
6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

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

   

 

 سوال شهریور ماه نمونه

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

 تهرانشهراستان سرگروه آموزشی متوسطه دوم درس آمادگی دفاعی  منصوره صاحبی بزازاولیه سوال:سرکارخانم طراح 

 بارم دقیقه 02زمان پیشنهادی:   در این نمونه سوأل، تغییراتی به صالحدید دبیرخانه صورت گرفته است. ردیف

  بودن عبارات زیر را مشخص کنید: نادرست درست، الف

 25/0 وم امنیت نسبی نیست و دارای شدت و ضعف می باشد.مفه 7

 25/0 انقالب در لغت به معنی زیرو رو شدن است. 0

 25/0 در جنگ نرم، تمامی سطوح جامعه از مسئوالن تا شهروندان هدف محسوب می شوند. 9

 25/0 گویند.میهای رایانه و اینترنت است جنگ سایبری به دنیای مجازی یا هر آنچه مربوط به شبکه 0

 25/0 دفاع شهری شامل اقدامات مردمی در برابر حوادث، جنگ و تهدیدات دیگر است. 2

  بهترین گزینه را انتخاب کنید. ب

 کند؟ های مردمی مقابله می هایی در برابر حرکت صهیونیسم و استکبار جهانی با چه شیوه 7

 از طریق ارعاب و تهدید( الف

 صرفاً سخت و نظامی (ب

 ای فقط سیاسی و رسانه (ج

 انواع سخت و نرم (د

25/0 

 ها و قدرت نرم دشمن باید: در برابر فتنه 0

 هوشمندی، بصیرت و آگاهی الزم را دارا باشیم. (الف

 ای و اجتماعی بیگانه اعتماد داشته باشیم. های ماهواره به شبکه (ب

 اطالعات الزم را از طریق فضای مجازی کسب کنیم. (ج

 گرفتن اهداف سازندگان آن، استفاده نماییم.ری و تولیدات بیگانه بدون در نظرر نوع فناواز ه (د

25/0 

 دانند. می ----رهبر معظم انقالب، راهکار اساسی مقابله با جنگ اقتصادی را  9

 فروشی خام (الف

 اقتصاد مقاومتی (ب

 فروش نفت (ج

 افزایش واردات (د

25/0 

 ادامه در صفحه بعد 7صفحه  باشند. صفحه می 0سواالت 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 شهریور ماه نمونه

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

 تهرانشهراستان سرگروه آموزشی متوسطه دوم درس آمادگی دفاعی  منصوره صاحبی بزازاولیه سوال:سرکارخانم طراح 

 بارم دقیقه 02زمان پیشنهادی:   سوأل، تغییراتی به صالحدید دبیرخانه صورت گرفته است. در این نمونه ردیف

  کنید.کامل مناسب  عبارتبا جمالت زیر را  ج

 25/0 است. ----------یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت کشور  7

تحولی شگرف در  ----------ای نوظهور در قرن حاضر است که به رهبری انقالب اسالمی پدیده 0

 ایران، منطقه و جهان پدید آورد.

25/0 

 25/0 به پیروزی رسیدند.  ----------شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با  9

 25/0 گویند. می ----------ت یا فاصله ها بین دو نقطه را فاندازه گیری تقریبی مسا 0

  پاسخ کوتاه دهید. د

 5/0 )یک مورد(در زمان حاضر را رهبر معظم انقالب اسالمی، نامید؟  توان الگو و شاخص بسیج چرا می 7

 1 تجربه های آموزنده دفاع مقدس را نام ببرید. دو مورد 0

 1 .بنویسیدآثار و نتایج اردوی راهیان نور را از  دو مورد 9

د؟         شون ند با چه مشکالتی مواجه میکن کشورهای غربی مهاجرت می نخبگانی که به آمریکا و 0

 )دو مورد(

1 

 5/0 )یک مورد(شود؟  ضدکمین به چه منظوری انجام می 2

 1 .کنید ذکر سوانح و حوادث با مقابله و پیشگیری برای ایمنی توصیه دو 1

 1 )دو مورد(توان انجام داد؟  ای را می های اولیه سکلتی چه کمکهای ا در مورد آسیب 1

  د.به این سواالت، پاسخ کامل دهی هـ

 1 مفهوم امنیت را بیان کنید. 7

 منطقی ذکر کنید: یک دلیلجمله، برای این  0

 «باارزش ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه فرهنگ است.»

