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 0:  صفحه تعداد دقيقه 03  مدت امتحان :     : آموزشگاه  نام و نام خانوادگی :                                       

و  داوطلبان آزاد ،ساالن ، مراکز آموز ش از راه دور بزرگروزانه ، مدارس  دانش آموزان 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 

 نمره سؤاالت رديف
 

 

 جواب  صحیح را انتخاب کنید. 1

  ⃝ )غ(         ⃝ )ص(ی نظامی کند ،تهدید از نوع نرم است.  الف. اگرکشوری کشور دیگری را تهدید به حمله

 ⃝)غ(        ⃝  )ص(     روایت خاطرات خانم مرضیه حدیدچی می باشد.کتاب خاطرات زنی از تبار الوند   ب.

  ⃝)غ(    ⃝  )ص(  از شهدای  مدافع  حرم  می باشد.                   ج. شهید دکتر  مصطفی  احمدی روشن 

57/0 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید 2

 این فعالیت جزءفعالیت های بسیج به حساب نمی آید.  -1

 ⃝ ورزشید(        ⃝  ج( آموزش خانواده      ⃝ب( سیاسی       ⃝الف (علمی پژوهشی 

 و اخباری که درستی و نادرستی آن معلوم نیست چه نام دارد؟ انتشار مطالب -2

  ⃝د( پراکندگی      ⃝ ج( ترور شخصیت       ⃝ب( فریب        ⃝الف( شایعه  

 از شیوه های جنگ نرم به حساب نمی آید. -3

 ⃝ اقتصادید(تحریم       ⃝  ج( جنگ رسانه ای       ⃝  ب( جنگ  نظامی        ⃝  الف(انقالب مخملی و رنگی

 در جریان هجرت پیامبر )ص(از مکه به مدینه  از این روش پدافند غیر عامل استفاده کرد. -4

  ⃝د( تبلیغات          ⃝ج( اختفاءوفریب        ⃝ب( شایعه       ⃝الف(تفرقه افکنی 

1 

3 

 

 

 

 )دو مورد اضافی است.( جاهای خالی را با استفاده ازکلمات داخل پرانتز پرکنید.

 حفر خندق( -سازندگی  -شایعه -فطری   -)محیط  

 دوران پس از دفاع مقدس به دوران ..............مشهور است.-1

 امنیت ازمهم ترین نیاز های  ........  وضروری انسان است.-2

استتار نوعی دفاع است که به معنای هم رنگ کردن وهم شکل کردن تاسیسات وتجهیزات ونیروی -3

 ..... اطراف می باشد.انسانی با  ...

57/0 

 هدف اصلی دشمن از تهاجم فرهنگی  چیست؟ 4

 

7/0 

 7/0 به نظر شما  اگر نیروهای مسلح از مرزهای کشورمان مراقبت نکنند چه اتفاقاتی پیش می آید؟  )دومورد( 7

 ت دشمنان می شود؟چرا حضور مستمر وسازماندهی شده مردم مانع موفقیّ 6

 

 

7/0 

کشور ایران در طول تاریخ همواره در معرض کدام حوادث طبیعی وغیر طبیعی قرار داشته است ؟    به نظر شما 5

 حوادث طبیعی)                         (      حوادث غیر طبیعی)                        (       

7/0 
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 دومزیت مهم رعایت اصول پدافند غیر عامل را بنویسید. 8

1- 

2- 

7/0 

 زیر را به جواب صحیح در داخل شکل روبروی آن وصل کنید.جمالت  9

تربیت شدگان این مدرسه زیباترین حماسه های ایثار وشهادت را -1

 در دوران دفاع مقدس خلق کردند.

 در طول هشت سال جنگ تحمیلی با تکیه بر ایمان وتالش فراوان ،-2

 رزمندگان توانمندی شدندکه بزرگترین عملیات نظامی را طراحی

 واجرا کردند .

دردوران هشت ساله دفاع مقدس این پایگاه نقش بزرگی در ترویج -3

 فرهنگ ایثار وشهادت داشتند.

در یکی از مهم ترین برکات جنگ تالش های جوانان مومن میهن -4

 بود. د برتوان ساخت انواع موشک های دور

 

1 

 دفاع مقدس می باشد.تصاویر زیر یادآور کدام نقش های زنان در  10

                            
1-            .............................................2-................................................ 

7/0 

 چیست؟ لرزه یکی از عوامل موثر در کاهش خطر های ناشی از زمین 11

 

7/0 

 منظور از ترورچیست؟ 12

 

 

7/0 

 دو مورد از عوامل رمز پیروزی انقالب اسالمی را بیان کنید.  13

 

7/0 

 منظور از آگاهی چیست؟ 14

 

7/0 

 نظم چیست و چه تاثیری در کارهای ما دارد؟ 17

 

 

7/0 

الف: نقش آفرینی مساجد در دفاع از 

 میهن

 

 ب: کسب تجارب نظامی

 

 سیجیتولد تفکر ب ج:

 

 کشور پیشرفت در صنایع دفاعی د:
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 برای مجموعه زیر یک سوال طرح کنید.    16

 (.  سالح های غیر متعارف، میکروبی وهسته ای ،شیمیایی، کشور ها)

 ...............؟........................................................................................................     

