
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 جاهای خالی را کامل کنید.

 ................ و ................. با دشمنان زور است.از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران الف( هدف اصلی 

 ...................... استیک نمونه از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس ب(

 ................... می باشدسر پل ذهاب جزو مناطق عملیاتی ج(

 

2 

2 

 .ت زیر را مشخص کنیدالدرست و نادرست بودن جم

 امنیت عبارت است از دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد. الف(

 .مصرف گرایی می تواند نمونه ای از تهدید خارجی باشدب( 

 با ارزش ترین نوع اقتدار اقتدار در سیاست است. ج(

 .خرمشهر در عملیات فتح المبین آزاد شد د(

1 

3 

 انتخاب کنید.گزینه ی مناسب را 

  الف( خونین شهر در کدام عملیات ازاد شد.

 ج(بیت المقدس      د(والفجر      4الف(مرصاد    ب( کربالی 

 

 .مستقر شدب( در چه تاریخی جکومت جمهوری اسالمی در ایران 

 85بهمن  11د(       85فروردین  22ج(         85بهمن  11ب(          85فروردین  21الف( 

 

 این سخن ارزشمند از کیست؟ ) فرهنگ یک جامعه  اساس هویت آن جامعه را تشکیل می دهد( ج(

 ج(شهید مطهری      د(شهید بهشتی      الف( امام خمینی      ب(مقام معظم رهبری

 

 

 دوری از هرگونه .................. یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات را امنیت میگویند. د(

 الف(تهدید       ب(امنیت        ج(دفاع         د(جنگ

 

1 

 1 معیارهای امنیت پایدار در هر کشور را بنویسید؟ 4

 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی  مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه2   تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطین واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

 سیفی الهام  نام دبیر:

 11/1311 / 7 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح    11:11ساعت امتحان:

 دقیقه 61مدت امتحان : 



 

 

 جمع بارم : 12 نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 منابع اقتدار را نام ببرید؟   5

 2 مورد(؟   4دستاوردهای انقالب اسالمی را بنویسید )  6

 1.5 بسیج چیست؟ سازمان تشکیل از هدف 7

 1.5 مقدس چگونه بود؟ دفاع در زندگی سبک 8

 1 چهار شهید دانش آموز در زمان دفاع مقدس را نام ببرید؟ 9

 2از2صفحه ی 



 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح

 ، مقابله الف(دفاع

 ب( اعتماد به نفس و خودباوری

 ج( غرب

 د( غلط       ج( غلط       ب( غلط      الف( درست

 الف( گزینه ج

 ب(  گزینه الف

 ج ( گزینه ب

 د(  گزینه الف

 وضعیت اقتصادی مطلوب/ خدمات اجتماعی مناسب / وضعیت فرهنگی مناسب/ وضعیت خوب نظامی و امنیت اطالعات

 نظامی/سیاسی/اقتصادی/علمی و فناوری/فرهنگی

 *استقالل در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و رساندن ایران به عزّت و کرامت الیق خود

 *ارتقای جایگاه ایران در جهان، صدور شعارهای انقالب و الهام بخشی به حق طلبان عالم

 آزاداندیشی و طرح آزاد مباحث*گسترش آزادی های عمومی، تشویق جوانان به 

 *گسترش برخورداری های عمومی و امکانات مادّی 

 *پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقالب

 *گسترش عدالت اجتماعی

 *اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد

 *توان ایستادگی در برابر زور گویان و سلطه طلبان جهانی

 علمی و صنعتی*رشد 

ایجاد توانایی های الزم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقالب اسالمی به منظور دفاع از کشور، نظام 

 جمهوری اسالمی و نیز کمک به مردم به هنگام بروز بالیا و حوادث غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذی ربط.

مقدس براساس الگوهای اسالمی و روش زندگی پیامبر و امامان بوده است. اصولی مثل سبک زندگی رزم آوران دوران دفاع 

 زندگی در …توکل به خدا، ساده زیستی، فروتنی، سبقت گرفتن در کار خیر، دوری از خودنمایی، اطاعت از فرماندهی و

 آنان جاری بود.

 عباسی احمدرضا و عالی حسینعلی باالزاده، مرحمت محمدی، بهنام فهمیده، محمدحسین

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره12جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد فلسطین دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  ترم نوبت اولسؤاالت پایان  کليد

 آمادگی دفاعی  نام درس:

 الهام سيفینام دبير: 

 0311/ 01/ 7تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  11:11 ساعت امتحان:

 دقيقه01مدت امتحان: 


