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جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

مقطع و رشته:

دهم ریاضی-تجربی-انسانی

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

سؤاالت

1

اهداف اصلي امنيت ملي كدام است؟

2

نام دبير :ناهيد هدایتی
تاریخ امتحان1995/11/11:

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 95 -96

مدت امتحان  61:دقيقه

بارم

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

نام درس :آمادگی دفاعی

محل مهر یا امضاء مدیر

1
1

كلمه بسيج در فرهنگ لغت به چه معناست؟ بسيج در انديشه مقام معظم رهبري رابازگو كنيد

3

متجاوزان بعثي در سالهاي دفاع مقدس كدام قوانين بين المللي را زيرپا گذاشتند؟

1

4

دستاورد هاي اردوهاي راهيان نور را بيان كنيد

1

در مورد "شيوۀ عمده تأثيرگذاري در جنگ نرم" كدام جمله نا درست است؟
الف -ابتدا اخبار صحيح را مطرح مي كنند تا جلب اعتماد كنند.
5

ب -اطالعات صحيح چتري براي اخبار خالف است.

5.5

ج -براي حفظ ارتباط با مخاطب و ادامۀ تأثيرگذاري ،فقط اخبار صحيح را بيان مي كنند.

د -موضوع نادرست را با تفسير خود به عنوان كاالي فرهنگي به كام مخاطب مي ريزند.
6

ويژگي هاي جنگ نرم را بنويسيد؟( 6مورد)

1.5

نبرد انسان با دشمن درون براي رسيدن به تقوي و رستگاري را گويند
7

الف جهاد اكبر ب –جهاد اصغر ج –هجرت صغري

5.25

د -هجرت كبري

يکي از بزرگترين رودخانه هاي جهان  .......است كه عمليات  .......در اين منطقه انجام شد.
8

الف  :اروند – عمليات والفجر 8
ج -رود خانه دجله – عمليات والفجر

ب :فرات – عمليات بيت المقدس

5.25

د :اروند – عمليات بيت المقدس

تهاجم مجدد پس از پذيرش قطعنامه  598در چه زماني ،توسط چه كساني ،در كدام عمليات و در كدام منطقه از كشور
9

15

2

رخ داد و چگونه پايان پذيرفت؟ ب -وقوع اين عمليات جه عبرتي در پي داشت؟
دستاوردهاي بين المللي هشت سال دفاع و پايداري كدامند؟نام ببريد6(.مورد)

1.5

 11پدافند غير عامل چيست ؟

1

 12آثار و نتايج پدافند غير عامل را بنويسيد ؟

1

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

www.cnapp.ir
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

ردیف

کلید

نام درس :آمادگي دفاعي

نام دبیر :ناهید هدایتي

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 95-96

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

تاریخ امتحان4995/41/41:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 61:دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

)1حفظ سرزمين واستقالل كشور)2حفظ ارزش هاي ديني وملي)3حفظ ثبات سياسي اقتصادي كشور)4تحقق رفاه عمومي
1

مردم)5ايجادآسايش براي مردم درمقابل خطرات بيگانگان
بسيج در فرهنگ لغت به معني جهاد ،آمادگي ،آماده سفر شدن ،قصد و اراده و آماده ساختن نيروهاي نظامي براي جنگ

2

است.بسيج عبارت است از تشکيالتي كه در آن افراد متفرق و تنها بهه يک مجموعه ي آگاه و متعهد و بصير و بيناي به
مسايل كشور و نياز ملت تبديل مي شوند .مجموعه اي كه دشمن را بيمناک و دوستان را اميدوار و خاطر جمع مي كند.
 -بي اعتبار اعالم كردن قرارداد رسمي  1795الجزاير

3

 عدم پايبندي به پيمان منع كاربرد سالح هاي شيميايي عدم پايبندي به پيمان منع حمله به مناطق مسکوني و بيمارستانها -عدم رعايت مفاد پيمان مربوط به ضرورت رفتار انساني با اسيران جنگي

4
5

آشنايي با بندگان برگزيده خدا-2تقويت روحيه جهادي ورشد معنويت -3دشمن شناسي وشناخت جنايت هاي استکبار
جهاني -4آشنايي با رشادت ها ودالوريها رزمندگان اسالم -5آشنايي با آرمانها وارزش ها انقالب
ج
-1جنگ نرم درپي تغييرهويت وشخصيت جامعه هدف است -2آرام وتدريجي است -3جنگ نرم الگوسازاست -4

6

پايداروبادوام است -5جنگ نرم پرتحرک وجاذبه داراست -6جنگ نرم هيجان سازاست -9جنگ نرم آسيب
محوراست -8جنگ نرم ترديدآفرين است.

7

الف

8

الف
نيروهاي (سازمان منافقين) كه در دوران جنگ براي موفقيت صدام هر نوع خيانتي را عليه كشورايران انجام داده بودند ،يک
هفته پس از اعالم پذيرش قطعنامه توسط ايران(درتاريخ  ) 1369/5/3با حمايت كامل صدام تا نزديکي هاي كرمانشاه پيش

9

آمدند ؛ اما سلحشوران ارتش ،سپاه و بسيج در منطقه عملياتي مرصاد واقع در  35كيلومتري غرب كرمانشاه آنها را تارو مار
كردند و به سزاي اعمال خيانت بارشان رساندند .ب -تهاجم دشمن پس از پذيرش قطعنامه نشان داد كه اگرما قدرت وتوان
الزم براي دفاع ازكشورمان نداشته باشيم،نمي توانيم صرفاً با اميد به قطعنامه هاي بين المللي به صلح برسيم.
 -تثبيت اقتدار جمهوري اسالمي ايران  -تضمين استقالل كشور  -تولد  ،شيوه نوين دفاعي  -بيداري اسالمي و ايجاد الگوي

11

11
12

مبارزه با قدرتهاي بزرگ  -اثبات مظلوميت ايران در جهان  -اثبات كارآمدي دين اسالم -شکست اهداف زمانبندي شده
رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين در خاور ميانه  -مردود شدن بسياري از سازمانهاي مدعي حقوق بشر
هر نوع دفاعي كه بدونه استفاده از سالح وتجهيزات نظامي انجام شود
-1افزايش پايداري ملي -2حفظ جان مردم و كاهش آسيب پذيري هاي عمده در جامعه  -3ايجاد باز دارندگي  -4ايجاد
توانايي براي تداوم توليد اقالم ضروري

