
امتحـانات نهایـــــــــــــی!...

خیلی از دانش آموزان با شنیدن عنوان امتحانات نهایی حس خوبی ندارند 

شاید این حس بیشتر به دلیل ناآشنا بودن دانش آموزان با این مقوله 

از  تا مجموعه ای  گرفتند  تالیف گاج تصمیم  باشد به همین دلیل شورای 

سؤاالت امتحان نهایی برگزار شده در سراسر کشور را جمع آوری کرده و با 

پاسخ تشریحی در اختیار  شما دانش آموزان عزیز قرار دهند تا از همه جهات 

از جمله نوع، سطح و بودجه بندی سواالت امتحان نهایی آشنا شوید.

امیدواریم این مجموعه یاری دهنده شما باشد تا با آرامش کامل و بدون 

هیچ استرسی در جلسات امتحانات نهایی خود حضور یابید.

مـــــقـــــدمه
مؤلف
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نمونه سؤاالت امتحانی شهر تهران )خرداد 96(

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  

گاهی.( 1 ایمنی در برابر زلزله = همکاری + آمادگی + آ

ماهشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد. ( 2

در بهمن ماه سال 64 در عملیاتی به نام »خیبر« محاصرۀ شهر آبادان درهم شکست. ( 3

که باعث پیدایش سکونتگاه ها و شهرها شده، نیاز مشترک انسان ها به امنیت بوده است. ( 4 یکی از مهم ترین دالیلی 

انقالب اسالمی ایران در حقیقت ریشه در اعتقاد مردم به اسالم و پیروی آن ها از پیامبر )ص( و ائمۀ اطهار )ع( دارد. ( 5

از وظایف و تکالیف ( 6 برابر تهاجم سخت و نرم دشمنان و ... بخشی  از ارزش ها، هوشیاری در  کنون، پاسداری  هم ا

مهم بسیج است.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.  

هر حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است:  و اجرا.( 7

کند، در این حالت می گوییم تهدید از نوع  است.( 8 کشور دیگر را تهدید به حملۀ نظامی  کشوری،  گر  ا

که در زمان وقوع زلزله، احتمال خطر و آسیب پذیری در آن محل  است.( 9 گفته می شود  مکان های مناسب به جاهایی 

که در پرتو ( 10 « است،  راه  حفظ و ادامۀ انقالب ما، همان رمز پیروزی آن یعنی »ایمان به خدا، وحدت مردم و پیروی از 

بصیرت و هوشیاری حاصل می شود.

با استفاده از کلمه های داخل کادر، روش جنگ روانی در هر قسمت را بنویسید.  

تفرقه افکنی - شایعه - تحریف واقعیات - ترور شخصیت

 تخریب شخصیت های بزرگ و تأثیرگذار با استفاده از دروغ، شایعه، تهمت و تبلیغات ناروا.( 11

که درستی و نادرستی آن معلوم نیست و عمومًا منبع مطمئن و مشخصی هم ندارد.( 12  انتشار مطالب و اخباری 

 منحرف کردن خبری از مسیر و موضوع اصلی خود به منظور انحراف اذهان مردم از حق به سوی باطل صورت می گیرد.( 13

که به منظور ایجاد بدبینی و به وجود آوردن درگیری و در نهایت ( 14 کشور   دامن زدن به اختالفات موجود در یک یا چند 

برای از بین بردن وحدت و یکپارچگی یک جامعه صورت می گیرد.

جاهای خالی جدول زیر را از بین عبارت های داده شده پر کنید. )یک عبارت اضافه است.(  

اعالم دشمنی و نفرت ـ تصرف خاک و سرزمین ـ فریبنده و جذاب

تهاجم فرهنگیتهاجم نظامیمعیار مقایسه

تصرف فکر و ذهن( 15هدف

( 16نفرت انگیز و پر سر و صداچهرۀ ظاهری
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نمونه سؤاالت امتحانی استان خوزستان )خرداد 96(

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  

کشورمان نمونه ای از ترور شخصیت محسوب می شود. ( 1 ترور دانشمندان هسته ای 

ک ترین شیوه های جنگ نرم، تهاجم نظامی است. ( 2 یکی از خطرنا

و آسیب پذیری در آن محل ( 3 که احتمال خطر  نامناسب جاهایی است  از مکان های  زلزله، منظور  زمان وقوع  در 

بیشتر از جاهای دیگر است.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.  

