
 

 به نام خدا

 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 معاونت آموزش متوسطه

 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

 گروه آموزشی درس آمادگی دفاعی

 3141 – 49سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   2 صفحه 

 

 مقدمه:

شده در مقدمه کتاب درسی )سخنی با دبیران ارجمند و  با عنایت به موضوعات مطرح

، 6 -5 -3 -2 -1 بندهای وزان عزیز(، نقشه جدید برنامه درسی آمادگی دفاعی و بخصوصآم دانش

 و «روش آموزشی فعال -افزایی بصیرت -تفکر دفاعی -جنگ نرم»و تأکید بر مباحثی چون 

، گروه آموزشی درس «های کتاب درسی فعالیت وها  پرسش آموزان در پاسخ به مشارکت دانش»

ها و همکاران  ستان را بر آن داشت تا بر اساس تجربیات سرگروهآمادگی دفاعی استان خوز

 گرامی سطح استان نسبت به تشکیل بانک سوأالت اقدام نماید.

واداشته و  تفکرآموز را به  نوعی طرح شوند که دانش بایست سوأالت به بر این منظور می

، خود، ز در زمان تدریسآمو مشارکت دانشو  توضیحات دبیر ،اطالعات کلی کتاببتواند بر پایه 

 ارائه دهد. پاسخی منطقی گیری و استنتاج کرده و نتیجه

بوده و  متنوع و مشخص بر این اساس، در طراحی سوأالت به گونه ای عمل شده که پاسخ،

 را کسب نماید. حداکثر بارم و نمره امتحانیدانش آموز بتواند 

ستان می باشد که ضمن تشکر از این مجموعه، جمع بندی سوأالت دبیران سطح استان خوز

کلیه همکارانی که در این زمینه با گروه استان کمال همکاری را داشته اند، جهت استفاده دیگر 

تواند نقشه  دبیران تقدیم می گردد. گرچه، این نمونه سوأالت، خالی از اشکال نیستند ولی می

 راهی، جهت طرح سوأالت جدید باشد.

ونه ایراد علمی یا نگارشی با گروه درسی آمادگی دفاعی استان لطفاً در صورت مشاهده هرگ

 خوزستان تماس حاصل نمایید.

 پل های ارتباطی:

 سایت گروه درسی آمادگی دفاعی استان خوزستان:
://CMS.MEDU.IR/KHOUZAMADHTTP 

 ا پرسش و پاسخ می توانید نظر کارشناسانه خود را ارائه دهید.()از قسمت نظرات و پیشنهادات و ی

 ایمیل گروه آمادگی دفاعی استان خوزستان:
DEFAEE1391@CHMAIL.IR 

 با تشکر

 مجتبی سراج

 سرگروه آموزشی درس آمادگی دفاعی استان خوزستانگردآورنده بانک سوأل و 

 1331شت ماه اردیبه

http://cms.medu.ir/khouzamad/index.php
http://cms.medu.ir/khouzamad/index.php
mailto:DEFAEE1391@CHMAIL.IR
mailto:DEFAEE1391@CHMAIL.IR


 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   1 صفحه 

 

 فهرست بانک سوأالت

 صفحه           موضوع

 9 سوأالت

 5 سوأالت چند گزینه ای

 4 سوأالت درست / نا درست

 31 سوأالت جا خالی

 32 سوأالت کوتاه پاسخ

 39 سوأالت پاسخ دار و توضیحی

 36 پاسخ گویی در جدول

 37 جدول ارتباطی

 34 تصحیحراهنمای 

 21 کلید سوأالت چند گزینه ای

 23 کلید سوأالت درست / نا درست

 22 کلید سوأالت جا خالی

 29 کلید سوأالت کوتاه پاسخ

 22 کلید سوأالت پاسخ دار و توضیحی

 13 کلید پاسخ گویی در جدول

  12 کلید جدول ارتباطی



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   9 صفحه 

 

 

  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   5 صفحه 

 

 

 نمره می باشد. 5/0بارم هر سوأل      سوأالت چند گزینه ای ردیف

1 

 ا بر هم می زند.حمله سارقان به یک روستا کدامیک از سطوح امنیت آنها ر

 وجود یک قاچاقچی در محله ای، کدامیک از سطوح امنیت را به خطر می اندازد.

 امنیت محلی    امنیت خانوادگی   

2 

 بمباران ساکنان غزه توسط ارتش رژیم اشغالگر قدس کدامیک از سطوح امنیت را به خطر می اندازد؟

 به خطر می اندازد؟ حمله اسراییل به فلسطین  کدامیک از سطوح امنیت را

 امنیت منطقه ای    امنیت ملی  

3 
 حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مربوط به کدامیک از سطوح است ؟

 امنیت منطقه ای    امنیت ملی  

1 
 مهم ترین سطح امنیت .......... است.

 امنیت ملی    امنیت جسمی فردی  

5 

ن المللی به تهدیدها در همه ابعاد به خوبی پاسخ دهد به هر گاه کشوری بتواند از نقطه داخلی و بی

 ........رسیده است

 امنیت ملی     امنیت پایدار  

6 
 تواند یک تهدید داخلی محسوب شود؟ کدام مورد می

 برداشت بی رویه آب از رودخانه کارون   پخش فیلم هری پاترتولید و   

7 
 شود؟تواند یک تهدید داخلی محسوب  کدام مورد می

 آلودگی رودخانه کرخه   تولید فیلم توسط هالیوود  

8 
 تواند یک تهدید خارجی محسوب شود؟ کدام مورد می

 آلودگی رودخانه کارون در اهواز  فارسی BBCای  ایجاد شبکه ماهواره  

3 
 کدام مورد مربوط به تهدید های داخلی علیه کشورمان می باشد ؟

 وجود رژیم صهیونیستی و داشتن زرادخانه          احتکار مواد غذایی            

10 
 ؟کدام مورد مربوط به تهدید های خارجی علیه کشورمان می باشد

 اسراف برق    تحریم اقتصادی  

11 
 به معنای وجود آرامش در روابط یک کشور با کشورهای دیگروعدم وجود جنگ و تهدیدآمده است.

 تهدید      صلح  

12 
 روز مهمترین هدف در روابط بین الملل چیست؟در دنیای ام

 حفظ و برقراری صلح   عضویت در سازمان ملل  

13 
 با ابعاد متعدد است . .....، بسیج نهادی خمینی ) ره ( و مقام معظم رهبری از دیدگاه امام

 اجتماعی     صرفاً نظامی  
 



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   6 صفحه 

 

11 
 شخصیتی انجام وظیفه می کند؟بسیج تحت فرمان چه 

 فرمانده کل سپاه پاسداران      رهبر  

15 
 ؟چه چیزی بسیج مردمی در کشور ما را با سایر نقاط جهان متفاوت می کند

 : همه مواردد  : اطاعت از رهبریج : وحدت مردمب : ایمان به خداالف

16 
 گیری تفکر بسیجی از چه زمانی آغاز شد؟ شکل

 ه(آغاز نهضت حضرت امام خمینی )ر    آغاز جنگ تحمیلی  

17 
 ی تفکر بسیجی اولین بار توسط چه شخصیتی به کار گرفته شد؟ واژه

 امام خمینی )ره(    مقام معظم رهبری  

18 
 ؟ نیستکدام مورد از ویژگی های تفکر بسیجی 

 جذب و آموزش دانش آموزان      تواضع  

13 
 ست ؟اکدام مورد از ویژگی های تفکر بسیجی 

 الحجمع کردن س     ظلم ستیزی  

20 
 های حق علیه باطل چه بود؟ عامل اصلی پیروزی رزمندگان اسالم در جبهه

 ایمان به خدا تحت رهبری حضرت امام)ره(    قدرت تسلیحاتی و نظامی ایران   

21 
 باالترین سالح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس چه بود ؟

 د: هر سه مورد ردمج: حمایت م  : رهبری امام خمینی)ره(ب : ایمان به خداالف

22 
 نیست؟ تحمیلی شورای امنیت سازمان ملل و پایان جنگ 538 قطعنامهمفاد کدام ویژگی جزء 

 عدم تعیین کشور متجاوز   کشور دو بین فوری بس آتش  

23 
 ؟باشد نمیسازمان ملل  538کدام مورد از مفاد قطع نامه 

 پرداخت غرامت به هر  دو کشور    آزاد سازی اسرا  

21 
 اردوی راهیان نور ..... است که می تواند مارا به ..... برساند.

