
 

 

 5تا  1درس های 

 (5/1الف(جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید)

 (55/0)وجود دارد. و معنوی علیه منافع مادی ی کهعبارت است از دور بودن از خطرات . ..............1

 /.(55کلیه نیاز های اساسی و حیاتی جامعه است.) .................. نهادی پاسخگو به5

 /.(55. منجر به ازادی خرمشهر شد.).عملیات غرور آفرین..................3

 /.(55ه ................ می باشد.).تنگه چهار زبر مشهور ب4

 .(/55در جنگ نرم کشوری که مورد تهاجم قرار می گیرد .................... نام دارد.).5

.در جنگ نرم ....... به علت اثر گذاری بر افکار عمومی و تاثیر در خواسته های مردم نقش بسیار مهمی 6

 /.(55دارد.)

 

 (5/1)ب(جمالت صحیح را با )ص(و جمالت غلط را با )غ( مشخص کنید

 .در عصر حاضر رای و نظر مردم فقط در امور سیاسی است.)      (7

 در محور شلمچه صورت گرفته است.)       ( 7و بیت المقدس  8،5،4.عملیات های رمضان،کربالی 8

 می کند)    ( اعفسازمان نظامی است که زمان جنگ از کشور دک وظایف بسیج فقط ی.9

 بر منافغین کوردل تاختند)    (زی انی شهید صیاد شیربا نقش افریسپاه اسالم .در منطقه هویزه 10

 صدام به کشور ما حمله کرد.)          ( 1360شهریور  31.در 11

 .نبودن جنگ الزاما به معنی صلح می باشد)      (15

 

 (5پ(از بین گزینه های زیر پاسخ صحیح را انتخاب کنید)

 چه کسی به کار گرفته شد؟ .واژه تفکر بسیجی اولین بار توسط13

 د(شهید مطهری         ج(امام خمینی                      ب(مرتضی اوینی      الف(مقام معظم رهبری   

 کدام یک از مناطق زیر از مناطق عملیاتی غرب کشور به شمار می ایند؟.14

 مهرانالف(خرمشهر       ب(هویزه                ج(دو  کوهه               د(



 

 

 بود؟عدم پذیرش قطعنامه های صلح توسط ایران مهم .کدام یک از دالیل 15

 مایل بودن ایران به تصرف عراق  ج(عدم تضمین مجامع بین المللی د(الف و جالف(بی اعتمادی به صدام     ب(

 

 .عملیات والفجر در کدام یک از محور های زیر انجام شد؟16

 بج(خرمشهر           د(گیالن غر  الف(دوکوهه           ب(اروند            

 (1)اضافی است( Aستون  )یک عبارت دروصل کنیدBرا به ستون  Aج(هر یک از عبارات ستون 

            A          B 

 .نگ ایران و عراق بی اعتبار اعالم شدجدر       اردویان راهیان نور

 .سازمانی تحت فرماندهی مقام معظم رهبری      الجزایر 1975قرار داد 

 ری است که ما را به هجرت کبری صغهجرتی       بسیج مستضعفین

 .می رساند       انقالب مخملی

 .از اشکال جنگ نرم است       جنگ نرم

 

 (5)د(عبارات زیر را تعریف کنید

 .جهاد اکبر:17

 .تهدید:18

 جنگ نرم:.19

 .امنیت پایدار:50

 (4به سواالت داده شده پاسخ کامل دهید)ذ(

 (مورد4اهداف جنگ نرم را نام ببرید).51

 مورد(4)توسط ایران چه بود؟اتش بس دالیل پذیرش قطنامه .55

 مورد(4ویژگی های تفکر را بسیجی را ذکر کنید).53

 مثال بزنید.از سطوح امنیت دو مورد را به دلخواه نام برده و54



 

 

 کلید

 الف(

 .رسانه های جمعی6   .جامعه هدف5.تنگه مرصاد       4       .بیت المقدس 3            .بسیج     2        .امنیت     1

 ب(

 .غ12.غ11.غ 11.غ 9ص .8.غ 7

 پ(

 پاسخ گزینه ب.16.پاسخ گزینه د       15.پاسخ گزینه د  14.پاسخ گزینه ج  13

 ج(

 ان راهیان نور هجرتی صغری است که می توانئ مارا به هجرت کبری برسیانداردوی

 .نگ ایران و عراق بی اعتبار اعالم شدجدر  الجزایر 1975قرار داد  

 .سازمانی تحت فرماندهی مقام معظم رهبری بسیج مستضعفین

 .از اشکال جنگ نرم است  انقالب مخملی

 عبارت جنگ نرم اضافه است.

 د(

 .انسان با دشمن دشمن درون درون مبارزه می کند تا به تقوی و رستگاری برسد17

 .منظور از تهدید وضعیتی است که در ان ترزش های حیاتی جامعهاز سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد.18

عه هدف را نشانه گرفته و قصد دارد بدون استفاده .عبارت است از هر گونه اقدام نرم،روانی و تبلیغاتی که جام19

 از زور و اجبار اهداف خود را محقق کند.

فرهنگی،اقتصادی .هر گاه کشوری بتواند از نظر داخلی  و بین المللی به همه تهدیدات در ابعاد مختلف سیاسی،21

 واجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد به امنیت پایدار رسیده است

 ذ(



 

 

.الف(تغییر فرهنگ جامعه ذر جهت تاثیر گذاری بر افکار عمومی ب(ناکار امد جلوه دادن نظام سیاسی کشور 21

 مورد هدف و تخریب و سیاه نمایی ارکان آن  ج(تبلیغات سیاه به وسیله شایعه پراکنی،جوسازی و.....

 د(تقویت نارضایتی های ملت نسبت به نظام خود

ب(وضعیت اقتصادی  ر و صالح دید امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوانظر کارشناسان مسئوالن کشوالف(.22

کشور و فشارفروان ان به مردم ج(بهبود مفاد قطعنامه در مقایسه با نسخه قبلی د(اهمیت بازسازی کشور وحفظ 

 سرمایه های انسانی ،اقتصادی و نظامی میهن

 (ایثارگری کریمانه .الف(ایمان و اخالص ب(حریت در عبادت ج(ظلم ستیزی د23

بمباران مناطق مسکونی برای انها امنیتی باقی امنیت ملی:ساکنان غزه اعالم می کنند که رژیم اشغالگر قدس با .24

 نگذاشته اند

 ست.ر داده ااامنیت جهانی:بنابر اغالم سازمان ملل متحد،گرم شدن کره زمین امنیت ساکنان ان را در مخاطره قر