گرامی اسالم )ص( همچون سایر پیامبران الهی، مردم را به  دعوت می کرد.( 4 پیامبر 

گسستنی دارد.( 5 کلمۀ بسیج با  رابطۀ نا

کشورمان،  نام دارد.( 6 یکی از مردان مبارز، تالشگر، آزادی خواه و میهن دوست 

یکی از اصول پدافند غیرعامل  است.( 7

کشورمان  است.( 8 یکی از توانمندی های دفاعی 

وصل کنید.  

با توجه به »مفهوم امنیت و تهدید« و »روش های جنگ روانی« هر یک از عبارت های ستون سمت راست را به عبارت های مناسب در ( 9

کنید. )یک مورد در ستون سمت چپ اضافه است.( ستون سمت چپ وصل 

سیل و طوفان از این نوع تهدید هستند. 

از مهم ترین نیازهای فطری انسان ها می باشد. 

معرفی یک مسلمان به عنوان شخصیت منفی و خشن در یک فیلم 

ایجاد بدبینی بین مسلمان و سایر ادیان الهی 

کشته شدن پیامبر در جنگ احد توسط مشرکان  پخش خبر 

 امنیت

 تهدید انسانی

 تهدید طبیعی

 شایعه

 تفرقه افکنی

 ترور شخصیت

گزینۀ درست را انتخاب کنید.  

امر خوشایندی نیست و عموم انسان های عاقل آن را دوست ندارند؟( 10

 1( دفاع   2( جنگ

گروه  است.( 11 در هنگام وقوع زلزله، فراهم آوردن امکانات و تجیهزات مورد نیاز، بر عهدۀ 

 1( تدارکات و پشتیبانی  2( آتش نشان  3( جست وجو

کدام یک، سالح غیر متعارف محسوب نمی شود؟( 12

 1( هسته ای  2( شیمیایی  3( انفرادی  4( میکروبی

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

یک مورد از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی را بنویسید.( 13

چرا ما دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی را »دفاع مقدس« می دانیم؟( 14
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چرا در جنگ تحمیلی، ما خود را پیروز این میدان می دانیم؟( 15

زنان قهرمان ما در طول دفاع مقدس چگونه مشارکت داشتند؟( 16

کاهش خطرهای ناشی از زلزله چیست؟( 17 یکی از عوامل مؤثر در 

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

کنید.( 18 با یک مثال یا تعریف ساده، تفاوت بین پدافند عامل و غیرعامل را ذکر 

یک نمونه استفاده از جنگ روانی در جنگ ها را به طور مختصر توضیح دهید.( 19

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  

هدف تهدید از بین بردن امنیت است. ( 1

اسالمی ( 2 جمهوری  به  خود  درصدی   98/2 قاطع  رأی  با   1358 بهمن ماه   12 روز  در  ایران  قهرمان  مردم 

رسمیت بخشیدند.

کنید.( 3 گوشۀ دیوار داخلی استفاده  برای پناه گیری هنگام وقوع زلزله حتمًا از 

گرم توپ و تفنگ شروع شد و به ماشین های جنگی مثل هواپیما، زیردریایی ( 4 ابزارهای جنگی از سالح های 

و موشک های دوربرد رسید.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.  

اقشار ( 5 )آماده سازی  است.  زلزله  از  ناشی  خطرات  کاهش  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  و   همگانی  صحیح  آموزش های  ارائۀ 

مختلف جامعه / تجربۀ زلزله های بزرگ(

در تهاجم  اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم هدف اصلی دشمن است. )نظامی / فرهنگی(( 6

هم رنگ نمودن و هم شکل نمودن تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف را  می نامند. )استتار / اختفا(( 7

که علیه منافع مادی )جان، مال، سرزمین و ...( و ارزش های معنوی ( 8 در ساده ترین تعریف  یعنی دور بودن از خطراتی 

)دین، فرهنگ، اعتقادات و ...( ما وجود دارد. )امنیت / آمادگی دفاعی(

گزین ۀ درست را انتخاب کنید.  

