
 
 

 :        کالع:                  یؿواسُ صٌذلیتاػوِ تعال: ....................                                                               ًام 

 هتَػغِ دٍسُ اٍل اًذیـِ تشتشاى                                                   :دتیشػتاى : ................ًام خاًَادگي 
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ِ  2:   تعذاد صفحات  یقِ   دق60:     اهتحاى      ( 1):  صفح

 تاسم  «یاد خذا آساهؾ تخؾ دل ّاػت»

 .                                                                               تگزاسیذ  ( )  ٍ دس هقاتل جولِ غلظ عالهت  ( ) دس هقاتل جولِ صحیح  عالهت  (1

 

1 

  )          (.اهٌیت اص ًیاصّای فغشی ٍ ضشٍسی اًؼاى اػت(الف

 )          ( .دس تْاجن فشٌّگي دؿوي تا اتضاسّای ًظاهي دػت تِ حولِ هي صًذ( ب

 )          ( .تا پزیشؽ قغعٌاهِ پایاى یافت1368جٌگ تحویلي دس هشداد( ج

. )          ( دس عولیات تیت الوقذع هحاصشُ آتاداى ؿکؼتِ ؿذ(د

  .یذهـخص کي (×) تا عالهتیش دسػت دس ػَاالت صیٌِ گض(2

 

؟ اگش اسصؽ ّا ٍ تاٍسّا یک جاهعِ هَسد ّذف قشاس تگیشًذ تْذیذ اص چِ ًَعي اػت(.الف

 

  تْذیذ ًظاهي(  4تْذیذ اقتصادی(  3تْذیذ ًشم(     2تْذیذ ػخت( 1

 

 

 

؟ تِ ًثشد خـي ٍ هؼلحاًِ ای کِ تیي دٍ یا چٌذ اجتواع هؼتقل اتفاق هي افتذ چِ هي گَیٌذ( ب 2

  تْاجن(             4اهٌیت(                  3تْذیذ(                  2جٌگ( 1

 

 ؟یکي اص عَاهل پیشٍصی ٍ اػتوشاس  اًقالب اػالهي چِ تَد (ج

 ٍجَد گشٍُ ّای هؼلحاًِ-2ضعف حکَهت پْلَی-1

 پیَػتي هشدم تِ استؾ- 4حضَس هشدم دس توام صحٌِ ّا-3 

یکي اص صًاى تاایواى ٍ هثاسص کِ پغ اص چٌذ ػال تحول ػختي ٍ ؿکٌجِ دس صًذاى ّای سطین ؿاُ، تِ خاسج ایشاى سفت ٍدس اسدٍگاُ ّای »   (د

 هتي هشتَط تِ صًذگي ًاهِ کذام یک اص صًاى قْشهاى هي تاؿذ؟« ًظاهي فلؼغیي تِ چشیکي توام عیاستثذیل ؿذ

 هشضیِ حذیذ چي(                  3هشین فشّاًیاى(                  2ػیذُ صّشا حؼیٌي( 1

   

 .جاّای خالي سا تا کلوات هٌاػة کاهل کٌیذ   (3

 .صادس ًوَدًذ.................  آرس دػتَس  تـکیل5دس تاسیخ (  سُ)اهام خویٌي ( الف

 .اػت.............. دس حال حاضش خغشًاک تشیي سٍؽ دؿوي تشای اص تیي تشدى اًقالب اػالهي تْاجن (ب

 .اػت............. اگش کـَسی یک کـَس دیگش سا تْذیذ تِ حولِ ًظاهي کٌذ دس ایي حالت هي گَیین تْذیذ اص ًَع  (ج

 

5/1 

 هُْش هذسػِ

https://hamyar.in/ همیار



 
 

   .تِ ػَاالت صیش پاػخ کَتاُ دّیذ

 

 .  ًام تثشیذاص تْذیذ ّای عثیعي سادٍ هَسد -4

 
5/ 

  ؟ػالح ًیشٍّای تؼیجي دس صهاى جٌگ چِ تَد-5

    
   5/ 

 .جذٍل صیش کاهل کٌیذ-6

 تْاجن فشٌّگي تْاجن ًظاهي هعیاس هقایؼِ

 تصشف فکش ٍ رّي ...................... ّذف

 ............هذاسع ٍ داًـگاُ ّاٍ ........................ هکاى هَسد ًظش تْاجن

 .................. ..........تَج ٍ تاًک ٍ هَؿک ٍ اتضاس تْاجن
 

5/1 

  تِ ػَاالت صیش تِ عَس کاهل پاػخ دّیذ

 

 ؟تْاجن سا تعشیف کٌیذ- 7

 

1 

 1 .دٍ هَسد اص هْوتشیي دػتاٍسدّای اًقالب اػالهي سا تٌَیؼیذ- 8

 1 (دٍ هَسد)تشخي اص ٍظایف ٍ تشًاهِ ّای تؼیح داًؾ آهَصی کذاهٌذ؟-9

 ؟چْاس هَسد اص دػتاٍسدّای داخلي ّـت ػال دفاع هقذع ساًام تثشیذ- 10

 

 

1 

  (دٍ هَسد )صًاى دس دفاع هقذع چگًَِ دس دفاع اص اػالم ٍ اًقالب اػالهي هـاسکت هي کشدًذ ؟ - 11

    

 

1 

 

 

 12  «تا آسصٍی هَفقیت ؿوا عضیضاى» 
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  –نوبت اول          دفاعی نهمپاسخنامه تشریحی 

 (  بگذارید. ( و در مقابل جمله غلط عالمت )   ( در مقابل جمله صحیح  عالمت ) 1

 نمره( 52/0(   هرمورد صحیح )  (          د( ) (          ج( )  (           ب( )  الف )  

 درست را انتخاب کنید.( گزینه 5

  نمره( 52/0هرمورد صحیح ) 3د(   3ج(        1ب(         (5الف(

  .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید( 3

 نمره( 2/0هرمورد صحیح )نظامی  ج(  فرهنگیب( ارتش بیست میلیونی)بسیج(الف( 

 (به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.4

 فانزلزله سیل ، طوالف( 

  

ایمان، اعتقاد، ایثار و فذاکاری(2

 

 جدول زیر کامل کنید.-6

 تهاجم فرهنگی تهاجم نظامی معیار مقایسه

 تصرف فکر و ذهن تصرف خاک و سرزمین هدف

 مدارس و دانشگاه هاو............ مراکز اقتصادی و نظامی مکان مورد نظر تهاجم

  امواج ماهواره ها و فیلم سینمایی .توپ و تانک و موشک و......... ابزار تهاجم

 

 به سواالت  زیر پاسخ کامل کنید.

 به معنای شبیخون، هجوم  و حمله یک کشور به کشور دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است.(    7

 ت اسالممشارکت مردم در اداره کشور،استقالل سیاسی عدم وابستگی به بیگانگان، رونق اقتصادی،اجرای دستورا(8

 در تقویت اعتقادات دینی وآگاهی سیاسی دانش آموزان،تربیت دانش آموزان منطبق با الگوهای دینی،مشارکت دانش آموزان(9

 زمینه های فرهنگی  و سیاسی و....... 

   ایثار و شهادت اعتماد به نفس و خود باوری ،تولد تفکر بسیجی، پیشرفت صنایع دفاعی کشور، کسب تجارب نظامی، ترویج فرهنگ( 10

رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان، درمان مجروحان جنگ، رساندن آب و موادغذایی به رزمندگان، تهیه و تدارک دارو و ( 11

 لباس وسایر امکانات مورد نیاز رزمندگان
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