
6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

 DEFAEE@MEDU.IR پست الکترونیک:   .MEDU.IRHTTP://DEFAEE.GAM2 تارنما:

   

 

 سوال نوبت اول نمونه

 7931اجرای آزمایشی سال  771072کد  دوم متوسطه هآمادگی دفاعی پایه دهم دوردرس کتاب نونگاشت 

 آباد مریم مختاری حسناولیه سوال: سرکار خانم طراح  آموزشگاه مهدیه –کرج  9ناحیه  –استان البرز 

 بارم دقیقه 01زمان پیشنهادی:   این نمونه سوأل، به صالحدید دبیرخانه، اندکی تغییر کرده است. ردیف

  عبارات زیر را مشخص کنید: بودن نادرست درست، الف

 25/0 جانبه از امکانات مناسب موشکی برخوردار نبودیم. سال دفاع مقدس با توجه به تحریم همه 8در  7

 25/0 بسیج مردمی منحصر به ایران است. 0

 25/0 الملل از اهداف جنگ نرم است. ساختن ایران در ابعاد سیاسی و اقتصادی بین منزوی 9

  کنید.کامل مناسب  عبارتبا را جمالت زیر  ب

 25/0 های ........................... کشور ما است. ء و ارزشهای دینی و ملی جز حفظ ارزش 7

 25/0 بسیجیان ........................ است. بهترین الگو و شاخصدر زمان حاضر،  0

  بهترین گزینه را انتخاب کنید. ج

الهام از آیات قرآن و رفتار و گفتار پیامبر اسالم )ص( خواستار دوستی و جمهوری اسالمی ایران با  7

  ارتباط با چه کشورهایی است؟

 کنند. کشورهایی که به حقوق دیگران تجاوز می الف(

 کشورهایی که خوی استعماری دارند. ب(

 فقط کشورهای همسایه ج(

 کنند. کشورهایی که در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی د(

25/0 

 ترین نوع اقتدار است: باارزش 0

 نظامی الف(

 فرهنگی ب(

 اقتصادی ج(

 سیاسی د(

25/0 

 ادامه در صفحه بعد 7صفحه  باشند. صفحه می 9سواالت در 

http://defaee.gam2.medu.ir/
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6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

 DEFAEE@MEDU.IR پست الکترونیک:   .MEDU.IRHTTP://DEFAEE.GAM2 تارنما:

   

 سوال نوبت اول  نمونه

 7931اجرای آزمایشی سال  771072کد  دوم متوسطه کتاب نونگاشت درس آمادگی دفاعی پایه دهم دوره

 آباد مریم مختاری حسناولیه سوال: سرکار خانم طراح  آموزشگاه مهدیه –کرج  9ناحیه  –رز استان الب

 بارم دقیقه 01زمان پیشنهادی:   این نمونه سوأل، به صالحدید دبیرخانه، اندکی تغییر کرده است. ردیف

  بهترین گزینه را انتخاب کنید. ج

 ؟نیستش الهی ملت ایران های معنوی و مزد و پادا کدام مورد، جزء نعمت 9

 پیروزی انقالب اسالمی الف(

 موفقیت در دفاع مقدس ب(

 عدم تحقق واقعی عدالت اجتماعی ج(

 بیداری اسالمی د(

25/0 

 5/0 )توجه: یک مورد اضافی است.( بنویسید. ستون بدر کادر ستون الف را شماره عبارت مربوط به  د

  ستون ب ستون الف 
 

 بزار جنگ نرمترین ا رایج -7

 آفرینی بسیج اوج حماسه -0

  دوران هشت سال دفاع مقدس

    ای های ماهواره شبکه

   ها مناطق جنگی و یادمان
 

  پاسخ کوتاه دهید. ن

 5/0 مورد( یک) ؟کنند هایی برای تحت فشار قراردادن  ما استفاده می امروزه دشمنان از چه شیوه 7

 5/0 .ذکر کنیدوم بسیج را از معنا و مفه یک مورد 0

 5/0 های صهیونیسم و استکبار جهانی در برابر حرکت مردمی را بنویسید. از فتنه یک نمونه 9

 1 .نام ببریدآوران دوران دفاع مقدس را  سبک زندگی رزم دو ویژگی 0

 1 .بیان کنیدزیبا از فرهنگ ایثار و شهادت را  دو جلوة 2

 1 اهیان نور را بنویسید.از از آداب سفر ر دو مورد 1

 ادامه در صفحه بعد 0صفحه  باشند. صفحه می 9سواالت در 
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6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

