
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .امنیت زیست محیطی را تعریف کنید 1

 

 

1 

 .سطوح امنیت را نام ببرید 2

 

 

1 

 تهدید نرم چیست؟ 3

 

 

1 

 دهید.تهاجم به چند شکل انجام می شود؟ توضیح  4

 

 

 

2 

 دفاع غریزی را تعریف کنید و برای آن دو مثال بزنید. 5

 

 

2 

 انقالب را تعریف کنید. 6
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 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالت دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد

 1401 -1402سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 10/1401 /04 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:00   ساعت امتحان:

 دقیقه 60  مدت امتحان :

https://hamyar.in/ همیار



 نمره 12 جمع بارم : 

 دو مورد از توطئه ها و اقدامات خصمانه آمریکا بر علیه ایران را بنویسید.  7

 

 

 

 

1 

 از دوران دفاع مقدس را نام ببرید.بعد  های بسیج دو مورد از فعالیت 8

 

 

 

 

1 

 شد؟ مقدس دوران دفاع در ایران مردم مقاومت و پایداری مظهر چرا خرمشهر 9

 

 

 

 

1 

 )دو مورد را بنویسید.( دانیم؟ می میدان این پیروز را خود ما تحمیلی، جنگ چرا در 10
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 2از  2صفحه 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 عواما   اگاا . ماسات  اطااا   گیاایی  و طبیعت جانوری و زیست محیط پایداری معنای به محیطی زیست امنیت   1

 خوایناد  بین از یا انسان جمله از زنده موجودات ک  باوند، حیات بین از... و زیست محیط و یوا آب، مانند زیستی

 زیساتی  ناامن موارد جمله از... و زمین کاه یوای شدن گام یا، جنگ  بین رفتن از بزرگ، یای سیالب وقوع. رفت

 .یستند

 . امنیت شهای4. امنیت محلی            3. امنیت خانوادگی      2. امنیت جسمی و فادی          1 2

 اگا ارزش یا و اعتقادات جامعه توسط دشمن ید  قاار بگیاد، تهدید از نوع نام است.   3

 مادی ابزاریای با دشمن نظامی، تهاجم در .شود انجام فاینگی و نظامی شک  دو به است ممکن تهاجم   4

 دشمن فاینگی، تهاجم در اما. کند می نظامی حمله به اقدام کشور یک اشغال قصد به ساباز و تانک یواپیما، مانند

  .است فاینگی وسای  و ابزار تهاجم، از شک  این در دشمن ابزار .زند می حمله به دست غیانظامی ابزاریای با

 :مثال .است مشتاک زنده موجودات بین در و شود می انجام ناخودآگاه صورت به : غایزی دفاع   5

 داغ جسام  باا  باخورد ینگام به دست کشیدن عقب . 2چشم در شدید انعکاس ینگام به چشم سایع شدن بسته . 1

 .کنند می خطا احساس که ای محدوده از حیوانات سایع فاار .3

  سیاسی دگاگونی و تحول اصطالحی، معنای در و شدن رو و زیا دگاگونی، تحول، انقالب :معنی به لغت در انقالب 6

 .شود می شام  را اجتماعی

 تاوریستی اقدامات و طلبانه تجزیه یای حاکت به کمک. 2    ایاان ملت اموال و یا دارایی تصا  7

 (طبس در شن طوفان ماجاای) آمایکایی جاسوسان نجات جهت ایاان به حمله. 3

 ایاان مسافابای یواپیمای کادن ساقط .5  ایاان علیه عااق تحمیلی جنگ در صدام رژیم به کمک. 4

   دارو و غذا حتی ایاان ملت علیه ظالمانه یای تحایم اعمال  .6

 خادمات . 3فنااوری  و پژویشای  علمی، یای پیشافت از  حمایت.2 کوشا و انقالبی مؤمن، جوانان تابیت و تعلیم. 1 8

 رسانه و مجازی فضای .4 امنیتی و دفاعی ،ینای و فاینگی زدایی محاومیت و اجتماعی

 از کاه  رزمنادگانی  و شاها  ایان  مادم زیاا شد؛ مقدس دفاع دوران در ایاان مادم مقاومت و پایداری مظها خامشها 9

 ایان  حفا   بااای  دشمن تانک و توپ به مجهز لشکا چند مقاب  در رسانیدند، آنجا به را خود ایاان مختلف شهایای

 .کادند مقاومت شها
  ایاان اسالمی جمهوری مقدس نظام کادن ساقط. 1: از بودند عبارت دشمن ایدا  .ناسید زیا ایدا  به دشمن زیاا 10

 رود اروند با حاکمیت. 4  کشور از خوزستان جداکادن. 3  دیگا کشوریای به اسالمی انقالب صدور از جلوگیای .2

 امضاء:    فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره12جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401-1402سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 نهم آمادگي دفاعي نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 04/10/1401  تاریخ امتحان:

 /عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60 مدت امتحان:

https://hamyar.in/ همیار