کمک به مجروحان و مصدومان تشکیل می شود؟( 9 گروه های شورای ایمنی زلزله با هدف  کدام یک از 

گروه امداد و نجات گروه تدارکات و پشتیبانی   2(   )1 

گروه آتش نشان گروه جست وجو   4(   )3 

کدام یک از مناطق زیر را درهم شکستند؟( 10 رزمندگان اسالم در مهرماه 1360 در عملیات ثامن االئمه محاصرۀ 

 1( خرمشهر  2( هویزه  3( آبادان  4( مهران

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در چه سالی آغاز شد؟( 11

 1( سوم خردادماه 1361   2( مردادماه 1367

 3( 20 شهریور 1358   4( 31 شهریور 1359

1

1

بارم نمونه سؤاالت امتحانی استان آذربایجان شرقی )خرداد 96( 

1

2

2
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جداول زیر را کامل کنید.  

تهاجم فرهنگیتهاجم نظامیمعیار مقایسه

( 10تصرف خاک و سرزمینهدف

فریبنده و جذاب( 11چهره ظاهری

روش پناه گیریمکانردیف

( 12راه پله1

( 13حیاط مدرسه2

گزین ۀ درست را انتخاب کنید.  

گروهی خاص انجام می دهند ( 14 که دشمن و عوامل آن در جهت ایجاد تغییرات الزم در یک جامعه و یا  کلیۀ فعالیت های غیرنظامی  به 

گفته می شود. گروه تسلط یابند،   تا بر آن جامعه و 

 1( جنگ روانی   2( تهدید نرم

 3( تهاجم فرهنگی   4( جنگ نرم

کنند.( 15 در این عمل نظام جمع، نفرات باید 90 درجه روی پاشنۀ پای چپ و پنجۀ پای راست خود حرکت 

 1( از جلو نظام   2( حرکت به چپ چپ

 3( حرکت به راست راست   4( عقب گرد

که به منظور انحراف اذهان مردم از حق به سوی باطل صورت می گیرد« این ( 16 کردن خبری از مسیر و موضوع اصلی خود  »منحرف 

کدام روش جنگ روانی است؟ عبارت مربوط به 

 1( شایعه   2( تفرقه افکنی

 3( تحریف واقعیات   4( تبلیغات

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

که باعث پیدایش سکونتگاه ها و شهرها شده، چه بوده است؟( 17 یکی از مهم ترین دالیلی 

کنید.( 18 یکی از نمونه های روشن جنگ روانی توسط دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران را بیان 

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

چه زمانی می گوییم تهدید از نوع  نرم است؟( 19

کنونی وظایف و تکالیف مهم بسیج چیست؟ )دو مورد(( 20 در شرایط 

دو مورد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را بنویسید.( 21

که زنان در دفاع از اسالم به هنگام دفاع مقدس بر عهده داشتند، دو مورد نام ببرید.( 22 از وظایفی 

چرا در عصر حاضر استفاده از سالح های غیرمتعارف ممنوع شده است؟ )دو دلیل(( 23

از اهداف دشمنان در راه اندازی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان دو مورد بنویسید.( 24

1
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نمونه سؤاالت امتحانی استان اردبیل )خرداد 96(

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  

کاهش خطرهای ناشی ( 1 ارائۀ آموزش های صحیح همگانی و آماده سازی اقشار مختلف جامعه، از عوامل مؤثر در 

از زلزله است. 

را اشغال نموده و ارزش ها و باورهای دینی آن ها را مورد هدف قرار ( 2 که دشمن ذهن و اعتقادات مردم  زمانی 

دهد؛ می گوییم دست به تهاجم نظامی زده است. 

که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی او وجود دارد، دور باشد؛ می گوییم در تهدید ( 3 گر انسان از خطراتی  ا

زندگی می کند. 

در دوران دفاع مقدس زنان، در صورت نیاز در نبرد مستقیم با دشمن شرکت می کردند. ( 4

یکی از راه های حفظ و تداوم انقالب اسالمی وحدت مردم می باشد.  ( 5

عبارت های زیر را با کلمات درست داخل پرانتز کامل کنید.  