 هجرت صغری ـ هجرت کبری    جهاد اکبرـ جهاد اصغر  

25 
 .نبرد انسان با دشمن درون برای رسیدن به تقوی و رستگاری را گویند

 اصغر جهاد     جهاد اکبر  

26 
 تصرف نیروهای بعثی درآمد؟ یک  از این شهرها در جنگ حق علیه باطل، به کدام

 خرمشهر     گیالن غرب  

27 
 که مورد حمله ارتش بعثی قرار گرفت. اولین مناطقی

 خرمشهر      بستان  

28 
 نامگذاری شد؟« سه راه شهادت»کدامیک از مناطق عملیاتی زیر توسط رزمندگان 

 هویزه      طالئیه  

23 
 ..... است. روی داد، نمونه ای از شرقانقالب های رنگی که در چندین کشور بلوک 

 سایبری جنگ     نرم جنگ  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   7 صفحه 

 

30 
 شود؟ یک محسوب می جزء کدام« انقالب مخملی»

 جنگ نرم     جنگ سرد  

31 
 ؟نیستکدام مورد جزء ویژگی های جنگ نرم 

 شناخت دشمنان و روشهای تبلیغاتی آنها    پایدار و بادوام است   

32 
 چیست ؟هدف اصلی در جنگ نرم 

 تالش برای بحرانی نشان دادن اوضاع کشور     تغییر باورها و اعتقادات   

33 
 ؟نیستکدام یک از موارد زیر از ویژگی های جنگ نرم 

 سطحی و زود گذر    الگوساز و هیجان ساز  

31 
 ؟نیستکدام یک از موارد زیر از ویژ گی های جنگ نرم  

 برق آساسریع و   آسیب محور و تردید آفرین  

35 
 در پدافند غیر عامل به حداقل رساندن آسیب ها در کدام حوزه، از بقیه مهمتر است ؟

 نیروی انسانی    تأسیسات و تجهیزات  

36 

استفاده از انرژی الکترومغناطیسی با هدف تشخیص، بهره برداری و اختالل در طیف الکترومغناطیسی 

 .شود می ..... نامیده دشمن

 سایبری جنگ    نیکالکترو جنگ  

37 

به مجموعه ای از ارتباطات که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی و بدون در نظر گرفتن مکان 

 جغرافیایی برقرار می شود ..... گفته می شود .

 فضای سایبر     جنگ سایبری  

38 
 است.جنگ ........... به معنای تهاجم عمومی به سیستم های فناوری اطالعات یک کشور 

 الکترونیک      سایبری  

33 
 حضرت زهرای اطهر )س( در کدام شهر مدفون است؟

 نجف اشرف     النبی مدینه  

10 
 ؟سمیه کردستان لقب کدام بانوی شهید است

 کرجو شهیدناهیدفاتحی    خیام شهیدسهام  

11 
 ستاد جنگ های نامنظم توسط کدامیک از اشخاص زیر تشکیل شد؟

 شهید چمران    رازیشهید حسین خ  

12 
 ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه ..... است. باارزش

 فرهنگی      نظامی  

13 
 شود؟ محسوب می« عارضه طبیعی»یک  کدام

 هور الهویزه     خاکریز  

11 
 .یا ماند آب می گویند.....  ماندن آب در روی زمین را

 چشمه      هور  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   2 صفحه 

 

15 

گام شب اگر رو به ستاره ی قطبی بایستیم؛ سمت چپ ما جهت ..... در نیمکره ی شمالی در هن

 خواهد بود.

 مغرب      مشرق  

16 
 با توجه به شکل ماه، فلش، کدام جهت را نشان داده است؟

 مغرب      مشرق  

17 
 کدامیک از موارد زیر جزو حوادث غیر طبیعی می باشد؟

 حوادث صنعتی      صاعقه  

18 
 روز تصادفات جاده ای مؤثر است ؟چه عاملی در ب

 همه موارد :د  : جادهج  یله نقلیه: وسب  ن: انساالف

13 
 کدام مورد جزء عالیم حیاتی اند.

 مواردد: همه   نبضج:   فشارخونب:   تنفس: الف

50 
 اگر در خونریزی، خون از بدن خارج شود وبه بیرون بریزد به آن خونریزی ............. می گوییم.

 خارجی      شدید  

51 
 .نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر جزء شرایط حمل مصدوم به پشت 

 به هوش باشد    شکستگی داشته باشد  
  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   4 صفحه 

 

 

 نمره می باشد. 5/0بارم هر سوأل    درستی یا نادرستی این جمالت را مشخص کنید. ردیف

 ه از سوی قدرتهای خارجی به خطر بیفتد.منظور از تهدید وضعیتی است که در آن ارزشهای حیاتی جامع 1

 .تقلید کردن از فرهنگ بیگانه نمونه ای از تهدید داخلی می باشد 2

 مصرف گرایی می تواند نمونه ای از تهدیدات خارجی باشد. 3

 .بین المللی صلح را در جهت صحیح آن تفسیر می کنند نهادهاییکی از علل صلح در دنیا این است که  1

 بسیج اولین بار توسط امام خمینی )ره( به کار گرفته شد.واژه  5

 سلطه گران جهانی و دشمنان انقالب هنگام حمله صدام به ایران فقط به او کمک نظامی کردند. 6

 .هیچکدام از سلطه گران جهانی در زمان حمله عراق به ایران از صدام حمایت نکردند 7

8 
تضمین  های سازمان ملل توسط ایران اعتماد داشتن به صدام ویکی ازدالیل مهم عدم پذیرش قطعنامه 

 مجامع بین المللی در این باره بود.

 .جوان با بخشی از تاریخ انقالب اسالمی استنسل یکی از دستاوردهای اردوی راهیان نور آشنایی  3

 خرمشهر طی عملیات فتح المبین آزاد شد. 10

 نه های جمعی می باشد.مهمترین سالح دشمن در جنگ نرم رسا 11

12 
جنگ نرم عبارت است از هر گونه اقدام نرم که قصد دارد با استفاده از زور واجبار اهداف خود را 

 .محقق سازد

 .جنگ نرم بر خالف جنگ نظامی هزینه زیادی دارد 13

 .جنگ نرم درپی تغییر هویت وشخصیت جامعه ی هدف است 11

 ه صورت می پذیرد را دفاع غیر عامل می گویند.هر نوع دفاعی که با کمک اسلح 15

 پدافند عامل دفاعی است که پاسخگوی تهدیدات مدرن در عصر حاضر است. 16

 یکی از ویژگی های جنگ های گذشته این بود که این جنگ ها بر اهداف نظامی تمرکز داشتند. 17

 گویند.ه رایانه ها را اده از روشهای نفوذ بتهاجم عمومی به سیستم فناوری اطالعات یک کشور از طریق استف 18

 حمله ویروس استارکس نت به سیستم انرژی هسته ای ایران نوعی جنگ الکترونیکی بود. 13

 فضای مجازی قدرت غیر واقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت می دهد. 20

 .در فضای مجازی سرزمین، مکان و موقعیت جغرافیایی طرف مقابل روشن است 21

 نگهداری و عیب یابی سالح انفرادی به عهده ی فرمانده می باشد. 22

 حوادثی که انسان در بوجود آمدن آنها نقش دارد حوادث طبیعی گفته می شوند. 23

 های اولیه کنترل عالیم حیاتی و عوامل تهدید کننده حیات است. یکی از مهمترین کمک 21

25 
انید پانسمان اولیه را که روی زخم گذاشته اید بردارید و گاز اگر خونریزی ادامه پیدا کرد می تو

 تمیز دیگری به کار ببرید.یا تکه پارچه استریل 

26 
اگر استخوان شکسته از زخم بیرون زده است سعی کنید آن را به درون زخم فرو برده سپس آن را با 

 روش مناسب پانسمان و بانداژ کنید.
 



