
 نام و نام خانوادگی:

 شماره ی کالس:

 دبیر:نام 

 دفاعیدرس:امادگی

 پایه:

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش مشهد مقدس

 مقطع ...

 آموزشگاه..

 تاریخ:

 زمان:دقیقه

 

 سال تحصیلی:

 نوبت:

 

 نمره سواالت ردیف

 اهداف اصلی امنیت چیست؟ ۱

 

 

 

 

۰.۲ 

 ۰.۲ بسیج در فرهنگ لغت به چه معناست؟ ۰

 مفهوم جنگ نرم در اندیشه مقام معظم رهبری چیست؟ ۳

 

 

 

۱.۲ 

 ۰.۲ پایداری کدامند نام ببرید؟ دستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع و ۴

 ۱.۵ در جنگ نرم چه چیزهای جامعه مورد هجوم قرار میگیرد؟ ۵

 ۰.۲ پدافند عامل و غیرعامل را تعریف کنید؟ ۶

 ۱.۵ پیامبر اسالم در بازگشت از حج الوداع به مردم چه مطلب مهمی فرمود؟ ۷

 ۰.۲ اقتدار را تعریف کنید؟ ۸

 برده و برای هر یک مثال بزنید؟ عوارض سطح زمین را نام ۹

 

 

 

 

 

۰.۲ 

 خونریزی خارجی چیست و چگونه می توان آن را کنترل کرد؟ ۱۲

 

 

 

 

۰.۲ 

 ۰.۲ دادند ؟انسان های اولیه و قدیمی برای در امان ماندن از دشمنان چه کارهایی انجام می ۱۱

۰۲. موفق باشید 

۰ 
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 dateتاریخ:   باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:

 timeزمان :   وزارت آموزش و پرورش dabirدبیر:

 tedadتعداد سواالت :  shahrآموزش و پرورش شهرستان  paye پایه:

 salسال تحصیلی:  levelمقطع  darsدرس:

 مهر آموزشگاه  schollآموزشگاه  شماره ی کالس:

 

 سواالت

 حفظ سرزمین و استقالل کشور حفظ ارزش های دینی و ملی حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی کشور تحقیق رفاه عمومی مردم-1

 نظامی برای جنگ می باشدبه معنای آمادگی آماده شدن بر روی سفر دست و اداره آماده ساختن نیروهای -2

 یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهن های مردم.-3

 تضمین استقالل ایران تولید شیوه نوین دفاعی اثبات کارآمدی دین اسالم اثبات حقانیت ومظلومیت ایران درجهان -4

 های اساسیاعتقادات  باورها  و ارزش-5

صورت گیرد دفاع آمل می گویند و هر نوع دفاعی که بدون استفاده از هر دفاعی که با استفاده از سالح و تجهیزات نظامی -6

 سالح و تجهیزات نظامی انجام شود را دفاع غیر عامل یا پدافند غیرعامل می گویند

فرمود من دو چیز گرانبها را نزد شما می گذارم اگر این را از دست ندهید هیچگاه گمراه نخواهید شد این دو چیز کتاب خدا -7

 بیت من است و اهل

یعنی حکومت یا فرد از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که از نظر او در مسائل و موضوعاتی که پیش می آید حرف آخر -8

 باشد و دیگران اطاعت کنند

عوارض طبیعی انسان در ایجاد آنها دخالتی ندارد مانند کوه و تپه در ها جلگه و دشت اقیانوس ها و دریاها عوارض -9

 انسان در ایجاد آنها دخالت دارد مثل راه ها تونل ها جاده ها پل ها و آبادی هامصنوعی 

گویند چند چند باند استریل روی محل اگر در خونریزی خون از بدن خارج و به بیرون بریزد خونریزی خارجی می-11

 خونریزی بگذارید محل خونریزی را از سطح باالتر بدن نگه دارید

های باالی درختان و دیگر مخفیگاه های طبیعی ایجاد خندق اطراف شهرها و ایجاد قله و دروازه های پناه بردن به غار -11

 مستحکم

 موفق باشید
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