درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۱
 -۱امنیت به چه معنا می باشد ؟ مفهوم ان چیست و برای دستیابی به امنیت پایدار چه باید کرد ؟ (جواب صفحه  ۳چهار
خط اول)
 -۲امنیت چگونه و توسط چه کسانی بدست می آید ؟ (جواب صفحه )۴
 -۳مفهوم امنیت ملی را نوشته و ارزش های حیاتی کشور کدام ها است ؟ (جواب صفحه  ۵پاراگراف اول)
 -۴موقعیت ایران کجاست و چگونه احساس امنیت در ایران پدید آمده است ؟ (جواب صفحه  ۵پاراگراف دوم)
 -۵پیامبر گرامی اسالم پیام آور چه بود و جمهوری اسالمی ایران با الهام از آن خواستار چه نوع رابطه ای با کشور های جهان
می باشد ؟ (جواب صفحه  ۸سه خط اول)
 -۶در روش تهدید دشمن از راه هایی سعی دارد برنامه های خود را تحمیل کند ؟ (جواب صفحه  ۸قسمت تهدید)
 -۷انواع تهدید را نام ببرید( .جواب صفحه  ۸و  ۹شماره های یک تا چهار قسمت انواع تهدید)
 -۸تهدید اقتصادی چیست و برخی از جنبه های تهدید اقتصادی را نام ببرید ( .جواب صفحه  ۸کل قسمت تهدیدات
اقتصادی)
 -۹منظور از تهدید سیاسی چیست و شامل چه مواردی میشود ؟ (جواب صفحه  ۹کل قسمت تهدیدات سیاسی)
 -۱۱تهدید فرهنگی شامل چه رفتارهایی میشود و از چه راه هایی صورت می پذیرد ؟ (جواب صفحه  ۹کل قسمت تهدید
فرهنگی)
 -۱۱امروزه دشمنان از چه راه هایی کشور ما را کشور ما ار تحت فشار قرار میدهند ؟ (جواب صفحه  ۹قسمت حفاظت
اطالعات کشور از فتنه انگیزی تا برآب میشوند)
-۱۲نقش حفاظت اطالعات در حفظ امنیت کشور چیست ؟ (جواب صفحه  ۹ادامه سوال )۱۱

صفحه 1 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۲
 -۱اقتدار در لغت به چه معناست ؟ اقتدار حکومتی چیست و منابع اقتدار کدام ها میباشند ؟ (جواب صفحه )۱۲
 -۲در دوران قبل از انقالب امور دفاعی کشور در چه جهتی بود و مستشاران نظامی چه اختیاراتی داشتند ؟ (جواب صفحه
 ۱۴پاراگراف اول)
 -۳بعد از پیروزی انقالب اسالمی چه تغییراتی بوجود آمد و شکل گیری صنایع دفاعی چگونه بود ؟ (جواب صفحه  ۱۴از
ادامه سوال  ۲تا شکل گیری صنایع دفاعی بود)
 -۴منظور از مهندسی معکوس در ساخت سالح های جنگی چیست ؟ و هم اکنون جمهوری اسالمی ایران از چه توان نظامی
برخوردار است و این توان نظامی چه ویژگی هایی دارد؟ (جواب ادامه جواب سوال )۳
 -۵سیاست های دفاعی ایران بر چه محور هایی استوار است ؟ و فناوری های دفاعی ما در چه حوزه هایی پیشرفت داشته
است ؟ (جواب صفحه )۱۵
 -۶برخی از جلوه های صنایع دفاعی را نام ببرید ( .جواب صفحه )۱۶
 -۷جلوه های صنایع دریایی ما کدام ها میباشند ؟ (جواب صفحه )۱۷
 -۸برخی از صنایع زمینی و دفاعی ما را نام ببرید ؟ (جواب صفحه )۱۷

