
 یریمتهیه و تنظیم :  آمادگی دفاعیدرس :  
 

 

 1صفحه : 

 

 

 ۱سواالت درس 

 
چهار  ۳)جواب صفحه  ؟مفهوم ان چیست و برای دستیابی به امنیت پایدار چه باید کرد  ؟امنیت به چه معنا می باشد  -۱

 ل(خط او

 (۴)جواب صفحه  ؟امنیت چگونه و توسط چه کسانی بدست می آید  -۲

 پاراگراف اول( ۵)جواب صفحه  ؟مفهوم امنیت ملی را نوشته و ارزش های حیاتی کشور کدام ها است  -۳

 پاراگراف دوم( ۵)جواب صفحه  ؟موقعیت ایران کجاست و چگونه احساس امنیت در ایران پدید آمده است  -۴

خواستار چه نوع رابطه ای با کشور های جهان  پیامبر گرامی اسالم پیام آور چه بود و جمهوری اسالمی ایران با الهام از آن -۵

 سه خط اول( ۸)جواب صفحه  ؟می باشد 

 قسمت تهدید( ۸)جواب صفحه  ؟در روش تهدید دشمن از راه هایی سعی دارد برنامه های خود را تحمیل کند  -۶

  شماره های یک تا چهار قسمت انواع تهدید( ۹و  ۸)جواب صفحه  .انواع تهدید را نام ببرید -۷

کل قسمت تهدیدات  ۸)جواب صفحه  تهدید اقتصادی چیست و برخی از جنبه های تهدید اقتصادی را نام ببرید . -۸

  اقتصادی(

 کل قسمت تهدیدات سیاسی( ۹)جواب صفحه  ؟منظور از تهدید سیاسی چیست و شامل چه مواردی میشود  -۹

 کل قسمت تهدید ۹)جواب صفحه  ؟پذیرد  تهدید فرهنگی شامل چه رفتارهایی میشود و از چه راه هایی صورت می -۱۱

 فرهنگی(

قسمت حفاظت  ۹)جواب صفحه  ؟امروزه دشمنان از چه راه هایی کشور ما را کشور ما ار تحت فشار قرار میدهند  -۱۱

 اطالعات کشور از فتنه انگیزی تا برآب میشوند(

 (۱۱ادامه سوال  ۹)جواب صفحه  ؟قش حفاظت اطالعات در حفظ امنیت کشور چیست ن-۱۲

 

 

  



 یریمتهیه و تنظیم :  آمادگی دفاعیدرس :  
 

 

 2صفحه : 
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 (۱۲)جواب صفحه  ؟اقتدار حکومتی چیست و منابع اقتدار کدام ها میباشند  ؟اقتدار در لغت به چه معناست  -۱

)جواب صفحه  ؟نظامی چه اختیاراتی داشتند  در دوران قبل از انقالب امور دفاعی کشور در چه جهتی بود و مستشاران -۲

 پاراگراف اول( ۱۴

از  ۱۴)جواب صفحه  گیری صنایع دفاعی چگونه بود ؟ بعد از پیروزی انقالب اسالمی چه تغییراتی بوجود آمد و شکل -۳

 گیری صنایع دفاعی بود( تا شکل ۲ادامه سوال 

هم اکنون جمهوری اسالمی ایران از چه توان نظامی و  ؟منظور از مهندسی معکوس در ساخت سالح های جنگی چیست  -۴

 (۳)جواب ادامه جواب سوال  ؟برخوردار است و این توان نظامی چه ویژگی هایی دارد

و فناوری های دفاعی ما در چه حوزه هایی پیشرفت داشته  ؟سیاست های دفاعی ایران بر چه محور هایی استوار است  -۵

 (۱۵)جواب صفحه  ؟است 

 (۱۶)جواب صفحه  از جلوه های صنایع دفاعی را نام ببرید .برخی  -۶

 (۱۷)جواب صفحه  ؟جلوه های صنایع دریایی ما کدام ها میباشند  -۷

 (۱۷)جواب صفحه  ؟برخی از صنایع زمینی و دفاعی ما را نام ببرید  -۸
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 کادر سبز( ۲۱)جواب صفحه  ؟ انقالب به چه معناست و مفهوم انقالب از نظر جامعه شناسان چیست -۱

