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 بارم االتؤس ردیف

1 
ی سطح امنیت همواره بایست برای دستیابی به امنیت پایدار چه اقدامی و توسط چه افرادی باید انجام گیرد؟

 با همکاری مسئوالن و مردم محقق می شود. ـ شود  دادهارتقا 
1 

2 

 )چهار مورد( ارزش های حیاتی کشورمان شامل چه مواردی است؟

. حفظ استقالل سیاسی     5. حفظ سرزمین   4. حفظ هویت فرهنگی     3. حفظ ارزش های ملی   2ینی    . حفظ ارزش های د1

 . حفظ استقالل اقتصادی            7

2 

3 

. تبلیغات 2. وارد کردن اتهامات بی اساس مانند حمایت از تروریسم    1    دو مورد از تهدیدات سیاسی را بنویسید.

. سخت گیری های بی مورد و ایجاد مشکل برای شهروندان ایران برای 3منفی و گسترده علیه ملت ایران از طریق رسانه ها   

                                     سفر به سایر کشورها                                                          

2 

4 

 منظور از تهدیدات فرهنگی چیست؟  

این نوع تهدیدات شامل رفتارها و اعمالی می شود که باورها، ارزش ها، آداب، رسوم و فرهنگ یک ملت را مورد هجوم 

 قرار می دهد.                                     

1 

5 

 2) طریقی باورها و ارزش های یک ملت می تواند مورد تهاجم قرار گیرد؟ در تهدیدات فرهنگی از چه

 مورد(

         . بازی های رایانه ای                                                                                                         3. شبکه های اجتماعی      2. شبکه های ماهواره ای        1

1 

6 

 منظور از واژه اقتدار چیست؟ الف( 

اقتدار یعنی فرد یا حکومت از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که نظر او در موضوع یا مسائلی که پیش می آید، حرف آخر 

 باشد و دیگران از او اطاعت کنند

 شامل قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی است.                                                                           اقتدار شامل چه مواردی می باشد؟ ب( منابع

2 

7 
 اشد؟ به ترتیب جزء کدام نوع اقتدار می ب "تولید سلول های بنیادین"و  "تولید محصوالت کشاورزی"

                                                           اقتدار علمی و فناوری                                                                                                          –اقتدار اقتصادی 
1 

8 

 های مناسب و صحیح کامل کنید؟جاهای خالی زیر را با واژه

سالح ها از رهگذر ............... و .................. و با طراحی مهندسی معکوس در داخل کشور بسیاری از 

 تحریم اقتصادی                    –جنگ    ساخته شد.

                                              شهید حسن طهرانی مقدم                                   .به عنوان پدر موشکی ایران شناخته شده است ..................

 ایرانیت                                                                           ـ اسالمیت    دو روی سکه سبک زندگی اصیل در کشورند.................... و ..................... 

2 
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9 

 دستاوردهای انقالب اسالمی را بنویسید.چهار مورد از 

اهتمام به  -رشد علمی و صنعتی  -ارتقای جایگاه ایران در جهان  –استقالل در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور 

ای پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فض  -گسترش عدالت اجتماعی  -مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد 

 –گسترش برخورداری عمومی و امکانات مادی  –گسترش آزادی های عمومی، تشویق جوانان به آزاد اندیشی  – انقالب

                                          توان ایستادگی در برابر زورگویان و سلطه طلبان جهانی                                                                           

2 

11 

 بر اساس گام دوم انقالب برای فلج کردن تحریم های اقتصادی چه اقداماتی بایستی انجام گیرد؟

 اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی که بر حداکثری نمودن توان تولید –ی اقتصادی فاصله گرفت قباید از الگوهای غربی و شر

جهاد خستگی ناپذیر یک ملت در کنار دستگاه های دولتی در جهت رشد اقتصادی  –داخلی و مصرف کاالی ملی تاکید دارد 

 و تبدیل شدن به یک قطب جهانی                                                                  

5/1 

 5/1 ایران جزو شش قدرت موشکی جهان می باشد.                                                                          موقعیت جهانی ایران در صنایع موشکی چگونه است؟ 11

12 

 )سه مورد( نمونه هایی از تهدیدات اقتصادی را بیان نمایید.

 تحر یم روش کاالهای مهم

 ارائه خدمات به کشورگذاری و المللی برای عدم سرمایهتهدید شرکتهای بزرگ بین

 مسدود کردن اموال و دارایی های ملت ایران در بانک های خارجی

5/1 

13 

. علم و 1     چهار مورد از هفت حوزه نقش آفرینی و جهاد ملت ایران در گام دوم انقالب را نام ببرید.

. عزت ملی، روابط خارجی 6. استقالل و آزادی   5. عدالت و مبارزه با فساد    4. اقتصاد     3. معنویت و اخالق   2پژوهش  

 . سبک زندگی                                                                                    7و مرزبندی با دشمن  

2 

14 
 انقالب اسالمی چگونه باعث فراهم آوردن زمینه مشارکت و حق تعیین سرنوشت مردم شد؟

                                                              با زنده نگه داشتن حضور مردم در عرصه های مختلف انقالب                                                                         
5/1 


