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 1شماره صفحه:   یاضی  ر-دهم   رشته:تجربی کالس:                           :      م خانوادگینام و نا

 دقیقه       40متحان :  امدت         1400 /28/09   :تاریخ امتحان                         آمادگی دفاعی : نام امتحان

 نمره باعدد:

 نمره با حروف:

 نام دبیر: استاد جمالی 

 امضاء :

 تجدید نظر:
 

 بارم سؤاالت ردیف

 در هریک از موارد زیر نوع امنیت را مشخص کنید.. 1

 خطر طغیان رودخانه مجاور باعث نگرانی اهالی شده ............................................. –الف 

 ............زده است. ....را به هم  کنند که حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس امنیت منطقههای ایران اعالم  میرسانه -ب

 ......اش امنیت و آسایش ندارد ...............................ر یک مجتمع مسکونی یکی از ساکنان از دست همسایهد -ج

 ها امنیتی باقیند که رژیم اشغالگر قدس با بمباران مناطق مسکونی برای آنکنساکنان غزه در فلسطین اعالم می -د

 ..........................نگذاشته اند ..

1 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.  2

 المبین خرمشهر آزاد شد.  در عملیات فتح -الف

 ام شهید فرمانده آزادسازی خرمشهر، شهید محمد جهان آرا بود. ن -ب

 بود. روز اشغال 578خرمشهر به مدت  -ج

 راوی روایت فتح شهید باکری بود-د

1 

 ای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.ج 3

 بزرگترین سطح امنیت ............................... است. –الف 

 .. است............قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی ایران .................................. 110طبق اصل  -ب

 ...... است......................کوچکترین سطح امنیت ........ -ج

 باشدکی از اماکن دیدنی خرمشهر ........................................ میی -د

1 

 نوع تهدید را در هریک از جمالت زیر مشخص کنید. 4

 عدم فروش تجهیزات نظامی مورد نیاز به کشورمان ......................................... –الف 

 .....ها و باورها و آداب و رسوم و فرهنگ یک ملت........................مورد حجوم قرار دادن ارزش -ب

  .............................بی اساس مانند حمایت از تروریسم ........ مات سیاسیاوارد کردن اته -ج

 ...........های خارجی ......................در بانکهای ایران حریم فروش کاالهای مهم و مسدود کردن اموال و داراییت -د

1 

 این جمالت از چه کسانی است :  5

 . )                            (فاع جزئی از هویت یک ملت زده استد -الف

 ساله ماست. )                         (  8سالم خواهی مردم در کل جهان از جنگ ا -ب

 

0.5 

دستاوردهای انقالب اسالمی دو مورد بنویسیداز  6  

 

0.5 

 اقتدار را تعریف و منابع آن را نام ببرید.  7
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 نمره با حروف:
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 تجدید نظر:
 

 های بسیج دو مورد بنویسیداز ماموریت 8

 

 

0.5 

 

 امنیت را تعریف کنید 9

 

 

 

0.5 

   فرمان تشکیل بسیج در چه تاریخی و به فرمان چه کسی صادر شد؟  10

1 

 

 در راهیان نور دو مورد را نام ببرید از آداب سفر 11

 

 

 

 

 

0.5 

 من کدام شهید دفاع مقدس هستم؟ 12

ه منطقه بای از ایشان توانستم بدون محدودیت سنی نوشتهسال بیشتر نداشتم که با دستور رئیس جمهور وقت با دست  13

 مدر عملیات بدر در جزیره مجنون به شهادت رسید 1363اسفند  21اعزام و در روز 

 

 

0.5 

 از ویژگی نیروهای مسلح دو مورد را بنویسید 13
0.5 

 0.5             ترین مقام نظامی یک کشور که مسئولیت هماهنگی میان همه قوای نظامی را به عهده دارد کیست؟    بلند پایه 14

 م ببریدها را ناشوند، آنمدرک معتبر می 3پس از پایان خدمت مقدس سربازی سربازان دارای  15

 
0.75 

 مورد بنویسید. 3های دوران دفاع مقدس از تجربه 16

 
0.75 

 .باش دواریکن، به فردا ام یامروز زندگ یبرا اموز،یب روزیاز د

 رادتمند شما . جمالیا                                                                                                         
12 

 


