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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  :شماره صندلی 
  دقیقه 16 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 60/66/6066: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی و نام خانوادگی: نام 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 میریآقای نام دبیر:  آمادگی دفاعی درس: 6066-6062سال تحصیلی  دهم پایه : 2و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 

 6 باشد ؟ یامنیت به چه معنا م -6

 6 کشور ما ار تحت فشار قرار میدهند؟ یامروزه دشمنان از چه راه های -2

 6 بوجود آمد؟ یچه تغییرات یانقالب اسالم یبعد از پیروز -۳

 6 فراهم کرد؟را مشارکت مردم در سرنوشت خود  یزمینه  یچه عامل -0

 6 هدف از تشکیل سازمان بسیج چیست؟ -۵

 6 ایفا کردند ؟ را یحمله غافلگیرانه رژیم بعث دانش آموزان چه نقش در -1

 6 آداب سفر راهیان نور را بنویسید؟ -۷

 6 و در کجا متولد شد ؟ یدر چه سال یعال یشهید حسینعل -8

 6 در چیست؟ یمسلح قو یاهمیت نیروها -۹

 6 وجود دارد ؟ یاحساس اتالف وقت بوجود نیاید چه راه حل یاینکه در طول مدت سرباز یبرا -66

 6 نظور از عوارض زمین چیست ؟م -66

 6 را تعریف کنید؟ یخط راس نظام -62

 نمره کار عملی است( 8نمره دارد و  62) امتحان کتبی 

 موفق باشید  
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 آمادگی دفاعی امتحان درس :
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 آمادگی دفاعیدرس  راهنمای تصحیح

 امنیت ،دوری ازهر گونه تهدید یا حمله و نیز آمادگی برای رویاروییبا خطرات است. -۱ 

ردم و مفتنه انگیزی، ایجاد تفرقهبین مروز دشمنان از هر راهی برای تحت فشارقراردادن کشور ما استفاده میکنند، بعضی از این شیوه ها عبارتند از؛  -۲ 

 مسِیوالن، دستیابی به شبکه های اطالعاتی و...

 کرد یم تحمیل را هایی واقعیت تحمیلی جنگ. آمد پدیدمقدس دفاع مقطع در خصوصا چشمگیری تحوالت و شد متحول شرایط انقالب پیروزی از بعد -۳ 

 .بود دفاعی صنایع گیری شکل آن نتیجه که

 جدیدی دینی و سیاسی هویت توانست اسالمی، وحدت و همگرایی به مسلمانان ترغیب نیز و اسالمی جمهوری از نظری و عملی الگوی ارائه با عالوه به -۴ 

 رنوشتس تعیین حق و مشارکت زمینه انقالب، مختلف های عرصه در مردم حضور داشتن نگه زنده با و ببخشد مسلمانان به دینی های ارزش اساس بر

  .کند فراهم را مردم

 آموزشی، های سازمان با همکاری   مردمی مقاومت و محلی دفاع   بسیجیان روحیه ارتقای و انسجام حفظ،   بسیج اعضای سازماندهی و آموزش جذب، -۵ 

 ...و سازندگی

 جاذبه و ها لذت از کندن دل با ها تر بزرگ همراه به شجاع آموزان دانش جمله از بوم و مرز این نوجوانان و جوانان عراق، بعثی رژیم غافلگیرانه حمله با -۶ 

 .گذاشتند نمایش به را خود ایرانی و اسالمی غیرت ها جبهه در حضور با و شدند بزرگ آزمایشی و کارزار وارد دنیا مادی های

  کاروان مدیران و دوستان با همکاری و همسفران حقوق رعایت  بهداشت رعایت و نیکو اخالق وقت، اول نماز سفر، دعای و دادن صدقه والدین، از اجازه -۷ 

 و شهدا ٔ  مقبره در وضو با حضور  شهدا های نامه وصیت آثارو ها، حماسه در دقت همچنین بازدید؛ مورد مناطق و مقدس دفاع ٔ  تاریخچه ٔ  مطالعه

 ها نوشته دل ثبت و تصویربرداری نگاری، خاطره  ها نامه زیارت قرائت

 باطل علیه حق های جبهه به سالگی ۱۴ سن در گشود، جهان به چشم سیستان منطقه در جهانگیر روستای در ۱۳۴۶ سال در که عالی حسینعلی:عالی -۸ 

 .کرد شرکت ۵ کربالی و۱ کربالی ،۸ والفجر های عملیات در و رفت

 .دارد یافته سازمان و مقتدر قوی، مسلح نیروهای به نیاز خود ارضی تمامیت و امنیت استقالل، حفظ برای دولتی و حکومت هر -۹ 

 بهتر، بیان به. کنند کسب تجربه و بیاموزند هم را مهارتی های آموزش نظامی، های آموزش با زمان هم سربازی، خدمت مدت طول در توانند می افراد -۱۱ 

 داشتن با و شده تبدیل جامعه نیاز مورد های مهارت از یکی در تجربه با و متخصص فرد یک به سربازی، دوران از پس که دارد وجود ظرفیت این

 .برساند پایان به را خود سربازی معتبر، مدرک

 می زمین عوارض اند گرفته قرار زمین روی در که آنها مانند و ها تپه ها، جلگه ها،دره  ها، دشت مانند ها فرورفتگی و ها برجستگی به زمین عوارض -۱۱ 

 .گویند

 پنهان دشمنمستقیم دید از یگیرد، م قرار آنجا در سازمانی ادوات و تجهیزات یا رزمنده نیروی وقتی که جغرافیایی الرأس ازخط تر پایین است محلی -۱۲ 

 .نباشد رؤیت قابل راحتی به و شود

 