کند، در این حال می گوییم تهدید از نوع )نرم / سخت( است.( 6 کشور دیگر را تهدید به حملۀ نظامی  کشوری،  گر  ا

در تاریخ 5 آذر 1358 دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی بسیج توسط )امام خمینی / مقام معظم رهبری( صادر شد.( 7

کمتر است.( 8 که در زمان وقوع زلزله، احتمال خطر و آسیب پذیری در آن محل  گفته می شود  مکان های )مناسب / نامناسب( به جاهایی 

یکی از وظایف بسیج )فرهنگیان / دانش آموزان( تقویت توان علمی دانش آموزان است.( 9

گزین ۀ درست را انتخاب کنید.  

گرفتن پشت سر هم استفاده می کنید؟( 10 کدام فرمان نظام جمع در برنامۀ صبحگانی برای بستن صف و قرار  شما دانش آموزان از 

 1( به چپ چپ   2( به راست راست  3( از جلو نظام  4( عقب گرد

گروهی از شورای ایمنی می خواهد توانایی های دانش آموزان را با برگزاری دوره های آموزشی برای انجام فعالیت های مناسب در قبل، ( 11

گروه چیست؟ کنید نام این  حین و پس از زلزله ارتقا بخشد؛ بررسی 

 1( امداد و نجات  2( تدارکات و پشتیبانی  3( جست وجو  4( آتش نشان

کرد؟( 12 کدام سالح غیرمتعارف زیر علیه ملت ایران استفاده  رژیم بعثی صدام در دوران جنگ تحمیلی از 

کالشینکف  2( موشک  3( مین  4( شیمیایی  )1 

کرده است؟( 13 کدام اصل پدافند غیرعامل استفاده  کند، از  گر سربازی در جنگل خود را با شاخ و برگ درختان از دید دشمن پنهان  ا

 1( استتار  2( مکان یابی  3( اختفا  4( فریب

مرحوم مرضیه حدیدچی از زنان قهرمان تاریخ ایران، در چه عصری زندگی مبارزاتی سختی داشتند؟( 14

 1( دوران دفاع مقدس   2( دوران رژیم شاه

 3( عصر مشروطه   4( بعد از پیروزی انقالب اسالمی

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

کافی است.(( 15 کنید مهم ترین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس برای ملت ایران چیست؟ )اشاره به دو مورد  تحلیل 

هدف از اجرای پدافند غیرعامل چیست؟( 16

شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با چه اهدافی راه اندازی شده اند؟ )دو مورد(( 17

2/5

2

2/5

1

1

1



ارة
شم

ن 
مو

آز
حی

شری
ن ت

ستا
3 ا

3

47

33

گزین ۀ درست را انتخاب کنید.  

کدام شهر بود؟( 7 مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس 

 1( آبادان  2( خرمشهر  3( مهران  4( اهواز

کشور به منظور تسلیم در برابر خواسته های طراحان آن را چه می گویند؟( 8 گروه یا یک  تالش برای ایجاد ترس و وحشت در یک 

 1( تحریف  2( تفرقه  3( ترور  4( تبلیغات

که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوی اهداف فرعی منحرف می کند چیست؟( 9 کارهایی  انجام 

کندگی  4( مکان یابی  1( استتار  2( فریب  3( پرا

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

در چه عملیاتی رزمندگان محاصرۀ آبادان را شکستند؟( 10

دوران پس از دفاع مقدس به چه چیزی مشهور است؟( 11

مقابله و مبارزۀ مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حمالت دشمن را چه می گویند؟( 12

کند چیست؟( 13 که یک رزمندۀ مدافع میهن می تواند آن را حمل نموده و در صورت نیاز از آن استفاده  وسیله ای 

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

اهداف و برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چیست؟ )سه مورد(( 14

نظام جمع یعنی چه؟ اجزای آن را نام ببرید.( 15

چگونه می توان در برابر زلزله ایمن بود؟( 16

گروه های چهارگانۀ شورای ایمنی را نام ببرید.( 17

دو مورد از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی را بنویسید.( 18

کنید.( 19 جنگ نرم را با ذکر مثال تعریف 
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نادرست(61درست(51

