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 درس اول آمادگی دفاعی

  ............ میگوینددر برابر تهدید های مختلف را  دتوانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی خو .۱

 مقاومتد(    منیت ملیاج(    امنیت جهانیب(   امنیت پایدارالف( 

 
 برای دستیابی به امنیت پایدار باید .................؟ .۲

 .از هرگونه تهدید دوری و جلوگیری کنیمالف( 

 .ه فکر رفع تهدیدات باشیمب(ب

 .به کمک مردم و مسئولین سطح آن را ارتقا دهیمج(

 .خود را برای تهدید های احتمالی آماده کنیمد(
 
 .یکی از عوامل مهم و حیاتی در حفظ امنیت فردی و ملی است .۳

 رفتارهاد(       اطالعات(ج        تهدیدب(        تحریمالف( 

 
 .دشمن برای پیاده سازی برنامه های ضدامنیتی خود نیازمند ..................است .۴

    تهدید های مختلفالف( 

 ...کسب اطالعات از نخبگان علمی و فرهنگی وب(

  جذب نخبگانج(

 دستیابی به شبکه هاد(

 
 ............... میگویندترساندن یک ملت از راه های مختلف برای رسیدن به خواسته های خود را .۵

  فتنه انگیزید(    تهدیدج(     دوریب(     برنامه های ضد امنیتیالف( 

 

 درس دوم آمادگی دفاعی 

 موشک به دشمن پرتاب شد؟ نیاول یدر چه سال .۱ 

 ۱۳60(.      د۱۳6۳ (.   ج۱۳6۴ (ب   .۱۳6۵ (الف
 
  حکومت حرف اخر باشد به چه معناست؟ کیاگر حرف .۲

 یاقتدار مل(ب                                             افتدار. (الف

 یاسیقدرت س(د                                      .یقدرت نظام (ج
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  نوع اقتدار کدام است؟ نیباارزش تر ۳

  یاقتصاد نظام(.  دیفرهنگاقتدار  (ج.   یاسیاقتدار س(.   بیاقتدار مل(الف
 
 
   ست؟یسالح چ دیتول یهدف اصل .۴
 مقابله با دشمن (ب                        دفاع (الف 

 الف و ب نهیگز(د           یمل تیحفظ امن(ج   
 
  باعث چه شد؟ یانقالب اسالم یروزیپ.۵

  دفاع از حقوق خود (   اعتماد مردم. شیافزا (ج .   یاقتدار مل (.  بدیجد تیظهور هو (الف

م آمادگی دفاعیسودرس   
 گام اول انقالب اسالمی... .۱

 دشمن دربرابر ایستادگی( د  ورود امام)ره((ج  استقرار نظام جمهوری اسالمی(ب  سقوط شاه(الف
 گام دوم انقالب اسالمی.... .۲

مقاوت در برابر ( د  استمرا و تحقق آرمان های انقالب(ج  اسالمی جمهوری نظام استقرار(ب  تحقق آرمان های انقالب(الف
  دشمنان
 .میباشد .......... موضوع در جوانان به بالانق رهبری امید برهه این در .۳

 سبک زندگی( د  تزکیه نفس(ج  کارآفرینی(ب  علمکسب (الف
 معیارها و شاخص های بسیجی نمونه....... .۴

 قدرت جسمانی( د  خوش اخالقی(ج  کارآفرینی(ب  علم کسب(الف
 ج مستضعفین.....سازمان بسیای ماموریت هاز  .۵

 جذب نیروی نظامی( د  تولیدات(ج  دفاع محلی(ب  دفاع ملی(الف

 درس چهارم آمادگی دفاعی 
 
 ریه های اموزنده دفاع مقدس نیست؟جکدام مورد جز ت.۱

 (ایستادگی دربرابر دشمند   استفاده ابزاری(ج  (خودباوریب  توکل به خداالف(
 
 ؟دردم مقابله می کنمروشی در برابر حرکت   هصهیونیسم و استکبار جهابی با چ.۲ 

 نفس هاعتماد ب(د    استفاده ابزاری از دین(ج    (خودباوری ب   توطئهالف(
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 میکند مقابله مردمی حرکت برابر در-——صهیونیسم و استکبار چهانی با شیوه .۳