 DEFAEE@MEDU.IR پست الکترونیک:   .MEDU.IRHTTP://DEFAEE.GAM2 تارنما:

   

 سوال نوبت اول  نمونه

 7931اجرای آزمایشی سال  771072کد  دوم متوسطه کتاب نونگاشت درس آمادگی دفاعی پایه دهم دوره

 آباد مریم مختاری حسننم اولیه سوال: سرکار خاطراح  آموزشگاه مهدیه –کرج  9ناحیه  –استان البرز 

 بارم دقیقه 01زمان پیشنهادی:   این نمونه سوأل، به صالحدید دبیرخانه، اندکی تغییر کرده است. ردیف

  پاسخ کامل دهید. ،سواالتاین به  و

 1 امنیت ملی را تعریف کنید. 7

 1 .بنویسیدتعریف اقتدار را  0

 1 .شرح دهیدا از دستاوردهای دوران دفاع مقدس ر یک مورد 9

 1 جنگ نرم را تعریف کنید. 0

 1 ای بر کودکان و نوجوانان را توضیح دهید. هدفمند رایانههای  منفی بازیتأثیر  2

 نمره 70جمع بارم:  9صفحه  باشند. صفحه می 9موفق باشید؛ سواالت در 
  

http://defaee.gam2.medu.ir/
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6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

 DEFAEE@MEDU.IR پست الکترونیک:   .MEDU.IRHTTP://DEFAEE.GAM2 تارنما:

   

 

 سوال نوبت اول نمونهراهنمای پاسخگویی 

 7931اجرای آزمایشی سال  771072کد  دوم متوسطه پایه دهم دورهآمادگی دفاعی درس کتاب نونگاشت 

 آباد مریم مختاری حسناولیه سوال: سرکار خانم طراح  آموزشگاه مهدیه –کرج  9ناحیه  –استان البرز 

 دقیقه 01زمان پیشنهادی:   کلید سوأالت توسط دبیرخانه، تدوین شده است.

 باشد. آموز و تعلق نمره قابل احترام می گویی دانش نوع پاسخ همکار گرامی خدا قوت؛ نظر علمی شما در

 نمره( 02/1)هر مورد،        :نادرست درست،سوأالت  -الف

 درست -1 نادرست -1 درست -1

 نمره( 02/1)هر مورد،        سوأالت جا خالی:  –ب 

 رهبر معظم انقالب اسالمی -1 حیاتی -1

 نمره( 02/1)هر مورد،        ای:  گزینهسوأالت چند  -ج

 د( کشورهایی که در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کنند. -4

 ب( فرهنگی -2

 ج( عدم تحقق واقعی عدالت اجتماعی -1

 نمره( 02/1)هر مورد،         سواالت جدول:  – د

 ای های ماهواره ترین ابزار جنگ نرم: شبکه رایج -1

 دوران هشت سال دفاع مقدس: آفرینی بسیج اوج حماسه -2

 ها مورد اضافی: مناطق جنگی و یادمان

 نمره( 7دو مورد،  – 2/1)هر مورد،         :پاسخ کوتاهسوأالت  -ن

 در این نوع سوأالت هر پاسخ منطقی و مشابهی نیز، قابل قبول است.

            -اطالعاتی های  یابی به شبکه دست –تفرقه بین مردم و مسئوالن  ایجاد -انگیزی  فتنه -4

 مورد( 1های اقتصادی ) تحریم -جذب نخبگان 

 مورد( 1تهیه تجهیزات ) -شدن آماده سفر -نیروهای انتظامی آمادگی  -ساز و برگ جنگ  -1

 مورد( 1های تکفیری ) دی از اسالم و مذهب و ایجاد گروهاستفاده ابزاری از دین با تعاریف جدی -1

 ادامه در صفحه بعد 7صفحه  باشد. ه میصفح 0کلید سواالت در 

http://defaee.gam2.medu.ir/
mailto:DEFAEE@MEDU.IR


6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

 DEFAEE@MEDU.IR پست الکترونیک:   .MEDU.IRHTTP://DEFAEE.GAM2 تارنما:

   

 سوال نوبت اول نمونهراهنمای پاسخگویی 

 7931اجرای آزمایشی سال  771072کد  دوم متوسطه کتاب نونگاشت درس آمادگی دفاعی پایه دهم دوره

 آباد مریم مختاری حسناولیه سوال: سرکار خانم طراح  آموزشگاه مهدیه –کرج  9ناحیه  –استان البرز 

 دقیقه 01زمان پیشنهادی:   کلید سوأالت توسط دبیرخانه، تدوین شده است.

