
  نام و نام خانوادگی:
  مقطع و رشته:
 تاریخ امتحان:

  اداره آموزش و پروش شهر تهران
  تهران  6منطقه 

  دبیرستان غیردولتی پسرانه سراي دانش واحد حافظ
  1401- 1402آزمون نوبت اول سال تحصیلی 

  نام درس: 
  نام دبیر:

 مدت امتحان:

  سواالت  ردیف
  نمره) 2(تحول مفهوم امنیت از گذشته تا حاال را توضیح دهید.  1

  
  
  
  

  نمره) 2(منظور از امنیت زیست محیطی چیست؟  2
  
  
  
 

  نمره) 2(امنیت سیاسی را توضیح دهید.  3
  
  
  
  

  نمره) 2(مفهومی توضیح دهید. تهدید را از نظر لغوي و  4
  
  
  
  

  نمره) 2(جدول زیر را کامل کنید.  5
  تهاجم فرهنگی  تهاجم نظامی  معیار مقایسه

      هدف
      ابزار تهاجم

      مدت تهاجم
      مکان مورد تهاجم

 

  نمره) 2(انواع دفاع را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.  6
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  نمره) 2(دهید.روند شروع انقالب اسالمی و پیروزي آن را توضیح   7
  
  
  
  
  

  نمره) 2(بسیج را تعریف کنید.  8
  
  

  نمره) 2(توضیح دهید.نام برده و یکی را نیروهاي مردمی مانند بسیج را در یکی از کشورهاي خارجی دو مورد از   9
  
  
  

  نمره) 2(چهار مورد از ویژگی هاي بسیجی را نام ببرید.  10
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 نام و نام خانوادگی:
 مقطع و رشته:
 تاریخ امتحان: 

 ش شهر تهران راداره آموزش و پرو
 تهران   6منطقه 

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد 
 حافظ

   1401-1402آزمون نوبت اول سال تحصیلی 

 نام درس: 
 نام دبیر: 

 مدت امتحان: 

 سواالت ردیف

تا   1 گذشته  گذشته های دور، نقش خطرات طبیعی علیه   نمره(  2)حاال را توضیح دهید.تحول مفهوم امنیت از  در 

بو  بارزتر  و  بیشتر  انسان ها  نقد.  امنیت  امروزه  افزایش  ش خطراتاما  گذشته است.    یافته  انسانی  در  اگر  مثالً 
رسانه ها  قحطی و خشک سالی جان مردم را به خطر می انداخت، امروزه، عواملی مانند جنگ ها، ماهواره ها و  

 آرامش توانند می که عواملی امروزهت.  منافع و ارزش ها را به خطر انداخته اس  هاست،  انسان  ه خودکه ساخت 
 شناخته و مشخص عامل چند توسط دور های در گذشته انسان امنیت اند. اگر  فراوان بسیار ببرند، بین از را افراد

 عوامل  این امروزه  بشر، ساخت صنعتی های  ابزار و فناوری گسترش   با گرفت، می قرار خطر معرض  در شده

 و  شناخته  های آسیب و  ها خطر معرض در نوعی به جا، همه در غالب افراد، که طوری به  اند؛ شده زیادتر بسیار
 است. شده بیشتر آنها انواع هم و  خطرات هم تعداد دارند. درواقع قرار ناشناخته

طبیعت   و  زیست محیط پایداری معنای به محیطی زیست امنیت    نمره(   2)محیطی چیست؟منظور از امنیت زیست   2

 کل حیاتبروند،   بین از و... زیست محیط و  هوا آب، مانند زیستی عوامل ماست. اگر اطراف گیاهی و  جانوری

 شدن گرم ها، جنگل رفتنبین  از بزرگ، های سیالب رفت. وقوع  خواهند بین از ها انسان جمله از زنده موجودات

 هستند. زیستی ناامن موارد جمله و... از زمینکره  هوای

 وجود با است؛ سیاسی نظر از کشور بودن امن معنای به سیاسی  امنیت    نمره(   2)امنیت سیاسی را توضیح دهید. 3

 در جامعههای  گروه افراد و  بود خواهند برخوردار الزم  ثبات از سیاسی های نهاد و  دولت حکومت، امنیت سیاسی

 سیاسی،  های فعالیت در   افراد حضور کردن کنند. فراهم می مشارکت خود  سیاسی  سرنوشت در آرامش، کمال
 حفظ برای حکومت وظایفاز   کشور  امور در بیگانگان دخالت از  ممانعت و  سیاسی مرج  و  هرج از  جلوگیری

امنیت سیاسی امنیت  بتوانند خود مردم و  نگیرند تصمیم مردمجای   به بیگانگان که معناست بدان سیاسی است. 