 توکل به خداد(        (داعشج    (خودباوریب      سخت و نرمالف(
 
 کدام از دستاوردهای دفاع مقدس است؟.۴

 الگو خودباوری(د    (حمله به دشمن ج    (شهادتب   جنگ جهانیالف(
 
 هایی است؟ هبه لذت های مادی دنیا از چه جلو نتعلق نداشت.۵

 (تصممیم گیرید      فرهنگ ایثار و شهادت(ج    (توکل به خداب   شهادت الف(
 
 کدام جز جلو های فرهنگ ایثار و شهادت نیست؟.6

 د(هیچکدام    (گام نهادن در مسیر رضای خداج     خودباوری(ب    سلحشوریالف(
 
 تعلق نداشتن به لذت های مادی جز کدام دسته است؟.7

 تحریمد(    اعتماد به نفس ج(     شهادتب(     فرهنگ ایثار و شهادتالف(

پنجم آمادگی دفاعی درس   
 

 سبک زندگی رزم آوران دوران دفاع مقدس براساس...........وروش پیامبر)ص( و............بوده است؟ -۱

 د(گزینه الف و ج  ج(امامان،الگوهای انسانی    های اسالمی،امامانالگوب(  الف(الگوهای انسانی 

 زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس توسط................آغاز شد؟ -۲

 د(رییس جمهور            خانواده معظم ایثارگرانالف(رهبر معظم انقالب          ب(جانبازان           ج(

 سرزمین راهیان نور قدمگاه شیر مردانی است که ......سال در مقابل تهاجم دشمن  ایستادند -۳

 سال۵د(   سال              9ج(           سال 8ب(   سال       ۱0الف(

 است؟ کدام یک جزء آداب سفر راهیان نور-۴

 د(هیچکدام           گزینه الف و بالف(رعایت حقوق همسفران         ب( اجازه از والدین           ج(

 رزم آوران دفاع مقدس به چه اصولی پایبند بودند؟ -۵

 چکدامید(ه           گزینه الف و بج(  الف(توکل به خدا         ب(ساده زیستی        
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 درس هفتم آمادگی دفاعی 
 
 ست؟یاز اهداف جنگ نرم ن کیکدام  .۱

 .یاجتماع تیهو ریتغالف(
 کشور ندهیاز ا یدیوناام اسیحس  جیتروب(
 در منطقه و جهان یاسالم هیکاهش نفوذ و قدرت جمهورج(
 از افراد خاص فیتعر(د
 
 است؟ یزیچه چ ازمندیجنگ نرم ندر  دفاع  .۲

 یهوشمندالف(
 رتیبصب(
  شناخت اهداف دشمنج(
 همه مواردد(
 
 ست؟یجنگ نرم ن یاز ابزار ها کی کدام .۳
  یقیموسالف ( 

 ونیزیتلو(ب  
 یماهواره ا یشبکه هاج(  
 یاجتماع یشبکه هاد(  

 
 گروه اند ؟ نیدر جنگ نرم کدام گروه مهمتر.۴

  نوجوانان و جواناند(             ج( جوانان             ب( نوجوانان                 ( کودکان الف

 
 ابزار جنگ نرم است؟ نیتر جیاز را کی کدام .۵

 یشبکه ماهواره االف(
 ونیزیتلوب(
 ویرادج(
  کتابد(
  

 درس هشتم آمادگی دفاعی 
 فواید آن چیست ؟پدافند غیرعامل موجب چه چیز هایی میشود و .۱
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  افزایش آسیب پذیریالف(

  افزایش بازدارندگىب(

  تداوم فعالیت هاى ضرورىج(

 ۲و۳گزینه د(

 
 کدام گزینه نشان دهنده برخى از ماموریت هاى پدافندغیر عامل است ؟.۲

  کاهش آسیب پذیری و افزایش ایمنی زیر ساخت هاى ملى و مراکز حیاتىالف(

  اخت هاى کشورحفظ و پایدار سازى زیر سب(

  ایجاد آرامش در بین مردمان جامعهج(

  ۲و۱گزینه د(
 
 .میگویند فضای ......   به دنیاى مجازى یا هرآنچه که مربوط به شبکه هاى رایانه و اینترنت است .۳