صفحه 2 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۳
 -۱انقالب به چه معناست و مفهوم انقالب از نظر جامعه شناسان چیست ؟ (جواب صفحه  ۲۱کادر سبز)
 -۲چه عاملی زمینه ی مشارکت مردم در سرنوشت خود فراهم کرد ؟ (جواب صفحه  ۲۲پاراگراف اول)
 -۳انقالب اسالمی با اهتمام به چه امری پیام خود را به دنیا منتقل کرد و این پیام چه بود ؟ (جواب صفحه  ۲۲پاراگراف
دوم)
 -۴دستاورد های انقالب اسالمی تاکنون را بنویسید ( .جواب صفحه  ۲۲شماره های  ۱تا )۹
 -۵ایران اسالمی چه سالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت ؟ به همین مناسبت رهبر انقالب چه بیانیه
ای صادر کردند و این بیانیه برای چه بود ؟ (جواب صفحه  ۲۳پاراگراف اول)
 -۶حوزه های نقش آفرینی ملت ایران در گام دوم انقالب کدام هاست نام ببرید ( .جواب شماره های  ۱تا )۷

صفحه 3 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۴
 -۱بسیج به چه معناست و در آیات قرآن درباره بسیج چه گفته شده است ؟ (جواب صفحه  ۲۶و  ۲۷پاراگراف اول)
 -۲نقطه آغاز بسیج کجا بود و پس از آن بسیج چگونه تشکیل گردید ؟ و اقدامات اولیه بسیج چه بود ؟ (جواب صفحه ۲۷
پاراگراف دوم تا ایفا نمودند)
 -۳واحد بسیج چه زمانی تغییر نام داد و از چه زمانبی فعالیت های تخصصی خود را آغاز کرد ؟ (جواب باالی صفحه )۲۸
 -۴مأموریت های اصلی سازمان بسیج مستضعفین را بنویسید ( .جواب چهار مورد پایین صفحه )۲۸
 -۵هدف از تشکیل سازمان بسیج چیست ؟ (جواب صفحه  ۲۹پاراگراف اول صفحه)
 -۶معیار ها و شاخص های یک بسیجی نمونه را نام ببرید ؟ (جواب صفحه های  ۳۱و )۳۱

صفحه 4 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۵
 -۱با حمله غافلگیرانه رژیم بعث دانش آموزان چه نقشی ایفا کردند ؟ شهر ها چه وضعیتی داشتند ؟ و در این میان مردم و
جوانان چه نقشی ایفا می کردند ؟ (جواب صفحه )۳۳
 -۲دوران دفاع مقدس چه فراز و نشیبی داشت و برخی از آموزه های دفاع مقدس را بنویسید( .جواب صفحه )۳۵
 -۳چه عواملی باعث ایجاد جلوه های زیبایی از فرهنگ ایثار و شهادت شده است ؟ (جواب صفحه )۳۶
 -۴سبک زندگی رزمندگان چگونه بود ؟ و چه اصولی را در زندگی خود رعایت میکردند؟ (جواب صفحه )۳۸
 -۵سرزمین راهیان نور چگونه سرزمینی است ؟ (جواب پاراگراف دوم صفحه )۴۱
 -۶آداب سفر راهیان نور را بنویسید ؟ (جواب صفحه )۴۳

