيقه   61: امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

 

ف
ردی

 

                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

1 

عمومي (تحقق رفاه 4(حفظ ثبات سياسي اقتصادي كشور3(حفظ ارزش هاي ديني وملي2(حفظ سرزمين واستقالل كشور1

    (ايجادآسايش براي مردم درمقابل خطرات بيگانگان5مردم

2 

بسيج در فرهنگ لغت به معني جهاد، آمادگي، آماده سفر شدن، قصد و اراده و آماده ساختن نيروهاي نظامي براي جنگ 

بصير و بيناي به است.بسيج عبارت است از تشکيالتي كه در آن افراد متفرق و تنها بهه يک مجموعه ي آگاه و متعهد و 

 مسايل كشور و نياز ملت تبديل مي شوند. مجموعه اي كه دشمن را بيمناک و دوستان را اميدوار و خاطر جمع مي كند.

3 

 الجزاير 1795بي اعتبار اعالم كردن قرارداد رسمي  -

 عدم پايبندي به پيمان منع كاربرد سالح هاي شيميايي -

 عدم پايبندي به پيمان منع حمله به مناطق مسکوني و بيمارستانها  -

 عدم رعايت مفاد پيمان مربوط به ضرورت رفتار انساني با اسيران جنگي -

4 
 استکبار  دشمن شناسي وشناخت جنايت هاي-3تقويت روحيه جهادي ورشد معنويت -2آشنايي با بندگان برگزيده خدا

   انقالب ها وارزش آرمانها با آشنايي-5 اسالم رزمندگان ودالوريها ها رشادت با آشنايي-4 جهاني

 ج 5

6 

-4   الگوسازاست نرم جنگ-3 است وتدريجي آرام-2  جنگ نرم درپي تغييرهويت وشخصيت جامعه هدف است-1

 آسيب نرم جنگ-9   سازاست هيجان نرم جنگ-6   داراست وجاذبه پرتحرک نرم جنگ-5   است پايداروبادوام

 . است ترديدآفرين نرم جنگ-8   محوراست

 الف 7

 الف 8

9 

نيروهاي )سازمان منافقين( كه در دوران جنگ براي موفقيت صدام هر نوع خيانتي را عليه كشورايران انجام داده بودند، يک 

نزديکي هاي كرمانشاه پيش ( با حمايت كامل صدام تا  3/5/1369هفته پس از اعالم پذيرش قطعنامه توسط ايران)درتاريخ 

كيلومتري غرب كرمانشاه آنها را تارو مار  35آمدند ؛ اما سلحشوران ارتش، سپاه و بسيج در منطقه عملياتي مرصاد واقع در 

 وتوان قدرت اگرما كه داد نشان قطعنامه پذيرش از پس دشمن تهاجم -ب   كردند و به سزاي اعمال خيانت بارشان رساندند.

 نمي توانيم صرفاً با اميد به قطعنامه هاي بين المللي به صلح برسيم. باشيم، نداشته ازكشورمان دفاع براي الزم

 

11 

بيداري اسالمي و ايجاد الگوي  -تولد ، شيوه نوين دفاعي  -تضمين استقالل كشور  -تثبيت اقتدار جمهوري اسالمي ايران  -

اهداف زمانبندي شده  شکست -اسالم دين كارآمدي اثبات - جهان در ايران مظلوميت اثبات -  مبارزه با قدرتهاي بزرگ

 مردود شدن بسياري از سازمانهاي مدعي حقوق بشر -رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين در خاور ميانه 

 

 هر نوع دفاعي كه بدونه استفاده از سالح وتجهيزات نظامي انجام شود  11

12 
ايجاد  -4ايجاد باز دارندگي  -3كاهش آسيب پذيري هاي عمده در جامعه  حفظ جان مردم و-2افزايش پايداري ملي -1

   توانايي براي تداوم توليد اقالم ضروري

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95-96سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 آمادگي دفاعينام درس: 

 ناهید هدایتي نام دبیر:

   41/41/4995:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح   8ساعت امتحان:

 دقیقه 61:امتحانمدت 
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 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

پرورش شهر تهران اداره کل آموزش و  

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

آمادگی دفاعی: .نام درس  

11/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 61: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                     سواالت      بارم  ردیف 

1 

 ؟ملی را تعریف کنیدامنیت 

 
 

1 

1 

 تهاجم چیست و مثال بزنید؟

 
 

2 

2 

 سیب های بسیج و انقالب اسالمی را بنویسید؟آ

 

 

 
 

3 

1 

 مورد از دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بنویسید؟ دو

 

