
                    
    

                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                 

 
 

 پاسخ را در برگه پاسخنامه وارد نمایید
 

 نمره( 7)ایسواالت چهارگزینه

 چه افرادی در افزایش سطح امنیت و پایداری آن سهیم هستند. /1

 د/ همه موارد   ج/ دیپلمات ها   ب/ دانش آموزان   الف/ نیروهای نظامی  
 

 مسلح احساس امنیت میکند. یکی از معدود کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا که در سایه نیروهای /2

 د/ گرجستان    ج/ ایران    ب/ ترکیه   الف/ عربستان  
 

 یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت کشور می باشد. /3

 د/ سالح   ج/ کم حرفی    ب/ سکوت   الف/ حفاظت  
 

 پدر موشکی ایران چه نام دارد؟ /4

 د/ صنایع دفاع  شهید صیادشیرازی /ج  ب/ شهید حسین همدانی  الف/ شهید حسن طهرانی مقدم  
 

 از منابع اقتدار میباشد؟ /5

 د/ همه موارد   ج/ علمی و فرهنگی   ب/ سیاسی   الف/ نظامی  
 

 طبق کدام ماده و قانون یکی از وظایف رهبر، فرماندهی کل نیروهای مسلح است. /6

 100د/ ماده    110اصل  4ج/ ماده    100اصل  4ب/ ماده   110اصل  10الف/ ماده   
 

 چرا رهبری بر غیر نیروهای نظامی هم فرماندهی میکند /7

 د/ امکانات   ج/ قدرت نظامی    ب/ اقتدار    الف/ مقبولیت عامه  
 

 این جمله از کیست)فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است( /8

 ید/ رهبر  ج/ ستاد کل نیروهای مسلح   ب/ امام خمینی   الف/ شهید صدر  
 

 هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی چه میباشد /9

 د/ ب و ج    ج/ مقابله    ب/ دفاع    الف/ حمله  
 

 انقالب از نگاه جامعه شناسان به معنی /10

 د/ متحول شدن   ج/ دگرگون شدن   ب/ عوض شدن   الف/ زیر و رو شدن  
 

 توجه به سوره محمد چه میباشدشرط ثابت قدم شدن و یاری شدن توسط خدا با   /11

 د/ مجهز شدن   خدا ترسیج/    ب/ یاری خدا   الف/ تحول یک قوم  
 

 ساز و برگ جنگ، آمادگی نیروی انتظامی و آماده سفر شدن در فرهنگ لغت نامه فارسی به چه معنا و مفهوم است /12

 روی انتظامید/ نی   ج/ نیروی بسیج   ب/ نیروهای مردمی   الف/ نیروهای نظامی  
 

 .نمیباشدکدام یک از موارد زیر جزء طرح های سازمان بسیج دانش آموزی  /13

 د/ طرح جهاد علمی   ج/ طرح براندازی   ب/ طرح صالحین   الف/ طرح هجرت  
 

 یکی از دستاوردهای دفاع مقدس برای مردم جهان چه بوده است  /14

 د/ اعتماد    ج/ بیداری    قیامب/  الف/ الگوی خودباوری و اعتماد به نفس  
 

 نمره(3)سواالت کامل کردنی

 ارتقاء   برای دستیابی به امنیت پایدار همواره باید سطح آن را . . . . . . . . . . . . . بخشید  /1
 

 پیامبر اسالم    . . . . . . . . . . . . . . . . از سوی خداوند پیام آور صلح و رحمت است.  /2
 

 هویت     یک ملت زنده است. . . . . . . . . . . . . . . . .ئی از دفاع جز /3
 

 فرهنگ    میباشد  . . . . . . . . . . . . . . . .با ارزش ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه /4
 

 هویت انقالبی در ایران    است  . . . . . . . . . . . . . . . .یکی از عوامل بیداری اسالمی در جهان  /5
 

 ناشکری  دچار عذاب طوالنی مدت گردید عبرت بگیریم . . . . . . . . . . . . . . . .قوم بنی اسرائیل که به علت /6
 

 

 خانوادگي:نام و نام

 دفاعي درس : 

 12/10/1397 : امتحان تاريخ

 : دوازدهم            پايه 

 دقیقه 40وقت امتحان: 

شماره 

 صندلی

 *امتحانات دی ماه  *

 شادی نسب آقایجناب دبير مربوطه : 
 2 : صفحه



 نمره(2صحيح و غلط)

 غ ص     ماه بعد از پیروزی انقالب اسالمی صادر گردید  15فرمان تشکیل بسیج مستضعفین  /1
 

 غ ص      ی ماست سالهاسالم خواهی مردم در کل جهان از جنگ هشت  /2
 

 غ ص  سبک زندگی رزم اوران دوران دفاع مقدس بر اساس الگوهای اسالمی و روش زندگی پیامبر و امامان بوده است /3
 

 غ ص  دراز ، پادگان ابوذر جزء مناطق عملیاتی جنوب کشور میباشدمناطق عملیاتی شلمچه، طالییه، بیت المقدس، بازی /4

 نمره(8)سواالت تشریحی

 امنیت چیست؟ /1

 دوری از هر گونه تهدید یا حمله و نیز آمادگی برای رویایی با خطرات  

 

 ارزش های حیاتی کشور را ذکر کنید؟ /2

 حفظ ارزش های دینی و ملی و هویت فرهنگی و حفظ سرزمین و استقالل سیاسی و اقتصادی  

 

 به عهده کدام یگان مسئول می باشدحفظ امنیت پروازها، هواپیما و فرودگاه های کشور  /3

 نیروی انتظامی سپاه پاسداران سپاه حفاظت انصار المهدی   
 

 وظیفه هر ایرانی برای حفاظت از اطالعات کشور چیست؟ /4

 رازداری . حفاظت از اطالعات و مسائل نظامی و غیر نظامی  

 

 اولین موشک توسط چه کسی و در چه تاریخی شلیک شد؟ /5

 1363طهرانی مقدم در اسفند  شهید حسن  

 

 انقالب اسالمی در چه تاریخی به پیروزی رسید؟ /6

 1357بهمن ماه  22  

 

 سه نمونه از شهدای شاخص دفاع مقدس را نام ببرید. /7

 شهید محمدرضا دهقان  شهید حسین همدانی  شهید محسن حججی  

 

 بودند.اولین زیارت کنندگان مناطق عملیاتی دفاع مقدس چه کسانی  /8

 گروهی از رزمندگان  

 

 

 سواالت تستیپاسخنامه 
 

 د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال

1     8     

2     9     

3     10     

4     11     

5     12     

6     13     

7     14     

 

 

 * شادی نسب نباشیدنمک نشناس 

 


