
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

1 

 
 25/0پر کنید.  هرمورد  مناسبکلمات  جاهای خالی را با 

 سیاسی؛   تهدید سخت؛     قرآن کریم؛       ایمان به خدا؛     تهید نرم؛    نظامی؛
 

 

 ریشه و سرچشمه امنیت.................................است. *

هرگونه اقدامی به صورت فرایندی و در بستر زمان، فرهنگ حاکم بر اقتصاد را تغییر دهد،  مانند تغییر الگوهای مصرف تولید، *

 در زمره تهدیدات..............................است.  ؛توزیع

 ................. به معنی امن بودن کشور از نظر سیاسی است.امنیت...................*

 

75/0 

2 

 ص            غ         25/0درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص نمایید. هرمورد  

 در لغت به معنی تحول، دگرگونی، زیرو رو شدن است.               «انقالب»

 نامیده شده است. «اسالمیجمهوری »روز  1358فروردین  12روز 

   محاصره آبادان در هم شکسته شد.      « ثامن االئمه» بعد از عملیات 

75/0 

3 

را به گزینه مناسب در ستون « الف»جمالت ستون  ؛امنی ) داخلی، خارجی( و انواع تهدید) سخت و نرم(باتوجه به انواع نا

 25/0وصل کنید.  هرمورد «ب»

 

 «ب» «الف»

 ناامنی داخلی اقتصادیتحریم 

 تهدید نرم هرج ومرج، شورش، جدایی طلبی

 تهید سخت تهدید حمله نظامی آمریکا به چین

 منی خارجیانا تبلیغات دشمن از طریق فضای مجازی، ماهواره

 

 

1  
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 25/0گزینه صحیح را انتخاب کنید. هرمورد 

 باشد؟این تهدید از کدام نوع انواع تهدید میاگر ارزش ها و باورهای یک جامعه مورد هدف قرار گیرد، 

 د( تهدید اقتصادی               ج( تهدید نرم                    ب( تهدید نظامی             الف( تهدید سخت        

 کدام شهر زیر به عنوان مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس نام گرفت؟

 د( هویزه           ج( مهران                            ب( دزفول                              الف( خرمشهر     

5/0 

   

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

 پایه نهم. متوسطه اول. مقطع و رشته:

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

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

 صفحه......  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1401-1402سال تحصيلی  نوبت اول ترم  آزمون

 ......آمادگی دفاعی ...نام درس: 

 .........زهرا رحمانی.... نام دبیر:

 1401/ 10 / 4 امتحان:  تاریخ

 صبح9   ساعت امتحان:

 دقیقه... 40...مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار



 رهنم 12جمع بارم : 
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 25/0انواع تهاجم ) نظامی ، فرهنگی ( کامل کنید. هرمورد  جدول زیر با توجه به 

 تهاجم فرهنگی تهاجم نظامی معیار مقایسه  

 .......................................................................................... تصرف خاک و سرزمین هدف 

 تدریجی ، بلند مدت ونامحدود ............................................................................................ مدت تهاجم

 ............................................................................................ .توپ، تانک، موشک و.... ابزار تهاجم

 فریبنده و جذاب ......................................................................................... چهره ظاهری 
 

1 

6 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 انوع دفاع را نام ببرید و هریک را توضیح دهید.  

 

 
 
 
 
 

1 

7 

 مورد(   3) ذکر  علل وقوع انقالب اسالمی ایران را ذکر نمایید. 

 

 

 

 

 

5/1 

8 

   (.مورد الزامی است 4) ذکر  نام ببرید.را نقش زنان در دفاع مقدس 

1                ...............................................................................................)3.................................................................................................) 

2.........................................).....................................................                4.................................................................................................. ) 

 

2 

9 

  مورد الزامی است.(  3) ذکر   دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید.

1               .................................................................................................)3..................................................................................................) 

2.......................................)            ......................................................... 

       

5/1 
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 بسیج را تعریف کنید. 

 

 

 

2 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 (75/0)  25/0مناسب پر کنید.  هرمورد کلمات  جاهای خالی را با 

 سیاسی؛   تهدید سخت؛     قرآن کریم؛       ایمان به خدا؛     تهید نرم؛    نظامی؛
 

 

 است. خدا............ ایمان به *ریشه و سرچشمه امنیت

*هرگونه اقدامی به صورت فرایندی و در بستر زمان، فرهنگ حاکم بر اقتصاد را تغییر دهد،  مانند تغییر الگوهای مصرف تولید، توزیع؛ 

 ....است.   تهدید نرمدر زمره تهدیدات......

 ..... به معنی امن بودن کشور از نظر سیاسی است. ...سیاسی*امنیت......

