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  آمادگی دفاعی
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 صفحِ 1

 

 

 بارم سَاالت ردیف

0 

                                                  فرهاًذُ کل قَا ایي کشَر را سگ زًجیری آهریکا هی ًاهذ .                                                                        

                         د : فراًسِ                     الف : اًگلیس                  ب : اسراییل                       ج: عرتستاى سعَدی 
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                                     اهٌیت را تعریف کٌیذ .                                                                                                        
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 هفَْم اهٌیت هلی تِ چِ هعٌاست ؟          .1

 

 

                                                                                                                    

0 
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 هصادیق هْن اهٌیت هلی کذام است ؟        

 

 

                                                                                                         

0 

0 

 .هعیارّای اهٌیت پایذار در ّر کشَر چیست ؟  چْار هَرد را ًام تثریذ

 

 

 

0 

0 
 آهریکا در کذاهیک از کشَرّای ّوسایِ ایراى پایگاُ ًظاهی ًذارد؟    

                                                                      
1230 

1 

                   جاّای خالی زیر را تا کلوات هٌاسة تکویل کٌیذ :                                                                                

ٍ ارتثاط تا کشَرّایی است کِ تِ .......................................... تجاٍز ًوی کٌٌذ ٍ خَی جوَْری اسالهی ایراى خَاستار دٍستی 

 ............... ًذارًذ..  .............................................. ّرجاهعِ َّیت ٍ هَجَیت آى جاهعِ را تشکیل هی دّذ .

1210 

2 

                                زیر  یک ًوًَِ  تٌَیسیذ.                                                             ترای ّر یک از هٌاتع اقتذار هلی 

 :الف : ًوًَِ ای از اقتذار هلی  
 

                                                     

 ب : ًوًَِ ای از اقتذار سیاسی :                  
 

                                

 ج : ًوًَِ ای از اقتذار اقتصادی         

 

                                                    

0 
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 صفحِ 2

 

 

 د : ًوًَِ ای از اقتذار فرٌّگی : 

 

 

3 

 هٌاتع اقتذار را ًام تثریذ  .) چْار هَرد (   .2

 

 

                                                                                          

0 

01 

 عَاهل اصلی اقتذار کذام است ؟              

 

 

                                                                                                             

1210 

00 

 ایي سخيِ ارزشوٌذ از کیست ؟   ) فرٌّگ یک جاهعِ اساس َّیت آى جاهعِ را تشکیل هی دّذ (                      

 تْشتی الف : اهام خویٌی                          ب: هقام هعظن رّثری                     ج : شْیذ هطْری                      د : شْیذ
1230 

03 

تا دشوٌاى زٍر .............. ّذف اصلی از تَلیذ سالح در جوَْری اسالهی ایراى .................................... ٍ  .......................................

 است .      
120 

02 

 سیاست ّای دفاعی ایراى تر چِ هحَرّایی استَار است ؟        .3

 

                                                                                 

120 

04 

 دشوٌاى از چِ شیَُ ّایی ترای تحت فشار قرار دادى کشَر استفادُ هی کٌٌذ ؟               

 

 

                                   

0230 

00 

        چْار ًوًَِ ا زتَلیذات داخلی کِ هظْر اقتذار هلی ایراى است را ًام تثریذ .                                                      

 

 

 

0 

00 

تا تَجِ تِ تَضیح کتاب در قسوت تیشتر تذاًیذ تٌَیسیذ حفاظت از هَارد ًاهثردُ زیر تِ عْذُ کذاهیک از ًْادّای لشکری   

                  هَرد(                                                                                                                 2هی تاشذ ؟      )ّر گسیٌِ 

   الف : حفاظت از هرزّای زهیٌی کشَر                                                              ب : ترقراری هرزّای آتی کشَر    

 ی داخلی کشَرج :  حفاظت از هرزّای َّایی کشَر                                                           د : حفظ اهٌیت اجتواع

0 

 31 هَفق تاشیذ



 

 

 

                                                                                                                         ا سگ صًجیشی آهشیکب هی ًبهذ . فشهبًذُ کل لَا ایي کطَس س .1

 ًوش25/0ُ                            د : فشاًسِ                ج: ػشثستبى سؼَدی                         سشاییلاة :                   الف : اًگلیس

 

      . اهٌیت سا تؼشیف کٌیذ .2

 خبسجی ٍ داخلی تْذیذات ثشاثش دس خَد حیبتی ّبی اسصش اص حفبظت ثشای هلّت یک تَاًبیی

 ًوشُ 5/0                                                                                                                                    .گَیٌذ هی هلّی اهٌیت سا

 

 ًوشُ 1                                        هفَْم اهٌیت هلی ثِ چِ هؼٌبست ؟                                                                                     .3

 خبسجی ٍ داخلی تْذیذات ثشاثش دس خَد حیبتی ّبی اسصش اص حفبظت ثشای هلّت یک تَاًبیی

 .گَیٌذ هی هلّی اهٌیت سا

 

 ًوشُ 1                                                                                                                 هصبدیك هْن اهٌیت هلی کذام است ؟     . .4

 َّیت ٍ هلّی ٍ دیٌی ّبی اسصش حفظ

 ثبضذ هی التصبدی ٍ سیبسی استمالل ٍ سشصهیي حفظ فشٌّگی

 

 