1 

 1 پدافند اقتصادی به چه معناست؟ 9

 نمره 70جمع بارم:  0صفحه  باشند. صفحه می 0موفق باشید؛ سواالت در 
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   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

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

   

 

 سوال شهریور ماه نمونهراهنمای پاسخگویی 

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

 تهرانشهراستان سرگروه آموزشی متوسطه دوم درس آمادگی دفاعی  منصوره صاحبی بزازاولیه سوال:سرکارخانم طراح 

 دقیقه 02زمان پیشنهادی:   است. در کلید سوأالت توسط دبیرخانه، تغییراتی انجام شده

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

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

 درست -5 درستنا -4 درست -3 درست -2 نادرست -1

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

 الف( هوشمندی، بصیرت و آگاهی الزم را دارا باشیم. -2 د( انواع سخت و نرم -1

  اقتصاد مقاومتی ب( -3

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

 امام خمینی )ره( -2 حفظ اطالعات -1

 تخمین مسافت -4 قدرت ایمان و یاری خداوند )یک مورد( -3

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

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

انقالب  پیروزی از بعد تروردر حادثه )دست یه از ناح یجانباز - شاه یمرژ یها تحمل شکنجه -1

و در خط  شتنبردوش دا یرزمندگیه چف - دسدوران دفاع مق در حضور مؤثر و مستمر - ی(اسالم

 )یک مورد( خروشد. یرزمد و م یم جهانی و استکبار یکاآمر یهمقدم عل

ی و ایستادگی در برابر دشمن با دست خال -ودباوری اعتقاد به نیروهای داخلی خ -توکل به خدا  -2

 (مورد. )دو تحریم شدید اقتصادی

چرا و چگونه  :وه بر آثار و برکات متعدد، افراد بیندیشند کهشود عالاردوی راهیان نور باعث می -3

آنان از ما چه توقع مملکت و نظام اسالمی دفاع کردند؟  شهدا، جانبازان و رزمندگان برای حفظ اسالم،

همچنین تجدید پیمان با دالوران دوران  داریم؟و ما چه وظایفی در برابر ایثار آنان  ؟و انتظاری دارند

 (دو مورد) دفاع مقدس.

 گرایانه نسبت به مهاجران )دو مورد( قوانین اجتماعی تبعیض - نژادپرستی – حس غربت -4

 ادامه در صفحه بعد 7صفحه  باشد. صفحه می 0کلید سواالت در 
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   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

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

   

   

 سوال شهریور ماه نمونهراهنمای پاسخگویی 

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

 تهرانشهراستان سرگروه آموزشی متوسطه دوم درس آمادگی دفاعی  منصوره صاحبی بزازاولیه سوال:سرکارخانم طراح 

 دقیقه 02زمان پیشنهادی:   در کلید سوأالت توسط دبیرخانه، تغییراتی انجام شده است.

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

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

 کاهش تلفات )یک مورد( -نجات افراد  -کسب برتری  -به منظور پاسخ به آتش  -5

های اولیه را در منزل، مدرسه و ... داشته  کیف کمک -رای مقابله با حادثه آماده باشید همیشه ب -6

مسیرهای خروج اضطراری  -ورهای ایمنی و پیشگیری شرکت کنید های آموزشی مان دوره در - باشید

از مزایا و خدمات بیمه  -در جامعه گسترش دهید فرهنگ ایمنی را  - و نقاط امن را مشخص کنید

 مورد( دواستفاده کنید. )

 وجود را بر بنا شههمی دارد، شکایت درد از مصدوم ولی ندارد، وجود واضحی عالمت یا آسیب اگر -1

 شکستگی هنگام - دهید انجام را الزم اقدامات و بگذارید شکستگی یعنی اسکلتی آسیب شدیدترین

 موارد انداختن جا برای اقدام از - ببندید آتل فقط نداشت، ریزی خون دیده آسیب عضو که صورتی در

 مورد( دو) .کنید پرهیز شدت به دررفتگی یا شکستگی

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

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

 خطراتبرای رویارویی با  آمادگیو نیز  حملهیا  تهدیددوری از هر گونه  -1

کند و از طرف دیگر،  را فراهم می ها سایر بخشزیرا از یک طرف اقتدار فرهنگی زمینه اقتدار در  -2

احساس ها هیچگاه  با سایر فرهنگ مواجهه منطقیاستوار باشد، در  های الهی ارزشهنگی که بر فر

 کند. نمی ناتوانی

تهدید را ، ها و رفتارهای مناسب آغاز سیاستدشمن با  جانبه اقتصادی حمله همهیعنی در وضعیت  -3

 شویم. رشد جهشی اقتصاد کشورو باعث  تبدیل به فرصت کنیم

 نمره 70جمع بارم:  0صفحه  باشد. صفحه می 0در  کلید سواالت
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