
6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

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

   

 

 سوال نوبت دوم نمونه

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

 زاده عاهلل زار اولیه سوال: جناب آقای حجتطراح  الملک کمالآموزشگاه  – اهواز 0ناحیه  – خوزستاناستان 

 بارم دقیقه 21زمان پیشنهادی:   در این نمونه سوأل، به صالحدید دبیرخانه تغییراتی انجام شده است. ردیف

  بودن عبارات زیر را مشخص کنید: نادرست درست، الف

 25/0 . یابی به امنیت پایدار باید سطح آن را ارتقاء بخشید برای دست 7

 25/0 .است استوار خارجی از کشورهای تسلیحات خرید مچونه اییهمحور بر ایران دفاعی های سیاست 0

 25/0 شود. نمی محسوب اسکلتی های خوردگی جزء آسیب چپی 9

  بهترین گزینه را انتخاب کنید. ب

 :ندهد می قرار فشار تحت را ما کشور زیر های دشمنان با کدام یک از راه 7

 عدم جذب نخبگان ایرانی الف(

 بین مردم و مسئوالن کشورایجاد اتحاد  ب(

 انگیزی فتنه ج(

 با ایران شدن روابط دیپلماتیک رنگ پر د(

25/0 

 :بود ایران ملت برای یهمزد و پاداش ال کدام یک از موارد زیر به عنوان نعمت معنوی، 0

 بر عراق و سوریه داعش تسلط الف(

 موفقیت در دفاع مقدس ب(

 مردم مدلیه ج(

 حمایت از ولی فقیه د(

25/0 

  کنید.کامل مناسب  عبارتبا جمالت زیر را  ج

 25/0 .است ----------مسلح، بر عهده طبق قانون اساسی کشورمان، فرماندهی کل نیروهای  7

 25/0 باشد. می ----------انقالب به معنای  0

کاهش و  ----------ای است که موجب افزایش  منظور از پدافند غیر عامل، اقدامات غیرمسلحانه 9

 شود. پذیری در برابر تهدیدها می آسیب

25/0 

 25/0 گویند. ---------- ای را نفوذ به شبکه رایانه 0

 25/0 باشد. می ---------- ترین علت شوک شایع 2
   

 ادامه در صفحه بعد 7صفحه  باشند. صفحه می 0سواالت 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 دوم نمونه

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

 زاده اهلل زارع اولیه سوال: جناب آقای حجتطراح  الملک کمالآموزشگاه  – اهواز 0ناحیه  – خوزستاناستان 

 بارم دقیقه 21زمان پیشنهادی:   در این نمونه سوأل، به صالحدید دبیرخانه تغییراتی انجام شده است. ردیف

  اسخ کوتاه دهید.پ د

 5/0 های حیاتی کشورمان را نام ببرید. از ارزش یکی 7

 5/0 ذکر کنید. را مقدس دفاع آموزنده ایه از تجربه مورد یک 0

 5/0 بنویسید. را ادتهش و ایثار نگهفر زیبای های از جلوه مورد یک 9

 5/0 ورد()یک م ؟بودی اساسچه  آوران در دوران دفاع مقدس بر سبک زندگی رزم 0

 5/0 ؟شد زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس، توسط خانواده معظم ایثارگران به چه منظوری آغاز 2

 1 ببرید. فقط نام را نرم جنگ هایرایج ترین ابزاراز  مورد دو 1

 5/0 .بیان کنید را عامل غیر پدافند هایموریت أاز م مورد یک 1

 5/0 را نام ببرید.از فعاالن میدان نبرد سایبر  یک گروه 8

 1 .ذکر کنیدرا مورد  دوهای رزم انفرادی  از مهارت 3

 5/0 .نام ببریدغیرطبیعی،  حادثهیک  71

 1 را بنویسید.ارزیابی اولیه مصدوم از  دو مورد 77

 5/0 )یک مورد(های سطحی چه باید کرد؟  جهت درمان سوختگی 70

  پاسخ کامل دهید. ،سواالتاین به  هـ

 1 دهید؟ توضیح را زیستی دهدیت 7

 1 .ایمنی و پیشگیری را تعریف کنید 0

 نمره 70جمع بارم:  0صفحه  باشند. صفحه می 0موفق باشید؛ سواالت در 
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6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

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

   

 

 دومسوال نوبت  نمونهراهنمای پاسخگویی 

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

 زاده اهلل زارع اولیه سوال: جناب آقای حجتطراح  الملک کمالآموزشگاه  – اهواز 0ناحیه  – خوزستاناستان 

 دقیقه 21زمان پیشنهادی:   کلید سوأالت توسط دبیرخانه، تدوین شده است.