 الکترونیکی الف(

  مجازى ب

 ماهواره  ج(

  سایبر د(
 
  بخش دولتى و نظامى در فعاالن میدان نبرد سایبر چه گروهى هستند ؟ .۴

  ادارات پلیسالف(

  گروه هاى ویژه ضدتروریستىب(

  گروه هاى بسیج مردمىج(

 ۲و۱گزینه د(
 
  پدافنداقتصادى به چه صورت انجام میگیرد ؟.۵

  با سیاست و رفتار هاى مناسبالف(

  با تهدید کردن دشمنب(

  با خشونتج(

  با استفاده از سالح هاى سردد(

 دشمنان انقالب اسالمى به چه صورت ایجاد تحریم اقتصادى میکنند ؟ .6

  با ایجاد خشونتالف(

 با تهدید به جنگب(

  با ایجاد محدودیت هاى شدید اقتصادىج(

  با ایجاد هر نوع محدودیتد(
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 رهبر معظم انقالب راهکار اساسى مقابله با جنگ اقتصادی را چه نامیده ؟ .7

  اقتصاد مقاومتیالف( 

  مقاومت اقتصادىب(

  جنگ اقتصادیج(

  تهدید اقتصادىد(

هم آمادگی دفاعیندرس   
 .میدان رزم به کار می رود مجموعه روش ها و مهارت های محفوظ ماندن از خطر آسیب دشمن است که در........... .۱
 

 الف(رزم گروهان         ب( اصول نگهبانی           ج( رزمایش          د( رزم انفرادی

 .........یا ....................انجام می شود.وسیلهبه  جهت یابی. ۲

 ستاره قطبی و قطب نماد(          GPSقطب نما و ج(     GPS  خورشید و ب( قطب نما و خورشید   لف(

 اول و پای راست بایستیم که پای چپ روی نقطه یکدیگر وصل کنیم و طوری دو نقطه را به :جهتیابی به کمک سایهٔ شاخصدر  .۳

 .اهد بودخو ............سرمان نیز و پشت...........روی نقطه دوم باشد، روبهروی ما 

 غرب و شرقد(          شرق و غربج(     جنوب و شمالب(    شمال و جنوبلف(

 چه کلمه ای جایگزین می شود؟  b ,aجای حروف. ۴

شمال -جنوبد(       جنوب  –شمال  ج(         مشرق -مغرب ب(      مغرب -مشرقلف(

 

 است؟ متر سانت باشد، فاصله حقیقی دو نطقه روی زمین چند 8برابر  ۵0000/۱دو نقطه روی نقشه با مقیاس .اگر فاصله ۵ 

 متر ۴00د(        کیلومتر ۴0 ج(            متر۴000ب(             کیلومتر ۴لف(
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هم آمادگی دفاعی ددرس   
. به مجموع فعالیت هایی که کاربرد به موقع و موثر آنها میتواند از وقوع حوادث و آسیب ها جلوگیری کند؟ ۱  

 الف( مخاطرات         ب( ایمنی            ج( پیشگیری          د( ایمنی و پیشگیری 

کدام یک از گزینه های زیر توصیه ایمنی است ؟ ۲  

 الف( کیف کمک های اولیه را در همه ی مکان ها داشته باشید 

د.اضطراری و نقاط امن را مشخص کنی خروج هایمسیرب(   

 ج( در دوره های آموزشی ایمنی شرکت کنید 

 د( همه موارد  

در اکثر مواقع علل واقعی وجود حادثه چیست ؟ ۳  

 الف( عدم رعایت ایمن        ب( بی احتیاطی      ج( بی اطالعی      د( بی احتیاطی و بی اطالعی 

جانی و مالی به انسان یا تخریب طبیعت میشود چه میگوییند ؟به یک پدیده که باعث صدمات و تلفات  ۴  