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   31 صفحه 

 

 نمره می باشد. 5/0 عبارت،بارم هر     مناسب پر کنید. جای خالی را با عبارت ردیف

 حمله راهزنان در شب به روستا امنیت ........ رابرهم زده است. 1

 امنیت ملی وضعیتی است که در آن یک کشور بتواند...................را در برابر...............حفظ کند. 2

 و ارزشهای معنوی ما وجود دارد را.....................گویند.دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی  3

 مصرف گرایی، تجمل گرایی و گسترش قانون گریزی، نوعی تهدید ..... می باشند؟ 1

5 
از تهدیدات ...... تهدید بمباران مراکز هسته ای ایران توسط رژیم اشغالگر سرزمین قدس یک نمونه 

 محسوب می شود.

 می گویند..... همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت، استقالل سیاسی یک کشور را .. هجوم و حمله ی 6

 به معنای ..... به کار می رود. )یک مورد(« صلح»واژه  7

 باشد. )یک مورد( ، ..... می«بسیج»یکی از معانی کلمه  8

 نبرد انسان با نفس خود جهت خودسازی و تقوی، جهاد ..... نام دارد. 3

 راهیان نور هجرتی ..... است که می تواند ما را به هجرت کبری برساند. اردوی 10

 در جنگ نرم کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد ..... نام دارد. 11

 در جنگ نرم، مهم ترین ابزار تأثیرگذاری ..... هستند. 12

13 
 هزینه با شود می که دریافتند. .... و .....تجارب  کارشناسان بخش جنگ در ایاالت متحده با استفاده

 .ر سایر کشورها به اهداف سیاسی ، اقتصادی و غیره دست یافتد مستقیم دخالت بدون و کمتر

 هر دفاعی که با بهره گیری از سالح و تجهیزات نظامی صورت گیرد دفاع ..... می گویند. 11

15 
مأیوس کردن کشورهای دیگر در جهت تدابیر گوناگونی که از سوی یک کشور برای جلوگیری و 

 عملی کردن سیاست های تهدید آمیز آنها صورت می گیرد ..... نامیده می شود.

16 
باز دارندگی عبارت است از تدابیر گوناگونی که ازسوی یک کشور برای ..... و در جهت عملی کردن 

 .... آنها صورت می گیرد.

 ن ..... و ..... یک کشور است.یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی دشم 17

 این موضوع که دشمن بترسد و به خود اجازه ندهد که به ما حمله کند در دنیای امروز ..... نام دارد. 18

13 
استفادی از انرژی الکترومغناطیسی با هدف تشخیص،بهره برداری و اختالف در طیف الکترو مغناطیسی 

 ، ..... گفته می شود.دشمن و جلو گیری از اقدامات مشابه آنها

20 
به مجموعه ای از ارتباطاتی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی وبدون در نظر گرفتن مکان 

 جغرافیایی برقرار می شوند ..... گفته می شود.

 حضرت زهرا از جانب پدرش ..... لقب گرفته بود. 21

 باشد. می گذارم، که یکی کتاب خدا و دیگری ..... می بها را نزد شما رسول اکرم )ص( فرمود: من دو چیز گران 22

 برای اولین بار انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا توسط ..... پایه گذاری شد. 23

 .آموزش دید.....  ریکی را در کشورچدکتر چمران دوره جنگ های  21



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   33 صفحه 

 

 ت اسالمی پایه گذاری کرد.دکتر چمران به همراه امام موسی صدر ..... را بر اساس اصول و اعتقادا 25

 به معنای ..... است. )یک مورد(« اقتدار»واژه  26

 استوار است......  و..... و.....  سیاست های دفاعی ایران بر محورهایی همچون 27

 گویند. گیری ..... مسافت یا فاصله بین دو نقطه را ..... مسافت می اندازه 28

 ندازی برای به دست آوردن دقت سالح انجام می شود...... عملی است که قبل ازتیرا 23

30 
باید ...  و جهت تماس با آتش نشانی با شماره ..... در موقع تصادف جهت تماس با اورژانس با شماره

 .تماس گرفت

 برای ایجاد آتش سه عامل ......، ماده سوختنی و ..... الزم است. 31

32 
به ماده سوختنی از انواع کپسول آتش نشانی، .....، ..... و .....  در فرونشاندن آتش سوزی باید با توجه

 استفاده کرد.

33 
جنس ماده سوختنی ..... می باشد روش مقابله استفاده از کپسول آتش نشانی  Bدر آتش سوزی نوع 

 حاوی ..... و ..... می باشد.
  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   32 صفحه 

 

 

 نمره( 1و مورد = )دنمره  5/0بارم هر مورد سوأل،     سوأالت کوتاه پاسخ  ردیف

 دو  مورد از اهداف اصلی امنیت ملی را نام ببرید؟ 1

 از آسیب های بسیج و انقالب اسالمی دو مورد نام ببرید. 2

 ؟ ) دو مورد ( در مدارس چیستبسیج دانش آموزی  به نظر شما بهترین راه حل فعال نمودن  3

 ید.بنویس دو مورد از ماموریت های بسیج دانش آموزی را 1

 متجاوزان چه قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند. )دو مورد( 5

 مورد( 2) ؟ بایست بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه یابد چرا می 6

 ایران به چه دالیلی پس از فتح خرمشهر جنگ را ادامه داد ؟ 7

 مورد( 2) سازمان ملل را بنویسید؟ 538مفاد قطعنامه  8

 )دو مورد( قطع نامه های سازمان ملل از طرف ایران چه بود؟دلیل عدم پذیرفتن  3

 به وسیله ی ایران را بنویسید . ) دو مورد ( 538دالیل پذیرش قطعنامه ی  10

 چهار مورد از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را بنویسید. 11

 اسامی دیگر جنگ نرم را بنویسید؟ دو مورد از 12

 نرم را بنویسید. مورد از ویژگی های جنگ 2 13

 راه های مقابله با جنگ نرم را بنویسید . ) دو مورد ( 11

 مقاومت و ایستادگی ما در برابر دشمنان از طریق چه راهکارهایی افزایش می یابد ؟ )دو مورد( 15

 م ببرید.از اقدامات پیامبر )ص( در هجرت از مکه به مدینه )در رابطه با پدافند غیر عامل(، دو مورد را نا 16

 دو مورد از آثار و نتایج پدافند غیرعامل را بنویسید. 17

 های فضای سایبری را بنویسید؟ دو مورد از ویژگی 18

 چرا این نام برازنده حضرت زهرا )س( است ؟ -ب ناست؟زهرا به چه مع -الف 13

 دو مورد از اقدامات شهید چمران را بنویسید. 20

 را که شهید حسین خرازی در آنها حضور داشتند را نام ببرید. دو مورد از عملیات هایی 21

 ؟رد از مهمترین فعالیتهای شهید خرازی بعد از پیروزی انقالب و شروع جنگ را بنویسیدوم دو 22

