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 لطغ    حیح     ص                         مشخص کنید .       در داخل )×( صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را با عامت  9
                 امنیت یعنی دوربودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزشهای معنوی وجود دارد.     ( 1-1
                  یکی از خطرناک ترین شیوه های جنگ نرم ، جنگ روانی میباشد. (2-1
                  بشر بادانش کنونی قادر به پیش بینی زمان دقیق وقوع زلزله است. (3-1
                    است. هدف از تهدید بدست آوردن امنیت (4-1
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  .مشخص کنید داخل  دردرست را با عامت  ۀگزین 2
 مدت تهاجم در تهاجم فرهنگی .................. و در تهاجم نظامی ............... است . (1-2

     محدود  -د( نامحدود  نامحدود  -نامحدود ج(    محدود -ب( محدود   نامحدود  -الف ( محدود
 امام خمینی )ره( در چه تاریخی دستور تشکیل بسیج را صادر نمودند؟ (2-2

      11خرداد 3 د(      55شهریور 31 ج(        55فروردین 12 ب(         55آذر 5 الف(
 غیرعامل است؟ کدامیک از اصول پدافندنصب ماکت تجهیزات جنگی در مناطق مختلف ،مربوط به  (3-2

   استتار   د(             پراکندگی  ج(              فریب    ب(         مکان یابی  الف(
 باشد؟ یگیری مناسب م نگام وقوع زلزله برای پناهه های زیر به کدامیک از مکان (4-2

      د( کنار دیوار        ج( کنار پنجره         زیر میز  ب(      راه پله ها   الف(
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 درجاهای خالی کلمه یا عبارت مناسب قرار دهید ؟ 0
 و قیام عاشورا آموختند . ....................آزادگی را از مکتب  ( ملت ما درس عزت و1-3
 مشهور است . .......................دوران پس از دفاع مقدس به دوران  (2-3
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 . )یک گزینه اضافه است(( بنویسید  تخاب کرده و حرف مربوط به آن را داخل ) زیر پاسخ مناسب را انت ابرای عبار 1
 شایعهج(   -  تفرقه افکنیب(   -  تبلیغات (الف

 انتشار مطالب و اخباری که درستی و نادرستی آن معلوم نیست و منبع مشخصی ندارد.  (1-4(     ) 
 دیگران است . رساندن پیام ، افکار و عقاید به  منتقل کردن و (2-4)      (
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 2 (غ1-4(غ                 1-3(ص     1-2(ص     1-1 1
 2 (ب 2-4(ب           2-3(الف       2-2(د     1-2 2

 1 ( سازندگی 3-2(امام حسین )ع(      1-3 0
 1 (الف              4-2(ج            1-4 1

 5/6 افرادباید با حالت صحیح در جای خود بایستند در این حالت پاها جفت ودستها در امتداد پاها قرار میگیرد  5

0 
در  تربیت دانش آموزان منطبق با الگوهای دینی و موارد ذکر شده -2تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان  -1

 کتاب 31صفحه 
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7 
هرچه قدرت و توان دفاع عامل کشور  -2قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد و باعث حفظ مراکز و تاسیسات مهم می شود  -1

 بیشتر باشد احتمال تهاجم دشمنان کمتر می شود.
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 1 به کلیه فعالیتهای غیر نظامی که دشمن در جهت ایجاد تغییرات در یک جامعه انجام میدهند تا بر آن جامعه تسلط یابند  8

 5/6 اسلحه انفرادی وسیله ای است که یک رزمنده میتواند آنرا حمل نموده ودر صورت نیاز از آن استفاده نماید .کاشینکف  1

 5/6 آتشنشان  –جستجو  –امداد و نجات –تدارکات و پشتیبانی   16

 1 کتاب 67جدایی دین از سیاست و موارد ذکر شده در صفحه  -2از بین بردن استحکام خانواده  -1 11

12 
درمان مجروحان جنگ  انتقال آنها به پشت جبهه و موارد ذکر شده در صفحه  -2رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان  -1

 کتاب 22
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 5/6 کتاب 42تولد تفکر بسیجی و موارد ذکر شده در صفحه  -2اعتماد به نفس و خودباوری  -1 10

 12 جمع نمره

 «در تصحیح ، نظر همکاران محترم است.»

 