صفحه 5 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۶
 -۱دانش آموزان چه نقشی در روز های انقالب و جنگ داشتند و گواه این مدعا چیست ؟ (جواب صفحه  ۴۶پاراگراف اول)
 -۲شهید مرحمت باال زاده در کجا و در چه سالی متولد شد ؟ چرا نتوانست به جبهه برود و برای جبهه رفتن چه کرد ؟
(جواب صفحه  ۴۶پاراگراف دوم)
 -۳واقعه دیدار مرحمت باال زاده با رئیس جمهور و تحوالت آنرا توضیح دهید ( .جواب صفحه  ۴۶پاراگراف سوم و چهارم)
 -۴حضور شهید مرحمت باال زاده در جبهه نبرد و در هنگام مرخصی در پشت جبهه چه آثاری داشت ؟ (جواب صفحه ۴۶
پاراگراف آخر تا تشویق میکند در صفحه )۴۷
 -۵شهید باال زاده چه مدت در جبهه حضور داشت و چه زمانی و در کدام عملیات به شهادت رسید؟ (جواب صفحه  ۴۷ادامه
جواب سوال )۴
 -۶شهید حسینعلی عالی در چه سالی و در کجا متولد شد ؟ در چه عملیاتی شرکت کرد ؟ و چه مسئولیتی هایی را پذیرفت؟
(جواب صفحه  ۴۷از حسینعلی عالی تا چهار خط بعد برعهده گرفت)
 -۷شهید حسینعلی عالی در کدام عملیات و چگونه به شهادت رسید و سردار سلیمانی درباره این شهید چه فرمود ؟ (جواب
صفحه  ۴۷ادامه جواب سوال )۶
 -۸شهید احمدرضا عباسی در کدام شهرستان وو در چه سالی متولد شد ؟ و در کجا و چه سالی به شهادت رسید ؟ (جواب
صفحه  ۴۸قسمت شهید احمدرضا عباسی)
۹ـ یکی از دستاورد های دوران مقدس چگونه بود و شیوه های استکبار جهانی در برابر حرکت های مردمی چیست ؟ (جواب
صفحه  ۴۹پاراگراف اول و دوم)
 -۱۱داعش چگونه گروهی بود ؟ چگونه تشکیل شد ؟ چه اقداماتی انجام داد ؟ چه کسانی به مقابله با آنها پرداختند ؟ (جواب
صفحه  ۴۹پاراگراف سوم)

صفحه 6 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۷
-۱اهمیت نیروهای مسلح قوی از چه جهت است و جمهوری اسالمی ایران چرا نیروهای مسلح را فراهم دید و شامل کدام
نیرو ها می باشید ؟ (جواب صفحه  ۵۶پاراگراف اول)
 -۲ماده ی چهار اصل  ۱۱۱قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری چه میگوید و حضور مردم در جنگ و دفاع نشانه
چه بود ؟ و چه عاملی مظهر اقتدار کشور است ؟ (جواب صفحه  ۵۶کل قسمت فرماندهی کل قوا)
 -۳ویژگی های نیروهای مسلح را بنویسید ( .جواب صفحه  ۵۸باالی صفحه)
 -۴باالترین مرجع نظامی کشور کدام است؟چگونه انتخاب میشود ؟ وظیفه آن چیست و رئیس آن چه مقامی است ؟ (جواب
صفحه  ۵۹کل قسمت ستاد کل نیروهای مسلح)
 -۵ارتش به چه مجموعه ای اطالق میشود و وظیفه آن چیست ؟ (جواب صفحه  ۵۹کل قسمت ارتش جمهوری اسالمی
ایران)
 -۶سپاه پاسداران انقالب اسالمی شامل چه مجموعه ای میباشد ؟ (جواب صفحه  ۵۹کل قسمت سپاه پاسداران انقالب
اسالمی)
 -۷نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران شامل چه بخش هایی است و هدف از تشکیل آنرا بنویسید ( .جواب صفحه ۵۹
کل قسمت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران)
 -۸وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شامل چه مجموعه ای است و مسئولیت آن به عهده کیست؟ (جواب صفحه ۵۹
کل قسمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح)
 -۹خدمت وظیفه عمومی چه دورانیست ؟ و جوانان در این دوره در چه جهتی میتوانند اقدام کنند ؟ (جواب پاراگراف اول
صفحه )۶۱
 -۱۱مزایای انجام سربازی و معایب فراز از خدمت سربازی را بنویسید ( .جواب صفحه  ۶۱قسمت خدمت سربازی)
 -۱۱زمان و مدت سربازی چقدر است ؟ از چه زمانی جوانان پسر سرباز می شوند ؟ مدت آنرا براساس چه مواردی تغییر می
کنند ؟ (جواب صفحه  ۶۲پاراگراف اول و جدول)
 -۱۲برای اینکه در طول مدت سربازی احساس اتالف وقت بوجود نیاید چه راه حلی وجود دارد ؟و افراد چه آموزش هایی
می توانند ببینند ؟ (جواب صفحه  ۶۲از پاراگراف سوم مهارت آموزی در سربازی تا پاراگراف دوم صفحه )۶۳
 -۱۳پس از خدمت سربازی چه مدرکی به سربازان داده میشود ؟ استخدام و دریافت تسهیالت و استفاده از شرایط وزارت
کار چگونه است ؟ (جواب ادامه جواب سوال  ۱۲تا آخر صفحه)

