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کلید سئواالت دفبعی ـ ترم اول ـ سبل تحصیلی 59-59
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 1ـ در جٌگ ًرم کشَر ٍ جاهعه ای که هَرد تهاجن لرار هی گیردً .............................. ،ام دارد)0/5( .

پبسخ  :جامعٍ َدف
2ـ ته هجوَعه ای از ارتثاطات که از طریك رایاًه ٍ ٍسایل هخاتراتی ٍ تذٍى در ًظـر گـرن ي هنـاى جفرانیـایی
ترلرار هی شًَذ ............................. ،گف ه هی شَد)0/5( .

پبسخ  :فضای سایبر
3ـ دٍ هَرد از هٌاطك عولیاتی جٌَب را نمط ًام تثریذ)0/5( :

پبسخ  :مىاطق عملیاتی جىًب  :خرمشُر  ،شلمچٍ  ،طالئیٍ ًَ ،یسٌ ي ...
4ـ لطعٌاهه  598در چه تاریخی ته تصَیة شَرای اهٌیت سازهاى هلل رسیذ؟ ()1

پبسخ  :در تاریخ  82تیرماٌ 6666
5ـ دٍ هَرد از دس اٍردهای تیي الوللی هشت سال دناع همذس را نمط ًام تثریذ)1( :

پبسخ 6 :ـ تثبیت اقتدار جمًُری اسالمی ایران
8ـ تضمیه استقالل کشًر

6ـ اثبات حقاویت ي مظلًمیت ایران در جُان

6ـ دناع عاهل ٍ غیر عاهل را تَضیح دهیذ)1( :

پبسخ َ :ر دفاعی کٍ با بُرٌ گیری از تجُیـسات وظـامی رـًرت گیـرد  ،دفـال عامـ ي َـر دفـاعی کـٍ بـدين اسـت ادٌ از
تجُیسات وظامی باشد  ،دفال غیر عام وامیدٌ می شًد.

7ـ در جٌگ تحویلی تا عراق  ،چه عَاهلی هَجة پیرٍزی اًمالب اسالهی گردیذ؟ ()1/5

پبسخ  :ایمان بٍ خدا  ،رَبری حکیماوٍ ی امام خمیىی (رٌ)  ،یکپارچگی ي مشارکت مردم

8ـ چه زهاًی یک کشَر هی تَاًذ ته اهٌیت پایذار ترسذ؟ ()2

پبسخ َ :رگاٌ کشًری بتًاود از وظر داخلی ي بیه المللـی بـٍ َمـٍ تُدیـدات در ابعـاد منتلـی وظـامی  ،سیاسـی  ،فرَىگـی ،

اقتصادی ي  ، ...با تکیٍ بر رضایت مردم پاسخ دَد ،بٍ امىیت پایدار رسیدٌ است.
9ـ دٍ هَرد از آسیة های تسیج ٍ اًمالب اسالهی را رکر کٌیذ)2( :

پبسخ 6 :ـ و ًذ اودیشٍ َای بیگاوٍ ي خًدباختگی در برابر قدرت َای استعماری
8ـ و ًذ فررت طلبان

6ـ اختالف ي ت رقٍ

4ـ وادیدٌ گرفته ايامر رَبری

5ـ تحجر ي مقدس ومایی

10ـ جٌگ ًرم را تَضیح دهیذ)2( :

پبسخ َ :رگًوٍ اقدام ورم  ،رياوی ي تبلیغاتی کٍ جامعٍ َدف را وشاوٍ گرفتٍ ي قصد دارد بدين است ادٌ از زير ي اجبار بٍ

اَداف خًد برسد را جىگ ورم گًیىد.