 مورد( 2مهم ترین ویژگی های مفهومی اقتدار را نام ببرید. ) 23

 عی کشور هستند را نام ببرید.دو نمونه از تولیدات  داخلی که مظهر اقتدار و دفا 21

 مورد( 2؟ )در زندگی روزمره چه اهمیتی دارد جهت یابی 25

 در ظهر خورشید چه جهتی را وستاره قطبی در شب چه جهتی را نشان می دهد. 26

 دو راه جهت یابی در شب را نام ببرید. 27

 مورد از اصول تیراندازی صحیح را بنویسید. دو 28

 ح تیر اندازی را در دو مورد نام ببرید.حالت های صحی 23

 دو مورد از نکاتی که دانش آموزان قبل از وقوع زلزله باید بدانند را بیان کنید؟ 30



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   31 صفحه 

 

 دو مورد از نکاتی که برای ایمنی مدرسه باید رعایت شود را بنویسید. 31

 دو عامل مهم که باعث بروز تصادفات جاده ای می شوند را بنویسید. 32

 و اقدام مهم در هنگام بروز تصادفات جاده ای باید انجام داد را بنویسید.د 33

 مورد( 2جهت پیشگیری از آتش سوزی چه اقداماتی را باید انجام دهیم. ) 31

 به اقداماتی که برای کمک به فرد مصدوم قبل از رسیدن او به مرکز درمانی صورت می گیرد چه می گویند ؟ 35

 مورد( 2نام ببرید. )عالیم حیاتی را  36

 دو مورد از نکات مهمی را که در پانسمان و باندپیچی یک زخم باز باید رعایت کرد را بنویسید؟ 37

 در سوختگی های سطحی چه کمک های اولیه ای باید انجام داد ؟ ) دو مورد ( 38

 مورد( 2ای را باید انجام داد؟ ) های اولیه های اسکلتی، چه کمک در آسیب 33
  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   39 صفحه 

 

 

 نمره می باشد. 1بارم هر سوأل،       به سوأالت زیر پاسخ دهید. ردیف

 تفاوت امنیت ملی و امنیت جهانی در چیست؟ 1

 آیا در مباحث امنیت پایدارکشورها وضعیت یکسان دارند؟ 2

3 
   در زمان هشت سال دفاع مقدس رزمندگان کشور ما در مواجهه با تهدیدات جزءکدام گروه از 

 ها بودند؟انسان 

 آیا نبود جنگ الزاماً به معنای بودن صلح است؟ چرا؟ 1

 یکی از دالیل افزایش نزاع و دشمنی در بین کشورها چیست؟ 5

 همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشور ها و تحقق صلح در دنیا درچه شرایطی حاصل می شود؟ 6

 دالیل افزایش نزاع و دشمنی در بین کشورها چیست ؟ 7

8 
تواند صلح و دوستی  مندند، می های بزرگ جهانی از آن بهره که قدرت (VETO) به نظر شما حق وتو

 ها را به دنبال داشته باشد؟ چرا؟ و برابری حقوق انسان

 به چه شرطی صلح واقعی در جهان ایجاد می شود؟ 3

10 
 یابد؟ به نظر شما آیا صلح جهانی )با شرایط فعلی دنیا( تحقق می

 صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است؟ چرا

 ه زمینه هایی می تواند نقش موثری داشته باشد؟چبسیج در  11

 نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی چیست؟ 12

 حمله صدام به کشور ایران چه منافعی برای وی و حامیانش داشت؟ 13

 می افتاد؟ ال دشمن بود آتش بس را می پذیرفت چه اتفاقیاگر کشور ما در حالی که هنوز مناطقی در اشغ 11

15 

پذیرفت و  بس را می اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بود، آتش

کردند، شما )نسل امروز( چه قضاوتی درباره مدافعان  پس از آن صدامیان مناطق اشغالی را تخلیه نمی

 آن دوران داشتید؟

16 
 تواند داشته باشد؟ به نظر شما شرکت در اردوی راهیان نور چه تأثیری در رشد معنوی شما )نسل امروز( می

 ثیر دارد؟أچرا اردوی راهیان نور در رشد معنوی دانش آموزان ت

 چرا تنگه چهار زبر معروف به تنگه مرصاد گردید؟ 17

 اند؟چرا امروزه کشورهای سلطه گر جنگ نرم را آغاز کرده  18

 دهند؟ به نظر شما چرا امروزه قدرتهای بزرگ دنیا سرمایه گذاری زیادی در زمینه رسانه های جمعی انجام می 13

 شما دانش آموزان چگونه می توانید با جنگ نرم مبارزه نمایید؟ 20

 ؟با ذکر یک مثال توضیح دهید چگونه دشمن در جنگ نرم الگو سازی میکند 21

 تصویری از حریف ارائه می شود ؟در جنگ نرم چه  22



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   35 صفحه 

 

23 

 نظر خود را در مورد این تصویر، بنویسید.

 

 چرا قدرت های نظامی در دنیای امروز کمتر به دنبال تسلط فیزیکی بر کشورها می باشند؟ 21

 مهمترین هدف پدافند غیرعامل چیست ؟ 25

26 
دوست را دشمن و دشمن را دوست به نظر شما اگر در تشخیص دوست و دشمن دچار اشتباه شویم و 

 فرض کنیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 ؟برای رسیدن به اهداف پدافند غیر عامل در کشورمان چه راه حلی به ذهنتان میرسد  27

 موثری داشته باشیم؟ چگونه می توانیم در فضای سایبری نقش مفید و 28

 توضیح دهید. یعنی چه؟« مشروعیت»های مفهومی اقتدار  از ویژگی 23

 شعار دفاعی جمهوری اسالمی ایران چیست؟ 30

 .عوارض به چند دسته تقسیم می شوند نام برده وتوضیح دهید 31

 توان با پیدا کردن یک جهت بقیه جهات را شناخت؟ چگونه می 32

 الکرسی در شب را توضیح دهید. یابی به کمک صورت فلکی ذات جهت 33

31 
و ب روی نقشه ی توپوگرافی  اگر فاصله دونقطه الف

100000

سانتیمتر باشد فاصله ی حقیقی  7برابر  1

 دو نقطه روی زمین چقدر است؟

 مؤثرترین روش برای کنترل خونریزی را بنویسید. 35

 حمل مصدوم را توضیح دهید. 36

 در چه مواقعی می توان مصدوم آسیب دیده را حرکت داد؟ 37
  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   36 صفحه 

 

 

 نمره می باشد. 5/0بارم هر مورد،      ل زیر را کامل کنید.جداو ردیف
    

   :یکی از مناطق عملیاتی غرب  1

   :یکی از مناطق عملیاتی جنوب  
    

    

2 
 راههای مقابله با جنگ نرم شامل: 

1-  

 2-  
    

  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   37 صفحه 

 

 

 ردیف
 ه: ستون ب، مورد اضافه دارد.(در جداول ذیل، عبارات ستون الف را با ستون ب ارتباط دهید: )توج

 نمره می باشد. 5/0بارم هر مورد، 

1 

    

  ب الف 

  امنیت منطقه ای -پ سطح امنیت کوچک ترین-1 

  امنیت ملی -ت سطح امنیت بزرگ ترین -2 

  جهانیامنیت  -ث سطح امنیت مهم ترین -3 

  امنیت جسمی -ج  

    

 

2 

 

 

 ب الف

 

 کشور یک علیه دشمن  جانبه ههم هجوم -پ صلح -1

 .است سازش و دوستی ، آشتی معنی به -ت تهاجم -2

 .افتد می خطر به جامعه حیاتی ارزش که وضعیتی -ث تهدید -3

 دور بودن ازخطرات علیه منافع مادی وارز ش های معنوی -ج 
 

3 

    

