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 به نام خدا

 5و4و3درس 

 ه(نمر 5.5الف.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.)

 تامین کننده ی عمده نیازهای اقتصادی عراق بودند.______.برخی از دولت های حوزه5 

 دفاع مقدس است.______.پیشرفت در صنایع دفاعی کشور یکی از دستاورد های2

 ازاد شد.________طی عملیات روز در دست دشمن بود و______.خرمشهر3

 انجام شد._______در منطقه ی  8.عملیات والفجر 4

 انسان ها یک قدرت بزرگ محسوب میشود. ________و  _______.در عصر حاضر5

 یکی از ابزار های مهم جنگ نرم است._________.6

__________________________________________________________________ 

 نمره( 5.5)الت صحیح و غلط را مشخص کنید.ب.جم

 اسرا به ایران بازگشتند. 5361اذر  26.در تاریخ 5

 .اهمیت بازسازی کشور یکی از دالیل پذیرش قطعنامه اتش بس توسط ایران بود.2

 در منطقه ی شلمچه صورت گرفت. 6.عملیات کربالی 3

 .هدف از جنگ نرم هوشیاری و دین و اراده ملت هاست.4

 یم سیاسی در کشور اوکراین شدند.ژ.قدرت های خارجی با استفاده از جنگ نرم باعث تغییر ر5

 گی های کمی دارد.ژ.جنگ نرم به دلیل داشتن پیچیدگی وی6

__________________________________________________________________ 

 نمره( 2).گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.ج

 الشهدا )ع( در کدام یک از گزینه های زیر تشکیل شده است؟سید  51.لشکر 5

 .مهرانج.دو کوهه          د         الف.هویزه          ب.بانه 
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 ی از مشکالت جامعه ناشی از...است..برخ2

 الف.عدم برنامه ریزی مطلوب          ب.عدم استفاده از جنگ افزارها

 3و5د.گزینه ی  ج.عدم استفاده از امکانات جامعه       

 

 کدام منطقه ازاد شد؟ 5365اردیبهشت سال  58.در 3

 الف. طالییه          ب.هویزه          ج.تنگه مرصاد          د.هیچ کدام

 

 تصویب شد؟توسط  کدام سازمان  518.قطعنامه ی 4

 الف.شورای امنیت سازمان ملل         ب.صلیب سرخ 

 د.سازمان کنفرانس اسالمی          ج.جنبش عدم تعهد                

__________________________________________________________________ 

 نمره( 5وصل کنید.)یک مورد اضافه است( ) Bرا به ستون  Aد.ستون 

B A 
 راه مقابله با جنگ نرم تغییر هویت جامعه ی هدف

 هدف جنگ نرم شهید همت

 نرم گی جنگژوی تبلیغات سیاه

 محمد رسول اهلل )ص( 22فرمانده لشکر  شهید مرتضی اوینی

  افزایش توان انتقادی نسبت به پیام رسانه ها
__________________________________________________________________ 

 نمره( 2)تعریف کنید.ه.

 .جنگ سرد را تعریف کنید.5

 

 .هجرت کبری را تعریف کنید.2
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 گیالن غرب را شرح دهید..منطقه ی 3

 

 .کنید تعریف را هدف ی جامعه.4

__________________________________________________________________  

 نمره( 4)و.به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 

 در دفاع مقدس را توضیح دهید..تولید شیوه ی نوین دفاعی 5

 

 

 .چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟2

 

 

 .صدام با چه بهانه هایی به ایران حمله کرد؟3

 

 

 اداب و مراقبت های الزم در اردوی راهیان نور را بنویسید..4

 

 

__________________________________________________________________ 


