
 

 1صفحه 

 

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

 پایه و رشته : 

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

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

 

سال تحصیلی  دومامتحانات پایان ترم   

آمادگی دفاعی: نام درس  

:  تاریخ امتحان  

: ساعت امتحان  

دقیقه 66: مدت امتحان  

 

 

 

محل مهر و امضاء مدیر                                   سواالت                                                                                            بارم  ردیف 

 1 امنیت ملی چیست؟مهمترین نوع آن کدام است؟ 1

 2 تهدید را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید. 1

5.0 
بسیج در فرهنگ لغات به معنی ................ ، ................ و اراده و آماده ساختن نیروهای نظامی برای 

 جنگ است.
3 

مورد از ویژگی های تفکر بسیجی را بنویسید. 2 1  4 

1 
المللی را زیر متجاوزان بعثی در تهاجم گسترده خود به ایران چه اصول انسانی ، قوانین و معاهدات بین 

مورد ( 2پا گذاشتند؟ )   
0 

 6 مورد ( 2چه بود؟)  895ویژگی های قطعنامه ی  1

مورد ( 2دستاوردهای اردوهای راهیان نور چه می باشد؟ )  1  7 

مورد از اشکال مختلف آن را نام ببرید. 4جنگ نرم را تعریف کنید و  2  8 

 9 بازدارندگی چیست؟ 1

عمده ی جنگ الکترونیک را بنویسید.مورد از اهداف  1 5.0  15 

5.0 
دکتر چمران به همراه امام موسی صدر سازمان ............... را بر اساس اصول و اعتقادات اسالمی پایه 

 گذاری کرد.
11 

5.0 
حسین حاج حسین خرازی در عملیات های ................. و .................... به عنوان فرمانده لشگر امام 

 حضور داشتند.
12 

 13 جهت یابی به کمک ماه را با رسم شکل توضیح دهید. 1

12 

 نمره
 موفق و مؤید باشید 

 

 



 

 1صفحه 

 

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

 پایه و رشته : 

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

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

 

سال تحصیلی  دومپایان ترم  امتحاناتکلید   

آمادگی دفاعی نام درس:  

:  تاریخ امتحان  

: ساعت امتحان  

دقیقه 66: مدت امتحان  

 

 ردیف محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                کلید سواالت     بارم

 

وضعیتی است که در آن کشور بتواند منافع و ارزشهای حیاتی خود مانند : تمامیت ارضی، جان مردم،  امنیت ملی

 ارزشهای دینی و ملی و ... را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کند.مهمترین نوع آن امنیت ملی است.

 

1 

 

 رتهای خارجی به خطر بیفتدمنظور از تهدید وضعیتی است که در آن ارزشهای حیاتی جامعه از سوی قد

 انواع آن : تهدید داخلی که منشأ داخلی داشته و ممکن است در امتداد تهدیدهای خارجی باشد.

تهدید خارجی که ارزشهای دینی، ملی، تمامیت ارضی، استقالل سیاسی و ... صورت می گیرد و دارای منشأ 

 خارجی است.

2 

 
 جهاد، آمادگی، آماده سفر شدن، قصد

3 

 
 عدالت خواهی -4حریت در عبادت -3پیوند و بیعت با والیت -2ایمان و اخالص، باور به خدای یکتا -1

4 

 

نقض -3نقض پیمان منع کاربرد سالح های شیمیایی -2الجزایر  1791بی اعتبار اعالم کردن قرارداد رسمی -1

به ضرورت رفتار انسانی با اسیران  نقض مفاد پیمان مربوط-4پیمان منع حمله به مناطق مسکونی و بیمارستانها 

 جنگی

5 

 

بررسی و -3آزادسازی اسرای دو کشور -2آتش بس فوری بین دو کشور و بازگشت به مرزهای بین الملل -1

 6 شناسایی خسارت های دو کشور و پرداخت غرامت به کشور مورد تجاوز-4تعیین متجاوز 

 
-3شناسی و شناخت جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران دشمن -2آشنا شدن با بندگان برگزیده ی خدا -1

 تقویت روحیه ی جهادی و رشد معنویت
7 

 

جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه ی هدف را نشانه گرفته و قصد 

نگ سفید، جنگ رسانه ای، براندازی دارد بدون استفاده از زور و اجبار اهداف خود را محقق کند.جنگ روانی، ج

 نرم، انقالب مخملی، انقالب رنگی از اشکال مختلف جنگ نرم هستند.

8 

 
بازدارندگی : تدابیر گوناگونی که از سوی یک کشور برای جلوگیری و مأیوس کردن کشورهای دیگر در جهت 

 عملی کردن سیاست های تهدید آمیز آنان صورت می گیرد گویند.
9 

 
 حفاظت از طیف الکترومغناطیسی خودی در برابر جنگ الکترونیک دشمن به نحو حفظ برتری نیروی خودی-1

 رهگیری و بهره برداری از امواج الکترومغناطیس دشمن که به صورت عمدی یا سهوی پخش می شود-2
11 

 11 امل 

بیت المقدس-فتح المبین   12 

 

شد در نیمه  Pبرای این موضوع دو سر هالل ماه را با خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم، اگر شبیه حرف التین 

مت محدب شد در نیمه دوم ماه و س qاول ماه و سمت محدب ماه مغرب را نشان می دهد و اگر شبیه حرف التین 

 ماه مشرق را نشان می دهد
13 

 