  ب الف 

  انسان ازمحلی به محل دیگر برای انجام وظیفه دینی خویش کوچ می کند. -پ جهاد اصغر -1 

  انسان با دشمن بیرونی می جنگد تا پیروز شود. -ت جهاد اکبر -2 

  .انسان از هرگونه پلیدی و گناه دوری می کند و به سمت خوبی ها می رود -ج هجرت صغری -3 

  می کند تا به تقوی و رستگاری نزدیک شود. انسان با دشمن درون نبرد -د هجرت کبری -1 

  انسان بادشمن می جنگد تا به پست و مقام برسد. -هـ  

    

1 

 

 

 عوامل تصادفات جاده ای -ب موارد -الف

 

 عامل طبیعی -پ خستگی -1

 عامل انسانی -ت کمبود عالیم و نشانه های راهنمایی و رانندگی -2

 جاده -ث مئنکمربند ایمنی نامط -3

 وسیله نقلیه -ج 
 

  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   32 صفحه 

 

 

     

  ب الف  5

 .نام اروند با نام چه کسانی عجین شده است -1  
 

  آزاد سازی بُستان  -ت

 از اقدامات مهم دکتر چمران در جنگ -2  
 

  قلق گیری  -پ

 
 

به عملی که برای به دست آوردن دقت  -3

 .سالح انجام می شود

  غواصان رزمنده -ج

 مهمترین سالح در جنگ نرم -1  
 

  کالشینکف -د

 
  

جلوگیری از سقوط شهر اهواز با احداث  -هـ

 کانال

 

  

 

 

 

 

  رسانه های جمعی -و

     

     

  ب الف  6

 
  دفاع در برابر دشمنان زور گو -پ هدف اصلی تو لید سالح در غرب -1 

 
  تجارت و افزایش ثروت -ت هدف اصلی جنگ امروزی-2 

 
  کالشینکف -د ازمانی نیروی مقاومت بسیجسالح س-3 

 
  جا به جایی حکومت ها -هـ مهمترین سالح ایران در جنگ تحمیلی -1 

 
  ایمان به خدا و رهبری امام -و  

     

     

  ب الف  7

 
  تهاجم -پ هدف اصلی جنگ نرم -1 

 
  تجاوز -ت ارزشها هجوم همه جانبه دشمن به فرهنگها و-2 

 
  کالشینکف -د مالح در جنگ نرمهمترین س -3 

 
  رسانه های جمعی -ج  

 
  و اعتقادات تغییر باورها -هـ  

     



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   34 صفحه 

 

  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   21 صفحه 

 

 

 نمره می باشد. 5/0بارم هر سوأل      کلید سوأالت چند گزینه ای

 پاسخ ردیف پاسخ ردیف

 خرمشهر 27 امنیت محلی 1

 طالئیه 28 امنیت ملی 2

 نرم جنگ 23 امنیت منطقه ای 3

 جنگ نرم 30 یت ملیامن 1

 شناخت دشمنان و روشهای تبلیغاتی آنها 31 امنیت پایدار 5

 تغییر باورها و اعتقادات 32 آلودگی رودخانه کارون 6

 سطحی وزود گذر 33 آلودگی رودخانه کرخه 7

 سریع و برق آسا 31 فارسی BBCای  ایجاد شبکه ماهواره 8

 نیروی انسانی 35 احتکار مواد غذایی 3

 الکترونیک جنگ 36 تحریم اقتصادی 10

 فضای سایبر 37 صلح 11

 سایبری 38 حفظ و برقراری صلح 12

 مدینه 33 اجتماعی 13

 کرجو شهید ناهید فاتحی 10 رهبر 11

 شهید چمران 11 د : همه موارد 15

 فرهنگی 12 آغاز نهضت حضرت امام خمینی )ره( 16

 هورالهویزه 13 امام خمینی )ره( 17

 هور 11 جذب و آموزش دانش آموزان 18

 مغرب 15 ظلم ستیزی 13

 مشرق 16 ایمان به خدا تحت رهبری حضرت امام )ره( 20

 حوادث صنعتی 17 د: هر سه مورد 21

 د: همه موارد 18 عدم تعیین کشور متجاوز 22

 د: همه موارد 13 پرداخت غرامت به هر  دو کشور 23

 خارجی 50 هجرت صغری ـ هجرت کبری 21

 .شکستگی داشته باشد 51 جهاد اکبر 25

   خرمشهر 26
 

  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   23 صفحه 

 

 

 نمره می باشد. 5/0بارم هر سوأل     کلید سوأالت درست یا نادرست 

 پاسخ ردیف پاسخ ردیف

 ص 11 ص 1

 غ 15 غ 2

 غ 16 غ 3

 ص 17 غ 1

 غ 18 ص 5

 غ 13 غ 6

 ص 20 غ 7

 غ 21 غ 8

 غ 22 ص 3

 غ 23 غ 10

 ص 21 ص 11

 غ 25 غ 12

 غ 26 غ 13
  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   22 صفحه 

 

 

 نمره می باشد. 5/0بارم هر عبارت،      کلید سوأالت جا خالی ردیف

 امنیت محلی 1

 تهدیدات داخلی و خارجی -منافع و ارزش های حیاتی خود 2

 امنیت 3

 تهدید داخلی 1

 خارجی 5

 تهاجم 6

7 
همزیستی  -د جنگ و تهدیدعدم وجو -وجود آرامش در روابط کشورها -سازش -دوستی -آشتی

 مسالمت آمیز

 آماده ساختن نیروهای نظامی -قصد و اراده -آماده سفرشدن -آمادگی -جهاد 8

 جهاد اکبر 3

 صغری 10

 جامعه هدف 11

 رسانه جمعی 12

 دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد 13

 دفاع عامل 11

 بازدارندگی 15

 سیاست های تهدید آمیز -جلوگیری و مأیوس کردن کشورهای دیگر 16

 توان ایستادگی و مقاومت مردم 17

 بازدارندگی 18

 جنگ الکترونیک 13

 فضای سایبر 20

 ام ابیها= مادر پدرش 21

 اهل بیت )عترت( پیامبر )ص( 22

 دکتر چمران 23

 مصر 21

 سازمان امل 25

26 

 -وا داشتن دیگران به اطاعتحق  -قدرت به رسمیت شناخته شده -توانمندی -توانستن -تواناشدن

نظر و حرف آخر را زدن و اطاعت  -حق مورد اعتماد بودن -ارائه تصمیم نهایی -حق فرماندهی

 دیگران از او



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   21 صفحه 

 

 تأمین امنیت منطقه -بازدارندگی -تولید داخلی -استقالل -خود اتکایی 27

 تخمین –تقریبی  28

 قلق گیری 23

30 115- 125 

 اکسیژن و حرارت 31

 ماسه –شن  –آب  32

 کف و پودر –مایعات  33
  



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   29 صفحه 

 

 

 نمره 5/0بارم هر مورد سوأل،     کلید سوأالت کوتاه پاسخ ردیف

 هر پاسخ منطقی و مشابهی نیز قابل قبول است.

حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی  -های دینی و ملی حفظ ارزش -حفظ سرزمین و استقالل کشور 1

 آسایش برای مردم در مقابل خطرات بیگانگانایجاد  -تحقق رفاه عمومی مردم -کشور

 -نفوذ و رخنه فرصت طلبان -نفوذ اندیشه های بیگانه و خود باختگی در برابر قدرت های استعماری 2

پشت کردن به معنویات و روی  -اختالف و تفرقه -گرایش به فرهنگ ها و ارزش های غیر الهی

بی توجهی به  -تحجر و مقدس نمایی -قالبنادیده گرفتن اوامر رهبری ان -آوردن به مادیات

 خواست و نظر مردم.