 

 
 

4 

2 

 تش بس توسط ایران چه بود؟دالیل پذیرش قطعنامه آ

 

 

 
 

5 

1 

 ابزار تاثیر گذاری چیست؟جامعه هدف چیست و مهم ترین 

 

 

 
 

6 

2 

 (مورد 4) اهداف جنگ نرم چیست؟

 

 
 

7 

2 

 راههای مقابله با جنگ نرم را بنویسید؟

 

 
 

8 

نمره12  
 موفق و موید باشید                                                                                                                  

 زندیه                                                                                                                                         
 

 



 

 1صفحه 

 

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

جربیدهم ریاضی و تپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

.آمادگی دفاعی: نام درس  

11/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 61: مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                 سواالت     کلید  بارم  ردیف 

1 

ملی وضعیتی است که در آن یک کشور بتواندمنافع وارزش های حیاتی خود ،مانند تمامیت ارضی،جان مردم،ارزش های دینی امنیت 

 وملی و...را در برابر تهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند.
1 

1 

نظامی.مثل حمله هجوم و حمله همه جانبه دشمن علیه حاکمیت،سرزمین واستقالل سیاسی یک کشور دیگربا ابزار نظامی و غیر 

به ایران که تجاوز به تمامیت ارضی کشور مابودو هجوم سلطه گران به فرهنگ و ارزشهای  3131شهریور  13ارتش بعثی صدام در 

 2 دینی ما به عنوان تهاجم محسوب می شود.

2 

یش به فرهنگ هاوارزش های .گرا1.نفوذورخنه فرصت طلبان2.نفوذ اندیشه های بیگانه وخودباختگی دربرابرقدرت های استعماری3

.تحجرومقدس 7.نادیده گرفتن اوامر رهبری 6.پشت کردن به معنویات وروی اوردن به مادیات. 3.اختالف وتفرقه4غیرالهی

.بی توجهی به خواست ونظرمردم.1مابی  
3 

1 

.ایران بر شناسایی 2می شد..هیچ پیشنهاد صلح واقعی ارائه نشده بودوتنها اتش بس از جانب افرادوسازمانهای مختلف توصیه 3

 ومعرفی وتنبیه متجاوز وپرداخت غرامت تاکید داشت که این شرایط مورد قبول صدام و سازمانهای بین المللی نبد.
4 

2 

.بهبود مفادقطعنامه در مقایسه با قطعنامه 2.نظرات کارشناسی مسئو.الن کشوروصالحدید امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا 3

. وضعیت اقتصادی کشور و فشار 4. تغییرات در شرایط محیطی نبرد و استفاده عراق از سالح شیمیایی  1پیشنهادی قبلی های 

 فراوان آن به مردم.
5 

1 

 در جنگ نرم کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد جامعه هدف نام دارد. و رسانه های جمعی تاثیر گذار هستند.

6 
 

2 

.ناکار امد جلوه دادن نظام سیاسی کشور مورد  هدف وتخریب و 2.تغییر فرهنگ جامعه هدف درجهت تاثیر گذاری برافکار عمومی 3

. تبلیغات سیاه  به وسیله شایعه پراکنی و جوسازی4انی نسبت به مسایل مختلف . ترس و نگر. ایجاد 1سیاه نمایی ارکان نظام ان.   
7 

2 

.اعتماد به نفس و تقویت روحیه دفاع 1. وحدت و انسجام حول محور قانون اساسی و رهبری نظام 2.پایبندی به ارزشهای اخالقی.3

افزایش توان مواجهه منطقی و گزینشی و انتقادی نسبت به پیام . 3. شناخت دشمنان و روشهای تبلیغاتی انها 4از اعتقادات دینی 

 8 رسانه ها.
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 بسوه تعالـــی

 95آزهـوى آهـادگـی دفـاعـی  دیوـاه 

 «دوره دوم » دبیرستاى سـرای دانش نـام :                                                                       

 :                                 خانوادگی نام 

 رویـخس آقایدبیر     دهن ریاضی و تجربی                                                                                                            الس :  کـ

 

 

 

 

 

 

 

 بارم سواالت ردیف

 هفهوم اهنیت را توضیح دهیذ ؟ 1

 

