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بسوه تعالـــی
آزهـوى آهـادگـی دفـاعـی دیوـاه 95
دبیرستاى سـرای دانش « دوره دوم »

نـام :
نام خانوادگی :
کـالس  :دهن ریاضی و تجربی

ردیف

دبیرآقای خسـروی

بارم

سواالت

1

هفهوم اهنیت را توضیح دهیذ ؟

1/5

2

در نااهنی های داخلی ریشه های خطر دروى  ................نهفته است .

0/ 5

3

جنبه های اهنیت را نام ببریذ  .یکی را توضیح دهیذ .

4

آیا عالئن و نشانه های بیگانگاى هی توانذ یک تهذیذ فرهنگی باشذ ؟ چـرا ؟

1/5

5

ریشه های شکل گیری بسیج را نام ببریذ ؟  3هورد

1/5

6

برخی از آفات بسیج را نام ببریذ ؟  4هورد

2

7

یکی از نقش های بسیج در جهت حفظ و تذاوم انقالب اسالهی نقش بسیجی وعلن و دانش است توضیح دهیذ ؟

2

8

برناهه ها و وظایف بسیج دانش آهوزی به هنظور رسیذى به اهذاف ارزشونذ نظام و حفظ دستاوردها چیست ؟

2

9

یکی از فعالیتهای ههّن بسیج دانش آهوزی برگساری  ........................است  .که با هذف آشنا کردى

1

2

بچه ها با  ...........................از طریق هشاهذه هناطق عولیاتی صورت هی گیرد .

