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 نام درس: آمادگی دفاعی نوبت اول

 رشته : علوم انسانی

 پایه : دهم )متوسطه دوره دوم(
 

)علیه دبیرستان دخترانه امام حسین

 السالم(

 )دوره دوم(   شهرستان کاشمر

   
 

 

 تاریخ امتحان:

 دقیقه60مدت امتحان:

 دبیر مربوطه:

 بارم لطفا به سواالت دقیق ، خوش خط و خوانا پاسخ دهید.

 را با کلمات مناسب پر کنید. جای خالیالف( 

 برای رویایی با خطرات است...................................................دوری از هرگونه تهدید یا حمله ونیز آمادگی  - 1

 ..........است.از ارزش های  حیاتی کشور....................................................و.................................................-2

 امنیت ملی و فردی است.حفاظت از .........................................................از عوامل مهم در حفظ -3
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 .کنید مشخص با را زیر عبارات نادرستی یا درستی( ب
 

 سردار سلیمانی: فقط انسانهای ضعیف به اندازه امکانتشان کار میکنند.-4

 اقتدار یعنی توانا شدن و توانستن.-5

 تبلیغات منفی و گسترده علیه ملت ایران از طریق رسانه جزء تهدیدات سیاسی است.-6

 پدر موشکی ایران ، شهید محسن فخری زاده می باشد.-7
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 را انتخاب کنید. گزینه صحیحج(

 بیانیه گام دوم انقالب در چه تاریخی و به چه منظوری صادر شده است؟-8

 تبین دستاورد های چهاردهه گذشته-22/11/1397ادامه راه روشن انقالب                     ب(-22/11/1357الف(

 استمرار وتحقق آرمانهای انقالب-22/11/1397توصیه های جهاد بزرگ برای ساختن ایران     د(-22/11/1357ج(

 

 است؟ ایران ملت جهاد های زمینه از یکی وکدامیک از دو شعار مهم انقالب اسالمی -9

 3و 2 گزینه( د                ازادی( ج                  استقالل( ب                اخالق و معنویت( الف

 

  شد؟ صادر تاریخی چه در ، بسیج تشکیل برای )ره( خمینی امام فرمان -10

 1359 شهریور 31( د            1358 آذر 5( ج                1358 آبان 13( ب              1357 بهمن 22( الف

 

 است؟ بسیج یک شاخص های معیار جز زیر های گزینه از یک کدام -11

 موارد همه( ج               اخالقی خوش( پ               گذشتی خود از و ایثار( ب             خدا به ایمان( الف

 

 است؟ فرهنگی چه های جلوه از دنیا مادی های لذت به نداشتن تعلق و سلحشوری -12

 شهادت و ایثار فرهنگ( ج          سلحشوری فرهنگ( پ          رشادت فرهنگ( ب        آوری رزم فرهنگ( الف
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 باشد؟ می نور راهیان سفر آداب از زیر موارد از یک کدام -13

 موارد همه( ج       راه در نزدن حرف( پ    خوب اخالق و خواندن قرآن( ب     بهداشت رعایت و نیکو اخالق( الف

 

 کرد؟ یاد زابلی شجاع نوجوان بعنوان شهید کدام از سلیمانی قاسم سردار -14

 عالی حسینعلی شهیدد(     عباسی رضا احمد شهیدج(     فهمیده حسین شهیدب(    زاده باال مرحمت شهید(لفا

 

 داشتیم؟ را آموز دانش هزار ازچند بیش شهادت مقدس دفاع دوران در -15

 هزار 36( ج               هزار 32( پ               هزار60( ب              هزار 31( الف

 

 کردند؟ می مخالفت جنگ به زاده باال شهید جبهه به اعزام برای دلیل چه به -16

 سن کمی(ج               خودخواهی(پ           نترسی( ب          شجاعت( الف

 

 بود؟ چه مقدس دفاع دوران های دستاورد از یکی - -17

 3و1 گزینه(ج              نفس به اعتماد( پ               استکبار( ب            باوری خود الگوی( الف

 

 ؟ کیست عهده به اسالمی جمهوری نظام و ارضی تمامیت و استقالل از پاسداری وظیفه -18

 هوایی نیروید(            مسلح نیرویج(             سپاهش                  ب(ارت( الف

 

 ؟ است نهاد کدام بعهده مسلح نیروهای کلیه وهدایت ،فرماندهی گذاری سیاست -19

 د(سپاه پاسداران           دفاع وزارت(ج         مسلح نیروهای کل ستاد(ب      انقالب رهبر(الف

  

 بدهید.پاسخ تشریحی  به سواالت زیر( د
 امنیت ملی را تعریف کنید. -20

 

 تهدید اقتصادی چیست؟یک مورد مثال بزنید. -21

 

 

 مورد(4دستاورد های دفاعی را نام ببرید.)-22

 

 

 دارم دوست بر و بوم کهن ای را تودارم                         دوست اگر هیچ جهان پوچ ز

 باشی بهروز و بیدار و برومند                          باشی پیروز است، جهان تا جهان                 
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