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ان برای دفاع از خود در مقابل دشمن و به هرگونه وسیله و ابزاری که انس -83ص نمره( 1افزار چیست؟ )جنگ -1

گویند. افزار میبرد، جنگکار میجهاد در راه خدا به   

انند زلزله(، انسانی )مانند ممکن است طبیعی )م -137صنمره( 5/1منشأ مخاطرات را با ذکر مثال بنویسید. ) -2

   ( باشد.هاسیلبرخی از طبیعی و انسانی )مانند  یا ترکیبی از سوزی منازل( آتش 

های حیاتی خود در برابر توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش -5صنمره( 1نیت ملی را تعریف نمایید. )ما -3

باشد. ای داخلی و خارجی میتهدیده   

وری و اعتماد  ایجاد الگوی خودبا -49ص نمره( 1یکی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس را بیان نمایید. ) -4

ی و مردم آزاده جهان بود که موجب بیداری و قیام آنان گشته است. نفس برای کشورهای اسالم به   

اقدامات غیرمسلحانه  -125صنمره( 5/1های آن را فقط نام ببرید. )پدافند غیر عامل چیست و برخی از اولویت -5

ها: شود. اولویت ی پایداری ملی در برابر تهدیدها می پذیری و ارتقا، کاهش آسیب یایش بازدارندگ که موجب افز

دی، پدافند زیستی پدافند سایبری، پدافند اقتصا  

اسالمی و روش بر اساس الگوهای  -38صنمره( 1مقدس بر چه اساسی بوده است؟ )سبک زندگی در دفاع  -6

 زندگی پیامبر و امامان بوده است.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی  -27ص(نمره 5/0واحد بسیج مستضعفین زیر نظر کدام ارگان تشکیل گردید؟ ) -7  

کردن مردم نسبت به  ایجاد ناامیدی، بدبین -118صنمره( 1مورد( ) 4ترین اهداف جنگ نرم چیست؟ )مهم -8

های دشمن، ایجاد اختالف بین مردم کشور، تحریک و هدایت احساسات در جهت خواسته وروضعیت کش  

جمهوری اسالمی  وظیفه پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی نظام -59صنمره( 1وظیفه ارتش را بیان کنید. ) -9

 را بر عهده دارد. 

اماتی است که برای نجات جان یا جلوگیری از کلیه اقد -146ص نمره( 1های اولیه را تعریف نمایید. )کمک -10

دیده، بالفاصله بعد از حادثه و قبل از رساندن او به مراکز درمانی توسط یک فرد  بدترشدن وضعی شخص آسیب 

شود. دیده انجام می آموزش   

، شهید بهنام  حسین فهمیدهمحمدشهید  -46صنمره( 5/0سازان نوجوان را بنویسید. )حماسهنام دو تن از  -11

 محمدی 

بر محورهایی همچون خودکفایی،  -15ص نمره( 1های دفاعی ایران بر چه محورهایی استوار است؟ )سیاست -12

  استوار است. استقالل، تولید داخلی، بازدارندگی، تأمین امنیت منطقه و ...