کاری(81امنیت(71 ایثار - فدا

آمادگی دفاعی - اقدامات صحیح(101خبر - اجرا(91

گزینۀ »1«(121گزینۀ »4«(111

گزینۀ »4«(141گزینۀ »2«(131

گزینۀ »2«(161گزینۀ »1«(151

گزینۀ »1«(181گزینۀ »2«(171

گزینۀ »1«(201گزینۀ »4«(191

1( فعالیت های ورزشی، 2( فعالیت سیاسی(211

 1( اعتماد به نفس و خودباوری، 2( تولد تفکر بسیجی، 3( پیشرفت (221

کشور در صنایع دفاعی 

1( تدارکات و پشتیبانی، 2( استفاده از تجهیزات جنگی، 3( امدادرسانی (231

و نبرد مستقیم

به منظور دفع (241 از تجهیزات جنگی  استفاده  و  مبارزۀ مستقیم  و  مقابله 

حمالت و اقدامات جنگی دشمن

کز و تأسیسات (251 جلوگیری از تلفات جانی به افراد و زیان  اقتصادی به مرا

کاهش دادن این تلفات کشور یا به حداقل  حیاتی و مهم 

دروغ - شایعه - تهمت - تبلیغات ناروا(261

به (271 که  است  کشور  چند  یا  یک  در  موجود  اختالفات  به  زدن  دامن 

و  وحدت  بردن  بین  از  و  درگیری  آوردن  به وجود  بدبینی،  ایجاد  منظور 

یکپارچگی یک جامعه صورت می گیرد.

6 آزمون شمارة

نادرست(21نادرست(11

درست(41درست(31

ایمان - اعتقاد(61سخت(51

همگانی - آماده سازی(81فرماندهی - نظامی(71

گزینۀ »4«(101ساختمان(91

گزینۀ »1«(121گزینۀ »4«(111

گزینۀ »4«(141گزینۀ »2«(131

گزینۀ »2«(161گزینۀ »4«(151

گزینۀ »4«(181گزینۀ »1«(171

گزینۀ »1«(201گزینۀ »1«(191

گزینۀ »2«(221گزینۀ »4«(211

حضور با انگیزۀ مردم در تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه(231

کردن (241 کردن نظام جمهوری اسالمی ایران، جدا هدف دشمن ساقط 

که به این اهداف نرسید. کمیت بر اروندرود بود  خوزستان از ایران و حا

انحراف جوانان و نوجوانان(251

حضرت (261  )3 )س(،  فاطمه  حضرت   )2 )س(،  خدیجه  حضرت   )1

زینب )س(

جنگی (271 تجهیزات  از  استفاده  بدون  که  است  اقداماتی  مجموعه 

می توان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به 

کز و تأسیسات حیاتی و مهم جلوگیری نمود. مرا

فریب دشمنان(281

میزان (291  - اخالقی  ارزش های  به  پایبندی   - افراد  شخصیتی  ویژگی  به 

گاهی انسانی - شناخت دوستان و دشمنان واقعی علم و آ

1( جنگ روانی، 2( جنگ رسانه ای، 3( انقالب مخملی، 4( انقالب رنگی(301

7 آزمون شمارة

نادرست(21نادرست(11

درست(31

پرستش خدای یگانه و مبارزه با شرک و بت پرستی(41

انقالب اسالمی - امام خمینی - والیت - دفاع مقدس - ایثار و شهادت(51

آیت اهلل شهید مدرس - شهید نواب صفوی(61

استتار و اختفا(71

استفاده از فناوری موشکی(81

سیل و طوفان از این نوع تهدید هستند: تهدید طبیعی(91

از مهم ترین نیاز های فطری انسان ها است: امنیت

معرفی یک مسلمان به عنوان شخصیت منفی و خشن در یک فیلم: ترور 

شخصیت
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13 آزمون شمارة

درست(21نادرست(11

جنگ(41تهاجم فرهنگی(31

گزینۀ »3«(61گزینۀ »2«(51

1( فعالیت علمی - پژوهشی، 2( فعالیت های فرهنگی و هنری )به دلخواه((71

گرفتن روش های مناسب(81 با در پیش 

گاهی )به دلخواه((91 1( آمادگی، 2( آ

کنار پنجره های شیشه ای(101 گوشۀ دیوار، مکان نامناسب:  مکان مناسب: 

نظام جمع و اطاعت از فرماندهی(111

به (121 که  زیادی  تلفات  و  سالح ها  این  با  جهانی  مخالفت های  دلیل  به 

دنبال دارد.

