


 

 

 

 نام: ....................................

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

 دهم تجربی:پایه و رشته

 ................. شماره داوطلب:

 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 و پرورش ناحیه یک اهواز اداره آموزش

 دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه)دوره دوم(

 89 -89سال تحصیلی  نوبت اولامتحانات 

 آمادگی دفاعی نام درس:

 89/ 21 /21 تاریخ امتحان:

 صبح9 ساعت امتحان: 

 قیقهد 54مدت امتحان: 

 مهر آموزشگاه

 

 نمره با حروف: نمره با عدد: احمدپور طراح سوال:

 واالتـس

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:الف( 

 /.5 ایران در منطقه جنوب غرب آسیا و در سایه ی مستحکم ......................... احساس امنیت می کند. -1

 5/0با ارزش ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه ی ........................... است.  -2

 5/0الگو و شاخص بسیج در زمان حاضر .......................... است.  -3

 5/0 پس از ناکامی دشمنان در جنگ سخت آنان................................ را با شدت و گستردگی بیشتری ادامه می دهند. -4

 گزاره های زیر را با )ص / غ( مشخص کنید: ییا نادرست یب( درست

 5/0 .به ایران است بسیج مردمی منحصر -5

 5/0. در جنگ نرم فقط شهروندان هدف محسوب می شوند -6

  5/0. برای دستیابی به امنیت پایدار همواره باید سطح آن را ارتقاء بخشید -7

  5/0. در زمان دفاع مقدس فقط نیروهای مسلح در جنگ شرکت کردند -8

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.ج( 

 5/0 .مورد(2را نام ببرید)  رایج ترین ابزارهای جنگ نرم -9

 5/0 ان در دفاع مقدس چگونه بود و آنها پایبند به چه اصولی بودند؟رسبک زندگی رزم آو -10

 5/0 با هر عملیات موفق رزمندگان اسالم چه روی می داد؟ -11

 5/0 اوج حماسه های بسیج در چه دورانی بود؟ -12

 کشف ارتباط:( هـ

 2های سمت راست مربوط می شود؟)در ستون چپ یک مورد اضافه است( کدام یک از گزینه های سمت چپ به گزینه  -13

 الف( تجدید پیمان با دالوران               ایجاد الگوی خودباوری و اعتماد به نفس                 -1

 ب( استکبار جهانی                 دوست خداست و دوستی با او دوستی با خداست    -2

 ج(دفاع مقدس                                                          اردوی راهیان نور  -3

 د(حماسه ماندگار                     ی ابزاری از دین با تعاریف جدید            استفاده-4

 هـ( شهید                                                                                     

Eli KhANoOoM
Rubber Stamp