 نمره( 7دو مورد،  – 2/1)هر مورد،        :پاسخ کوتاهادامه سوأالت  -ن

 در این نوع سوأالت هر پاسخ منطقی و مشابهی نیز، قابل قبول است.

     -دوری از خودنمایی  -ر گرفتن در کار خی سبقت -فروتنی  –زیستی  ساده -توکل به خدا  -1

 مورد( دواطاعت از فرماندهی )

   خداوند رضای مسیر در نهادن گام –سلحشوری  -غیرت  -دنیا  مادی های تلذّ به نداشتن تعلق -1

 مورد( دو)

رعایت  -رعایت بهداشت  -اخالق نیکو  -نماز اول وقت  -دعای سفر  -دادن  صدقه –اجازه والدین  -6

مطالعه تاریخچه دفاع مقدس و مناطق مورد  -همکاری با دوستان و مدیر کاروان  -ن حقوق همسفرا

قرائت  -وضو در مقبره شهدا حضور با  -های شهدا  نامه آثار و وصیت -ها  دقت در حماسه -بازدید 

 مورد( 2ها ) نوشته ثبت دل -تصویربرداری   -نگاری  خاطره –ها  نامه زیارت

 نمره( 7)هر سوأل،        :سواالت پاسخ کامل -و

 در این نوع سوأالت هر پاسخ منطقی و مشابهی نیز، قابل قبول است.

 خارجیو  تهدیدات داخلیخود در برابر های حیاتی  حفاظت از ارزشبرای  ملتتوانایی یک  -4

ش ول در موضوع یا مسائلی که پیبرخوردار باشد که نظر ا مقبولیتیاز چنان  فرد یا حکومتیعنی  -1

 کنند. اطاعتباشد و دیگران از او  حرف آخرآید،  می

که موجب  کشورهای اسالمی و مردم آزاده جهانبرای  نفس به خودباوری و اعتمادالگوی ایجاد  -1

 است. نشانده های فاسد و دست علیه حکومتآنان  ی و قیامبیدار

تغییر در برای  ای های رسانههای مختلف و ابزار روشمجموعه اقداماتی است که با استفاده از  -1

، عملی را انجام اراده خویششود تا آنها به  انجام می ها و رفتارهای مردم ها، ارزش اعتقادات، اندیشه

 است. مطلوب نظام استکباریدهند که 
   

 ادامه در صفحه بعد 0صفحه  باشد. صفحه می 9کلید سواالت در 

http://defaee.gam2.medu.ir/
mailto:DEFAEE@MEDU.IR


6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

 DEFAEE@MEDU.IR پست الکترونیک:   .MEDU.IRHTTP://DEFAEE.GAM2 تارنما:

   

 

 سوال نوبت اول نمونهراهنمای پاسخگویی 

 7931اجرای آزمایشی سال  771072کد  دوم متوسطه کتاب نونگاشت درس آمادگی دفاعی پایه دهم دوره

 آباد مریم مختاری حسناولیه سوال: سرکار خانم طراح  آموزشگاه مهدیه –کرج  9ناحیه  –استان البرز 

 دقیقه 01زمان پیشنهادی:   کلید سوأالت توسط دبیرخانه، تدوین شده است.

 نمره( 7)هر سوأل،        :سواالت پاسخ کامل -وادامه 

 در این نوع سوأالت هر پاسخ منطقی و مشابهی نیز، قابل قبول است.

 جنگ نرم در مهم های سیاست از یکی نوجوانان و کودکان برای ای رایانه هدفمند های بازی حیطرا -1

 .است

 تدریج به و شود می ها بازی این به افراد وابستگی باعث ،کاذب هیجان و جذابیت» پاسخ اصلی:

 «.گیرد می قرار بازی طراحان اهداف و افکار تأثیر تحت مخاطبان اعتقادات ها و نگرش

 ترین مهم …و پرخاشگری جمله از روانی های ناهنجاری و جسمی های بیماری، غفلت وجهی،ت بی

 .هاست این بازی شوم ارمغان

 نمره 70جمع بارم:  9صفحه  باشد. صفحه می 9کلید سواالت در 
  

http://defaee.gam2.medu.ir/
mailto:DEFAEE@MEDU.IR