 پاراگراف اول( ۲۲)جواب صفحه  ؟چه عاملی زمینه ی مشارکت مردم در سرنوشت خود فراهم کرد  -۲

پاراگراف  ۲۲)جواب صفحه  ؟انقالب اسالمی با اهتمام به چه امری پیام خود را به دنیا منتقل کرد و این پیام چه بود  -۳

 دوم(

 (۹تا  ۱شماره های  ۲۲)جواب صفحه  تاکنون را بنویسید .دستاورد های انقالب اسالمی  -۴

به همین مناسبت رهبر انقالب چه بیانیه  ؟ایران اسالمی چه سالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت  -۵

 پاراگراف اول( ۲۳)جواب صفحه  ؟ای صادر کردند و این بیانیه برای چه بود 

 (۷تا  ۱)جواب شماره های  در گام دوم انقالب کدام هاست نام ببرید .حوزه های نقش آفرینی ملت ایران  -۶
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 پاراگراف اول( ۲۷و  ۲۶)جواب صفحه  ؟آیات قرآن درباره بسیج چه گفته شده است بسیج به چه معناست و در  -۱

 ۲۷ )جواب صفحه ؟و اقدامات اولیه بسیج چه بود  ؟نقطه آغاز بسیج کجا بود و پس از آن بسیج چگونه تشکیل گردید  -۲

 پاراگراف دوم تا ایفا نمودند(

 (۲۸)جواب باالی صفحه  ؟واحد بسیج چه زمانی تغییر نام داد و از چه زمانبی فعالیت های تخصصی خود را آغاز کرد  -۳

  (۲۸صفحه )جواب چهار مورد پایین  مأموریت های اصلی سازمان بسیج مستضعفین را بنویسید . -۴

 پاراگراف اول صفحه( ۲۹)جواب صفحه  ؟هدف از تشکیل سازمان بسیج چیست  -۵

   (۳۱و  ۳۱)جواب صفحه های  ؟را نام ببرید  نمونه یمعیار ها و شاخص های یک بسیج -۶
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 و در این میان مردم و ؟شهر ها چه وضعیتی داشتند  ؟با حمله غافلگیرانه رژیم بعث دانش آموزان چه نقشی ایفا کردند  -۱

 (۳۳)جواب صفحه  ؟کردند  شی ایفا میجوانان چه نق

 (۳۵)جواب صفحه  دوران دفاع مقدس چه فراز و نشیبی داشت و برخی از آموزه های دفاع مقدس را بنویسید. -۲

 (۳۶)جواب صفحه  است ؟چه عواملی باعث ایجاد جلوه های زیبایی از فرهنگ ایثار و شهادت شده  -۳

 (۳۸)جواب صفحه  ؟و چه اصولی را در زندگی خود رعایت میکردند ؟سبک زندگی رزمندگان چگونه بود  -۴

 (۴۱)جواب پاراگراف دوم صفحه  ؟سرزمین راهیان نور چگونه سرزمینی است  -۵

 (۴۳)جواب صفحه  آداب سفر راهیان نور را بنویسید ؟ -۶
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 پاراگراف اول( ۴۶)جواب صفحه  چه نقشی در روز های انقالب و جنگ داشتند و گواه این مدعا چیست ؟ آموزاندانش  -۱

 و در چه سالی متولد شد ؟ چرا نتوانست به جبهه برود و برای جبهه رفتن چه کرد ؟در کجا زاده  شهید مرحمت باال -۲

 پاراگراف دوم( ۴۶)جواب صفحه 

 پاراگراف سوم و چهارم( ۴۶)جواب صفحه  زاده با رئیس جمهور و تحوالت آنرا توضیح دهید .واقعه دیدار مرحمت باال  -۳

 ۴۶)جواب صفحه  حضور شهید مرحمت باال زاده در جبهه نبرد و در هنگام مرخصی در پشت جبهه چه آثاری داشت ؟ -۴

 (۴۷پاراگراف آخر تا تشویق میکند در صفحه 

ادامه  ۴۷)جواب صفحه  ضور داشت و چه زمانی و در کدام عملیات به شهادت رسید؟شهید باال زاده چه مدت در جبهه ح -۵