5/1 

 5/0 نهفته است .     ................در نااهنی های داخلی ریشه های خطر دروى    2

 2 جنبه های اهنیت را نام ببریذ . یکی را توضیح دهیذ . 3

 5/1 آیا عالئن و نشانه های بیگانگاى هی توانذ یک تهذیذ فرهنگی باشذ  ؟ چـرا ؟ 4

 5/1 هورد 3ریشه های شکل گیری بسیج را نام ببریذ ؟   5

 2 هورد 4برخی از آفات بسیج را نام ببریذ ؟   6

 2 یکی از نقش های بسیج در جهت حفظ و تذاوم انقالب اسالهی  نقش بسیجی وعلن و دانش است توضیح دهیذ ؟  7

 2 برناهه ها و  وظایف بسیج دانش آهوزی به هنظور رسیذى به اهذاف ارزشونذ نظام و حفظ دستاوردها چیست ؟ 8

است . که با هذف آشنا کردى     ........................یکی از فعالیتهای ههّن بسیج دانش آهوزی  برگساری     9

 از طریق هشاهذه هناطق عولیاتی صورت هی گیرد .     ...........................بچه ها با 

1 

 5/1 هورد از سخناى رهبر هعظن انقالب در هورد بسیج را بنویسیذ ؟ 3 10

 1 در هورد بسیج را بنویسیذ ؟ «ره»اهام خوینی هورد از سخناى  3 11

 به نظر شوا بسیجی کیست ؟ 12

 

 

 تشکر خسروی با                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                           



 

 «پاسخناهه»

ها « دیي، فشٌّگ، اػتمادات ٍ...» ّای هؼٌَی ٍ اسصش« راى ، هال ، سشصهیي ٍ...»یؼٌی دٍس تَدى اص خغشاتی وِ ػلیِ هٌاتغ هادی  -1

 ٍرَد داسد.

 راهؼِ -2

 د تِ ٍسیلِ ًیشٍی ًظاهی ٍ اتضاس دفاػی. سذاسی ٍ دفاع هشدم یه وطَس اص سشصهیي ٍ ضْشًٍذاى خَتَاى پا اهٌیت ًظاهی  -3

زّة، آداب ٍ سسَم، پَضص ٍ... سا داضتِ : صتاى، هاهٌیت ارتواػی ٍ فشٌّگی ٍلتی هلتی تَاًایی حفؼ الگَّای سٌتی خَد ضاهل    

 تاضذ داسای اهٌیت فشٌّگی است.

اهٌیت التصادی اص ػالئن اهٌیت التصادی داضتي حثات، تَلیذ اًثَُ، صادسات صیاد، وافی تَدى هٌاتغ هالی، تأهیي سفاُ التصادی ٍ    

 هؼطیت هشدم است. 

ی ٍ گیاّی اعشاف خَد. گشم ضذى صهیي، پسواًذّای صٌؼتی، اهٌیت اهٌیت صیست هحیغی تِ هؼٌی پایذاسی هحیظ صیست راًَس   

س ووال آساهص َسداس تَدُ تا دخسیاسی اهي تَدى وطَس اص لحاػ سیاسی حىَهت، هشدم، دٍلت ٍ ًْادّای سیاسی اص حثات الصم تش

 ضًٌذ یا تذاى هؼٌا وِ تیگاًگاى تِ رای ها تصوین ًگیشًذ. شًَضت خَد سا سلن تس

 ّا تِ م آغاص ضذُ است ٍ ّوِ ًطاًِای رٌگ ًش تا گستشش فٌاٍسی ٍ اتضاسّای صٌؼتی ساخت تطش ٍ استثاعات ایٌتشًتی ٍ هاَّاسُ -4

فشٌّگی تیگاًِ تِ آساهی ًَرَاًاى ٍ رَاًاى ٍ ّای  ّا، تاٍسّای دیٌی، الگَّای سٌتی، هزّة ٍ ًَع پَضص ٍ... است. ػالئن ٍ ًطاًِ اسصش

وٌذ یؼٌی دیگش  ّای فشٌّگی وطَس هَسد تْارن هی ّای خَد سا رایگضیي ًطاًِ وٌذ ٍ ًطاًِ ّا ٍ تاٍسّا دٍس هی تضسگتشّا سا اص اسصش

 ّا وِ تا ػشف ٍ ضشع هٌافات داسد. استفادُ اص پَضص غشتی ٍ ػالئن ٍ ًطاًِ

 .ّا اػی آحاد هشدم دس تواهی صهیًٌِاپزیش اهام خویٌی )سُ( دس تطىیل تسیذ تِ هٌظَس آهادگی دف الف( ػضم ٍ اسادُ خلل -5

سفت تا خغشی رذی تشای اًمالب اسالهی  اًذ ٍ هی ّای هزّثی ٍ هلی ٍ داػیِ حوایت اص خلك سا داضتِ ب( ٍرَد احضاب ٍ گشٍُ     

 تَرَد آٍسد. 

