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 باسمه تعالی

 1041ماه  خردادنوبت امتحانی :           آموزش و پرورش استان فارس             اداره کل                                                                 :امن

 دهم پایه : تحصیلی                        کارشناس سنجش و ارزشیابی                                                    :نام خانوادگی

 1041/    /    تاریخ امتحان :                   اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان                                                          نام پدر:

 دقیقه 04مدت امتحان :                                              )مهر آموزشگاه (                                                   1دبیرستان : فرزانگان 

    1 شماره صفحه :            آمادگی دفاعی                                                                                                                 نام درس :

 نمره به عدد::                             نام و نام خانواگی 

 نمره به حروف:            تاریخ و امضا:                         

تجدید نظر
 

نمره به عدد:      مناقبی             نام و نام خانوادگی دبیر:   

 نمره به حروف:       تاریخ و امضا:                               

 ردیف اللهم عجل لولیک الفرج بارم

5/1  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 با .................................به جهانیان چهره واقعی اسالم ناب محمدی را ارائه کرد. انقالب اسالمی-الف

 زیر بنای اصلی تمام حرکات نظامی .................................. است.-ب

 یکی از موثرترین عوامل تیراندازی دقیق استفاده از ............................. است-پ

 مجازی یا هر آنچه که مربوط به شبکه های رایانه و اینترنت است ............................. می گویند. به دنیای-ت

 رهبر معظم انقالب راهکار اساسی مقابله با جنگ اقتصادی را .................................... می دانند.-ث

 شایع ترین علت شوک ........................... است.-ج

1 

5/1  

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 تهاجمات دشمن قرار گرفته چیست؟ حمالت وآنچه در ایران امروز محور -الف

 مرزهای بین المللی-2                                اقتصاد و معیشت-1

 سبک زندگی-4                      علم و پژوهش-3 

 معروف شد؟کدام شهید به قهرمان عملیات مرصاد  -ب

 ولی قرنی شهید سپهبد محمد-2 شهید احمدرضا عباسی                             -1

 شهید حسینعلی عالی-4 شهید سپهبد علی صیاد شیرازی                 -3 

 چه می گویند؟ متقاطع یا دو دیوار یک دیوار به قسمت خارجی محل برخورد دو سطح عمود بر زمین-پ

 یال-4              خط الرأس نظامی-3           سوک-2            شیار-1

 از فعال ترین بازیگران جنگ های سایبری کدام گروه می باشد؟-ت

 شرکت ها و بنگاه های کسب و کار-4بخش دولتی و نظامی      -3گروه های خالفکار       -2 جوانان    -1

 دیده خونریزی نداشت،بهترین اقدام کدام است؟در هنگام شکستگی در صورتی که عضو آسیب -ث

 آتل بستن-2 باال نگه داشتن عضو آسیب دیده                                         -1

 مراجعه به مراکز درمانی-4 جا انداختن شکستگی یا در رفتگی                              -3 

 آسیب را در زمان زیاد دارد،را چه می نامند؟قرار گرفتن در موقعیتی که احتمال کمترین -ج

 پناه گیری -4   خروج ایمن-3       کمک های اولیه-2     امداد و نجات -1
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25/1  

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 برد نهایی، حداکثر توان یک سالح است.)           (-الف

 است که در وسط تک تیر قرار دارد.)               (کالشینکف دارای برگه ناظم آتش سه وضعیتی -ب

 اقدامات غیر مسلحانه که باعث کاهش باز دارندگی ،افزایش آسییب پذیری و ارتقای پایداری می باشد را-پ

 پدافند غیر عامل می نامند.)               (

 گه داشت.)              (یر آب سرد ندقیقه ز 21تا  11را باید به مدت  محل سوختگی در سوختگی ها،-ت

 در ارزیابی  اولیه مصدوم ایجاد راه هوایی باز)دهان و بینی( انجام می شود.)              ( -ث

 

 
3 

5/1  

 نوع تهدید را مشخص کنید.   

 مسدود کردن اموال و دارایی های ملت ایران در بانک های خارجی:                  -الف  

 تبلیغات منفی و گسترده علیه ملت ایران از طریق رسانه ها:-ب 

 

4 

5/1  
 مورد 2سیاست های دفاعی ایران اسالمی بر چه محورهایی استوار است؟

 
5 

5/1  

 اشتباه و کوتاهی برخی افراد را به پای » این جمله به کدام یک از معیارهای یک بسیجی نمونه اشاره دارد.

