
 نام و نام خانوادگی: 

 نهممقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 2تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظدبیرستان غیردولتی پسرانه 

 دفاعی آمادگینام درس: 

 محمد خسروی  نام دبیر:

 03/10/1396: امتحان تاریخ

 صبح  8:00 ساعت امتحان:

          دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دي

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

1 

 . کنید تعريف را امنیت مفهوم

1 

2 

 . کنید رابررسی وحال گذشته امنیهای نا 

1 

3 

 . دارد وجود ارتباط ناامنی مختلف ابعاد بین آيا

1 

4 

 .   دهید توضیح را مورد يکی.  ببريد نام را امنیت مختلف های جنبه

2 

5 

 . دهید توضیح کامل را تهديد مختلف های جنبه. کنید تعريف را تهديد

2 
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6 

 .دهید توضیح را يکی و ببريد رانام تهديد انواع

2 

7 

 . کنید تعريف را تهاجم

1 

8 

 .چیست فرهنگی تهاجم اهداف

1 

9 

 ؟ چرا باشد داشته تاثیر فرهنگ در میتوانید دشمن های نشانه و آالرم از استفاده آيا

1 

 0.5 . است.... ........................بشر فطری های نیاز مهمترين 10

 1 . است مهم..  .........................و..... .........................نظامی درتهاجم 11

 1.5 . باشد می   هدف...........................و.............................و..... .................است مهم آنچه فرهنگی تهاجم در  12
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 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 حافظدبیرستان غیردولتی پسرانه 

 دفاعی آمادگینام درس: 

 محمد خسروی  نام دبیر:

 03/10/1396: حانامت تاریخ

 صبح  8:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

  .دارد وجود ما( اعتقادات.فرهنگ.دین)  معنوی ارزشهایی و اجتماع.مال. جان)  مادی منافع که خطراتی از دوربودن عنیی 1

 خطرات یافته وافزایش بوده وبارزتر بیشتر انسانی خطرات نقش امروزه اما بوده بیشتروبارزتر انسان علیه طبیعی خطرات نقش درگذشته 2

 .انداخته خطر به ارزشهایی و منافع( رسانه.جنگ.ماهواره)  عواملی امروزه اما( خشکسالی.سیل.قحطی)  گذشته

 

 تاثیر وبرهم نداری پذیریتفکیک هم از فردی و اجتماعی زندگی در عوامل این اما مختلفند ناامنی آورنده بوجود عوامل میگویم درپاسخ 3

 شد خواهد دیگر های زمینه در آشنا نا بروز موجب ناامنی وجودی پس. دارد

 

  اقتصادی امنیت - سیاسی امنیت - محیطی زیست امنیت - فرهنگی و اجتماعی امنیت - نظامی امنیت 4

 .زلزله. سوزی آتش.سیل طبیعی بالیایی انواع : شامل طبیعی - انسانی و طبیعی مختلف های جنبه -دادن بیم و ترساندن معنی به تعریف  5

 قرار هدف جامعه یکی واعتقادات باورها. اگرارزشها. نرم تهدیدات - .کند تهدید را دیگر کشور کشوری اگر.سخت تهدیدات : شامل انسانی

 .گیرد

 

  اجتماعی و فرهنگی تهدید - تهدیدسیاسی – هدیداقتصادیت – محیطی زیست تهدید - تهدیدسیاسی 6

  سلطه و اشغال کشوربمنظور به کشور یکی حمله و هجوم.شبیخون 7

  .جانان بین در جامعه اخالقی امنیت بردن بین از و اخالقی بحرانها ایجاد - .گرایی اسالم از جلوگیری هراسی اسالم و ستیزی اسالم 8

. دینی باورهای.ارزشها روی دست نرم جنگ و ای ماهواره و اینترنتی ارتباطات. بزند برهم را جامعه در افراد آرامش میتواند چون.  بله 9

 .است پوشش و مذهب. سنتی الگوهایی

 

   امنیت  10

   خاک و سرزمین 11

  دینی و مذهبی باورهایی ـ ها ارزش تغییر ـ ذهن اشغال 12
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