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 موفق باشید
 

 



 پاسخنامه آزمون آمادگی دفاعی
 

 نمره5.0 .برای رویارویی با خطرات است آمادگیو تهدید یا حمله امنیت دوری از هرگونه 

 نمره5.0 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی رهبر انقالب بیانیه گام دوم انقالب را صادر کردند. چهلمیندر 

 نمره5.0به دستور امام خمینی بود. آذر ماه سال پنجاه و هشت نقطه آغاز روند شکل گیری بسیج مستضعفین در 

 نمره5.0دانش آموز حماسه ساز شدند. هزار شهید  36در دوران دفاع مقدس بیش از 

 نمره5.20باعث گذار از اسلحه سرد به گرم شد و تحول بزرگی در جنگ ها به وجود آورد. باروت اختراع 

 نمره5.0می گویند. فضای سایبر به دنیای مجازی یا هر آنچه که مربوط به شبکه های رایانه و اینترنت است 

 

 

سپاه پاسداران انقالب  -ی ایرانارتش جمهوری اسالمچهار مورد از نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران را نام ببرید. 

 نمره1وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  -نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران -اسالمی ایران

اقتدار در لغت به معنی توانا شدن توانستن توانمندی و قدرت برسمیت شناخته شده آمده اقتدار در لغت به چه معناست؟ 

 نمره5.0است. 

ه سالحهایی که در آنها برای پرتاب گلوله از باروت یا مواد اشتعالی دیگر استفاده میشود سالح گرم بسالح گرم چیست؟ 

 نمره5.0میگوییم. 

 

 نمره1.0منظور از عوارض زمین چیست؟انواع آن را نام ببرید و مثال بیاورید. 

 به کلیه پستی ها و بلندی های سطح زمین عوارض زمین می گویند.

 عوارض طبیعی 

 دی ها کوه و تپه بلن 

 گودی ها دره خیار و گودال

 همواری ها دشت و جلگه  

 آبها اقیانوس دریا رودخانه و دریاچه 

 عوارض مصنوعی که به وسیله انسان به وجود می آیند مثل خاکریز کانال سنگر پل جاده تونل و غیره 

هزینه  -قدرت باال-ستفاده و نگهداری سهولت ااست به خاطر: آفتامات کالشینکف محبوب ترین تفنگ سبک انفرادی 

 نمره5.70و دوام زیاد -تولید اندک 

در جنگ نرم دشمنان به جنگ نرم را تعریف کنید و توضیح دهید که دشمن چگونه با جنگ نرم به اهداف خود می رسد ؟ 

ف اصلی جنگ نرم دنبال تسخیر باورها و ارزش های یک ملت هستند تسخیر قلب ها و مغزهای مردم کشورهای دیگر هد

 نمره1است . 

 نمره5.0مورد. 2فعاالن میدان نبرد سایبر چه کسانی هستند؟ 

 افراد مستقل 

 شرکت ها و بنگاه های کسب و کار 

 گروههای خالفکار  

 های دولتی و نظامی بخش

 نمره 5.0یک نمونه از حمالت اقتصادی به کشور و پدافند آن را نام ببرید.  

 ار آن اقتصاد مقاومتیتحریم اقتصادی و راهک



 نمره1ایمنی و پیشگیری را تعریف کنید.

 ها در زندگی جلوگیری کند. مجموعه فعالیت هایی که کاربرد به موقع و موثر آنها می تواند از وقوع حوادث و آسیب 

 نمره1عالئم حیاتی و عوامل تهدید کننده حیات را نام ببرید. 

 تنفس 

 فشار خون

 درجه حرارت 

 نبض  

 نمر ه1به مصدومی با خونریزی شدید برخورد کردیم چه کاری باید انجام دهیم؟ اگر 

 اول چند گاز استریل یا چند تکه از یک پارچه تمیز روی محل خونریزی بگذاریم و با دست روی آن را فشار دهیم 

 دوم عضو خونریزی کننده را بلند کنیم و باال نگه داریم در صورت امکان  

 ونریزی را کنترل میکنیم با یک باند در محل خونریزی را ببندیمسوم در حالی که خ

 
 