2 

 ص            غ              25/0درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص نمایید. هرمورد  

 در لغت به معنی تحول، دگرگونی، زیرو رو شدن است.              « انقالب»

 نامیده شده است. «جمهوری اسالمی»روز  1358فروردین  12روز 

  محاصره آبادان در هم شکسته شد.        « ثامن االئمه» بعد از عملیات 

3 

 وصل«ب»را به گزینه مناسب در ستون « الف»باتوجه به انواع ناامنی ) داخلی، خارجی( و انواع تهدید) سخت و نرم(؛ جمالت ستون   

 25/0کنید.  هرمورد 

 «ب» «الف»

 ناامنی داخلی تحریم اقتصادی

 تهدید نرم شورش، جدایی طلبی هرج ومرج،

 تهید سخت تهدید حمله نظامی آمریکا به چین

 ناامنی خارجی تبلیغات دشمن از طریق فضای مجازی، ماهواره
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 25/0گزینه صحیح را انتخاب کنید. هرمورد 

 باشد؟اگر ارزش ها و باورهای یک جامعه مورد هدف قرار گیرد، این تهدید از کدام نوع انواع تهدید می

 د( تهدید اقتصادی                   ج( تهدید نرمالف( تهدید سخت                  ب( تهدید نظامی                   

 کدام شهر زیر به عنوان مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس نام گرفت؟

 ج( مهران                      د( هویزه                  ب( دزفول                                  الف( خرمشهر
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 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401-1402سال تحصيلی  ترم نوبت اول سؤاالت  کليد

. متوسطه آمادگی دفاعی نام درس: 

 اول، پایه نهم. 

  زهرا رحمانی نام دبير: 

 4/10/1401 تاریخ امتحان:

 صبح9  ساعت امتحان:

 دقيقه 120   مدت امتحان:
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 25/0جدول زیر با توجه به  انواع تهاجم ) نظامی ، فرهنگی ( کامل کنید. هرمورد 

 تهاجم فرهنگی تهاجم نظامی معیار مقایسه  

 ..................تصرف فکر و ذهن.               ......... تصرف خاک و سرزمین هدف 

 تدریجی ، بلند مدت ونامحدود ................ کوتاه مدت و محدود.............         مدت تهاجم

 امواج ماهوراه، شیوع مواد مخدر، فروپاشی خانوده  توپ، تانک، موشک و.....            ابزار تهاجم

 فریبنده و جذاب ......... نفرت انگیز و پرسروصدا.....         چهره ظاهری 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید.   

 نمره(  1) انوع دفاع را نام ببرید و هریک را توضیح دهید.  

 دفاع غریزی: به صورت ناخودآگاه انجام میشود . بین موجودات زنده مشترک است. (1

 دفاع آگاهانه: مختص انسان است. براساس آگاهی و یادگیری قبلی برای حفظ جان وسرزمین است.  (2
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 نمره(5/1)مورد(   3علل وقوع انقالب اسالمی ایران را ذکر نمایید.  ) ذکر 

 ( حکومت پهلوی اعتقادات دینی و امورات زندگی مردم را به بازی گرفته بود.1

 (محمد رضا شاه مانند پدرش دست نشانده بیگانگان بود. 2 

 ( محمد رضا شاه هرگونه مخالفت و آزادی خواهی را سرکوب میکرد. 3

 (  فساد و بی عدالتی حکومت پهلوی.4
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 نمره( 2) مورد الزامی است.(   4نقش زنان را در دفاع مقدس نام ببرید. ) ذکر 

 (.....حضور مستقیم در صحنه نبرد..........................3.........................               (........پشتیبانی جنگ 1

 ( ................حمایت از ایثارگران..................................4(........بهداشت ودرمان .........................              2

9 

 نمره(5/1)مورد الزامی است.(   3دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید.  ) ذکر 

 اعتماد به نفس و خود باوری .1

 تولد تفکر بسیجی  .2

 پیشرفت صنایع دفاعی کشور .3

 کسب تجارب مهندسی و صنعتی  .4

 ترویج فرهنگ ایثار وشهادت  .5

 نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن. .6

10 

 نمره( 2) بسیج را تعریف کنید. 

حرکت های جمعی خود را در زمینه نظامی، سیاسی، ، بهره گیری از امکانات و تجهیزات ملیکه با  آمادگی نیروهای مردمی و داوطلب

  و برای حراست از انقالب اسالمی ایران تالش میکنند.و.... سازماندهی میکنند.  اقتصادی، سازندگی، محرومیت زدایی

https://hamyar.in/ همیار



 

 

https://hamyar.in/ همیار


