
 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی آمادگی دفاعی سواالت امتحان درس :
  مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین )ع(

 

  26/3/99تاریخ امتحان : ساعت شروع : 

 دقیقه   ۵۰مدت امتحان:  ۱تعدادصفحات: 

 شماره صندلی : 

 دوم نوبت امتحانی: ۱۶سواالت: تعداد 

 نام ونام خانوادگی :

 

 بارم  سئوال                                                                                                 ردیف 

 ۱ هدف از تهدید سخت و نرم را به طور کامل توضیح دهید ؟ ۱

 ۰/۵ را در تهاجم نظامی و فرهنگی با یکدیگر مقایسه کنید ؟مکان های مورد تهاجم  2

 ۰/۵ دفاع را تعریف کنید ؟ 3

 ۱ مورد ۴دالیل قیام و مبارزه امام خمینی )ره ( را با حکومت فاسد پهلوی را نام ببرید؟ ذکر   4

 ۱ مورد ۴وظایف و تکالیف مهم بسیج دانش آموزی را نام ببرید؟ ذکر  5

 ۰/۵ مورد 2راه اندازی جنگ تحمیلی چه بود ؟ ذکر اهداف دشمن از  6

 ۰/۵ مورد 2دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید؟ ذکر  7

 ۱ مورد2نقش زنان را در دوران دفاع مقدس بنویسید ؟ ذکر  8

 ۱ دو مزایای مهم رعایت اصول پدافند غیر عامل را بنویسید ؟ 9

 ۱ پدافند غیر عامل چیست با ذکر مثال توضیح دهید ؟منظور از فریب در اصول  ۱۰

 ۱ منظور از شایعه در جنگ روانی چیست با ذکر مثال توضیح دهید ؟ ۱۱

 ۱ مورد ۴اهداف برنامه های سیاسی و فرهنگی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را بنویسید ؟ ذکر  ۱2

 ۰/۵ فرمان به راست راست چگونه صادر می شود ؟ ۱3

 ۰/۵ منظور از اسلحه انفرادی چگونه اسلحه ای می باشد ؟  ۱4

 

 

 

 



 ۰/۵ منظور از مکان های مناسب و غیر مناسب هنگام وقوع زلزله چه مکانهایی می باشد ؟ ۱5

 ۰/۵ گروه جست و جو هنگام وقوع زلزله با چه هدفی تشکیل می شود ؟ ۱6

آخر نیستید لطفا به سواالت زیر جهت سوال  ۴دانش آموزان عزیز در صورتی که قادر به پاسخگویی  

 دریافت نمره پاسخ دهید 

 _ دو مورد از آثار و نتایج دفاع را بنویسید ؟.                            

 _ منظور از پراکندگی در پدافند غیر عامل چیست با ذکر مثال توضیح دهید ؟    

 _ امنیت را تعریف کنید ؟   

 موفق باشید      اربابی                                                                    

                                                                     

 

 

 

۰/۵ 

 

۱ 

 

۰/۵ 

نمره نهایی پس ازرسیدگی به  نام و نام خانوادگی دبیر تصحیح و نمره گذاری

 اعتراضات
 مصحح/دبیرنام و نام خانوادگی 

  با حروف با عدد  با حروف با عدد

 امضاء :   

 

 امضاء :   

 


