
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:                      نام دبیر:              

 مبار                                                                                                  سؤاالت            فردی

 .درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید 1

 .صهیونیسم و استکبار جهانی با شیوه های سخت و نرم در برابر حرکت های مردمی مقابله می کند (1

 .در ماه های پ از جنگ ، ابتدا گروه هایی از مردم عادی به سفر راهیان نور رفتند (2

بسیج منحصر به زمان و مکان خاص است و در طول دوران حکومت جمهوری اسالمی بازوی توانای کشور بووده و   (3

 .هست

 .قانون اساسی یکی از اختیارات رئیس جمهور فرماندهی کل نیروهای مسلح است 110اصل  4طبق ماده ( 4

2 

 .جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید 2

 .است …………….انقالب در لغت به معنای  (1

و مهمتوری  ابورار    نوام دارد  …………….گیورد    در جنپ نرم کشور و جامعه ای که مورد تهواجم قورار موی    (2

 می باشد. …………….تاثیرگذاری آن 

  .است مهم ………… و ……………. نظامی درتهاجم (3

 برساند. …………….اردوی راهیان نور هجرتی صغری است که میتواند مارا به هجرت  (4

5/1 

 گرینه صحیح را انتخاب کنید: 3

 آن ........... نام دارد الف: بررگتری  سطح امنیت .......... و مهمتری 

 ملی-(جهانی 2جهانی                                                                               –(منطقه ای 1

 منطقه ای –( جهانی 4جهانی                                                                                      –(ملی 3

 

 هر نوع دفاعی که بدون استفاده از سالح و تجهیرات نظامی انجام شود ................ نامیده می شود. ب: 

 (بازدارندگی4(پدافند غیر عامل                        3(دفاع عامل                        2(جنگ الکترونیکی                    1

1 

 

 مورد( 4) ببرید. رانام تهدید انواع 4

 

 

1 

 مورد( 4) .ببرید نام را امنیت مختلف های جنبه 5

 

 

1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ریاضی و تجربیدهم  مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1401-1400سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

 اکرم کمالو نام دبیر:

 03/1401/ 02 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 نمره 12جمع بارم : 

 امنیت                           کدام یک ازموارد سمت راست با موارد سمت چپ ارتباط معنایی دارد؟                        6

 جهاد اصغر                 وجود آرامش در روابط یک کشور با کشور های دیگر و عدم وجود جنگ و تهدید         الف:

  ب: انسان با دشم  بیرونی )مثل صدام( می جنگد تا پیروز شود                                                            صلح

5/0 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 7

 5/0 ؟با ارزش تری  نوع اقتدار چیست (1

 
 75/0معناست؟از نگاه جامعه شناسان انقالب به چه  (2

 
 75/0فتنه های دوران دفاع مقدس توسط صهیونیسم و استکبار جهانی چه بود؟  (3

 

 
 

2 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید 8

 

 (توسطایران را بنویسید. )دو مورد(598دالیل پذیرش قطعنامه آتش بس) (1

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 چگونه می توان خونریری خارجی را کنترل کرد ؟ )ذکر دو مورد کافی است(  (2 

 

 

 

 

 

1 

 باعث بروز تصادفات جاده ای می شوند را نام ببرید. دوعامل از عواملی که  (3 
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ( ص1 1

 ( غ2

 ( غ3

 ( غ4

 زیر و رو شدن(1 2

2) 

 خاک و سرزمین(3

4) 

 2الف:  3

   3ب: 

 اجتماعی و فرهنگی تهدید ، تهدیدسیاسی ، تهدیداقتصادی ، محیطی زیست تهدید ، تهدیدسیاسی 4

 اقتصادی امنیت سیاسی، امنیت محیطی، زیست امنیت فرهنگی، و اجتماعی امنیت نظامی، منیتا 5

 صلحالف:  6

 :جهاد اصغرب

 ( اقتدار در حوزه فرهنگی است1 7

 ( به معنای دگرگون شدن2

 ( استفاده ابزاری از دین با تعاریف جدیدی از اسالم و مذهب و ایجاد گروه های تکفیری از جمله این فتنه هاست3

 های پیشنهادی قبلی/وضعیت اقتصادی کشور و فشار آن بر مردم/ بهبود مفتد قطعنامه در مقایسه با قطعنامه ( 1 8

 

چند گاز استریل روی محل خونریزی قرار داده و با دست رویآن فشاردهید /اگرخونریزی در قسمتی از بدن است که ( 2

امکان قرار دادن آن رویسطح باالتر از سطح بدن وجود دارد مثل خونریزی در ساعد دست هم زمان با فشار دادن محل 

ند دور محل خونریزی را محکم ببندید ) البته نه آنقدرمحکم خونریزی عضو خونریزی کننده را باال نگه دارید/ با یک با

 .خون شود(  گردشکه باعث قطع 

 

 .عامل انسانی/ وسیله نقلیه / جاده ( 3

 امضاء:                    اکرم کمالو نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره12جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 آمادگي دفاعي دهم ریاضي و تجربينام درس: 

 اکرم کمالونام دبیر: 

 02/03/1401 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 


