
 

  :نام
 باسمه تعالی

 

 و پرورش استان گیالناداره کل آموزش 

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 اندیشه های شریف دومدبیرستان غیردولتی دوره 
 

 (دی ماه)نیمسال اول 

1041-1044 

  :نام خانوادگی محل مهر آموزشگاه
  :تاریخ امتحان 

9/14/1044 

 دقیقه         04 :مدت امتحان آمادگی دفاعی:درس  امتحان

 بارم  :نمره پس از تجدید نظر             :                    نمره با حروف                       :         نمره با عدد                                        :خانوادگی دبیر و امضا نام 

  سواالت 

 .اسب بنویسیدندر جاهای خالی کلمات م 1
 .با او دوستی با خداست.............................. .دوست خداست و ........................ (1-1

 .برای کشورهای اسالمی و مردم آزاده جهان بود... ....................و.........................ز دستاوردهای دوران دفاع مقدس یکی ا (2-1

 .کانون تامین زندگی انسانهاست ..................... ........ (3-1

 .، علمی و فرهنگی است........... ...................، .......... ...........................منابع اقتدار شامل ، قدرت نظامی ،  (0-1

ارها و اعمالی می شود که باور ها ، ارزش ها ، آداب ، رسوم و فرهنگ یک ملت را مورد هجوم این نوع تهدیدات شامل رفت (0-1

 .......................قرار می دهد

0 

 .پاسخ کوتاه دهید 2

 بهار است بر گونه  این شهید ملقب به شهیدی (1-2

  دستور مقام معظم رهبری چه اسمی تغییر یافت ؟ بسیج به 1331در سال  (2-2

 (ذکر دومورد)سیاست های دفاعی ایران اسالمی بر چه محورهایی استوار است ؟  (3-2

 ؟چرا حفاظت اطالعات امری ضروری است (0-2

2 

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید  3

 پدر علم موشکی ایران لقب دارد؟ (1-3

 شهید همت(د       شهید باکری                  ( ج                        شهید صیاد شیرازی   ( ب              طهرانی مقدم  حسن  (الف 

 . همان روش و آیین زندگی افراد است( ..............................  (2-3

 سبک زندگی ( د           ن              قانو( ج                      دین                           ( ب               هویت                        ( الف

 وزان در جنگ تحمیلی چه رقمی است ؟تعداد دانش آم (3-3

 هزار04 (د             هزار                      33( ج                      میلیون       1 (ب                  هزار                    04( الف

 ( .ره)تاریخ تشکیل بسیج مستضعفین به دستور امام خمینی  (0-3

 آذر 13( د                                  01بهمن  22( ج                              03آذر  0( ب                                     01بهمن  14( الف

2 

 0/4 مفهموم اقتدار چیست ؟ 0

 1 (دو مورد)انقالب اسالمی تاکنون چه دستاورهایی داشته است ؟  0

 1 .ویسیدمستضعفین را بنمان بسیج ازدو مورد از ماموریت های س 3



 

 1 .سفر راهیان نور ار بیان کنید  بدو مورد از آدا 1

نوجوان شجاع زابلی یاد کرد که با قامتش راه را برای پیروزی : ینددر مورد این شهید ، شهید قاسم سلیمانی می فرما 3

 .رزمندگان باز کرد

0/4 
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یبایی ها زبه نام خداوند   

 پاسخنامه سواالت امتحان درس آمادگی دفاعی

.با او دوستی با خداست........................ دوستی.......دوست خداست و ................ شهید........ (1-1  

برای کشورهای اسالمی و مردم آزاده ... ...اعتماد به نفس....و........ایجاد الگوی خودباوری....ز دستاوردهای دوران دفاع مقدس یکی ا (2-1

.جهان بود  

.کانون تامین زندگی انسانهاست ..................... .اقتصاد....... (3-1  

.، علمی و فرهنگی است............. اقتصادی...........، ................ سیاسی..........منابع اقتدار شامل ، قدرت نظامی ،  (4-1  

تهدیدات شامل رفتارها و اعمالی می شود که باور ها ، ارزش ها ، آداب ، رسوم و فرهنگ یک ملت را مورد هجوم قرار می این نوع  (5-1

تهدید فرهنگی.دهد  
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احمد رضا عباسی .این شهید ملقب به شهیدی بر گونه بهار است  (1-2  

بسیج مستضغفین بسیج به دستور مقام معظم رهبری چه اسمی تغییر یافت ؟ 7831در سال  (2-2  

خود کفایی ، استقالل ، تولید داخلی ، بازدارندگی ،  (ذکر دومورد)اسالمی بر چه محورهایی استوار است ؟  سیاست های دفاعی ایران(  (3-2

 تامین امنیت منطقه

.ماعی ما داردتاطالعات نقش مهمی در زندگی فردی و اج چرا حفاظت اطالعات امری ضروری است؟ (4-2  
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پدر علم موشکی ایران لقب دارد؟ (1-3  

شهید همت(د   شهید باکری                  ( شهید صیاد شیرازی                                     ج( حسن طهرانی مقدم                           ب( الف   

.همان روش و آیین زندگی افراد است ..............................  (2-8  

سبک زندگی( د      قانون                                ( ج                      دین                           ( ب                   هویت                    ( الف  

تعداد دانش آموزان در جنگ تحمیلی چه رقمی است ؟(  (8-8  

هزار05( د             ر                     هزا 83( ج                             میلیون                        7( ب                  هزار                    05( الف  

( .ره)تاریخ تشکیل بسیج مستضعفین به دستور امام خمینی  (0-8  

05آذر  73( د                                  01بهمن  22( ج                                        03ر آذ 0( ب                                     01بهمن  75( الف  
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 مفهوم اقتدار چیست ؟ 

یعنی فرد یا حکومت از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که نظر او در موضوع یا مسائل پیش می آید ، حرف آخر باشد و دیگران از او اطاعت 

 کنند
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 انقالب اسالمی تاکنون چه دستاورهایی داشته است ؟

دمور 2مورد  5از  22صفحه   
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.دو مورد از ماموریت های سازمان بسیج مستضعفین را بنویسید  

مورد 2مورد  0از  03صفحه   
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.بیان کنیددو مورد از آداب سفر راهیان نور را   

مورد 2مورد  0از  08صفحه   
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.در مورد این شهید ، شهید قاسم سلیمانی می فرماید، نوجوان شجاع زابلی یاد کرد که با قامتش راه را برای پیروزی رزمندگان باز کرد  

 حسین علی عالی
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