
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 21جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 ب(جنگ نرمهر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید:    الف(امنیت          1

2 

 درستی و نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید: 

 الف(با ارزش ترین نوع اقتدار،اقتدار در حوزه ی فرهنگی است.    ص    غ

 ب(امنیت نسبی و دارای شدت و ضعف است.       ص      غ

1 

 5/0 نام دارد._______دفاع در برابر جنگ نرم دشمنان  3

 5/1 مراحل دفاع مقدس را نام ببرید.مرحله از  4 4

 5/1 مورد(  6ویژگی های جنگ نرم را بنویسید.) 5

 1 سه مورد از آداب سفر راهیان نور را بنویسید. 6

 1 بسیج در لغت به چه معناست؟ 7

 1 تن از شهدای مدافع حرم را بنویسید. 2از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و نام  8

 1 .ملی را بنویسیداهداف اصلی امنیت  9

 1 منابع اقتدار شامل چه قدرت هایی می شود؟ 10

 5/1 برخی از آسیب های انقالب را نام ببرید. 11

 2از  2صفحه ی 

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

 کلیه رشته ها دهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 9398 -99سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

  نیک شرف خانم نام دبیر:

 21/2931 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 61مدت امتحان : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 امنیت دوری از هر گونه تهدید یا حماه و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات است.الف( 

ب(جنگ نرم مجموعه اقداماتی است که با استفاده از روش های مختلف و ابزار های رسانه ایبرای تغیز در اعتقادات اندیشه ها ارزش 

 را انجام  دهند که مطلوب نظام استکباری است.هاو رفتار های مردم انجام می شود تا آنها به اراده ی خویش عملی 

 صالف(ص      ب( 2

 دفاع نرم 3

4 

 هجوم سراسری دشمن -1

 مقاومت و تثبیت متجاوز -2

 بیرون راندن دشمن -3

 تعقیب و تنبیه متجاوز -4

 پایان جنگ و پذیرش  -5

5 

 *آرام وتدریجی است

 *الگوساز است

 *پایدار و با دوام است

 *پرتحرک و جاذبه دار است

 *هیجان ساز است

 *آسیب محور  است

6 
 *اجازه از والدین،صدقه دادن ،دعای سفر، نماز اول وقت، اخالق نیکو و رعایت بهداشت

 *رعایت حقوق همسفران ، همکاری با دوستان و مدیران کاروان

 *مطالعه ی تاریخچه ی دفاع مقدس و مناطق مورد بازدید

7 
 ایجاد الگوی خودباوری و اعتماد به نفس برای کشورهای اسالمی مردم آزاده جهان بودند 

 محسن حججی-علیرضا توسلی-محمدرضا دهقان

8 
.دشمن شناسی و شناخت جنایت های استکبار چهانی 3. تقویت روحیه جهادی و رشد معنویت2.آشنایی با بندگان برگزیده خدا 1

 مورد(4)ذکر .آشنایی با آرمانها و ارزش های انقالب 5ری های رزمندگان اسالم.آشنایی با رشادت ها و دالو4

9 
.تحقق رفاه عمومی مردم  4. حفظ ثبات سیاسی اقتصادی کشور  3.حفظ ارزش های دینی و ملی 2حفظ سرزمین و استقالل کشور   .1

 مورد( 4.ایجاد آسایش برای مردم در مقابل خطرات بیگانگان  )ذکر 5

 نظامی ، سیاسی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی 10

11 
گرایش به فرهنگ ها و –تحجر و مقدس نمایی -بی توجهی به خواست و نظر مردم-نادیده گرفتن اوامر رهبری انقالب-اختالف و تفرقه

برابر قدرت های  نفوذ اندیشه های بیگانه و خود باختگی در-پشت کردن به منویات و روی آوردن به مادیات-ارزش های غیر الهی

 مورد( 6استعماری)ذکر 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21ارم :ب عمج
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