صفحه 7 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۸
 -۱منظور از عوارض زمین چیست و در عملیات رزمی چه کاربردی دارد؟
 -۲منظور از شناسایی عوارض زمین چیست؟
 -۳عوارض طبیعی زمین کدام ها میباشد نام ببرید؟
 -۴عوارض مصنوعی زمین چیست نام ببرید
 -۵عوارض زمین را از نظر تقسیم بندی دسته بندی کنید
 -۶کوه چیست؟
 -۷تپه را تفریف کنید
 -۸تعریف رشته کوه ،تل و قله را بنویسید
 -۹راس جغرافیافی چیست؟
 -۱۱خط راس نظامی را تعریف کنید
 -۱۱خط القعر چیست ؟
 -۱۲زاویه بی روح چیست ؟
 -۱۳گردنه را تعریف نمایید
 -۱۴شیب و ضد شیب را تعریف کنید
 -۱۵منظور از شیار و یال در اصطالحات نظامی چیست
 -۱۶سوک دیوار کدام بخش دیوار است و هور به چه مکانی گفته میشود
 -۱۷منظور از جنگ افزار ها چیست و سیر پیشرفت جنگ افزار ها تا سالح سرد را بنویسید؟
 -۱۸منظور از سالح گرم چیست و تفنگ سر پر چرا اختراع شد و چه مشکالتی داشت؟
 -۱۹چه وسایلی باعث آسان شدن هدف گیری شد و مشکالت بعدی تفنگدارچه بود؟
 -۲۱خان درلوله تفنگ چیست و وجود خان در تفنگ چه آثاری دارد
 -۲۱سالح غیر خودکار چیست مثال بزنید
 -۲۲سالح های نیمه خودکار و خودکار چیست توضیح داده و مثال بزنید
 -۲۳منظور از سالح سنگین چیست و قدرت تخریب آن چگونه است و آن را با سالح سبک مقایسه کنید؟
 -۲۴منظور از برد سالح چیست برد نهایی کدام است و برد موثر چیست؟
 -۲۵اسلحه کالش از چه خانواده ای است و چرا تبدیل به محبوب ترین تفنگ سبک انفرادی شده است؟
 -۲۶مشخصات کالشینکف را بنویسید؟
 -۲۷مختصات کالشینکف را بنویسید؟
 -۲۸متعلقات کالشینکف کدام ها میباشد؟
صفحه 8 :

درس  :آمادگی دفاعی

 -۲۹ماموریت سالح کالش چیست و از چه قطعاتی تشکیل شده است
 -۳۱موفقیت یک یگان نظامی در عملیات در چه صورتی با مشکل مواجه خواهد شد؟
 -۳۱اصول و تکنیک های مهارت تیراندازی را نام ببرید؟
 -۳۲حالت تیر اندازی به چند دسته تقسیم می شوند توضیح دهید ؟
 -۳۳حالت عملیاتی تیراندازی را توضیح دهید و خود این حالت چند دسته بندی دارد؟
 -۳۴انواع حالت های تیراندازی دفاعی و هجومی را توضیح دهید؟
 -۳۵حالت تیراندازی عملیاتی با تکیه گاه را توضیح دهید؟
 -۳۶انواع حالت گیری تیراندازی با تکیه گاه را نام ببرید؟
 -۳۷نشانه گیری دقیق به چه معنی میباشد و چه جزئیاتی دارد؟
 -۳۸قسمتهای مختلف دستگاه نشانه گیری کالشینکف را نام ببرید؟
 -۳۹مراحل نشانه گیری را نام ببرید؟
 -۴۱نفس گیری و کنترل نفس در نشانه گیری به چه معنا و به چه هدف می باشد ؟