 (۴جواب سوال 

 ؟شهید حسینعلی عالی در چه سالی و در کجا متولد شد ؟ در چه عملیاتی شرکت کرد ؟ و چه مسئولیتی هایی را پذیرفت -۶

 از حسینعلی عالی تا چهار خط بعد برعهده گرفت( ۴۷جواب صفحه )

جواب ) شهید حسینعلی عالی در کدام عملیات و چگونه به شهادت رسید و سردار سلیمانی درباره این شهید چه فرمود ؟ -۷

 (۶ادامه جواب سوال  ۴۷صفحه 

)جواب  شهید احمدرضا عباسی در کدام شهرستان وو در چه سالی متولد شد ؟ و در کجا و چه سالی به شهادت رسید ؟ -۸

 احمدرضا عباسی(قسمت شهید  ۴۸صفحه 

)جواب  یکی از دستاورد های دوران مقدس چگونه بود و شیوه های استکبار جهانی در برابر حرکت های مردمی چیست ؟ ـ۹

 پاراگراف اول و دوم( ۴۹صفحه 

ب جوا) داعش چگونه گروهی بود ؟ چگونه تشکیل شد ؟ چه اقداماتی انجام داد ؟ چه کسانی به مقابله با آنها پرداختند ؟ -۱۱

 پاراگراف سوم( ۴۹صفحه 
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اهمیت نیروهای مسلح قوی از چه جهت است و جمهوری اسالمی ایران چرا نیروهای مسلح را فراهم دید و شامل کدام -۱

 پاراگراف اول( ۵۶)جواب صفحه  باشید ؟ نیرو ها می

میگوید و حضور مردم در جنگ و دفاع نشانه قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری چه  ۱۱۱ماده ی چهار اصل  -۲

 کل قسمت فرماندهی کل قوا( ۵۶)جواب صفحه  چه بود ؟ و چه عاملی مظهر اقتدار کشور است ؟

 باالی صفحه( ۵۸)جواب صفحه  ویژگی های نیروهای مسلح را بنویسید . -۳

واب )ج و رئیس آن چه مقامی است ؟ چگونه انتخاب میشود ؟ وظیفه آن چیستباالترین مرجع نظامی کشور کدام است؟ -۴

 کل قسمت ستاد کل نیروهای مسلح( ۵۹صفحه 

کل قسمت ارتش جمهوری اسالمی  ۵۹)جواب صفحه  ارتش به چه مجموعه ای اطالق میشود و وظیفه آن چیست ؟ -۵

 ایران(

اسداران انقالب کل قسمت سپاه پ ۵۹)جواب صفحه  سپاه پاسداران انقالب اسالمی شامل چه مجموعه ای میباشد ؟ -۶

 اسالمی(

 ۵۹)جواب صفحه  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران شامل چه بخش هایی است و هدف از تشکیل آنرا بنویسید . -۷

 کل قسمت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران(

 ۵۹اب صفحه )جو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شامل چه مجموعه ای است و مسئولیت آن به عهده کیست؟ -۸

 کل قسمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح(

)جواب پاراگراف اول  خدمت وظیفه عمومی چه دورانیست ؟ و جوانان در این دوره در چه جهتی میتوانند اقدام کنند ؟ -۹

 (۶۱صفحه 

 خدمت سربازی(ت مقس ۶۱)جواب صفحه  .مزایای انجام سربازی و معایب فراز از خدمت سربازی را بنویسید  -۱۱

 شوند ؟ مدت آنرا براساس چه مواردی تغییر می زمان و مدت سربازی چقدر است ؟ از چه زمانی جوانان پسر سرباز می -۱۱

 پاراگراف اول و جدول( ۶۲جواب صفحه ) کنند ؟

و افراد چه آموزش هایی برای اینکه در طول مدت سربازی احساس اتالف وقت بوجود نیاید چه راه حلی وجود دارد ؟ -۱۲

 (۶۳از پاراگراف سوم مهارت آموزی در سربازی تا پاراگراف دوم صفحه  ۶۲)جواب صفحه  توانند ببینند ؟ می

پس از خدمت سربازی چه مدرکی به سربازان داده میشود ؟ استخدام و دریافت تسهیالت و استفاده از شرایط وزارت  -۱۳