 شناخت بیشتر اهداف بسیج دانش آموزی به دانش آموزان و والدین -1 3

 سترش تفکر بسیجیگانجام برنامه های مختلف جهت  -2

حضور  -جذب و آموزش و سازمان دهی دانش آموزان دختر و پسر در قالب گروه های مقاومت 1

گسترش تفکر بسیجی و مقابله با جنگ  -زمان یافته در عرصه های علمی و پژوهشی کشورمؤثر و سا

حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و حضور مؤثر در عرصه های  -نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان

 سازندگی و امدادی

 -میایینقض پیمان منع کاربرد سالح های شی -الجزایر 1375بی اعتبار اعالم کردن قرارداد رسمی  5

نقض مفاد پیماد مربوط به ضرورت رفتار  -نقض پیمان منع حمله به مناطق مسکونی و بیمارستان ها

 انسانی با اسیران جنگی

و دولت ایران نگران این  هنوز نقاطی از کشور مانند سومار و مهران و ... هنوز در اشغال دشمن بود 6

 .صلح فرق داردبود که صدام قصد تجدید قوا دارد زیرا آتش بس با 

ایران بر شناسایی معرفی وتنبیه متجاوز وپرداخت غرامت تأکید داشت این شرط قابل قبول -1 7

هیج پیشنهاد صلح واقعی داده نشده بود و تنها آتش بس از  -2صدام وسازمانهای بین المللی نبود 

ییه  مثل شلمچه  طالمختلفی از ایران  هنوز نقاط -3جانب افراد وسازمانهای مختلف توصیه می شد 

تعداد نیروهای عراقی نه تنها کم نشده بود بلکه -1فکه  قصر شیرین  مهران ...  در دست دشمن بود 

 افزایش یافته بود.

تعیین نیروهای ناظر سازمان ملل  -آتش بس فوری میان دو کشور و بازگشت به مرزهای بین المللی 8

آزادسازی  -به مرزها و اجرای دقیق آتش بسبرای نظارت بر عقب نشینی نیروهای دو کشور 

شناسایی خسارات دو کشور و پرداخت  -بررسی و تعیین متجاوز و اعالم رسمی -اسرای دو کشور

 غرامت به کشور مورد تجاوز

دادن امتیاز در قطع نامه ها به -بی اعتمادی به صدام–بی اعتمادی به ساز مان های بین المللی  3

 کشور عراق
 



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   25 صفحه 

 

بهبود مفاد   -کارشناسی مسئوالن کشور و صالحدید امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا نظرات 10

تغییرات در شرایط محیطی نبرد )استفاده وسیع عراق  -قطعنامه در مقایسه با قطعنامه ی پیشنهادی قبلی

م آمریکا به المللی، تحریم تسلیحاتی علیه ایران، ورود مستقی های شیمیایی و سکوت مجامع بین از سالح

وضعیت اقتصادی کشور  -(…جنگ و حمله به سکوهای نفتی و ساقط کردن هواپیما مسافربری ایران و 

اهمیت بازسازی کشور و حفظ سرمایه های انسانی ، اقتصادی و نظامی  -و فشار فراوان آن به مردم

 میهن

کسب تجارب  -عی کشورپیشرفت در صنایع دفا -تولد تفکر بسیجی -اعتماد به نفس و خودباوری 11

 نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن و ... -ترویج فرهنگ ایثار و شهادت -نظامی

 انقالب رنگی -انقالب مخملی -براندازی نرم -جنگ رسانه ای -جنگ سفید -جنگ روانی 12

جنگ نرم  -آرام و تدریجی است -جنگ نرم در پی تغییر هویت و شخصیت جامعه هدف است 13

جنگ نرم هیجان  -جنگ نرم پرتحرک و جاذبه دار است -پایدار و با دوام است -ز استالگوسا

 جنگ نرم تردید آفرین است. -جنگ نرم آسیب محور است -ساز است

اعتماد به  -وحدت و انسجام حول محور قانون اساسی و رهبری نظام -پایبندی به ارزشهای اخالقی 11

 -شناخت دشمنان و روشهای تبلیغاتی آنها -دات دینینفس و  تقویت روحیه ی دفاع از اعتقا

 افزایش توان مواجهه ی منطقی ، گزینشی و انتقادی نسبت به پیام رسانه ها

اتحاد و انسجام مردم  -آشنایی با موازین اخالقی و عمل به آنها  -تقویت ایمان ، صبر و بردباری 15

 شناخت دوستان و دشمنان -ه خدا آمادگی برای جهاد مال و جان در را -حول محور رهبری

خوابیدن حضرت امام علی )ع( به جای  -فرستادن مسلمانان به مدینه قبل از رفتن شخص پیامبر 16

رفتن از بیراههه و راه های صعب العبور  -حرکت به سمت جنوب و مخفی شدن در غار ثور -پیامبر

 به سمت مدینه

ایجاد  -هش آسیب پذیری های عمده در جامعهحفظ جان مردم و کا -افزایش پایداری ملی 17

ایجاد تعادل برای  -ایجاد توانایی برای تداوم تولید اقالم ضروری جامعه -بازدارندگی دفاعی

 بخشهای مختلف جامعه در زمان بحران

دهد  که بدون استفاده از ابزار جنگی به اهداف سیاسی،  فضای سایبری به بازیگران این امکان را می 18

فضای مجازی قدرت غیر واقعی به بازیگران کوچک و کم اهمیت  -خود دست یابند …گی و فرهن

در فضای مجازی ، سرزمین، مکان و موقعیت جغرافیایی طرف مقابل چندان روشن  -دهد می

های جسمی و  دهد که بدون وارد کردن آسیب فضای سایبری به بازیگران این امکان را می -نیست

 ، منافع خود را تأمین کنند.فیزیکی به طرف مقابل

زیرا او چهره ی درخشان زن  -ب  زهرا به معنای درخشنده و روشن می باشد. -الف 13

 مسلمان ،فروغ تابان معرفت و نمونه ی روشن خدا پرستی و صبر و بردباری در راه خدا است.
 

 



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   26 صفحه 

 

پایه  -ید شده بودسرپرستی فرزندان شیعه لبنان که پدرانشان به دست رژیم اشغالگر قدس شه 20

پایه  - و کردستان آزادسازی شهر پاوه -گذاری سازمان امل به همراه امام موسی صدر در لبنان

تشکیل ستاد جنگ  -جلوگیری از سقوط شهر اهواز- -گذاری انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا

جلوگیری از  متر به منظور 100کیلومتر و عرض  20احداث کانالی به طول  -های نامنظم در اهواز

 –طراحی آزادسازی شهر دهالویه -شهر سوسنگردو شکستن محاصره آزادسازی  -سقوط شهر اهواز

 )ره( وزیر دفاع به فرمان امام خمینی -

 فتح المبین      -خیبر           -     8والفجر      -بیت المقدس          -     5کربالی  21

 -پاکسازی شهرهای دیوان دره، سقز، بانه، مریوان و سردشت فرمانده گردان ضربت در کردستان و 22

فرمانده جبهه دارخوین  -آبادان -فرمانده اولین خط دفاعی در مقابل ارتش بعثی در جاده اهواز

فرمانده لشکر امام حسین )ع( در عملیات فتح  -آزادسازی بستان -در عملیات شکست حصر آبادان

فرمانده لشکر امام حسین )ع(  -ع( در عملیات بیت المقدسفرمانده لشکر امام حسین ) -المبین

 5فرمانده لشکر امام حسین )ع( عملیات کربالی  -8عملیات والفجر

 حقانیت -تناسب فرهنگی -التزام طرفین -مشروعیت 23

 پرتاب ماهواره های امید ، طلوع ، فجر و در -تولید انواع موشک شهاب ، ثاقب ، صیاد ، فاتح و ..... 21

ساخت ناوشکن ایرانی  -تولید انواع زیردریایی و تجهیزات دریایی -آینده ی نزدیک ظفر و ......