 ًوش 1                                .                                       سا ًبم ثجشیذ هؼیبسّبی اهٌیت پبیذاس دس ّش کطَس چیست ؟  چْبس هَسد .5

 اطالػبت اهٌیت ٍ ًظبهی خَة ٍضؼیت-هٌبست فشٌّگی ٍضؼیت-هٌبست اجتوبػی خذهبت -هطلَة  التصبدی ٍضؼیت

 

                       آهشیکب دس توبم کطَسّبی ّووسبیِ اثیشاى پبیگبُ ًظبهی داسد.  ؟آهشیکب دس کذاهیک اص کطَسّبی ّوسبیِ ایشاى پبیگبُ ًظبهی ًذاسد .6

 نمره 52/0

 

 

 استؼوبسگشی                                      حمَق هبجبّبی خبلی صیش سا ثب کلوبت هٌبست تکویل کٌیذ :                                              .7

... ...تجبٍص ًوی کٌٌذ ٍ خَی ..................... .............................. ایشاى خَاستبس دٍستی ٍ استجبط ثب کطَسّبیی است کِ ثِجوَْسی اسالهی  .8

          ًذاسًذ..

 ًوشُ 75/0        . ّشجبهؼِ َّیت ٍ هَجَیت آى جبهؼِ سا تطکیل هی دّذ    .................. ) َّیت ّش جبهؼِ ( ..................  

 

 14پبسخ دس کالس ثیبى گشدیذُ ٍ داًص آهَصاى ًَضتِ اًذ.  ظ       .ثشای ّش یک اص هٌبثغ التذاس هلی صیش  یک ًوًَِ  ثٌَیسیذ .9

 ًوشُ 1                             کتبة 

 الف : ًوًَِ ای اص التذاس هلی                                                                 

                                       ضشکت حذاکثشی الطبس هشدم دس اًتخبثبت  ًِ ای اص التذاس سیبسی :   ة : ًوَ 

 آمادگی دفاعی  پاسخ سواالت



 

 

                                                         یی دس هحصَالت کطبٍسصی تَلیذات ٍ خَدکفب: ج : ًوًَِ ای اص التذاس التصبدی    

 فشٌّگ ػبضَسایی   د : ًوًَِ ای اص التذاس فشٌّگی : 

 

 

 ًوشُ 1                                 چْبس هَسد (                                                                                  ). هٌبثغ التذاس سا ًبم ثجشیذ  .10

 .است فشٌّگی ٍ ػلوی التصبدی، سیبسی، ًظبهی، لذست ضبهل التذاس هٌبثغ

   

 

 ًوشُ 75/0                                                                                                                          اهل اصلی التذاس کذام است ؟َػ .11

 التصبد لَی همبٍم / ػلن پیطشفتِ ٍ سٍصى افضٍى / حفظ سٍحیِ اًمالثی گشی   

 

                                                                                  ًوشُ 25/0                    اسصضوٌذ اص کیست ؟   ) فشٌّگ یک جبهؼِ اسبس َّیت آى جبهؼِ سا تطکیل هی دّذ (    ایي سخيِ .12

 ج : ضْیذ هطْشی                      د : ضْیذ ثْطتیة: همبم هؼظن سّجشی                     الف : اهبم خویٌی                          

 

  دفبع                              همبثلِ                                                                                            

 5/0      ثب دضوٌبى صٍس است .................. ....................................ٍ   ....................................ّذف اصلی اص تَلیذ سالح دس جوَْسی اسالهی ایشاى  .13

 

 ًوشُ 5/0                                                                                       سیبست ّبی دفبػی ایشاى ثش چِ هحَسّبیی استَاس است ؟ .14

 داخلی تَلیذ استمالل، کفبیی، خَد ّوچَى هحَسّبیی ثش اسالهی ایشاى دفبػی ّبی سیبست

 .است استَاس...ٍ هٌطمِ اهٌیت تأهیي ثبصداسًذگی،

 ًوشُ 25/1                                               دضوٌبى اص چِ ضیَُ ّبیی ثشای تحت فطبس لشاس دادى کطَس استفبدُ هی کٌٌذ ؟    .15

 فتٌِ اًگیضی / تفشلِ اًذاختي ثیي هشدهبى ٍ هسئَالى / دستیبثی ثِ ضجکِ ّبی اطالػبتی / جزة ًخجگبى ٍ تحشین ّبی التصبدی         

 

 

 ًوشُ 1                                                             چْبس ًوًَِ ا صتَلیذات داخلی کِ هظْش التذاس هلی ایشاى است سا ًبم ثجشیذ . .16

 َّاپیوبی لبّش / سالح رٍالفمبس بٍضکي جوبساى / هبَّاسُ ثش سیوشؽ /ً

 

 

 

           ة دس لسوت ثیطتش ثذاًیذ ثٌَیسیذ حفبظت اص هَاسد ًبهجشدُ صیش ثِ ػْذُ کذاهیک اص ًْبدّبی لطکشی ثب تَجِ ثِ تَضیح کتب .17

 ًوشُ 1                                                                               7   پبسخ ظ                        هَسد( 2)ّش گضیٌِ       هی ثبضذ ؟

ج :                                    الف : حفبظت اص هشصّبی صهیٌی کطَس                                                              ة : ثشلشاسی هشصّبی آثی کطَس 

 هشصّبی َّایی کطَس                                                           د : حفظ اهٌیت اجتوبػی داخلی کطَسحفبظت اص 


