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 صحیح       غلط                                                                صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید.

 ( سالح جنگ نرم رسانه است.1

 برقراری دوره های آموزشی و پشتیبانی مناسب، جزء اهداف تشکیل گروه نجات و امداد بوده است. (2

 اجتماعی می باشد. -تحول و دگرگونی سیاسی ،انقالب در معنای اصطالحی (3

  دشمن در جنگ نرم، ذهن و فکر افراد را هدف قرار می دهد. (4

 وسیله ستاره قطبی، جهت شمال جغرافیایی تعیین می گردد.ه ب (5

 الب اسالمی مهم تر از پیروزی آن است.قحفظ و دفاع از ان (6

 وجود دارد. ما معنویتهدید یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های  (7

 امروزه مهم ترین وظیفه هر حکومتی تامین امنیت شهروندان آن کشور است. (8

2 

 ب

 .نماییدانتخاب و متصل  دوستون از را  یکستون  هر یک از عبارت هایپاسخ 

 )یک گزینه اضافه است(ستون دو ستون یک

 فرمانی برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد                              

 یبرف طیدر مح دیسف ریاستفاده از بادگ                                   

 درجه ای افراد در نظام جمع 180فرمانی برای تغییر                   

 قاط مختلفدر ن یجنگ زاتینصب نمونک)ماکت( تجه                 

 ه بعد از فرمان از جلو نظام صادر می شودفرمانی که بالفاصل          

      در تونل یجنگ یمایپنهان کردن هواپ                                    

 عقب گرد         

 از جلو نظام         

 به چپ چپ         

 استتار         

 خبردار         

 فریب         

  اختفا         
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 پ

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 .................... می گویند. امات قبل، هنگام و بعد از آن را و اقد پدیده زمین لرزهای از دانش و اطالعات افراد جامعه درباره . مجموعه1

 .................... و ................... می دانند. سعادت دنیا و آخرت خود را در دوستیمردم با ایمان میهن ما، . 2

 .سخن گفتن با بیماران و روحیه و امید دادن به آنها، جزء وظایف گروه ....................... در شورای ایمنی در برابر زمین لرزه است .3
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 ت

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

 در دنیا کدام است؟های پدافند غیرعامل . از موثرترین روش1

 مکان یابی د(                              فریب ج(                                  اختفا ب(                               استتار الف(

 

 . چه تاریخی به عنوان روز جمهوری اسالمی ایران نام گرفته است؟2

 1358فروردین  12د(                      1358آذر  5ج(                     1357بهمن  22ب(                 1359شهریور  31 الف(

 

 . کدام یک از موارد زیر در جنگ نرم تغییر می کند؟3

 الف( مرزهای یک کشور               ب( تعداد تجهیزات نظامی              ج( نوع تفکر و اندیشه               د( قدرت موشکی
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 ؟این سخن از کیست. 4

                             

 

 آیت اله مطهری د(           آیت اله بهشتی        ج(         آیت اله خامنه ای           ب(                  الف( امام خمینی )ره(

 

 کدام یک از سطوح امنیت است؟جمله زیر بیان کننده . 5

 و امنیت آنها را بر هم می زنند. در یک روستا مردم از این نگران اند که شب ها، سارقان به روستای آنها می آیند

 د( محلی                         ایج( منطقه                         خانوادگی      ب(                             شهری الف(

 

 ؟نیست. کدام گزینه از توصیه های ایمنی هنگام وقوع زلزله 6

         استفاده از آسانسور ب(                            الف( حفظ خونسردی و آرامش      

 فاصله گرفتن از قفسه ها د(                    ج( پناه گیری زیر ستون اصلی ساختمان   

 

 معنای کدام یک از ابعاد امنیت است؟ ،دم یک کشور از سرزمین و مردم خودتوان پاسداری و دفاع مر. 7

 امنیت نظامی د(                سیاسی    امنیت ج(                     اقتصادی  امنیت  ب(                 اجتماعیامنیت  الف(
 
 ؟های زیر استسوم کدام یک از گزینه. ضلع شکل زیر نشان دهنده مثلث ایمنی در برابر زمین لرزه است . 8
 

 همکاری ب(                                              آمادگی          الف(

 کارایی د(                                                   همدلی         ج(

 

 ؟مهم ترین گروه هدف در جنگ نرم کدام است. 9

                        زنان خانه دارد(             جوانان و نوجوانان( ج                          کودکانب(                              بازنشستگانالف( 

 

 جلوگیری از ورود افراد به داخل ساختمان، از وظایف کدام یک از گروه های شورای ایمنی در برابر زمین لرزه است؟. 10

 تدارکات و پشتیبانی د(                          آتش نشان ج(                       جست و جو ب(                       و امدادنجات  الف(

 

 ث

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید.

 .بنویسیداستفاده شد را از مکه به مدینه       دو اصل پدافند غیر عامل که در جریان هجرت پیامبر. 1

 ت را تعریف کنید.. تهدید سخ2

 مورد( 2) . روش های جهت یابی در روز را نام ببرید3

 از ابزارهای جنگ نرم را بنویسید.. دو مورد 4
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 12 جمع نمرات

 .پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد


