
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

 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 
  چیست؟ ملی امنیت

 
2 

2 
  بزنید؟ مثالی دارند؟ یکسانی وضعیت پایدار امنیت در کشورها آیا

 
2 

3 
   چیست؟ تهدید از منظور

 
2 

4 
  معناست؟ چه به فرهنگها در صلح

 
2 

5 
  است؟ افزایش حال در کشورها بین در دشمنی و نزاع دالیلی چه به

 
2 

  معناست؟ چه به لغت در بسیج 6

 
2 

7 
 (مورد چهار)بنویسید؟ را بسیج تفکر هایویژگی

 

 

2 

8 
 .بنویسید را اسالمی میهن به دشمن تهاجم آغاز در کشور وضعیت

 

 

2 

9 
 بنویسید؟ را 598 قطعنامه هایویژگی

 

 

2 

11 
   پذیرفت؟ نمی ابتدا در را 598 قطعنامه این چرا که دهید توضیح مثالی باذکر

 

 

2 

 1از1صفحه ی 

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

 )ریاضی و تجربی( دهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعی نام درس:

 سید احمد حسینی نام دبیر:

 12/1311 / 27 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 



 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 وملی دینی ارزشهای ، مردم ،جان ارضی تمامیت مانند خود حیاتی های وارزش منافع بتواند کشور آن در که وضعیتی

 .کند حفظ وخارجی داخلی تهدیدات برابر در را...... و

2 
 وضیت نظامی نظر از یا شود می تهدید خارجی قدرت سوی از ولی دارد داخلی امنیت کشوری ، ندارند یکسانی وضعیت

 .است رفتارسیاسی والگوی فرهنگی های خطرارزش معرض در اما دارد مناسب

 .بیفتد خطر به خارجی های قدرت سوی از جامعه حیاتی ی ارزشها آن در که وضعیتی 3

 .است آمده تهدید و جنگ وچود عدم همچنین دیگری کشور با کشور یک روابط در آرامش معنای به 4

5 
 جهت در بزرگ های قدرت جانب از( بشر ،حقوق دموکراسی ، صلح)ها ملت توافق مورد ومفاهیم المللی بین قوانین زیرا

 .شود می تفسیر خودشان منافع

 است جنگ برای نظامی های نیرو ساختن آماده و اراده و  قصد و شدن سفر وآماده وآمادگی جهاد معنی به لغت در بسیج 6

7 
 -   عاشقانه طلبی شهادت -  ستیزی ظلم -  خواهی عدالت -  عبادت در حریت – والیت با وبیعت پیوند – واخالص ایمان

 ودالوری شجاعت – صمیمیت و تواضع -   وقناعت زهد -  کریمانه ایثارگری

8 
 تازه پاسداران سپاه – بودند واحیا بازسازی حال در مسلح نیروهای -  زد وترور شورش به بیگانه باحمایت انقالب ضد

 .بود تاسیس

9 

 رسمی واعالم متجاوز وتعیین بررسی -  دوطرف اسرای آزادی -  المللی بین مرزهای به وبازگشت فوری بس آتش - 

 واجری نشینی عقب برای ناظر تعیین -  تجاوز مورد کشور به غرامت وپرداخت دوکشور های خسارت شناسایی  -   آن

  بس آتش دقیق

 المللی بین مجامع تضمین و صدام به نداشتن اطمینان 11

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آبادواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 1311-1011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 آمادگی دفاعینام درس: 

 سيد احمد حسينینام دبير: 

 11/1311 / 17 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 


