
 

 

http://www.tahsilico.com/web/articles/cat/1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html
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 محل مهر و امضاء مدیر
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ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 
 دفاع یعنی چه ؟

 
1 

2 
 مردم در دفاع مقدس برای چه اهدافی دفاع کردند ؟

 
2 

3 
 جنگ را تعریف کنید ؟

 
2 

4 
 مفهوم امنیت را تعریف کنید ؟

 
1 

5 

 تفاوت تهدید نرم و تهدید سخت را بیان کنید ؟

 

 

2 

6 

 تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی را تعریف کنید ؟

 

 

2 

7 

 استتار چیست ؟

 

 

1 

8 

 رعایت اصول پدافند غیر عامل چه فایده هایی دارد ؟
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 1از  1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

 آقای اشترانی نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
،دفاع به مجموعه ای اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات و اعتقادات و در ساده ترین تعریف 

 دهد .کند ، انجام میسرزمین در برابر خطراتی که او را تهدید می

2 

 دفاع برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور 

 استقامت در برابر ظالمین برای اطاعت از فرمان خداوند 

 منظور حفظ دین و قرآن و انقالب اسالمی مقاومت به 

 ایستادگی در برابر دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت

3 
گویند . یا نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر را جنگ می

 چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

4 
منیت دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی ، جان ، مال ، سرزمین و منافع معنوی دین ، در ساده ترین تعریف ا

 فرهنگ ، اعتقادات ما موجود دارد .

5 
 گوییم تهدید از نوع سخت است اگر کشوری ، کشوری را تهدید به حمله نظامی کند در این حالت می

 هدف گیرد ، می گوییم تحهدید از نوع نرم است .اما اگر ارزش ها ، باورها و اعتقادات یک جامعه را 

6 
در تهاجم نظامی یکی از اهداف ، اشغال سرزمین و خاک مورد نیاز است . در تهاجم فرهنگی اشغال ذهن و اعتقادات و 

 تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم هدف اصلی دشمن است .

7 

استتار به معنوی هم رنگ و هم شکل شدن تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف است به گونه ای که 

 . مانند اشتفاده از بادگیر سفید در محیط برفی . شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکن باشد 

 باشد .یاستتار از موثرترین روش های دفاع غیر عامل در دنیا م

8 
 شود . دهد و باعث حفظ مراکز و تاسیسات مهم جامعه میقدرت دفاعی کشور را افزایش می

 شود .هرچه توان و قدرت دفاع عامل و غیر عامل کشور بیشتر باشد احتمال تهاجم دشمنان کمتر می

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 12جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 آمادگي دفاعينام درس: 

 آقای اشترانينام دبیر: 

  تاریخ امتحان:

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 
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