
 نام و نام خانوادگی:

 شماره ی کالس:

 نام دبیر:

 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

 ۱.۱ منظور از جهاد اکبر چیست؟ ۱

 اشکاالت مختلف در جنگ نرم را نام ببرید؟ ۲

 

 

 

۲.۲ 

 پیامبر اسالم حضرت زهرا چه خطاب میکرد با ذکر معنا و دلیل؟ ۳

 

 

 

 

 

 

۲.۲ 

 ۱.۱ پیروزی انقالب شد؟ چه عواملی باعث ۴

 ۲.۲ راه های مقابله با جنگ نرم را نام ببرید؟ ۱

 ۲.۲ منظور از حوادث طبیعی چیست مثال بزنید؟ ۶

 ۲.۲ به گفته مقام معظم رهبری هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران چیست؟ ۷

 مهارت هایی که یک رزمنده باید بداند چیست؟ ۸

 

 

 

 

۲.۲ 

 انواع تهدید را نام ببرید؟ ۹

 

 

 

۱.۲ 

 صحیح و غلط را مشخص کنید: ۱۲

 شود گیری نام دارد.الف:هر عملی که قبل از تیراندازی برای به دست آوردن دقت سالح انجام می

 ب:دکتر چمران سازمان ملل را در کشور سوریه تشکیل داد.

                      ج:نیروی محرک بسیج مردم هستند.           

 د:در جنگ های جدید تصرف خاک و سرزمین معنا ندارد.

۲.۲ 

 جای خالی را تکمیل کنید: ۱۱

 الف:در جنگ نرم کشور و جامعه ای که مورد  تهاجم قرار میگیرد.......................نام دارد.

از سوی قدرت های ب:منظور از ....................وضعیتی است که در آن ارزش های حیاتی جامعه 

 خارجی به خطر بیفتد.

              ج:هر دفاعی که با بهره گیری از سالح و تجهیزات نظامی صورت پذیر باشد....................... نام دارد.                           

 وب می شود.د:زندگی مشترک زن و مرد اگر در مسیر بندگی خدا باشد ............................محس

۲.۲ 

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

 کند تا به تقوا و رستگاری نزدیک شود.جهاد اکبر انسان با دشمن درون نباید می-1

 جنگ روانی  جنگ سفید  جنگ رسانه ای  براندازی نرم.-2

معنای مادر پدر خرت آب شد زیرا پس از فوت حضرت خدیجه آن حضرت فاطمه از جانب پدر بزرگوارش ام ابیها به -3

 حضرت برای پدرش هم دختر بود و هم نقش مادر را انجام می داد.

 ایمان به خدا را رهبری حکیمانه امام خمینی یکپارچگی و مشارکت مردم-4

اعتماد به نفس و تقویت روحیه  های اخالقی و وحدت و انسجام حول محور قانون اساسی و رهبری نظامپایبندی به ارزش-5

 دفاع از اعتقادات دینی.

 گویند مانند زلزله سیل طوفان و...حوادثی که در به وجود آمدن آن انسان نقش نداشته باشد حوادث طبیعی می-6

 هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران دفاع و مقابله با دشمنان زورگو است در حالی که در غرب هدف-7

 اصلی تولید سالح و تجارت و افزایش ثروت سردمداران کارخانجات و کمپانی های تسلیحاتی است

شناخت عوارض زمین حفظ انفرادی در مقابل خطر استتار اختفاء اصول نگهبانی ایست و بازرسی جهت یابی کار با قطب -8

 نما تخمین مسافت.

 تهدید داخلی تهدید خارجی-9

 ج:صحیح د:صحیحالف:صحیح ب:غلط -11

 الف:جامعه هدف ب:امنیت ج:پدافند عامل د:عبادت-11

 موفق باشید
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