
 نام و نام خانوادگی: 

 دهم ریاضی وتجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه  1 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 آمادگی دفاعی نام درس:

 آقای اسناوندی  نام دبیر:

 11/11/1169 امتحان: تاریخ

 صبح 10:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 91مدت امتحان: 
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید به

 کوچکترین و بزرگترین نوع امنیت کدام است؟ 1

6 

 .تهدید ............. و یا صرفا .............. و روانی می باشد و فقط............... می شود 2

3 
قطعنامه آتش بس فرمان تشکیل بسیج توسط چه کسی و در چه تاریخی و به چه منظوری صادر شد؟ دالیل پذیرش 

 توسط ایران را بنویسید؟

 شکل تهاجم در امروز چیست؟ 4

 مهمترین ابزار تأثیرگذار در جنگ نرم چیست؟ 5

 نزدیک ترین نقطه مرزی به شهر بصره عراق کدام منطقه می باشد؟ 6

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

 2 امنیت ملی چیست؟ 7

 2 کنید .تهاجم را تعریف  8

 2 معناست؟ چه به لغت در بسیج 9

 2  های تفکر بسیج را بنویسید؟)چهار مورد(ویژگی 11

 2 باالترین سالح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟ 11

 2  ست؟یچ نرم جنگ 12

 2  منظور از پدافند غیر عامل چیست؟ 13
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 پاسخ نامه سواالت
 

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 نام درس: آمادگی دفاعی

 آقای اسناوندی  نام دبیر:

 1169/ 11/ 11امتحان:  تاریخ

 صبح 10:11امتحان:  ساعت

 دقیقه 91مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

  / امنیت جهانی فردی  امنیت 1

6 

 احساس ذهنی، واقعی، 2

 برای حفظ نظام ، 5/9/1358خمینی،امام  3

4 
 باقطع نامه های دیگر نامه قطع مفاد بهبود -  امام وصالحدید کشور ومسئوالن کارشناسان نظرات

 

  جنگ نرم 5

 شلمچه 6

7 
و...... را در برابر وضعیتی که در آن کشور بتواند منافع وارزش های حیاتی خود مانند تمامیت ارضی ،جان مردم ، ارزشهای دینی وملی 

 .تهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند
2 

8 

هجوم و حمله ی همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت وسرزمین واستقالل سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر 

 نظامی

 

2 

9 
  است جنگ برای نظامی های نیرو ساختن آماده و اراده و  لغت به معنی جهاد وآمادگی وآماده سفر شدن و قصد در بسیج

 

2 

   عاشقانه یطلب شهادت -  یزیست ظلم -  یخواه عدالت -  عبادت در تیحر – تیوال با عتیوب وندیپ – واخالص مانیا - 11

 یودالور شجاعت – تیمیصم و تواضع -   وقناعت زهد -  مانهیکر یثارگریا -
2 

11 
  امام رهبری –مشارکت مردم و یکپارچگی -  ایمان به خدا

 

2 

 اهداف اجبار و زور از استفاده بدون دارد وقصد گرفته نشانه را هدف جامعه که یا رسانه غاتیوتبل یروان نرم اقدام هرگونه 12

 کند یمخف را خود
2 

 2 ندیگو ردیگ انجام ینظام زتیتجه و سالح زا استفاده بدون که یدفاع نوع هر 13
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