 اشد.ب 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

 نادرست -3 نادرست -2 درست -1

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

 ب( موفقیت در دفاع مقدس -2 انگیزی ج( فتنه -1

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

 تغییر ذات و ماهیت یک شیء )یک مورد( –دگرگون شدن  –زیر و رو شدن  -2 رهبر یا ولی فقیه -1

 ریزی خون -5 هک -4 بازدارندگی -3

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

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

حفظ سرزمین و استقالل سیاسی و اقتصادی    -یت فرهنگی های دینی و ملّی و هو حفظ ارزش -1

 )یک مورد(

ایستادگی در برابر دشمن با دست خالی و  –اعتماد به نیروهای داخلی  –خودباوری  -توکل به خدا  -2

 تحریم شدید اقتصادی )یک مورد(

خداوند    رضای مسیر در نهادن گام –سلحشوری  -غیرت  -دنیا  مادی های لذّت به نداشتن تعلق -3

 )یک مورد(

 بر اساس الگوهای اسالمی و روش زندگی پیامبر )ص( و امامان )یک مورد( -4

 به منظور تجدید پیمان با دالوران عرصه نبرد در دوران دفاع مقدس -5

 ای )دو مورد( های رایانه بازی -های اجتماعی  شبکه -ای  های ماهواره شبکه -6

   

   

 ادامه در صفحه بعد 7صفحه  باشد. صفحه می 0 کلید سواالت در
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6971-79سال تحصیلی
 

 
   استفاده باذکر صلوات بالمانع است.

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

   

 

  دومسوال نوبت  نمونهراهنمای پاسخگویی 

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

 زاده هلل زارعا اولیه سوال: جناب آقای حجتطراح  الملک کمالآموزشگاه  – اهواز 0ناحیه  – خوزستاناستان 

 دقیقه 21زمان پیشنهادی:   کلید سوأالت توسط دبیرخانه، تدوین 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.

اداره امور مردم و تداوم  -ی ملی و مراکز حیاتی ها پذیری و افزایش ایمنی زیرساخت کاهش آسیب -1

برآورد  -های کشور  حفظ و پایدارسازی زیرساخت -خدمات در شرایط جنگ و تهدید دشمن 

 های کشور )یک مورد( پذیری زیرساخت تهدیدات و آسیب

ی  بخش دولتی و نظام -های خالفکار  گروه -های کسب و کار  ها و بنگاه شرکت -افراد مستقل  -8

 )یک مورد(

نما و  کار با قطب -یابی  جهت -اختفا و استتار  -حرکات در رزم  -شناسایی عوارض زمین  -9

آشنایی با اسلحه انفرادی         -ایست و بازرسی  -اصول نگهبانی  -تخمین مسافت  -یاب  موقعیت

 )دو مورد(

 شیمیایی )یک مورد( –ای  ستهه  -حوادث صنعتی  -حوادث حمل و نقل  -انفجار  –سوزی  آتش -10

ریزی  درمان خون -جریان خون مناسب  -برقراری تنفس  -ایجاد راه هوایی باز )در دهان و بینی(  -11

 مورد( دو)

دقیقه زیر آب سرد بگیرید. از  20تا  10کنترل عالئم حیاتی مصدوم محل سوختگی را به مدت  -12

 را با گاز استریل پانسمان کنید. )یک مورد( ها خودداری کنید. محل سوختگی ترکاندن تاول

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

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

که باعث  های آنها عوامل زیستی و فراوردهبا استفاده از  طبیعی و غیرطبیعی رویداد و حادثههر  -1

 گردد. می های انسانی و منابع ملی رمایهسبه  زدن آسیب

در  ها حوادث و آسیبتواند از وقوع  آنها می موقع و مؤثر بهیی که کاربرد ها مجموعه فعالیتبه  -2

 کند. جلوگیریزندگی 

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