 الف(زلزله              ب( سیل              ج( مخاطره             د( طوفان

ی خطر ابتدا چه چیزی را مشخص میکنیم ؟ برای رسم نقشه . ۵  

 الف( نوع مخاطره      ب( منشا مخاطره      ج( مناطق امن    د( مقدار احتمالی مخاطره

خدمت سربازی مربوط به آقایان است دهم آمادگی دفاعییازرس د  

 اول رس دوازهم آمادگی دفاعید

 چگونه باید از خون ریزی شدید جلوگیری کنیم ؟.۱

 فشارمستقیم روی محل خون ریزیالف( 



امام حسن مجتبی )ع( دخترانه درس آمادگی دفاعی دهم هنرستان  
 

8 
 

 با یک باند گردش خون را قطع کنیم ب(  

 فرو کردن جسمی داخل محل خون ریزی ج(  

 گرفتن عضو مورد نظر زیر آب د(   

 

 شایع ترین علت شوک چیست ؟.۲

 سوختگیالف(

 شکستگیب( 

 برق گرفتگی  (ج 

 خون ریزید( 

 چه کار کرد ؟در صورت عدم خون ریزی هنگام شکستگی باید .۳

 جا انداختن عضوالف(

 کنترل عدم حیاتی مصدومب( 

 پانسمانج(  

 بستن آتل د(   

 

 زیر آب گرفتن محل سوختگی در کدام نوع سوختگی مورد استفاده قرار میگیرد ؟.۴

 سوختگی عمیق الف(

 سوختگی شدیدب(  

 سوختگی سطحیج(  

 سوختگی خیلی کمد(  
 مثلث آتش سوزی تشکیل میدهد ؟چیزهایی  هحرارت در کنار چ.۵

 کربن دی اکسید  -اکسیژن الف( 

 مواد پارچه ای ب(  

 گاز متان -اکسیژن ج(  

 اکسیژن -مواد سوختنی د(  

 

 منظور از پناه گیری چیست ؟.6

 قرار گرفتن در موقعیتی که کمترین آسیب را دارد الف(

 نشستن در گوشه ای بدون حرکتب(
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 ۴و  ۱گزینه  ج(

 رفتن به نقطه ای که امن میباشد د(

 شماره تماس سازمان هالل احمر و اورژانس به ترتیب کدام است ؟ .7

 ۱۱۲-۱۱۵ الف(

 ۱۱۵-۱۲۵ ب( 

 ۱۱۲-۱۲۵ج(  

 ۱۲۲-۱۱0د(  

 کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با اصول خروج ایمن در زمان اتش سوزی صحیح نیست؟.8

 تماس بگیرید ۱۲۵در اولین فرصت با الف(

 از آسانسور استفاده کنید و در ان پناه بگیریدب(

 ندوید ولی سریع حرکت کنیدج(

 در صورت دود گرفتی به حالت سینه خیز ، نشسته ، چهار دست و پا حرکت کنیدد(

 کدام یک از موارد زیر در ارزیابی اولیه ی مصدوم ضروری نمیباشد؟.9

 ایجاد راه هوای بازالف(

 برقراری تنفسب(

 جریان خون مناسب و درمان خونریزیج(

 آتل بندی مناسبد(

 .کلیه ی اقداماتی است که برای نجات جان یا جلوگیری از بدتر شدن وضعیت شخص آسیب دیده انجام میشود ........   .۱0

 کمک های اولیه(الف

 شوکب(

 امدادج(
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  هیچکدامد(

 .در هنگام ................پارچه ی مرطوب را بروی دهان و بینی خود قرار می دهیم.۱۱

  پناه گیری در زمان اتش سوزیالف(

  خروج در زمان اتش سوزیب(

 خون ریزی داخلیج(

 خون ریزی خارجید(

 .احتمال مرگ و میر در.........سه برابر.........است.۱۲

 خون ریزی خارجی_داخلیخون ریزی الف(

 خون ریزی داخلی_خون ریزی خارجیب(

  خون ریزی داخلی_خون ریزی سطحیج(

 خون ریزی سطحی_خون ریزی داخلی د(


