الف) به سواالت زیر پاسخ دهید 9/5 ( .نمره)
 )1از دستاورد های هشت سال دفاع مقدس  2مورد را ذکر کنید 1/5( .نمره)

 )2دو مورد از وظائف بسیج دانش آموزی را ذکر کنید 1/5( .نمره)

 )3در جنگ تحمیلی ما خود را پیروز میدان میدانیم زیرا دشمن به اهداف خود نرسید .این اهداف چه بود؟ ( 2مورد)( 1/5نمره)

 )4سه مورد ازاصطالحات زیر را به اختیار توضیح دهید 4/5( .نمره)
 -مفهوم امنیت :

 -تهدید سخت :

 -تهدید نرم :

 -تعریف دفاع :

 اهمیت دفاع به گفته قرآن کریم : )5این سخن از کیست؟ " مادران شجاع فرزندان اسالم ،خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده اند" ( 0/5نمره)

ب) جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید 4 ( .نمره)
 )6ارتش صدام در تهاجم نظامی به کشور ما که در سال ..........................ماه  ...............................آغاز شد بخش وسیعی از مناطق جنوب و غرب
ایران را به اشغال خود درآورد 1( .نمره)
 )7سرانجام در تاریخ  ................................ماه سال  ................................خرمشهر آزاد شد 1( .نمره)
 )8تهدید در مقابل  .......................................قرار دارد 0/5( .نمره)
 )9سرانجام مردم ایران در روز .......................................

فروردین ماه سال  ..................................با رای قاطع  ..................................درصدی خود

جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناختند 1/5( .نمره)
پ) گزینه مناسب را انتخاب کنید (  2/5نمره)
 )10دوران پس از دفاع مقدس چه نام دارد.
ب) دوران حفظ دستاوردهای انقالب

الف) دوران پیروزی

ج) دوران سازندگی

د) هر سه مورد

 )11فرمان شکست محاصره آبادان توسط کدامیک از شخصیت های زیر صادر شد.
ب) شهید صیاد شیرازی

الف) امام خمینی(ره)

ج) شهید همت

د) شهید باقری

 )12خطرناک ترین روش تهاجم.
ب) تهاجم فرهنگی

الف) تهاجم سخت

ج) حمله شیمیایی

د) حمله سایبری

 ........................... )13از سرزمین و اعتقادات زمینه بروز دالوری جوانان را فراهم می سازد.
ب) فداکاری

الف) مهاجرت

د) همیاری

ج) دفاع

 )14تاریخ تشکیل بسیج:
الف)  5آذر 1358

ب)  16آذر 1359

ج)  31شهریور 1359

د) 3خرداد 1361

ت) صحیح و غلط بگذارید 2 ( .نمره)
 )15بخشی از حوادثی که به منظور از بین بردن انقالب صورت گرفت عبارتند از:
الف) ترور شخصیت ها

ب) تحریک قومیت ها برای خود مختاری

ج) فعالیت های مسلحانه گروه های ضد انقالب

د) نقش آفرینی آمریکا در منطقه

ث) جمالت صحیح را به یکدیگر وصل کنید 2( .نمره)
 -1استتار

دسته بندی دفاع

 -2اختفاء

اصول پدافند غیرعامل

 -3دفاع غیر عامل

مزیت اصول پدافند غیر عامل

 -4تقویت قدرت دفاعی کشور

پنهاه شدن از دید و تیر دشمن