 «. رهبر و نظام نگذاریم

 
6 

5/1  دو مورد از جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت را نام ببرید. 
7 

25/1   گروه تکفیری و تروریستی داعش توسط کدام کشور تشکیل شده است؟ 
8 

5/1  
 وظیفه ارتش چیست؟

 
9 

5/1  شکال عمده تفنگ های سرپر چه بود؟اِ 
11  

5/1  شود؟به کدام یک از متعلقات سالح کالش،گیره کور گفته می  
11 

 75/1  
 نگهبانی یعنی چه؟مثال بزنیداصول 

 
12 

5/1  

 موارد الف و ب به کدام یک از حوزه های جنگ نرم اشاره دارد.

رسانه های جهان سعی دارند با برجسته کردن نقاط ضعف نظام آموزشی کشور آن را ناکارآمد نشان -الف

 .دهند

 است. وابستگی اقتصادی که در اثر کاهش تولید محصوالت کشاورزی-ب
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 باسمه تعالی

 1041خرداد ماه نوبت امتحانی :           اداره کل آموزش و پرورش استان فارس                                                                             نام:

 دهمپایه :  تحصیلی                        کارشناس سنجش و ارزشیابی                      نام خانوادگی:                              

 1041/    /    تاریخ امتحان :  اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان                                                                نام پدر:           

 دقیقه 04مدت امتحان :                                            )مهر آموزشگاه (                                                     1دبیرستان : فرزانگان 

    3شماره صفحه :         آمادگی دفاعی                                                                                                                 نام درس :

 نام و نام خانواگی :                             نمره به عدد:

 نمره به حروف:            تاریخ و امضا:                         

تجدید نظر
 

نمره به عدد:      مناقبی             نام و نام خانوادگی دبیر:   

 نمره به حروف:              تاریخ و امضا:                        

 ردیف اللهم عجل لولیک الفرج بارم

5/1  

 مورد 2مراحل مقابله با جنگ نرم را بنویسید.
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5/1  

 دو مورد از عوامل اساسی اقتدار ملی از نظر مقام معظم رهبری را بنویسید.
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75/1  

 ،آن ها را نام ببرید.ایجاد آتش سه عامل الزم استبرای 
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25/1  
 یک روش آموزشی برای مشارکت اعضای خانواده در برنامه ریزی با خطر بالیا چیست؟

 
17 

75/1  

 سه توصیه ایمنی در مواجهه با حوادث را بنویسید.

 

 

 

18 

12 
  جمع نمرات                                     موفق و پیروز باشید
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 باسمه تعالی  

 1401خرداد ماه نوبت امتحانی :                     آموزش و پرورش استان فارس              اداره کل                                                    1فرزانگان  :دبیرستان 

 دهم پایه:                سنجش و ارزشیابی تحصیلی                               آمادگی دفاعی                                                           :درس نام 

 1401/   /  تاریخ امتحان :                                تعدادهای درخشاناداره آموزش و پرورش اس                                                                                     

                                                                  )مهر آموزشگاه (                                                               

 ردیف اللهم عجل لولیک الفرج بارم

5/1 خونریزی-اقتصاد مقاومتی  ج-فضای سایبری   ث-تکیه گاه     ت-آمادگی جسمانی   پ-صدور معنویت  ب-الف   1 

5/1  
 4-ج    2-ث     3-ت      2-پ       3-ب     1-الف

2 

25/1  
 ص-ص     ث-غ    ت-غ       پ-ص  ب-الف

3 

5/0  
 تهدید سیاسی-تهدید اقتصادی         ب-الف

4 

5/0  5 تولید داخلی    و.....–استقالل –خود کفایی  

5/0  
  انقالبی و والیی

6 

5/0  7 سلحشوری   و........–غیرت -تعلق نداشتن به لذ ت های مادی دنیا     

25/0  8 عربستان امریکا و 

5/0  9  پاسداری از استقالل وتمامیت ارضی نظام جمهوری اسالمی 

5/0  10 استفاده نبودندطوب وبارانی قابل در مناطق مر 

5/0  11 شعله پوش مانوری 

75/0  12 به ان بهای زیادی داده می شود مثل پادگان ها و..... به حفاظت یا حراست  از اموری که دارای اهمیت است و 

5/0  13 حوزه زیست محیطی-حوزه علمی         ب-الف 

5/0  
 گام اول برای مقابله با جنگ نرم پذیرش وجود این جنگ است  

 نهاروش مقابله با آ  های دشمن و گام دوم شناخت دشمن ، برنامه
14 

 5/0  15 حفظ روحیه انقالبی گرایی روز افزون و علم پیشرفته و-اقتصاد قوی و مقاوم   

75/0  
 16 ماده سوختنی –حرارت -اکسیژن   

25/0  17 رسم نقشه خطر بالیا 

75/0  

 کیف کمک های اولیه را در منزل ،مدرسه داشته باشید 

 مات بیمه استفاده کنید از مزایا و خد

 در دوره های آموزشی مانورهای ایمنی و پیشگیری شرکت کنید

18 

 مجموع نمرات 12

 

 


