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

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

شماره داوطلب............................. :

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 61 :دقیقه

ردیف

سواالت

تاریخ امتحان 1991/11/11 :

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

امنیت ملی را تعریف کنید؟
1

1
تهاجم چیست و مثال بزنید؟

2

1
آسیب های بسیج و انقالب اسالمی را بنویسید؟

3

2

دو مورد از دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بنویسید؟
4

1

دالیل پذیرش قطعنامه آتش بس توسط ایران چه بود؟
5

2

جامعه هدف چیست و مهم ترین ابزار تاثیر گذاری چیست؟
6

1

اهداف جنگ نرم چیست؟ ( 4مورد)
7

2

راههای مقابله با جنگ نرم را بنویسید؟
8

2

موفق و موید باشید
زندیه
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اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

شماره داوطلب............................. :

کلید امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 61 :دقیقه

ردیف

کلید سواالت

تاریخ امتحان 1991/11/11 :

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

امنیت ملی وضعیتی است که در آن یک کشور بتواندمنافع وارزش های حیاتی خود ،مانند تمامیت ارضی،جان مردم،ارزش های دینی

1

وملی و...را در برابر تهدیدات داخلی وخارجی حفظ کند.

1

هجوم و حمله همه جانبه دشمن علیه حاکمیت،سرزمین واستقالل سیاسی یک کشور دیگربا ابزار نظامی و غیر نظامی.مثل حمله

2

ارتش بعثی صدام در  13شهریور  3131به ایران که تجاوز به تمامیت ارضی کشور مابودو هجوم سلطه گران به فرهنگ و ارزشهای
دینی ما به عنوان تهاجم محسوب می شود.

1

.3نفوذ اندیشه های بیگانه وخودباختگی دربرابرقدرت های استعماری.2نفوذورخنه فرصت طلبان.1گرایش به فرهنگ هاوارزش های

3

غیرالهی.4اختالف وتفرقه.3پشت کردن به معنویات وروی اوردن به مادیات.6 .نادیده گرفتن اوامر رهبری .7تحجرومقدس
مابی.1بی توجهی به خواست ونظرمردم.

2

.3هیچ پیشنهاد صلح واقعی ارائه نشده بودوتنها اتش بس از جانب افرادوسازمانهای مختلف توصیه می شد.2.ایران بر شناسایی

4

ومعرفی وتنبیه متجاوز وپرداخت غرامت تاکید داشت که این شرایط مورد قبول صدام و سازمانهای بین المللی نبد.

1

.3نظرات کارشناسی مسئو.الن کشوروصالحدید امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا .2بهبود مفادقطعنامه در مقایسه با قطعنامه

5

های پیشنهادی قبلی  .1تغییرات در شرایط محیطی نبرد و استفاده عراق از سالح شیمیایی  .4وضعیت اقتصادی کشور و فشار
فراوان آن به مردم.

2

در جنگ نرم کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد جامعه هدف نام دارد .و رسانه های جمعی تاثیر گذار هستند.

6

1

.3تغییر فرهنگ جامعه هدف درجهت تاثیر گذاری برافکار عمومی .2ناکار امد جلوه دادن نظام سیاسی کشور مورد هدف وتخریب و

7

سیاه نمایی ارکان نظام ان .1 .ایجاد ترس و نگرانی نسبت به مسایل مختلف  .4 .تبلیغات سیاه به وسیله شایعه پراکنی و جوسازی

2

.3پایبندی به ارزشهای اخالقی .2.وحدت و انسجام حول محور قانون اساسی و رهبری نظام .1اعتماد به نفس و تقویت روحیه دفاع

8

از اعتقادات دینی  .4شناخت دشمنان و روشهای تبلیغاتی انها  .3افزایش توان مواجهه منطقی و گزینشی و انتقادی نسبت به پیام
رسانه ها.
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