10

 3هورد از سخناى رهبر هعظن انقالب در هورد بسیج را بنویسیذ ؟

1/5

11

 3هورد از سخناى اهام خوینی «ره» در هورد بسیج را بنویسیذ ؟

1

12

به نظر شوا بسیجی کیست ؟

با تشکر خسروی
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«پاسخناهه»
 -1یؼٌی دٍس تَدى اص خغشاتی وِ ػلیِ هٌاتغ هادی «راى  ،هال  ،سشصهیي ٍ ٍ »...اسصشّای هؼٌَی «دیي ،فشٌّگ ،اػتمادات ٍ »...ها
ٍرَد داسد.
 -2راهؼِ
 -3اهٌیت ًظاهی تَاى پاسذاسی ٍ دفاع هشدم یه وطَس اص سشصهیي ٍ ضْشًٍذاى خَد تِ ٍسیلِ ًیشٍی ًظاهی ٍ اتضاس دفاػی.
اهٌیت ارتواػی ٍ فشٌّگی ٍلتی هلتی تَاًایی حفؼ الگَّای سٌتی خَد ضاهل :صتاى ،هزّة ،آداب ٍ سسَم ،پَضص ٍ ...سا داضتِ
تاضذ داسای اهٌیت فشٌّگی است.
اهٌیت التصادی اص ػالئن اهٌیت التصادی داضتي حثات ،تَلیذ اًثَُ ،صادسات صیاد ،وافی تَدى هٌاتغ هالی ،تأهیي سفاُ التصادی ٍ
هؼطیت هشدم است.
اهٌیت صیست هحیغی تِ هؼٌی پایذاسی هحیظ صیست راًَس ی ٍ گیاّی اعشاف خَد .گشم ضذى صهیي ،پسواًذّای صٌؼتی ،اهٌیت
سیاسی اهي تَدى وطَس اص لحاػ سیاسی حىَهت ،هشدم ،دٍلت ٍ ًْادّای سیاسی اص حثات الصم تشخَسداس تَدُ تا دس ووال آساهص
سشًَضت خَد سا سلن تضًٌذ یا تذاى هؼٌا وِ تیگاًگاى تِ رای ها تصوین ًگیشًذ.
 -4تا گستشش فٌاٍسی ٍ اتضاسّای صٌؼتی ساخت تطش ٍ استثاعات ایٌتشًتی ٍ هاَّاسُای رٌگ ًشم آغاص ضذُ است ٍ ّوِ ًطاًِّا تِ
اسصش ّا ،تاٍسّای دیٌی ،الگَّای سٌتی ،هزّة ٍ ًَع پَضص ٍ ...است .ػالئن ٍ ًطاًِّای فشٌّگی تیگاًِ تِ آساهی ًَرَاًاى ٍ رَاًاى ٍ
تضسگتشّا سا اص اسصشّا ٍ تاٍسّا دٍس هیوٌذ ٍ ًطاًِّای خَد سا رایگضیي ًطاًِّای فشٌّگی وطَس هَسد تْارن هیوٌذ یؼٌی دیگش
استفادُ اص پَضص غشتی ٍ ػالئن ٍ ًطاًِّا وِ تا ػشف ٍ ضشع هٌافات داسد.
 -5الف) ػضم ٍ اسادُ خللًاپزیش اهام خویٌی (سُ) دس تطىیل تسیذ تِ هٌظَس آهادگی دفاػی آحاد هشدم دس تواهی صهیٌِّا.
ب) ٍرَد احضاب ٍ گشٍُ ّای هزّثی ٍ هلی ٍ داػیِ حوایت اص خلك سا داضتِاًذ ٍ هیسفت تا خغشی رذی تشای اًمالب اسالهی
تَرَد آٍسد.
د) تْذیذ ًظاهی آهشیىا تِ ایشاى پس اص تصشف الًِ راسَسی.
د) احتوال تشٍص تْذیذات خاسری ٍ حَادث داخلی.
ّـ) تزلی هطاسوت هشدم دس ػشصِّای هختلف اًمالب.
ً -6فَر ٍ سخٌِ فشصتعلثاى ـ ًاتوام گزاضتي اًمالب ـ تزذدگشایی افشاعی ـ ًفَر اًذیطِّای تیگاًِ ـ پطت وشدى تِ هؼٌَیات ٍ سٍی
آٍسدى تِ هادیات ـ اختالف ٍ تفشلِ ـ خستگی ًیشٍّای اًمالتی ـ تاصگطت تِ سَی فشٌّگ غشب ـ ًادیذُ گشفتي اٍاهش سّثشی ـ فسك ٍ
فساد تشن اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش.
 -7پیطشفت ٍ تشلی ػلوی ـ فٌاٍسی تا تَسؼِ ٍ خَدوفایی وطَس ،استثاط تٌگاتٌگ داسد ّش چِ وطَسی اص تَاى ػلوی تاال ٍ اص صٌؼت ٍ
فٌاٍسی پیطشفتِ تشخَسداس تاضذ تا ّوت ٍ پطتىاس ٍ ًیشٍی ایواى هشدم فؼال آى هیتَاًذ هشاحل تَسؼِ ٍ ساصًذگی سا دس صهاى وَتاُتش
عی وشدُ ٍ ًیاصّای خَد سا تِ دٍس اص ٍاتستگی تِ لذستّای استؼواسی هشتفغ ساصد.
 -8الف) آهَصش سضتِّای هختلف ٍسصضی ٍ تشگضاسی اسدٍّای هتٌَع ٍ تاًطاط
ب) تمَیت اػتمادات دیٌی ٍ آگاّی سیاسی داًصآهَصاى
د) تمَیت تَاى ػلوی داًصآهَصاى ٍ تطىیل اًزوي ػلوی ٍ ادتی
د) تشتیت داًصآهَصاًی هٌغثك تا الگَی دیٌی
ّـ) هطاسوت داًصآهَصاى دس صهیٌِّای فشٌّگی ،سیاسی ،ساصًذگی
 -9اسدٍی ساّیاى ًَس ـ اسصشّای دفاع همذس
 -11تسیذ یه هزوَػِ حضباهلل ٍالؼی است.
تسیذ سیاسی است اها «سیاست صدُ ،سیاسی واس ٍ رٌاحی» ًیست.
تسیذ هزاّذ است اها تیاًضثاط ٍ افشاعی ًیست.
ػویماً هتذیي ٍ هتؼثذ است اها هتحزش ٍ خشافاتی ًیست.
تا تصیشت است اها اص خَد ساضی ًیست.
اّل رزب حذاوخشی است اها غیَس است ٍ دستاسُ اصَل تساهح ًویوٌذ.
عشفذاس ػلن است اها ػلن صدُ ًیست.
اخالق اسالهی داسد اها ایي اخاللص سیاواسی ًیست.
دس آتاد وشدى دًیا فؼال است اها خَد اّل دًیا ًیست.
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 -11تسیذ ضزشُ عیثِ ٍ دسخت تٌاٍس ٍ پشحوشی است وِ ضىَفِّای آى تَی تْاس ٍصل ٍ عشاٍات یمیي ٍ حذیج ػطك هیدّذ .تسیذ
هذسسِ ػطك ٍ هىتة ضاّذاى ٍ ضْیذاى چِ دس رٌگ ٍ چِ دس صلح تضسگتشیي سادُاًذیطی ایي است وِ تصَس وٌین رْاى خَاساى
خصَصاً آهشیىا ٍ ضَسٍی اص ها ٍ اسالم ػضیض دست تشداضتِاًذ لحظِا ی ًثایذ اص ویذ دضوٌاى غافل تواًین .تسیذ هیمات پاتشٌّگاى ٍ
هؼشاد اًذیطِ پان اسالهی است وِ تشتیتیافتگاى آىً ،ام ٍ ًطاى دس گوٌاهی ٍ تیًطاًی گشفتِاًذ.
 -12اختیاسی است.