که دشمن و عوامل آن در جهت ایجاد (131 کلیۀ فعالیت های غیرنظامی  به 

گروه خاص انجام می دهند تا بر آن جامعه  تغییرات الزم در یک جامعه و یا 

گفته می شود. گروه تسلط یابند، جنگ نرم  و 

که به منظور  (141 کردن خبری از مسیر و موضوع اصلی خود  یعنی منحرف 

انحراف اذهان مردم از حق به سوی باطل صورت می گیرد.

کشور را افزایش می دهد.(151 1( قدرت دفاعی 

کمتر  کشور بیشتر باشد، احتمال تهاجم دشمنان  2( هرچه قدرت توان دفاع 

می شود.

به (161 مردان  تشویق  و  جنگ  سختی های  مقابل  در  استقامت  و  صبر  با 

کشورشان. دفاع از 

که ماهواره و تلویزیون در برانگیختن افکار عمومی دارند.(171 به دلیل تأثیری 

کشور، ب( استقامت در برابر ظالمین برای (181 الف( دفاع برای استقالل 

اطاعت از فرمان خدا ) به دلخواه(

14 آزمون شمارة

نادرست(21درست(11

تهاجم(41جنگ(31

گزینۀ »4«(61گزینۀ »2«(51

کارها(71 آراستن، بر پاداشتن و انجام دادن به موقع 

ک قرار دارند.(81 که در موقعیت های خطرنا یافتن افرادی 

حضور با انگیزۀ مردم در تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه.(91

جاهای (101 از  بیشتر  محل  آن  در  آسیب پذیری  و  خطر  احتمال  که  مکانی 

دیگر است.

خبر و اجرا(111

گاهی )به دلخواه((121 1( آمادگی، 2( آ

نیاز مشترک انسان ها به امنیت(131

کم بر جامعۀ خود(141 به دلیل شرایط حا

که دشمن و عوامل آن در جهت ایجاد (151 کلیۀ فعالیت های غیرنظامی  به 

گروه خاص انجام می دهند تا بر آن جامعه  تغییرات الزم در یک جامعه و یا 

گفته می شود. گروه تسلط یابند، جنگ نرم  و 

که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به (161 کارهایی  یعنی انجام 

کم اهمیت منحرف نماید. سوی اهداف فرعی و 

گیرند، می گوییم (171 گر ارزش ها، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف قرار  ا

تهدید از نوع نرم است.

که علیه منافع مادی )جان، مال و ...( و (181 یعنی دور بودن از خطراتی 

ارزش های معنوی )دین، فرهنگ و ...( ما وجود دارد.

آن (191 نادرستی  و  درستی  که  است  اخباری  و  مطالب  انتشار  معنای  به 

 منبع مطمئن و مشخصی هم ندارد.
ً

معلوم نیست و عموما

به (201 فراوانی  آسیب های  و  می شوند  کشته  جنگ  در  زیادی  افراد  زیرا 

امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود.

ایران (211 آمادگی  و  آتش بس  برقراری  در  متحد  ملل  سازمان  پیشنهاد  با 

 598 قطعنامۀ  با   ،1367 مردادماه  در  نهایت  در  قطعنامه،  پذیرش  برای 

جنگ بین ایران و عراق به پایان رسید.

کشور را افزایش می دهد.(221 1( قدرت دفاعی 

کمتر می شود. 2( با افزایش توان و قدرت دفاعی، احتمال تهاجم دشمنان 

1( پاسداری از ارزش ها، 2( سازندگی میهن اسالمی )به دلخواه((231

را (241 ایران خود  از شهرهای مختلف  که  زیرا مردم خرمشهر و رزمندگانی 

به آن جا رسانیدند در مقابل چند لشکر مجهز به توپ و تانک دشمن برای 

کردند. حفظ این شهر مقاومت 
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به (251 مردان  تشویق  و  جنگ  سختی های  مقابل  در  استقامت  و  صبر  با 

کشورشان. دفاع از 

عمومی (261 افکار  برانگیختن  در  تلویزیون  و  ماهواره  که  تأثیری  دلیل  به 

دارد.