 د( تْذیذ ًظاهی آهشیىا تِ ایشاى پس اص تصشف الًِ راسَسی.     

 د( احتوال تشٍص تْذیذات خاسری ٍ حَادث داخلی.     

 ّای هختلف اًمالب. تزلی هطاسوت هشدم دس ػشصِّـ(      

ت وشدى تِ هؼٌَیات ٍ سٍی ّای تیگاًِ ـ پط ضتي اًمالب ـ تزذدگشایی افشاعی ـ ًفَر اًذیطِاعلثاى ـ ًاتوام گز ًفَر ٍ سخٌِ فشصت -6

ـ فسك ٍ اهش سّثشی ٍاسَی فشٌّگ غشب ـ ًادیذُ گشفتي  تفشلِ ـ خستگی ًیشٍّای اًمالتی ـ تاصگطت تِ آٍسدى تِ هادیات ـ اختالف ٍ

 فساد تشن اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش.

پیطشفت ٍ تشلی ػلوی ـ فٌاٍسی تا تَسؼِ ٍ خَدوفایی وطَس، استثاط تٌگاتٌگ داسد ّش چِ وطَسی اص تَاى ػلوی تاال ٍ اص صٌؼت ٍ  -7

تش  ؼِ ٍ ساصًذگی سا دس صهاى وَتاُتَاًذ هشاحل تَس فٌاٍسی پیطشفتِ تشخَسداس تاضذ تا ّوت ٍ پطتىاس ٍ ًیشٍی ایواى هشدم فؼال آى هی

 ّای استؼواسی هشتفغ ساصد.  عی وشدُ ٍ ًیاصّای خَد سا تِ دٍس اص ٍاتستگی تِ لذست

 ّای هختلف ٍسصضی ٍ تشگضاسی اسدٍّای هتٌَع ٍ تاًطاط  الف( آهَصش سضتِ -8

 آهَصاى ب( تمَیت اػتمادات دیٌی ٍ آگاّی سیاسی داًص     

 آهَصاى ٍ تطىیل اًزوي ػلوی ٍ ادتی د( تمَیت تَاى ػلوی داًص     

 آهَصاًی هٌغثك تا الگَی دیٌی د( تشتیت داًص     

 ّای فشٌّگی، سیاسی، ساصًذگی آهَصاى دس صهیٌِ ّـ( هطاسوت داًص     

 ّای دفاع همذس اسصشاسدٍی ساّیاى ًَس ـ  -9

 اهلل ٍالؼی است.  تسیذ یه هزوَػِ حضب -11

 ًیست.« رٌاحی سیاسی واس ٍ سیاست صدُ،»تسیذ سیاسی است اها       

 اًضثاط ٍ افشاعی ًیست. تسیذ هزاّذ است اها تی      

 ت اها هتحزش ٍ خشافاتی ًیست.ػویماً هتذیي ٍ هتؼثذ اس      

 تا تصیشت است اها اص خَد ساضی ًیست.      

 وٌذ. اّل رزب حذاوخشی است اها غیَس است ٍ دستاسُ اصَل تساهح ًوی      

 عشفذاس ػلن است اها ػلن صدُ ًیست.      

 اخالق اسالهی داسد اها ایي اخاللص سیاواسی ًیست.      

  ل دًیا ًیست.د وشدى دًیا فؼال است اها خَد اّدس آتا      

 



 

دّذ. تسیذ  ّای آى تَی تْاس ٍصل ٍ عشاٍات یمیي ٍ حذیج ػطك هی ٍ پشحوشی است وِ ضىَفِتسیذ ضزشُ عیثِ ٍ دسخت تٌاٍس  -11

اًذیطی ایي است وِ تصَس وٌین رْاى خَاساى  هذسسِ ػطك ٍ هىتة ضاّذاى ٍ ضْیذاى چِ دس رٌگ ٍ چِ دس صلح تضسگتشیي سادُ

ی ًثایذ اص ویذ دضوٌاى غافل تواًین. تسیذ هیمات پاتشٌّگاى ٍ  ا اًذ لحظِ خصَصاً آهشیىا ٍ ضَسٍی اص ها ٍ اسالم ػضیض دست تشداضتِ

 اًذ.  ًطاًی گشفتِ یافتگاى آى، ًام ٍ ًطاى دس گوٌاهی ٍ تی هؼشاد اًذیطِ پان اسالهی است وِ تشتیت

 اختیاسی است.  -12
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