
       نمره به عدد:                              بسمه تعالی                                                          

   نمره به حروف:             اداره آموزش وپرورش منطقه چهاردانگه                               

 نام دبیر:                       دبیرستان شهید وجدانی پاک                 

 امضا وتاریخ:                        سواالت آزمون آمادگی دفاعی دهم                                                    

   ترم اول میان نامتحا                              نام ونام خانوادگی:               

 دقیقه 35مدت امتحان:  

 5/1 را توضیح دهیدیف کنید ومفهوم نسبی امنیت راتعراقتدارو امنیتدومفهوم       1  

                                   

      

 

 ازسوی دشمنان چیست؟ماوظیفه انسانی واسالمی هر ایرانی درمقابل تحت فشارقراردادن     2    

 5/1 (سه مورد )           

    

 

 .امنیت پایدارهمواره باید سطح آنرا........... بخشیدبرای دست یابی به الف_

 2.                     شد.........و..................می باارزشهای حیاتی کشور ما شامل............و.......ب(       3   

 یکی از عوامل  حفاظت از آن ...........نقش مهمی درزندگی فردی واجتماعی مادارد.بطوریکه (ج 

 مهم در.........................است.

 ................جزئی ازهویت یک ملت زنده است. د( 

 ه(هدف از تولید سالح درجمهوری اسالمی ایران .....................است.

 5/1 صلح واقعی در دنیا چیست؟ جهانی و امنیتسه مورد از شروط تحقق     4    

 

 

   1 چگونه تعریف می شود؟اقتداردرنظامهای مادی والگوی اسالمی دراندیشه مقام معظم رهبری      5    

 

 

 

 5/1 باارزشترین نوع اقتدار کدام نوع از اقتدار می باد وچرا؟    6    

 

 



 که موجب بازدارندگی متجاوزان علیهموردازدستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را  یک   7   

 5/1 راتوضیح دهید. دوران دفاع مقدس خارجی ویک موردازدستاوردهایماشدتمامیت ارضی کشور         

 

 

 5/1 (مورد سه )؟کدامند اساسی اقتدار ملی عوامل   8    

 

 

 هریک از موارد زیرجزوکدامیک ازمنابع اقتدارمحسوب می شود؟   9      

 1 تکنیک نانو -ب              مردم ساالری دینی                    –الف           

 ساخت ناوشکن -د                                   راهپیمایی اربعینفرهنگ-ج           

 

 1 هریک ازجمالت زیر از چه کسی است؟   10   

 فرهنگ هرجامعه هویت وموجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد.-الف           

 جامعه است. فرهنگ یک جامعه اساس هویت آنب(

 5/1 مورد(3محورهای سیاستهای دفاعی ایران اسالمی چیست؟ )    11  

 

 

 انقالب از نگاه جامعه شناسان به معنای................ است.   12   

 5/0 عوض شدن ذات وماهیت یک شی -زیرو رو شدن                                ب-الف            

 هرج ومرج-د                         دگرگون شدن         -ج

 2 موردازمراحل دفاع مقدس  را نام ببریدویک مورد رامختصراشرح دهید3   13  

   

 

  پاسخ کوتادهید   14   

 2                                                               درفرهنگ لغت ما بسیج به چه معناست ؟-الف          

 بسیج مستضعفین توسط چه کسی ودرچه تاریخی بنیان گذاشته شد؟ سازمان-ب

 

 موفق باشید                                                                                                              

 نمره20 اربابی                                                                                                               


