
آمادگی دفاعی 5و3و1سواالت دروس   

مره(ن 5/1) الف(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:  

در دنیای امروز مهمترین هدف در روابط بین المللی  حفظ و برقراری .............. است. -1  

................. باشد و فقط احساس شود.ممکن است تهدید واقعی و یا صرفا  -2  

خرمشهر به آزادی رسید.در عملیات ..................  -3  

توسط ............................. صادر شد. 595قطعنامه -4  

جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در ....................... و ذهن های مردم. -5  

....................... یک اصل مهم است.حفاظت از اطالعات در مقابله با  -6  

 

نمره( 5/1درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با عالمت های ص و غ مشخص کنید: ) ب(  

تهدید وضعیتی است که در آن ارزش های حیاتی جامعه از سوی قدرت های داخلی به خطر بیفتد. -1  

، امنیت جهانی است.مهم ترین سطح امنیت -2  

به تصویب رسید. 595قطعنامه  1366تیر ماه  25 در تاریخ -3  

های بین المللی هشت سال دفاع مقدس است. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دستاورد -4  

رسانه های جمعی یکی از ابزار های مهم جنگ نرم است. -5  

یکی از راه های مقابله با جنگ نرم، پایبندی به ارزش های اخالقی است. -6  

 

نمره( 2) درست را در عبارات زیر انتخاب کنید:ج( گزینه ی   

:هجوم و حمله ی همه جانبه دشمن علیه حاکمیت، سرزمین و استقالل سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیر نظامی -1  

د( جنگ      الف( تهدید                   ب( تهاجم                              ج( امنیت                              

 

 2- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تهدید داخلی نیست؟

 الف( دارای منشا داخلی است.                                    ب( در امتداد تهدیدات خارجی است.

 ج( مصرف گرایی نمونه ای از تهدید داخلی است.        د( علیه ارزش های دینی و ملی صورت میگیرد

در چه سالی تهاجم به کشور ما از سوی ارتش صدام آغاز شد؟ -3  



آمادگی دفاعی 5و3و1سواالت دروس   

  2/1361/ 15د(          1359شهریور  31ج(               1369مرداد  26ب(               1366تیر  25الف(

کئام یک از ویژگی های جنگ نرم است؟ -4  

اعتماد به نفس و خود باوری.الف( از تهدید های خارجی علیه کشورمان است.             ب( ایجاد   

 ج(پایدار و با دوام نیست.                                                  د( جنگ نرم کم تحرک است.

 

نمره( 1) ا  به ستون )ب( وصل کنید:ر  عبارت های ستون )الف(د(   

                    الف                                                               ب

 *دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد.

 *از اهداف امنیت ملی است.

 *در عصر حاضر یک قدرت بزرگ و مهم است.

 *از اهداف جنگ نرم است.

 *از عوامل پیروزی انقالب اسالمی

افکار عمومی -1  

یکپارچگی-2  

امنیت-3  

مردمتحقق رفاه عمومی -4   

                                                         

نمره( 2) ه( هریک از عبارات زیر را تعریف کنید:  

جنگ نرم: -4جامعه هدف:                        -3صلح:                            -2امنیت:                             -1  

نمره( 4) دهید:ی( به سواالت زیر پاسخ کامل   

چهار نمونه از تهدید های خارجی علیه کشورمان را بنویسید؟ -1  

دسته ها مختلف نیرو هاب مسلح را نام ببرید؟ -2  

چرا پس از فتح خرمشهر جنگ پایان نیافت؟ -3  

نام چند کشور را که در آن ها با استفاده از جنگ نرم رژیم سیاسی تغییر یافته است،بیان کنید؟ -4  