                    

7/0 

15 

 

 

 

 دومورد از اهداف دشمنان از راه اندازی شبکه ها وبرنامه های ماهواره وتلویزیون را بنویسید؟

              

1 

  .العملی شما نشان می دهیدآن لحظه اتفاق بیفتد چه عکس شما در مدرسه هستید زلزله ای در کهکنیدفرض  18

 )دومورد(

 

 

7/0 

 از دو سوال زیر به اختیار به یک سوال پاسخ دهید؟  19

 منظور ازجنگ نرم چیست؟-الف 

 

 در جنگ نرم دشمن از کدام وسایل  وابزاراستفاده می کند؟-ب

 

 

1 

 نام ونام خانوادگی مصحح:                                                 ه بعدد:جمع نمر 

 امضا وتاریخ:                                        جمع نمره بحروف: 

 با آرزوی موفقیت                        8نمره عملی:       12نمره کتبی:

 



 باسمه تعالي

 22/30/89: تاريخ امتحان  آمادگی دفاعیتصحیح سؤاالت امتحان هماهنگ درس :  راهنمای

، داوطلبان آزاد و طرح جامع مدارس روزانه ، بزرگساالن ، مراکز آموز ش از راه دور دانش آموزان 

 8089سال خرداد ماه  سراسر استان در نوبت 
 صبح   83:03: ساعت شروع
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 نمره راهنمای تصحیح رديف
  

 جواب  صحیح را انتخاب کنید. 1

 /. 52هر مورد     )غ(ج.    )ص(   ب.          )غ( الف. 

52/0 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید 5

 52/0هر مورد     و اختفاء فریب (د   جنگ  نظامی  ج(      شایعه ب(     آموزش خانواده   الف (

1 

 کلمات داخل پرانتز پرکنید. ازجاهای خالی را با استفاده  3

 52/0محیط       هر مورد  -3فطری      -5سازندگی      -ا

52/0 

 2/0 52/0 هدف اصلی دشمن است. 52/0 در تهاجم فرهنگی، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم، 4

 2/0 52/0 کشور دچار هرج ومرج می شود. 52/0 شود،دشمن به راحتی وارد کشور می  2

همچون سدی محکم در برابر توطئه گران، مانع تحقق اهداف  52/0، زیرا حضور انسان های مؤمن، انقالبی، با انگیزه، فداکار و آموزش دیده 6

 52/0   آنها می شود.

2/0 

 2/0 52/0   یعی  تهدید نرم ،تهدید سخت()از عوامل غیر طب 52/0 )ازعوامل طبیعی  سیل،زلزله،خشکسالی( 5

 52/0ــ قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد و باعث حفظ مراکز و تأسیسات مهم جامعه میشود. 1 8

  52/0ــ هرچه توان و قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور بیشتر باشد، احتمال تهاجم دشمنان کمتر میشود.   5

2/0 

  52/0نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن -3 52/0کسب تجارب نظامی، -5 52/0تولد تفکر بسیجی، -1 9

 52/0پیشرفت درصنایع دفاعی کشور -4

1 

درمان مجروحان جنگ ونتقال آنها به پشت جبهه ومراقبت از -5      52/0تهیه وتدارک دارو ،لباس وسایر امکانات مورد نیاز رزمندگان -1 10

 52/0آنان. 

2/0 

 2/0 52/0و آماده سازی اقشار مختلف جامعه.   52/0آموزش های صحیح همگانی ارائه  11

جهت  تحت فشار قراردادن آنها به منظور تسلیم در  52/0 ترور، تهدید و تالش برای ایجاد ترس و وحشت درباره یک گروه یا یک کشور 15

 52/0. برابر خواسته های طراحان آن میباشد

2/0 

 2/0   0/(52)دو مورد هر مورد  2/0است.  پیروی از رهبریو  وحدت مردم، ایمان به خدا 13

 2/0 52/0درباره پدیده  زمین لرزه و اقدامات قبل، هنگام و بعد از آن است.  52/0مجموعه های از دانش و اطالعات افراد جامعه  14

نظم یکی از امور فردی و اجتماعی است که رعایت آن  52/0 کارهاستنظم در لغت به معنای آراستن، برپا داشتن و انجام دادن به موقع  12

 52/0. برای تمام انسانها الزم و مفید است  ونظم یکی از عوامل مهم در پیشرفت هر اجتماع است

2/0 

 2/0                    )و یا هر سوالی که مشابه این طرح نمایند.(  2/0 چرا برخی کشورها استفاده از سالح های شیمیایی ومیکروبی وهسته ای مخالف هستند؟ 16

15 

 

قطع رابطه ملت با  -از بین بردن استحکام خانواده  -ترویج بی بندوباری اخالقی  -بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی  

 نمره 2/0)ذکر دو مورد( هر مورد  .ارزشهای دینی و...دور کردن مردم از  -جدایی دین از سیاست  -رهبری نظام 

1 
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 نمره راهنمای تصحیح رديف
  

 
 

 

دو مورد    52/0در جاهای امن کالس مثل گوشه های داخلی کالس پناه می گیریم  52/0خونسردی وآرامش خود را حفظ می کنیم ،  18

 هر جوابی که برای مصحح قانع کننده باشد.( یا کافیست. )

2/0 

در یک جامعه و یا گروهی خاص انجام  52/0در جهت ایجاد تغییرات الزم  52/0که دشمن و عوامل آن  غیرنظامیبه کلیه فعالیتهای  الف ( 19

 فته می شود. جنگ نرم گ  52/0 تا بر آن جامعه و گروه تسلط یابند، 52/0 میدهند

از رسانه )روزنامه، مجله، عکس، فیلم، کتاب، جزوه   2/0 ب( در این جنگ به جای استفاده از تفنگ، توپ، تانک، هواپیما و موشک

 /.2 .بهره می گیرند اینترنت، تلویزیون و رادیو و... و..(شبکه های اجتماعی تلفن همراه، ماهواره،

 1به یکی از دو سوال جواب داده شد . 

1 

  ح اوراق قابل احترام می باشد.یصحهمکاران در تبا عرض خدا قوت، نظر  


