
 درس اول آمادگی دفاعی پایه دهم تمامی رشته هاامتحانی سواالت 

 : امنیت پایدار1درس 

 نمره میباشد. 5/0بارم هر سوال        سواالت چند گزینه ای

 ........ است......هدف تهدید از بین بردن ... -1

 علم جامعه د(   ج( ایمان و اراده   کارب( اعتقادات و اف   الف( امنیت

 یکی از مهمترین نیاز های فطری و ضروری انسان ........... است. -2

 د( دوست   ج( امنیت   ب( ترس  الف( تهدید

 تهدید بر چه چیزی تاثیر میگذارد؟ -3

 همه مواردد(     ارادهج(     افکارب(   اعتقاداتالف( 

 .میباشد نمره 5/0 سوال هر بارم   صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را با عالمت های ) ص و غ ( مشخص کنید.

 امنیت از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان نیست. -4

 ن حالت تهدید از نوع نرم است.اگر کشوری، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند در ای -5

 مفهوم تهدید عبارت است از دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی باشد. -6

 اگر ارزش ها، باورها و اعتقادات یک جامعه مورد هدف قرار گیرند میگوییم تهدید از نوع نرم است. -7

 .میباشد نمره 5/0 سوال هر بارم      جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 امنیت از مهمترین نیازهای ................ و ................ انسان است. -8

 تهدید، در مقابل ................. قرار دارد، زیرا تهدید از بین بردن .................... است. -9

 ................ دارد منشأبرخی از تهدید ها  -10

 ................. یعنی خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین میبرد. -11

 و کشور را از بین میبرد ............. نام دارد.خطراتی که امنیت ما  -12

 نمره( 1)دو مورد  .میباشد نمره 5/0 سوال هر بارم      سواالت کوتاه پاسخ

 یکی از مهمترین دالیل پیدایش سکونت گاه ها و شهر ها چیست؟ -13

 انواع تهدید را نام ببرید. -14

 هدف تهدید چیست؟ -15

 چرا تهدید در مقابل امنیت قرار دارد؟ -16

 (مورد2تهدیدات طبیعی را نام ببرید. ) -17
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 که امنیت ما و کشور را از بین میبرد؟ خطرات و عواملی -18

 دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد چه نام دارد؟ -19

 .میباشد نمره  1ل سوا هر بارم      به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 مفهوم امنیت چیست؟ -20

 مفهوم تهدید چیست؟ -21

 میشود؟ تهدیدی گفتهتهدید سخت به چه  -22

 تهدید نرم چیست؟ -23

 هدف از تهدیدات نرم چیست؟ -24

 تاثیر گذاری تهدید بر چه چیزی است؟ -25

 انواع تهدید را نام ببرید و یکی را به اختیار توضیح دهید. -26

 را به ستون )ب( ارتباط دهید. )توجه: در ستون )ب( یک مورد اضافه است( (الف)در جدول زیر عبارات ستون 

27-   

 ب الف

تهدیداتی مانند سیل و زلزله و طوفان و .... از این نوع  -1

 تهدیدات میباشد.
 امنیت  -1

 تهدیدات طبیعی -3 از مهمترین نیاز های فطری و ضروری انسان های میباشد. -2

 جنگ -4 
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