صفحه 9 :

تهیه و تنظیم  :میری

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۹
 -۱در گذشته دشمنی ابر قدرت ها با ایران چگونه بوده و در جنگ نرم هدف اصلی چیست ؟ (جواب صفحه  ۱۱۷پاراگراف
اول و قسمت هدف جنگ نرم در پایین صفحه)
 -۲اهداف جنگ نرم و حوضه های آن را بنویسید ( .جواب صفحه جواب صفحه  ۱۱۸قسمت های اهداف جنگ نرم و حوزه
های جنگ نرم)
 -۳رسانه های دنیا چگونه در حوزه ی اجتماعی اهداف جنگ نرم را دنبال می کنند ؟ (جواب صفحه  ۱۱۹کل قسمت
حوزه اجتماعی)
-۴ن گاه اقتصادی مردم چگونه تحت تاثیر جنگ نرم قرار می گیرد و گرایش اقتصادی مردم چه تغییری در این رابطه می
کند ؟ (جواب صفحه  ۱۲۱شش خط اول صفحه)
 -۵یکی از برنامه های اصلی جنگ نرم در حوزه ی سیاسی چیست و این هدف را چگونه دنبال می کند ؟ (جواب صفحه
 ۱۲۱کل قسمت حوزه سیاسی)
 -۶در حیطه ی زیست محیطی عمل کرد جنگ نرم چگونه است و چه آموزش های غلطی دارد؟ (جواب صفحه  ۱۲۲کل
قسمت حوزه زیست محیطی)
 -۷مراحل مقابله با جنگ نرم را بنویسید ( .جواب صفحه  ۱۲۳کل قسمت مراحل مقابله با جنگ نرم)

صفحه 11 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۱۱
 -۱پدافندغیرعامل را تعریف کنید و برخی از ماموریت های پدافند غیرعامل را بنویسید ( .جواب صفحه  ۱۲۵پاراگراف اول
و چهار شماره قسمت پایین صفحه)
 -۲منظور از فضای سایبری چیست و جنگ سایبری و هکر را تعریف کنید ؟ (جواب صفحه  ۱۲۶قسمت پایین صفحه)
 -۳فعاالن میدان نبرد سایبری چه کسانی هستند دو مورد را توضیح دهید ؟ (جواب کل صفحه )۱۲۷
 -۴پدافند اقتصادی را تعریف کنید ؟ (جواب صفحه  ۱۲۸قسمت پایین صفحه)
 -۵منظور از تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را توضیح دهید ؟ (جواب صفحه  ۱۲۹دو پاراگراف باالی صفحه)
 -۶پدافند زیستی به چه معنا می باشد ؟ (جواب صفحه  ۱۳۱قسمت پدافند زیستی)

صفحه 11 :

درس  :آمادگی دفاعی

تهیه و تنظیم  :میری

سواالت درس ۱۱
 -۱چرا باید به هشدار ها توجه کنیم ؟ (جواب صفحه )۱۳۵
 -۲مخاطره چیست و منشأ مخاطرات کدام است ؟ (جواب صفحه  ۱۳۷کل قسمت مخاطره)
 -۳منظور از نقشه خطر چیست ؟ برای آن دو مثال بزنید ( .جواب کل صفحه )۱۳۸
 -۴پیشگیری و ایمنی چه اهمیتی دارد ؟ توضیح دهید ( .جواب صفحه  ۱۳۹پنج خط آخر صفحه)
 -۵عدم وقوع حادثه در زمان طوالنی معموال چه نتایجی دارد و چرا نباید اینگونه باشد ؟ (جواب صفحه  ۱۴۱کل قسمت
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد)
 -۶توصیه های ایمنی در مخاطرات طبیعی چیست ؟ (جواب صفحه  ۱۴۲قسمت چند توصیه ایمنی)

صفحه 12 :