تولید انواع سالح ، تانک ، زره پوش ، انواع خودروهای نظامی و سایر ادوات  -موسوم به جماران

تولیدات بخش  -ساخت هواپیماهای جنگنده ی صاعقه و هواپیماهای بدون خلبان  -زرهی

ساخت پروژه های عمرانی شامل فرودگاه ،  -نیک شامل ؛ انواع رادار ، انواع بیسیم و ....الکترو

 جاده ، راه آهن ، سد ، اسلحه و سایر خدمات مهندسی و مخابراتی

پیدا کردن مسیر درست در  -یافتن مسیر حرکت در پیاده روی و کوهنوردی -به منظور یافتن قبله 25

 حائز اهمیت است.جنگل و بوته زارها و ..... 

 ستاره قطبی= جهت شمال -خورشید= جهت جنوب 26

 ماه -ستاره قطبی 27

تخمین  -انجام صحیح عمل انگشت روی ماشه -وضعیت صحیح -قلق گیری و نشانه روی دقیق 28

 تیر اندازی با آهنگ منظم و مداوم -مسافت و تنظیم درجه صحیح اسلحه

 حالت دراز کش. – 1حالت نشسته  – 3انو حالت به ز – 2حالت ایستاده  – 1 23

 طرز استفاده از کپسول آتش نشانی و انجام عملیات امدادرسانی و کمک های اولیه را بداند. 30

 بیاموزند که چگونه جریان برق را قطع کنند و شیرها آب و گاز را از محل اصلی ببندند

پاک سازی کالس و  -ت به دانش آموزانبرنامه ریزی برای آموزش کمک ها اولیه و امداد و نجا 31

 مدرسه از هر گونه عوامل آتش زا و خطرآفرین.

 جاده –وسیله نقلیه  -عامل انسانی 32
 



 

 استفاده، با ذکر منبع بالمانع است.  12 از   27 صفحه 

 

مراقب باشید که این حادثه منجر به  –کمک به حادثه دیده  –تماس با مراکز امدادی و امنیتی  33

 تصادف دیگری نشود.

مواد آتش زا و  -ساخت وسایل آتش بازی خودداری کنیداز نگهداری مواد آتش زا و تهیه و  31

هیچگاه از الکل و  -انفجاری را حتی به مقدار بسیار کم در جیب لباس و کیف خود حمل نکنید

از پرتاب مواد  -بنزین و سایر مواد با درجه اشتعال زایی باال برای روشن کردن آتش استفاده نکنید

خت ها، بام ها و ایوان های منازل که از عوامل عمده بروز آتش زا مانند فشفشه و ... بر روی در

از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست های برق یا  -آتش سوزی است خودداری کنید

 ایستگاه های کاهش فشار گاز و پارکینگ های عمومی بپرهیزید.

 کمک های اولیه 35

 فشار خون و درجه حرارت –شامل: نبض  36

سطح زخم را به وسیله پانسمان به طور کامل  -پانسمان استریل یا بسیار تمیز استفاده کنیداز  37

پانسمان را از محل اولیه جابجا نکنید. )چون جابجا کردن آن ممکن است دوباره باعث  -بپوشانید

 باندپیچی را وقتی انجام دهید که خونریزی به وسیله پانسمان قبالً کنترل شده -خونریزی شود.(

 ها و پاها را آزاد بگذارید. نوک انگشتان دست -باند را بیش از حد سفت یا شل نبندید -باشد

مصدوم را از نظر آسیب دیدگی های دیگر بررسی کنید و در صورت آسیب دیدگی وخیم تر ،  38

بالفاصله پس از حادثه ، محل سوختگی را به مدت ده تا بیست دقیقه  -ابتدا به آن رسیدگی کنید

به آرامی ساعت ،  -خل ظرف آب سرد فرو ببرید و یا آنرا زیر جریان مالیم آب سرد قرار دهیددا

 -النگو ، انگشتر ، کفش و سایر چیزها را قبل از آنکه ناحیه ی آسیب دیده متورم شود خارج کنید

ر اگر پوست تاول زده است به آنها دست نزنید و آنها را نترکانید ، زیرا ترکاندن تاول ها خط

ناحیه ی سوخته شده را با یک پانسمان خشک و استریل بپوشانید ، برای  -عفونت را بیشتر می کند

در صورت هرگونه سوختگی در راه  -پانسمان موقت می توان از پوشش پالستیکی تمیز استفاده کرد

 تنفس ، چشم ، صورت و نقاط حساس از پزشک کمک بگیرید.

ندارد، ولی مصدوم از درد شکایت دارد، همیشه بنا را بر وجود  اگر آسیب یا عالمت واضحی وجود 33

هنگام شکستگی در صورتی که عضو آسیب دیده  -شکستگی گذاشته و اقدامات الزم را انجام دهید

از اقدام برای جا انداختن موارد شکستگی یا در رفتگی به  -خونریزی نداشت فقط آتل ببندید

روش مناسب پانسمان و باندپیچی کرده و سپس آتل بندی و  شدت پرهیز کنید بلکه آن عضو را با

 بی حرکت کنید.
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 ردیف
 نمره می باشد. 1بارم هر سوأل،      راهنمای تصحیح سوأالت

 هر پاسخ منطقی و مشابهی نیز قابل قبول است.

1 
در سطح ملی ، تنها امنیت یک کشور تهدید می شود ولی در سطح منطقه ای ، امنیت چند کشور 

 دید می شود، همچنین در سطح جهانی ، امنیت همه کشورها ی جهان تهدید می شود.ته

2 

خیر، ممکن است کشوری امنیت داخلی مناسبی داشته باشد ولی از سوی قدرت های خارجی 

تهدید شود یا این که از لحاظ نظامی دارای وضعیت مناسبی باشد، امّا ارزش های فرهنگی 

 ر معرض خطر باشد.والگوهای رفتار سیاسی آن د

3 
 زیرا اندازه قدرت وتوان خود را به صورت واقعی می دیدند و-رزمندگان ما جزء گروه سوم بودند

 با توکل بر خداوند و تالش در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت نمودند وآنها را شکست دادند.

 است.خیر، زیرا مفهوم صلح در روابط بین المللی دچار تغییر و تحول شده  1

5 
آن است که قوانین بین المللی ومفاهیم مورد توافق ملت ها مانند صلح، دموکراسی، حقوق بشرو... 

 از جانب قدرت های بزرگ جهان در جهت منافع خودشان تفسیر می شود.

6 

به شرطی حاصل می شود که اصولی مانند حق حاکمیت، برابری حقوق کشورها، مصونیت تمامیت 

 ک یا بزرگ وعدم مداخله در امور داخلی کشورها از جانب همه ی ارضی هر کشور کوچ

 حکومت ها رعایت شود.

7 

هیم مورد توافق ملت ها مانند یکی از دالیل مهم این موضوع آن است که قوانین بین الملل و مفا

، حقوق بشر و.... از جانب قدرتهای بزرگ جهانی در جهت منافع خودشان تفسیر کراسی، دموصلح

 .می شود

8 
زیرا با وجود این حق تبعیض آمیز، قوانین بین المللی و مفاهیم مورد توافق ملت ها نیز از  -خیر

 جانب این قدرت ها در جهت منافع خودشان تفسیر می گردد.