 تا آخر صفحه( ۱۲وال )جواب ادامه جواب س کار چگونه است ؟
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 دارد؟ یچه کاربرد یرزم اتیو در عمل ستیچ نیمنظور از عوارض زم -۱

 ست؟یچ نیعوارض زم ییمنظور از شناسا -۲

 د؟ینام ببر باشدیکدام ها م نیزم یعیعوارض طب -۳

 دینام ببر ستیچ نیزم یعوارض مصنوع -۴

 دیکن یدسته بند یبند میرا از نظر تقس نیعوارض زم -۵

 ست؟یکوه چ -۶

 دیکن فیتپه را تفر -۷

  دیسیرشته کوه ،تل و قله را بنو فیتعر -۸

 ست؟یچ یافیراس جغراف -۹

 دیکن فیرا تعر یخط راس نظام -۱۱

 ؟ ستیخط القعر چ -۱۱

 ؟ ستیروح چ یب هیزاو -۱۲

 دیینما فیگردنه را تعر -۱۳

 دیکن فیرا تعر بیو ضد ش بیش -۱۴

 ستیچ یدر اصطالحات نظام الیو  اریمنظور از ش -۱۵

 شودیگفته م یاست و هور به چه مکان واریکدام بخش د واریسوک د -۱۶

 د؟یسیجنگ افزار ها تا سالح سرد را بنو شرفتیپ ریو س ستیمنظور از جنگ افزار ها چ -۱۷

 داشت؟ یو تفنگ سر پر چرا اختراع شد و چه مشکالت ستیمنظور از سالح گرم چ -۱۸

 تفنگدارچه بود؟ یشد و مشکالت بعد یریسان شدن هدف گآباعث  یلیچه وسا -۱۹

 د دار یو وجود خان در تفنگ چه آثار ستیخان درلوله تفنگ چ -۲۱

 دیمثال بزن ستیخودکار چ ریسالح غ -۲۱

 دیداده و مثال بزن حیتوض ستیخودکار و خودکار چ مهین یها حسال -۲۲

 د؟یکن سهیآن چگونه است و آن را با سالح سبک مقا بیو قدرت تخر ستیچ نیمنظور از سالح سنگ -۲۳

 ست؟یکدام است و برد موثر چ ییبرد نها ستیمنظور از برد سالح چ -۲۴

 شده است؟ یتفنگ سبک انفراد نیبه محبوب تر لیاست و چرا تبد یاسلحه کالش از چه خانواده ا -۲۵

 د؟یسیرا بنو نکفیمشخصات کالش -۲۶

 د؟یسیرا بنو نکفیمختصات کالش -۲۷

 باشد؟یکدام ها م نکفیمتعلقات کالش -۲۸
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 تشکیل شده است یو از چه قطعات ستیسالح کالش چ تیمامور -۲۹

 با مشکل مواجه خواهد شد؟ یدر چه صورت اتیدر عمل ینظام گانی کی تیموفق -۳۱

 د؟یرا نام ببر یراندازیمهارت ت یها کیاصول و تکن -۳۱

 ؟ دیده حیشوند توض یم میبه چند دسته تقس یانداز ریالت تح -۳۲

 دارد؟ یحالت چند دسته بند نیو خود ا دیده حیرا توض یراندازیت یاتیحالت عمل -۳۳

 د؟یده حیرا توض یو هجوم یدفاع یراندازیت یانواع حالت ها -۳۴

 د؟یده حیگاه را توض هیبا تک یاتیعمل یراندازیحالت ت -۳۵

  د؟یگاه را نام ببر هیبا تک یراندازیت یریانواع حالت  گ -۳۶

 دارد؟ یاتیو چه جزئ باشدیم یبه چه معن قیدق یرینشانه گ -۳۷

 د؟یرا نام ببر نکفیکالش یریمختلف دستگاه نشانه گ یقسمتها -۳۸

 د؟یرا نام ببر یریمراحل نشانه گ -۳۹

 د ؟باش یبه چه معنا و به چه هدف م یریو کنترل نفس در نشانه گ یرینفس گ -۴۱
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 11صفحه : 

 

 

