امتحان شماره

به نام خداوند جان آفرين

1

سواالت امتحان نوبت اول (دی ماه) دانش آموزان دهم

پايه دهم

تاريخ امتحان :دیماه

درس :آمادگی دفاعی

مدت  06 :دقيقه

الف) گزینه مناسب را در سواالت زیر مشخص کنید.
1

اين سخن از کیست؟

بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوت يقین و حديث عشق میدهد( .درس دوم)
الف) امام خمينی(ره) 
2

د)شهيد رجايی 

(درس سوم)

يکی از داليل مهم عدم پذيرش قطعنامههای سازمان ملل توسط ايران چه بود؟
الف) بی اعتمادی به صدام 

3

ب) مقام معظم رهبری 

ج) شهيد بهشتی 

ب) عدم تضمين مجامع بينالمللی 

0 /5

ب) نارضايتی مردم عراق 

د) گزينه الف و ب 

(درس ششم)

مفسران قرآن کريم در تفسیر آيه ( تُرهِبُونَ بِه عَدوّا) اشاره به کدام مطلب زير دارند؟
الف) امکانات نظامی و غير نظامی 

ب) امکانات و توانمندی در جهت ترساندن دشمنان 

ج) توان روحی و معنوی 

د) امکانات و توانمندی در جهت کشتن دشمنان 

0 /5

0 /5

ب) در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
4

در جنگ نرم کشور و جامعهای که مورد تهاجم قرار میگیرد ............................. ،نام دارد.

(درس پنجم)

0 /5

5

بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن  .............................از انقالب اسالمی است.

(درس دوم)

0 /5

6

وضعیتی که در آن ارزشهای حیاتی جامعه از سوی قدرتهای خارجی به خطر بیفتد را  .............................میگويند.

(درس اول)

0 /5

پ) درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص نمایید.
7

يکی از ويژگیهای فضای سايبراين است که در فضای مجازی قدرت واقعی به بازيگری کوچک و کم اهمیت داده می شود.

0 /5

درست

نادرست

(درس ششم)

8

شهید صیاد شیرازی به دست منافقین و در مقابل درب منزل به شهادت رسانده شد.

درست

نادرست

(درس چهارم)

0 /5

9

جنگ نرم تکیه بر قدرت نظامی دارد.

درست

نادرست

(درس پنجم)

0 /5

ت) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 10دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزشهای معنوی ما وجود دارد چه نامیده میشود؟

(درس اول)

0 /5

 11در چه تاريخی آزادگان سرافراز به میهن اسالمی بازگشتند؟

(درس سوم)

0 /5

 12در کدام عملیات منافقین به سزای اعمال خیانت بارشان رسیدند؟

(درس سوم)

0 /5

ث) به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

(درس اول)

 13اهداف اصلی امنیت ملی را بنويسید( .دو مورد)

1

...................................................................................................................................................................................

(درس دوم)

 14امروزه تکلیف بزرگ بسیج و بسیجیان چیست؟

1

...................................................................................................................................................................................

(درس سوم)

 15دو مورد از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را بنويسید.

1

. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 16منظور از جهاد اکبر چیست؟ ( ..............................................................................................................................................................................................................................درس چهارم)

1

(درس پنجم)

1

 17مفهوم جنگ نرم در انديشه مقام معظم رهبری چیست؟
. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

18

بازدارندگی چیست؟ .............................................................................................................................................................................................................................

(درس ششم)

!

آیا میدانیدفرو رفتگی ناخن پا  ،ارثی است!

4

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا

1
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