 کنند.  تعیین را خویش سرنوشت

 قصد ابراز و  از بیان است عبارت تهدید لغوی معنی    نمره(   2)تهدید را از نظر لغوی و مفهومی توضیح دهید. 4

 است وضعیتی تهدیددر مفهوم نیز  وحشت.   و  رعب ایجاد و  انتقام از روی  دیگران تنبیه یا نابودی رساندن، آسیب

 اعتقادی، مسائل شامل ها اندازد. این ارزش می خطر به کشور یک  در را جامعه یا فرد حیاتی های ارزش که

و  از پاسداری مقررات، و  قوانین صحیح، رفتارهای دینی،  باورهای  و  آسایش  و  اشتغال کشور، امنیت مرزها 
 شود.  می مردم راحتی

 نمره(  2)کامل کنید.جدول زیر را  5

 تهاجم فرهنگی  تهاجم نظامی معیار مقایسه 

 تصرف فکر و ذهن  تصرف سرزمین و خاک  هدف

 ها، فیلم و رسانه ها ماهواره توپ، تانک، موشک ابزار تهاجم

 تدریجی و نامحدود کوتاه و محدود مدت تهاجم

 مدارس و دانشگاه ها مراکز اقتصادی و نظامی مکان مورد تهاجم
 

 بهغریزی   دفاعآگاهانه.   دفاعغریزی و   دفاع  نمره(   2) انواع دفاع را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید. 6

 هنگام به چشم سریع شدن بسته است. مانند مشترک زنده موجودات بین در و  شود می انجام ناخودآگاه صورت

 چشم یا فرار حیوانات هنگام احساس خطر. در شدید انعکاس

 به ایران غیور و ایمان با مردم بزرگ قیام  نمره(   2) روند شروع انقالب اسالمی و پیروزی آن را توضیح دهید. 7

 از که حکومتش و  شد. شاه گسترده بسیار سال ١٥ از  بود، پس شده آغاز ١٣٤١ سال از که خمینی امام رهبری
 دامان به بازگشت و  توبه جای به بودند، برخوردار آمریکا دولت استکباری جمله از خارجی های قدرت حمایت

از گشودند آتش مردم روی به ملت، از خون ساختند  پشته ها کشته و   انقالب بهار و  دمید الله جوانان وطن و 

  2/98با رای قاطع    ١٣٥8 فروردین ١٢ روز در ایران قهرمان رسید. مردم فرا ١٣٥٧ سرمای بهمن در اسالمی
 نامیده اسالمی جمهوری روز عنوان بهروز   این و  شناختند رسمیت به را ایران جمهوری اسالمی خود درصدی

 شد.

 شدن، سفر آماده آمادگی، ، اراده و عزم جهاد، معنای به لغات فرهنگ  در بسیج  نمره(   2)بسیج را تعریف کنید. 8

 و  مردمی نیروهای  آمادگی یعنی بسیجاست.   سازمان و  اسباب جنگ، برای کشور  یک  نیروی نظامی ساختن آماده
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جمعی حرکت ملی، تجهیزات و  امکانات از گیری بهره با که داوطلب  نظامی، های زمینه در را خود های 

محرومیت سازندگی  فناوری، و  علمی اجتماعی، اقتصادی،  فرهنگی،  برای و  کنند می دهی سازمان زدایی و 
 کنند. می تالش اسالمی انقالب دستاورهای از حراست

  2)توضیح دهید.نام برده و یکی را  نیروهای مردمی مانند بسیج را در یکی از کشورهای خارجی  دو مورد از   9
درن  نمره( آزادی بخش چین.  ارتش  و  در سوئیس  مردمی  داوطلب   و  آزادی استقالل، از دفاع سوئیس یروهای 

 ترین مهم از دفاعی امور در مردمی مشارکت که طوری به است؛ شده واگذار مردمی نیروهای بهارضی   تمامیت

 آید.  می شمار به سوئیس ملت وعالیق اهداف

پرتالش و   -2همه وجودش وقف اسالم است؛   -1  نمره( 2)چهار مورد از ویژگی های بسیجی را نام ببرید. 10

قانع و   -4انقالب است؛ دارای روحیه شهادت طلبی و بذل جان در راه  -3ایثارگر و کار او بی منت است؛ 
 متواضع است. 
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