 ۹سواالت درس 

 
پاراگراف  ۱۱۷)جواب صفحه  ابر قدرت ها با ایران چگونه بوده و در جنگ نرم هدف اصلی چیست ؟ در گذشته دشمنی -۱

 اول و قسمت هدف جنگ نرم در پایین صفحه(

قسمت های اهداف جنگ نرم و حوزه  ۱۱۸)جواب صفحه جواب صفحه  . دیسیآن را بنو یاهداف جنگ نرم و حوضه ها -۲

 های جنگ نرم(

کل قسمت  ۱۱۹)جواب صفحه  ؟ کنند یاهداف جنگ نرم را دنبال م یاجتماع یچگونه  در حوزه   ایدن یرسانه ها -۳

 حوزه اجتماعی(

 یرابطه م نیدر ا یرییمردم چه تغ یاقتصاد شیو گرا ردیگ یجنگ نرم قرار م ریمردم چگونه تحت تاث یگاه اقتصاد ن-۴

 شش خط اول صفحه( ۱۲۱)جواب صفحه  ؟ کند

)جواب صفحه  ؟ کند یهدف را چگونه دنبال م نیو ا ستیچ یاسیس یجنگ نرم در حوزه  یاصل یاز برنامه ها یکی -۵

 کل قسمت حوزه سیاسی( ۱۲۱

کل  ۱۲۲)جواب صفحه  ؟دارد یغلط یعمل کرد جنگ نرم چگونه است و چه آموزش ها یطیمح ستیز ی طهیدر ح -۶

 قسمت حوزه زیست محیطی(

 کل قسمت مراحل مقابله با جنگ نرم( ۱۲۳)جواب صفحه  . دیسیمراحل مقابله با جنگ نرم را بنو -۷

 

  



 یریمتهیه و تنظیم :  آمادگی دفاعیدرس :  
 

 

 11صفحه : 

 

 

 ۱۱سواالت درس 

 
پاراگراف اول  ۱۲۵)جواب صفحه  . دیسیرا بنو رعاملیغ پدافند یها تیاز مامور یو برخ دیکن فیرا تعر رعاملیپدافندغ -۱

 و چهار شماره قسمت پایین صفحه(

 قسمت پایین صفحه( ۱۲۶)جواب صفحه  ؟ دیکن فیو هکر را تعر یبریو جنگ سا ستیچ یبریسا یمنظور از فضا -۲

 (۱۲۷)جواب کل صفحه  ؟ دیده حیمورد را توض هستند دو یچه کسان یبرینبرد سا دانیفعاالن م -۳

 قسمت پایین صفحه( ۱۲۸)جواب صفحه  ؟ دیکن فیرا تعر یپدافند اقتصاد -۴

 دو پاراگراف باالی صفحه( ۱۲۹)جواب صفحه  ؟ دیده حیرا توض یومتاو اقتصاد مق یاقتصاد میمنظور از تحر -۵

 قسمت پدافند زیستی( ۱۳۱)جواب صفحه  ؟ باشد یبه چه معنا م یستیز پدافند -۶

 

  



 یریمتهیه و تنظیم :  آمادگی دفاعیدرس :  
 

 

 12صفحه : 

 

 

 ۱۱ سواالت درس

 
 (۱۳۵)جواب صفحه  ؟ میبه هشدار ها توجه کن دیچرا با -۱

 کل قسمت مخاطره( ۱۳۷)جواب صفحه  ؟ و منشأ مخاطرات کدام است ستیمخاطره چ -۲

 (۱۳۸)جواب کل صفحه  . دیآن دو مثال بزن یبرا ؟ ستیمنظور از نقشه خطر چ -۳

 پنج خط آخر صفحه( ۱۳۹)جواب صفحه  . دیده حیتوض ؟ دارد یتیچه اهم یمنیو ا یریشگیپ -۴

کل قسمت  ۱۴۱)جواب صفحه  ؟ باشد نگونهیا دیدارد و چرا نبا یجیمعموال چه نتا یعدم وقوع حادثه در زمان طوالن -۵

 عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد(

 قسمت چند توصیه ایمنی( ۱۴۲)جواب صفحه  ؟ ستیچ یعیدر مخاطرات طب یمنیا یها هیتوص -۶

 