مهم (271 سیاسی  کز  مرا  )4 فرودگاه ها،   )3 نیروگاه ها،   )2 پاالیشگاه ها،   )1

)به دلخواه(

15 آزمون شمارة

درست(21نادرست(11

درست(41درست(31

اختفا یا پنهان کاری(61امنیت(51

امام خمینی )ره((71

ابزار این تهاجم توپ، تانک، موشک و ... است: تهاجم نظامی(81

مکان های مورد تهاجم مدارس و دانشگاه ها هستند: تهاجم فرهنگی

گزینۀ »2«(101گزینۀ »2«(91

گزینۀ »4«(121گزینۀ »1«(111

کردن وسایل داخل خانه، (131 1(مقاوم سازی ساختمان، 2( محکم و ایمن 

3( آموزش و آمادگی در برابر زلزله

قطع (141  )2 اسالمی،  ی  جمهور  نظام  و  اسالم  به  مردم  کردن  بدبین   )1

رابطۀ ملت با رهبری نظام، 3( ترویج بی بندوباری اخالقی، 4( از بین بردن 

از  مردم  کردن  دور   )6 سیاست،  از  دین  جدایی   )5 خانواده،  استحکام 

ارزش های دینی و ...

عموم (151 مخالفت  فناوری،  پیشرفت  سخت،  جنگ  باالی  هزینه های 

کشته شدن انسان ها در جنگ  مردم جهان با 

که به صورت منظم انجام می شود. افراد را در (161 نظام جمع حرکاتی است 

کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ می کند. انجام 

نرم (171 و  سخت  تهاجم  برابر  در  هوشیاری   )2 ارزش ها،  از  پاسداری   )1

دشمنان، 3(سازندگی میهن اسالمی، 4( سازماندهی و مدیریت برنامه ها

که بدون استفاده از تجهیزات جنگی می توان (181 مجموعه اقداماتی است 

کز و  انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به مرا

کاهش دهد. تأسیسات حیاتی و مهم جلوگیری شود یا آن ها را به حداقل 

16 آزمون شمارة

نادرست(21درست(11

نادرست(41نادرست(31

داخلی(61نرم(51

اهل بیت(71

چهرۀ ظاهری این تهاجم فریبنده و جذاب است: تهاجم فرهنگی(81

روش معرفی این تهاجم اعالم دشمنی و نفرت است: تهاجم نظامی

گزینۀ »4«(101گزینۀ »2«(91

گزینۀ »3«(121گزینۀ »1«(111

گرفتن (131 قرار  از  که  می شود  گفته  اقداماتی  به  پنهان کاری  یا  اختفا 

عمل  به  جلوگیری  دشمن  مستقیم  دید  در  نفرات  و  تجهیزات  تأسیسات، 

کردن هواپیمای جنگی در تونل می آورد؛ مانند پنهان 

دوران سازندگی(141

1( تبلیغات، 2( شایعه،3( تحریف واقعیات، 4( تفرقه افکنی، 5( ترور(151

داخل (161 وسایل  کردن  ایمن  و  محکم   )2 ساختمان،  مقاوم سازی   )1

ساختمان، 3( آموزش و آمادگی در برابر زلزله

که یک رزمندۀ مدافع میهن می تواند (171 انفرادی وسیله ای است  سالح 

اسلحۀ  مانند  نماید؛  استفاده  آن  از  نیاز  صورت  در  و  نموده  حمل  را  آن 

کالشینکف انفرادی 

قطع (181  )2 اسالمی،  ی  جمهور  نظام  و  اسالم  به  مردم  کردن  بدبین   )1

رابطۀ ملت با رهبری نظام، 3( ترویج بی بندوباری اخالقی، 4( از بین بردن 

از  مردم  کردن  دور   )6 سیاست،  از  دین  جدایی   )5 خانواده،  استحکام 

ارزش های دینی و ...

17 آزمون شمارة

درست(21نادرست(11

بحرانی(41درست(31

گزینۀ »4«(61گزینۀ »2«(51

گزینۀ »2«(81گزینۀ »1«(71

گزینۀ »1«(91