3 

 -3برابری حقوق کشورها  -2حق حاکمیت  -1: به شرطی حاصل می شود که اصولی مانند

عدم مداخله در امور داخلی کشورها، از  -1بزرگ  مصونیت تمامیت ارضی هر کشور کوچک یا

 .جانب همه حکومت ها رعایت شود

10 
به علت وجود زیاده خواهی قدرت های بزرگ جهانی و عدم رعایت حقوق ملت ها از جانب آنها 

 ، صلح جهانی فعالً دور از ذهن است.همچنین نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان

11 

که نهاد بسیج یک نهاد مردمی در همه ابعاد می باشد این نهاد بزرگ می توتند با با توجه به این 

جذب وآموزش مردم به خصوص قشر جوان این کشور بر آگاهی آنان در رابطه با تهاجماتی که 

با تهدیدات  کشور را تهدید می نماید بیفزاید تامردم بتوانند دوست را از دشمن تشخیص دهند و

 ایند.فرهنگی مقابله نم
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12 

بسیج نهادی است کامالً مردمی و اجتماعی که در تمام زمینه ها )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی 

و....( فعالیت می نماید و می تواند در حفظ نظام و انقالب، حوادث غیر مترقبه، همکاری با نیروهای 

 مسلح و در هنگام جنگ نرم و جنگ نظامی مؤثر باشد.

13 
به کشور ما ایران اگر می توانست در این جنگ پیروز گردد منافع از دست رفته  با حمله ی صدام

 خود و قدر ت های سلطه گر جهانی را که با پیروزی انقالب از دست داده بودند تأمین می شد.

11 

این برای  ممکن بود کشور ما برای همیشه قسمت هایی از خاک ووطن مان  را از دست بدهد و

این بود که نسل جوان آن روز توانایی وغیرت الزم را جهت دفاع از خاک  آیندگان  نشانگر

 وکشور خود را نداشته اند.

15 
توانایی وغیرت الزم را جهت دفاع از با عدم بصیرت الزم، نشانگر این بود که نسل جوان آن روز 

 خاک وکشور خود را نداشته اند.

16 

دفاع مقدس موجب تقویت اقعی هشت سال زیرا حضور دانش آموزان از نزدیک در فضای و

ت طلبی ومعنویت می گردد و این حرکت معنوی با ایثارگری ها واز خودگذشتگی روحیه شهاد

 های دلیر مردان دفاع مقدس آشنا می سازد.

 به علت انجام عملیات مرصاد ونقش آفرینی سپاه اسالم در این منطقه 17

18 

روی انسانی فراوانی نیاز دارد وخسارت های مالی وجانی تجهیزات ونی زیرا جنگ سخت به سالح و

ثیر گذاری آن کمتر است ولی در جنگ نرم کم هزینه تر ولی منافع بیشتری در أآن زیاد ولی ت

 زمان کمتری از طریق این جنگ برای کشور های سلطه گر تامین می گردد.

13 

رت های سلطه گر برای حفظ جلب نظر افکار عمومی یک قدرت بزرگ و مهم است در نتیجه قد

از طریق رسانه ها راحت تر و با هزینه کمتر و منافع خود با اثرگذاری بر افکار عمومی کشورها 

 خواست خود را از طریق رأی و نظر مردم آن کشور هدف تأمین می کنند. بدون سر و صدا

20 
ارزش های حاکم بر پایبندی به فرهنگ ،اعتقادات و-تقویت روحیه والیت مداری وروحیه دینی

 ن کشورهمکاری الزم با مسئوال-عه اسالمیجام

21 
هواره ای یا فیلم دهد مانند الگوسازی از طریق شبکه های ما هر مثال صحیحی که دانش آموز می

 تاریخ و فرهنگ ایران و یا حتی رایج شدن عروسک های باربی یا ......های سینمایی ضد

22 
و مأیوس از حریف ارائه می شود و در مقابل مهاجم با الگوسازی و تصویری شکست خورده ، ناامید 

 تصویرسازی خود را پیروز و موفق نشان می دهد.

 هر پاسخ منطقی، قابل قبول است. 23

21 

زیرا اگر بتوانند به جای تسلط فیزیکی نوع حکومت، فرهنگ وارزش های یک کشور را آن گونه 

ه راحتی می توانند در ان کشور منافع خود را تأمین نمایند و که خواست آنها می باشد تغییردهند ب

از آن کشور سود ببرند واگر ارزش های واعتقادات یک کشور تغییر پیدا نمود دیگر به راحتی نمی 

 تواند به گذشته خود برگردد پس با توجه به این مطالب شاید نیازی به تسلط فیزیکی کمترمی شود.

 ها در بخش نیروی انسانی است. به حداقل رساندن آسیب 25
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 هر توضیح منطقی قابل قبول می باشد. 26

27 

 ممانعت از ایجاد تاسیسات پر خطر در مراکز جمعیتی و احداث آنها در خارج از شهر  -1

مه ه فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه بکارگیری اصول و ظوابط پدافند غیر عامل در -2

 دانش آموزاندیگر یا نظرات  ی بخشهای جامعه

28 

امکانات خود را به کار می گیرند تا ما  با توجه به این که در فضای سایبر دشمنان ما تمام تجهزات و

ارزش  در این فضا از اعتقادات و ما هم تالش کنیم تا با توکل به خداوند را مورد تهاجم قرار دهند

این فضا مکان مطلوب دشمنان ما گردد و  نگذاریم که های دینی خود به نحو احسن دفاع نماییم و

 حرکت باز نایستیم. از تالش و ناامیدی نشویم و س وأهرگز دچار ی

23 
ای در نظام حکومتی چنین حقی را داده  مشروعیت: یعنی شرع و قانون به فرد، گروه یا مجموعه

 دارند.باشد. در کشور ما مقام معظم رهبری و مسئوالن مختلف از چنین مشروعیتی برخور

30 
      ما قصد کشورگشایی و تجاوز به حریم سایر کشورها را نداریم اما به هر تجاوزی قاطعانه پاسخ 

 می دهیم.

31 

      -لندی هاشامل: ب -بیعی: عوارضی که انسان در ایجاد آن دخالتی نداشته است.طعوارض 

 هاآب -همواری ها -گودی ها

 -راه ها -آبادی هامانند:  -لت داشته باشد.عوارض مصنوعی: عوارضی که انسان در ایجاد آن دخا

 خاکریز -پل ها

 درجه، قابل شناسایی اند. 180الی  30با یافتن یکی از جهات اصلی، بقیه جهات نیز با اختالف  32

33 

 Mالکرسی پنج ستاره است که به دلیل چرخش در آسمان به شکل حروف التین  صورت فلکی ذات

وسط را در مسیر مستقیم پنج برابر فاصله دو ستاره ادامه دهیم به  شود. اگر ستاره دیده می Wیا 

 می رسیم. و جهت شمال ستاره قطبی

 7 × 100000 = 700000سانتی متر =  7000= متر 7کیلومتر  31

 فشار مستقیم و باال نگه داشتن عضو ) در صورت امکان ( می باشد. 35

 ه محلی امنانتقال مصدوم به روش صحیح از محل حادثه ب 36

 خطری فوری مانند آتش سوزی، فروریختن آوار،گاز سمی و... جان او را تهدید کند. 37
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 نمره می باشد. 5/0بارم هر مورد،       کلید تصحیح جداول ردیف

1 

 -پادگان ابوذر -سومار -تنگه چهار زبر )مرصاد( -بانه -گیالن غرب -مهرانمناطق عملیاتی غرب: 

 پاوه -ل ذهابسرپ -قصر شیرین

 -فکه -دهالویه -دوکوهه -هویزه -طالئیه -اروند -شلمچه -خرمشهرمناطق عملیاتی جنوب: 

 دزفول -آبادان -کرخه -دشت آزادگان -عین خوش -بستان -سوسنگرد

2 

اعتماد به  -وحدت و انسجام حول محور قانون اساسی و رهبری نظام -پایبندی به ارزشهای اخالقی

 -شناخت دشمنان و روش های تبلیغاتی آن ها -دفاع از اعتقادات دینی نفس و تقویت روحیه

 افزایش توان مواجهه منطقی، گزینشی و انتقادی نسبت به پیام رسانه ها
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 نمره می باشد. 5/0بارم هر مورد،      جداول راهنمای تصحیح ردیف
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